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MEMORIE VAN TOELICHTING EXPOSE DES MOTIFS

De regionalisering van het vervoer en meer bepaald
van «het stedelijk en lokaal openbaar vervoer»
(artikel 6, paragraaf 1, X, 8°, van de bijzondere wet
op de institutionele hervormingen van 8 augustus
1980, gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus
1988), is voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest de
gelegenheid om zijn wil te bevestigen om te beschik-
ken over een net van doeltreffend, snel, veilig en
komfortabel stedelijk openbaar vervoer.

Dit ontwerp van ordonnantie draagt bij tot de
realisatie van deze doelstelling en is de uitvoering van
de verklaring van het algemeen beleid van de Execu-
tieve inzake vervoer, en meer bepaald voor wat
betreft :
- de promotie van een vervoersmogelijkheid voor

iedereen tegen de laagste kostprijs voor de gemeen-
schap;

- de verbetering zowel wat betreft de frequenties van
de bediening door de MIVB en de dichtheid van het
net en, algemener nog, van de dienstverlening aan
het klienteel.

Een beleid op het vlak van het openbaar vervoer,
dat beantwoordt aan deze doelstellingen, moet onver-
mijdelijk gebaseerd zijn op de aanleg van een eenvou-
dige, rationele en doeltreffende beslissingsstructuur.

Dit ontwerp van ordonnantie heeft bijgevolg een
dubbel voorwerp.

La regionalisation des transports, et plus particulie-
rement du « transport en commun urbain et vicinal »
(article 6, paragraphe I", X, 8°, de la loi speciale de
reformes institutionnelles du 8 aout 1980 modifiee par
la loi speciale du 8 aout 1988), est 1'occasion pour la
Region de Bruxelles-Capitale de confirmer sa volont6
de disposer d'un reseau de transports en commun
urbains qui allie 1'efficacite, la rapidite, la securite et
Ie confort.

Le present projet d'ordonnance contribue a la
realisation de cet objectif et met en ceuvre la declara-
tion de politique generale de 1'Executif en ce qui
concerne les transports, et plus precisement :

- la promotion d'un transport pour tous au moindre
cout pour la collectivite;

- 1'amelioration par la STIB des frequences des
dessertes et de maillage, et de maniere plus gene-
rale un meilleur service a la clientele. .

Une politique des transports en commun qui re-
pond a ces objectifs passe necessairement par 1'ame-
nagement d'une structure decisionnelle simple, ra-
tionnelle et performante.

L'objet du present projet d'ordonnance est done
double.
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Eerst en vooral moet de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve worden gemachtigd om de oprichting
goed te keuren van een publiekrechtelijke vereniging
met rechtspersoonlijkheid die de huidige Maatschap-
pij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel,
opgericht krachtens de wet van 17 juni 1953 tot
organisatie van het openbaar vervoer van het Brus-
selse Gewest, zai vervangen. Naar het voorbeeld van
de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te
Brussel, waarvan zij overigens de benaming over-
neemt, zai deze vereniging - hierna « De Maatschap-
pij » genoemd - belast zijn met de uitbating van de
openbare dienst van het stedelijk openbaar vervoer in
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Vervolgens moeten een zeker aantal bepalingen
worden voorzien die moeten worden nageleefd door
de statuten van de maatschappij. Bepaalde bepalin-
gen zijn gebaseerd op de huidige van kracht zijnde
wetgeving. Er zijn er echter nog andere die zonder
enige twijfel nieuw zijn in verhouding tot de huidige
wetgeving, en die de doelstellingen waarvan sprake in
de verklaring van het algemeen beleid goed weer-
geven.

1° - Een publiekrechtelijke vereniging belast met de
exploitatie van het openbaar vervoer in het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest.

Overeenkomstig artikel 7, alinea 2, van de bijzon-
dere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse
instellingen, zai de ordonnantie betreffende de orga-
nisatie van het openbaar vervoer in het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest slechts van toepassing zijn op
het grondgebied dat wordt opgegeven in artikel 2,
paragraaf 1, van dezelfde bijzondere wet.

Dit betekent niet dat het exploitatienet van de
maatschappij zich niet meer zai uitstrekken op het
grondgebied van bepaalde gemeenten van het
Vlaamse Gewest zoals dit vandaag het geval is.

Overeenkomstig artikel 21 van deze ordonnantie
neemt de maatschappij immers het bestaande exploi-
tatienet over zonder dat hieraan wijzigingen worden
aangebracht. In dit verband dient erop gewezen dat
het exploitatienet van de MIVB werd gedefinieerd en
bekrachtigd door het overiegcomite Regering-Execu-
tieven op 28 december 1988,

Dit comite preciseerde immers dat :

« Het overiegcomite akte neemt van de procedures,
reglementen en feitelijke situaties die bestaan op
1 januari 1989 voor de materies bedoeld in artikel
92bis, §§ 2 en 3, van de bijzondere wet op de
institutionele hervormingen van 8 augustus 1980.
Deze procedures, reglementen en feitelijke situaties
worden in bijiage verduidelijkt. Zij blijven in voege
tot voor deze materies een samenwerkingsovereen-
komst wordt gesloten. (...)

II s'agit, tout d'abord, d'habiliter 1'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale a approuver la creation
d'une association de droit public, dotee de la person-
nalite juridique, afin de remplacer 1'actuelle Societe
des tansports Intercommunaux de Bruxelles, creee en
vertu de la lot du 17 juin 1953 portant organisation des
transports en commun de la Region bruxelloise. A
1'instar de la Societe des Transports Intercommunaux
de Bruxelles, dont elle conserve d'ailleurs la denomi-
nation, cette association - ci-apres denommee « La
Societe » - sera chargee de 1'exploitation du service
public des transports en commun urbains au sein de la
Region de Bruxelles-Capitale.

II s'agit ensuite de prevoir un certain nombre de
dispositions a respecter par les statuts de la societe.
Certaines dispositions s'inspirent de la legislation
actuellement en vigueur. Mais il en est d'autres qui
sont incontestablement novatrices et originelles par
rapport a la legislation actuelle qui traduisent bien les
objectifs precises dans la declaration de politique
generate.

1° - Une association de droit public chargee de
1'exploitation des transports en commun au sein de la
Region de Bruxelles-Capitale.

Conformement a Particle 7, alinea 2, de la loi
speciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, 1'ordonnance relative a 1'organisation
des transports en commun dans la Region de Bruxel-
les-Capitale ne sera applicable que sur Ie territoire
defini a 1'article 2, paragraphe 1°, de cette memo loi
speciale.

Cela ne signifie pas que Ie reseau d'exploitation de
la societe ne s'etendra plus, comme aujourd'hui, sur
Ie territoire de certaines communes de la Region
flamande.

En effet, en vertu de 1'article 21 de la presente
ordonnance, la societe herite du reseau d'exploitation
existant, sans qu'aucune modification n'y soit appor-
tee. A cet egard, il faut rappeler que Ie reseau
d'exploitation de la STIB a et6 consacre par Ie comit6
de concertation Gouvernement-Executifs en date du
28 decembre 1988.

Ce dernier a en effet precise :

« Le comite de concertation prend acte des proce-
dures, reglements et situations de fait existant au
1" janvier 1989 pour les matieres visees a 1'arti-
cle 92bis, §§ 2 et 3, de la loi speciale de reformes
institutionnelles du 8 aout 1980. Ces procedures,
reglements et situations sont precises en annexe. Us
restent en vigueur jusqu'a la conclusion d'un accord
de cooperation pour ces matieres. (...)
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» Gelet op de memorie van toelichting van de wet
van 8 augustus 1988 tot wijziging van de bijzondere
wet op de institutionele hervormingen van 8 augustus
1980 die bepaalt dat :
- de organisatie van de netten van stedelijk en

gewestelijk vervoer die bestaan op het ogenblik van
de overdracht zai worden beschouwd als het resul-
taat van een overeenkomst tussen de Gewesten;

- voor zulke lijnen vallen de toekenning van nieuwe
vergunningen en de wijzigingen van bestaande
vergunningen onder de bevoegdheid van de be-
trokken Gewesten die het er onder elkaar eens
moeten over worden;

de overlegcommissie neemt akte van het feit dat de
lijnen die worden uitgebaat door de MIVB, met het
oog op deze overdracht werden toegewezen aan het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

» Met het oog op de coordinate van het stedelijke
en gewestelijke openbaar vervoer in en in de omge-
ving van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, komt
het overlegcomite overeen dat :
- voor de behandeling van gewestoverschrijdende

aangelegenheden een ambtenaar van de MIVB zai
deel uitmaken, met raadgevende stem, van de
bestuursraad van de maatschappij die is belast met
de organisatie van het openbaar vervoer in de
streek van Vlaams Brabant;

- een ambtenaar van de maatschappij die belast is
met de organisatie van het openbaar vervoer in de
streek van Vlaams Brabant zai deel uitmaken, met
raadgevende stem, van de bestuursraad van de
MIVB voor de behandeling van aangelegenheden
die de gewestelijke grenzen overschrijden ».

Aangezien geen enkele wijziging van het net wordt
doorgevoerd op basis van de overdracht volgens
artikel 21 van de ordonnantie en ten opzichte van de
situatie die werd bekrachtigd op 28 december 1988, is
bovengenoemd artikel 94, § 2, van toepassing.

Dit artikel bepaalt dat : « de procedures, regle-
menten en feitelijke situaties die bestonden op
1 januari 1989 in voege blijven voor eike materie
bedoeld in artikel 92bis, §§ 2, 3 en 4, zonder inbreuk
te plegen op de bepalingen van artikel 83, §§ 2 en 3,
en tot een samenwerkingsovereenkomst wordt geslo-
ten voor deze materie ».

Een samenwerkingsakkoord moet slechts worden
gesloten bij een wijziging van het bestaande net,
overeenkomstig artikel 92bis, § 2, c), die het sluiten
van zulke overeenkomsten opiegt voor het regelen
van problemen in verband met « de diensten van
stedelijk en lokaal openbaar vervoer en de taxidien-
sten die bedrijvig zijn op het grondgebied van meer
dan een Gewest».

» Vu 1'expose des motifs de la loi du 8 aout 1988,
modifiant la loi speciale du 8 aout 1980 de reformes
institutionnelles qui dispose que :

- 1'organisation des reseaux de transports urbains et
regionaux existant au moment du transfert, sera
consideree comme etant un accord entre les
Regions;

- pour de telles lignes, 1'octroi de nouvelles autorisa-
tions ou la modification d'autorisations existantes
est de la competence des Regions concernees qui
doivent en convenir entre elles;

Ie comite de concertation prend acte du fait qu'en vue
de ce transfert, toutes les lignes exploitees par la STIB
ont ete attributes ^ la Region de Bruxelles-Capitale.

» En vue de la coordination du transport urbain
regional dans et aux environs de la Region de
Bruxelles-Capitale, Ie comite de concertation
convient que :
- pour Ie traitement d'affaires qui depassent les

frontieres regionales, un fonctionnaire de la STIB
fera partie, avec voix consultative, du conseil d'ad-
ministration de la societe chargee de 1'organisation
des transports en commun dans la Region du
Brabant flamand;

- un fonctionnaire de la societe chargee de 1'organisa-
tion des transports en commun en region du Bra-
bant flamand, fera partie du conseil d'administra-
tion de la STIB, avec voix consultative, pour Ie
traitement des affaires qui depassent les frontieres
regionales ».

Des lors, puisque via Ie transfert opere par 1'arti-
cle 21 de 1'ordonnance, aucune modification du re-
seau n'est apportee par rapport a la situation consa-
cree Ie 28 decembre 1988, 1'article 94, § 2, de la loi
speciale precitee est d'application.

Cet article prevoit que : « sans pr6judice des dispo-
sitions de 1'article 83, §§ 2 et 3, les procedures,
reglements et situations de fait existant au 1" janvier
1989 pour chaque matiere visee a 1'article 92bis, §§ 2,
3 et 4, restent en vigueur jusqu'a la conclusion d'un
accord de cooperation pour cette matiere ».

Ce n'est qu'en cas de modification du reseau
existant qu'un accord de cooperation devra etre pris,
conformement a 1'article 92bis, § 2, c), qui rend
obligatoire la conclusion de tels accords pour Ie
reglement ,des questions relatives « aux services de
transports en commun urbains et vicinaux et services
de taxis qui s'etendent sur Ie territoire de plus d'une
Region ».
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Om duidelijk te zijn, de nieuwe maatschappij zai
hetzelfde net uitbaten als de MIVB, met inbegrip van
de lijnen die deze laatste, overeenkomstig de situatie
geregeld volgens bovengenoemd artikel 94, uitbaat
buiten het grondgebied van het Brusselse Hoofdste-
delijke Gewest.

Voor wat betreft de wijziging van de structuren van
openbaar vervoer is geen samenwerkingsakkoord ver-
eist; bovengenoemd artikel 92bis, § 2, c), heeft
immers enkel betrekking op de diensten van openbaar
vervoer, en dit begrip van diensten heeft enkel
betrekking op het net van openbaar vervoer. Deze
interpretatie werd op 5 juli 1990 bekrachtigd door de
interministeriele Conferentie van Verkeerswezen en
Infrastructuur.

2° -. Er wordt een publiekrechtelijke vereniging
opgericht overeenkomstig de bepalingen van de ordon-
nantie.

In de statuten van de maatschappij zullen de
organisatie en de werking ervan moeten worden
vastgelegd volgens het normatief kader bepaald door
de ordonnantie.

De bepalingen van het ontwerp van ordonnantie
onderscheiden zich in vele opzichten door hun ver-
nieuwde aard.

Vijf elementen moeten worden onderstreept : het
recht op mobiliteit, de beheersovereenkomst, de
oprichting van filialen, de ombudsdienst, en het
adviescomite,

En clair, la societe nouvelle exploitera le meme
reseau que la STIB, en ce compris les lignes exploitees
par celle-ci en dehors du territoire de la Region de
Bruxelles-Capitale et ce en vertu de la situation
heritee de par 1'article 94, § 2, precite.

En ce qui concerne les modifications des structures
des transports en commun, aucun accord de coopera-
tion n'est requis; en effet, 1'article 92bis, § 2, c),
precite, a trait seulement aux services de transports en
commun, et cette notion de services vise uniquement
le reseau de transports en commun. Cette interpreta-
toin a ete consacree par la Conference mtenniniste-
rielle de 1'infrastructure et des communications en
date du 5 juillet 1990.

2° - Une association de droit public creee dans le
respect des dispositions de I'ordonnance.

II reviendra aux statuts de la societe de fixer son
fonctionnement dans le respect du cadre normatif
defini par I'ordonnance.

A maints egards, les dispositions contenues dans le
projet d'ordonnance se distinguent par leur caractere
novateur.

Cinq elements meritent d'etre soulignes : le droit h
la mobilite, le contrat de gestion, la creation de
filiales, le service «Ombudsman» et le comite
consultatif.

1. Het recht op'mobiliteit 1. Le droit a la mobilite

In een context van een gestadige groei van de
mobiliteit beschikt meer dan de helft van de Brusse-
laars enkel over het openbaar vervoer om zich te
verplaatsen.

De toegankelijkheid voor alien tot de stedelijke
aktiviteiten is gebaseerd op een verhoging van de
mobiliteit voor de kategorieen die aangewezen zijn op
het openbaar vervoer.

Het gebruik van de aangewezen middelen om op
geleidelijke wijze het recht op vervoer voor iedereen
te verzekeren vormt een essentiele prioriteit. Dit
vereist de ontwikkeling van het openbaar vervoer,
een echte opwaardering van de maatschappij voor
gewestelijk vervoer, evenals een verbetering van de
coordinatie tussen het stedelijk en interlokaal open-
baar vervoer en van het systeem voor de informatie
aan de klanten.

De diensten van openbaar vervoer moeten worden
aangepast aan het levensritme van zeer verscheidene
lagen van de bevolking.

Dans un contexte de croissance continue de la
mobilite, plus de la moitie des Bruxellois n'ont pas
d'autres moyens de deplacement que le transport
public.

L'accessibilite pour tous aux activites urbaines
passent par une mobilite accrue pour les categories
captives des transports collectifs.

La mise en ceuvre des moyens propres a assurer
progressivement le droit au transport pour tous
constitue une priorite essentielle. Cela implique le
developpement des transports collectifs et une verita-
ble remise h niveau de la societe de transport regional,
mais aussi 1'amelioration de la coordination entre
transports collectifs urbains et interurbains et du
systeme d'information de la clientele.

Les services de transports collectifs doivent etre
adaptes au rythme de vie des categories de popula-
tions tres diverses.
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Het Gewest moet doorheen zijn beleid op het vlak
van het openbaar vervoer zorgen voor een grotere
gewestelijke eenheid en waken over het algemeen
belang.

La Region doit assurer par sa politique de trans-
ports en commun une plus grande unite regionale et
veiller a 1'interet general.

2. De beheersovereenkomst . 2. Le contrat de gestion

De Executieve en de Maatschappij zullen een
beheersovereenkomst moeten sluiten waarvan de in-
houd zai verschillen van het lastenboek. Deze over-
eenkomst zai immers slechts overeengekomen bepa-
lingen bevatten.

De beheersoyereenkomst zai de verklaring overne-
men van het beleid van de Executieve op het vlak van
het openbaar vervoer, gespreid over een bepaalde
periode. Zij zai dit beleid in de vorm gieten van een
konkreet beheersplan.

De belangrijkste doelstelling van de overeenkomst
is echter de vastlegging van de wederzijdse verplich-
tingen voor wat betreft de hoeveelheden op het vlak
van het aanbod en de financiele middelen die moeten
worden gebruikt voor de realisatie van de hoeveelheid
die wordt bepaald in de overeenkomst en de hoeveel-
heid die wordt bepaald in het lastenkohier.

Te dezer gelegenheid zullen de modaliteiten wor-
den vastgelegd voor de bepaling van het vervoersaan-
bod, de beslissingsprocedures op budgettair vlak, de
beheersdokumenten die door de uitbater moeten
worden verstrekt voor de beheerskontroles, de hoofd-
lijnen van de projekten die het Gewest zou willen
ontwikkeld zien in het kader van een welbepaalde
begroting en volgens een vijfjarenprogramma waar-
van de details voor de realisatie ervan in het bedrijfs-
plan zullen worden vermeld.

De overeenkomst heeft in principe een permanent
karakter. In bijiage ervan moet^men alles vinden wat
in principe van evolutieve aard is en wat het voorwerp
moet uitmaken van een aktualisering.

Het idee van een beheersovereenkomst is eveneens
gebaseerd op de wil van de Executieve om duidelijk
de betrekkingen te definieren die moeten bestaan
tussen de Maatschappij en het Gewest.

In dit verband dient te worden vermeld dat de
zeifstandigheid van de Maatschappij organiek en
functioneel is. Zij is organiek omdat de Maatschappij
door haar eigen organen wordt bestuurd en beheerd.
Zij is functioneel omdat de Maatschappij de uitbating
krijgt toegewezen van het geheel van de openbare
dienstverlening van het openbaar vervoer in het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

De zeifstandigheid van de Maatschappij wordt
echter gekontroleerd. Het is duidelijk dat de Maat-
schappij niet op om het even weike wijze haar
opdracht zai mogen vervullen.

L'Executif et la Societe devront conclure un contrat
de gestion dont le contenu sera distinct du cahier des
charges puisqu'il ne contiendra que des dispositions
de nature conventionnelle.

Le contrat de gestion reprendra 1'enonce de la
politique poursuivie par 1'Executif pour les transports
en commun sur une periode determinee et traduira
cette politique dans un plan concret de gestion.

L'objectif essentiel de la convention est toutefois de
fixer les obligations reciproques en matiere de quan-
tite de 1'offre et de moyens financiers a mettre en
ceuvre pour realiser 1'offre definie qualitativement et
quantitativement dans le cahier des charges et le
contrat de gestion.

Seront precises a cette occasion, les modalites de
fixation de 1'offre de transports, les processus deci-
sionnels en matiere de budget, les documents de
gestion a fournir par 1'exploitant pour les controles de
gestion, les grandes lignes des pro jets que la Region
voudrait voir se developper dans le cadre d'un budget
determine et selon un programme quinquennal dont
les details de realisation doivent etre repris dans le
plan d'entreprise.

La convention est en principe un document perma-
nent. EUe doit comporter en annexe tout ce qui est en
principe evolutif et qui doit faire 1'objet d'une actuali-
sation.

L'idee d'un contrat de gestion est egalement fondee
sur la volonte de 1'Executif de definir clairement les
rapports qui doivent exister entre la Societe et la
Region.

A cet egard, 1'autonomie de la Societe est organi-
que et fonctionnelle. Elle est organique dans la
mesure ou la Societe est administree et geree a partir
d'organes qui lui sont propres; elle est fonctionnelle
dans la mesure ou la Societe se voit confier 1'exploita-
tion de 1'ensemble du service public des transports en
commun dans la Region de Bruxelles-Capitale.

En contrepartie, 1'autonomie de la Societe n'en est
pas moins controlee. II est bien evident que la Societe
ne pourra remplir sa mission de n'importe quelle
maniere.
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Ze zai niet enkel gekontroleerd worden - door het
zeer klassiek mechanisme van de administratieve
voogdij - maar voor wat betreft de uitvoering van
haar opdracht bovendien onderworpen zijn aan een
aantal voorschriften die zowel in het lastenkohier als
in de beheersovereenkomst zijn bepaald.

Kortom, de rechtstreekse tussenkomst van de Exe-
cutieve in de organen van de Maatschappij wordt
gerechtvaardigd door het zeifstandig beheer dat aan
de Maatschappij wordt verleend.

Non seulement elle sera contr61ee - a travers le
mecanisme tres classique de la tutelle administrative -
mais en outre elle sera soumise, dans 1'accomplisse-
ment de sa mission, a un certain nombre d'imperatifs
definis tant par le cahier de charges que par le contrat
de gestion.

C'est enfin 1'autonomie de gestion abandonnee a la
Societe qui justifie que 1'Executif intervienne directe-
ment dans la composition de ses organes.

3. Mogelijkheid tot oprichting van filialen 3. Possibilites de filialisation

In de ordonnantie verkrijgt de Maatschappij de
mogelijkheid om deel te nemen aan de samenstelling
van het kapitaal, of aan het beheer van maatschap-
pijen, verenigingen of andere openbare of private
instellingen waarvan het doel rechtstreeks of onrecht-
streeks verband houdt met het doel van de Maat-
schappij.

De Executieve wil met deze ordonnantie onder
andere de mogelijkheid krijgen om samen met de
NMBS in het Brusselse Hoofdstedehjk Gewest be-
paalde weinig gebruikte spoorlijnen te beheren.

De realisatie van een Voorstadsnet (VSN) op het
grondgebied van het Gewest is een mogelijk alterna-
tief voor de permanente invasie van de stadskern door
het autoverkeer.

Een dynamisch beheer, gekoppeld aan de steun van
de prive-sektor bij de oprichting van filialen, zai
toelaten het vervoersaanbod te vergroten.

De Executieve gaf overigens reeds uiting aan haar
wil om het synergische te verbeteren tussen de
gewestelijke openbare diensten en de MIVB.

De institutionalisering in de ordonnantie zai dit
proces nog versnellen.

La Societe se voit reconnaitre dans 1'ordonnance la
possibilite de participer a la constitution du capital, ou
a la gestion de societes, associations ou autres orga-
nismes publics ou prives dont 1'objet se rattache
directement ou indirectement a celui de la Societe.

L'Executif, par cette autorisation, vise notamment
la possibilite de gerer en commun avec la SNCB
certaines voies ferrees sous-utilisdes en Region de
Bruxelles-Capitale.

La mise en place d'un Reseau Express Regional
(RER) sur le territoire regional est une alternative
possible a 1'envahissement constant des vehicules
automobiles dans le cceur de la cite.

Une gestion dynamique, en ce compris 1'apport du
secteur prive a la constitution de filiales, pourrait
permettre d'augmenter 1'offre de transports.

L'Executif a deja montre sa volonte d'accroitre les
synergies entre les services publics regionaux et la
STIB.

Par 1'introduction de la possibilite de creer des
filiales, cet objectif pourrait etre accelere.

4. De ombudsman 4. Le service ombudsman

Bij de Maatschappij wordt een ombudsdienst opge-
richt. Deze dienst houdt zich bezig met de bescher-
ming van de rechten en de belangen van het klienteel
en moet alle klachten onderzoeken en de regeling
vergemakkelijken van konflikten tussen het klienteel
en de Maatschappij die aan deze dienst zullen worden
voorgelegd.

De samenstelling en de werking van deze dienst zul-
len worden geregeld door de Executieve die er vooral
zai over moeten waken dat de onafhankelijkheid en
de onpartijdigheid van deze dienst gewaarborgd zijn.

Un service ombudsman est cre6 aupres de la
Societe. II s'agit d'un service de protection des droits
et des interets de la clientele qui a pour mission
essentielle d'examiner toutes plaintes de la clientele
dont il sera saisi et de faciliter la resolution des conflits
entre celle-ci et la Societe.

La composition et le fonctionnement de ce service
seront regles par 1'Executif qui devra imperativement
veiller a en assurer 1'independance et 1'impartialite.
D'une maniere generate, 1'ombudsman agira, comme
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De ombudsdienst zai over het algemeen optreden als
een instantie waarop men beroep zai kunnen doen
voor klachten die niet zullen kunnen worden geregeld
door de Maatschappij tot tevredenheid van de
klagers.

De oprichting van deze dienst zou moeten bijdra-
gen tot een steeds grotere eerbied voor het recht tot
vervoer vanwege de uitbatende Maatschappij.

In feite handelt het zich om een nieuwe bijdrage tot
een verbetering van de gastvrijheid bij het gebruik
van het openbaar vervoer.

De reizigers zullen voortaan immers beroep kunnen
doen op een onafhankelijke dienst van de Maatschap-
pij die door zijn verzoenende aard de relaties tussen
de klanten en de Maatschappij zai kunnen verbe-
teren.

De onpartijdigheid zai een grotere doorzichtigheid
van de openbare dienstveriening mogelijk maken.

« instance d'appel » quant aux plaintes qui n'auront
pu etre reglees par la Societe a la satisfaction des
plaignants.

La creation de ce service devrait concourir a un
respect toujours plus grand du droit au transport par
la Societe exploitante.

En definitive, il s'agit d'un apport nouveau suscep-
tible d'ameliorer la convivialite dans 1'utilisation des
transports en commun.

En effet, les clients pourront desormais avoir re-
cours a un service, independant de la Societe, qui par
son souci de conciliation pourra ameliorer les rela-
tions entre les clients et la Societe.

L'impartialite de ce service devra permettre une
plus grande transparence du service public.

5. Adviescomite

Bij de Maatschappij werd een adviescomite opge-
richt.

Het betreft een comite dat voornamelijk adviezen
Jmoet verstrekken betreffende vragen over de dienst-
veriening aan het klienteel.

De bestaansreden van dit comite is het verzekeren
van de mogelijkheid voor de gebruikersverenigingen,
in de brede zin van het woord, om te worden gehoord
en deel te nemen aan de permanente verbetering van
de dienstveriening aan het klienteel.

De samenstelling zeif van dit comite, te weten het
beheerscomite van de MIVB, de ombudsdienst en de
gebruikersverenigingen, zou moeten leiden tot meer
synergisme tussen de reizigers en de Maatschappij.
Hierdoor zou overigens het imago van de MIVB
kunnen worden opgepoetst.

5. Comite consultatif

Un comite consultatif est cree aupres de la Societe.

II s'agit d'un comite qui a pour mission essentielle
d'emettre des avis sur toutes questions relatives au
service preste a la clientele.

La raison d'etre de ce comite consiste a permettre
aux organisations representatives .des usagers, au sens
large, d'etre entendues et de participer a 1'ameliora-
tion constante des services prestes aux clients.

La composition meme de ce comite, a savoir Ie
Comite de gestion de la STIB, Ie service ombudsman
et les organisations representatives de la clientele,
devrait permettre une meilleure synergie entre les
clients et la Societe et ainsi ameliorer 1'image de la
STIB.

KOMMENTAAR OP DE ARTIKELEN COMMENTAIRE DES ARTICLES

Artikel 1

Dit artikel machtigt de Executieve ertoe de oprich-
ting en de statuten van een publiekrechtelijke vereni-
ging goed te keuren die belast wordt met de uitbating
varf de openbare dienstveriening op het vlak van het
stedelijk openbaar vervoer in het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest. De aldus opgerichte vereniging zai
rechtspersoonlijkheid bezitten.

Article I"

Cet article habilite 1'Executif a approuver la crea-
tion et les statuts d'une association de droit public,
chargee de I'exploitation du service public des trans-
ports en commun urbains au sein de la Region de
Bruxelles-Capitale. L'organisme ainsi cree jouira de
la personnalite juridique.
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De Maatschappij is een publiekrechtelijke instel-
ling en maakt deel uit van de kategorie van gedecen-
traliseerde openbare diensten die zijn samengesteld
volgens het principe van de vereniging en die zich van
de openbare instellingen onderscheiden die zijn opge-
richt volgens het principe van de stichting; dit is een
unilaterale beslissing van de overheid. Het begrip
publiekrechtelijke vereniging « sluit uit dat de instel-
ling in kwestie het uitvloeisel is van een autoriteit en
dat ze valt onder de fundamentele regels van het
privaat recht » (advies A. 19.127/VI-9.579 van de
administratieve sectie van de Raad van State, in
antwoord op een aanvraag van 14 mei 1973 door de
toenmalige Minister van Verkeer, biz. 5).

Het behoud van dit statuut van publiekrechtelijke
vereniging is gebaseerd op verschillende overwegin-
gen, met name op de wil om een zekere soepelheid te
behouden bij de bepaling van de organisatorische
structuur van de Maatschappij en door het verlangen
om de toekomstige evolutie van het partnerschap te
vergemakkelijken (herstructurering van het maat-
schappelijk kapitaal, het toetreden van nieuwe venno-
ten, enz...).

Artikel 2

Dit artikel belast de Executieve met de bepaling
van het lastenkohier van de Maatschappij waarvan de
bepalingen unilateraal zijn en de verplichtingen bepa-
len van openbare dienstverlening van de Maatschap-
pij, te weten de exploitatienormen, de verplichtingen
betreffende het onderhoud van de kunstwerken, en
de verplichtingen op het vlak van de veiligheid voor
wat betreft het vervoer van de reizigers.

Artikel 3

Dit artikel belast de Executieve met de onderhan-
deling over en het sluiten van een beheersovereen-
komst met de Maatschappij. Deze overeenkomst is -
zoals hierboven reeds werd gezegd - ongetwijfeld een
innovatie voor de Maatschappij.

Artikel 4

Elk jaar zai door de Maatschappij een bedrijfsplan
moeten worden opgesteld. Dit plan zai moeten wor-
den goedgekeurd door de Executieve en is bestemd
om de daadwerkelijke realisatie van de beheersover-
eenkomst te verzekeren.

Hierover zai vooraf worden onderhandeld met de
sociale partners.

Artikel 5

Dit artikel geeft een opsomming van de verschil-
lende organen die belast zijn met de administratie en
het beheer van de Maatschappij.

La Societe est une association de droit public. Elle
fait partie de cette categoric de services publics
decentralises qui sont constitues par Ie precede de
1'association et qui se differencient done des etablisse-
ments publics qui, eux, sont constitues par Ie precede
de la fondation; c'est-a-dire par une decision unilate-
rale de 1'autorite. La notion d'association de ,droit
public exclut « d'une part, que 1'organisme en ques-
tion soit 1'emanation d'un seui pouvoir public et,
d'autre part, qu'il soit regi fondamentalement par les
regles de droit prive » (avis A. 19.127/VI-9.579 de la
section d'administration du Conseil d'Etat, sur une
demande formulee Ie 14 mai 1973 par Ie Ministre des
Communications, p. 5).

Le maintien de ce statut d'association de droit
public est dicte par plusieurs considerations, notam-
ment par la volonte de menager une certaine sou-
plesse dans la determination de la structure organisa-
tionnelle de la Societe et par la volonte de faciliter
toute evolution future de partenariat (reamenage-
ment de la structure du capital social, entree de
nouveaux associes, etc...).

Article 2

Cet article confie ^ 1'Executif le. soin d'arreter le
cahier des charges de la Societe, dont les dispositions
ont un caractere unilateral et determinent les obliga-
tions de service public de la Societe, a savoir les
missions, les normes d'exploitation au sens large, les
obligations d'entretien des ouvrages d'art, les obliga-
tions de securite en ce qui concerne le transport du
public.

Article 3

Cet article charge 1'Executif de negocier et de
conclure avec la Societe un contrat de gestion. Ainsi
qu'il a ete dit ci-dessus, ce contrat represente incon-
testablement une innovation pour la Societe.

Article 4

Chaque annee, un plan d'entreprise devra etre
etabli par la Societe et approuve par 1'Executif. Ce
plan est destine a assurer la realisation effective •du
contrat de gestion.

II sera negocie au prealable avec les partenaires
sociaux.

Article 5

Cet article enum^re les differents organes charges
de 1'administration et de la gestion de la Societe.
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Artikel 6

De algemene vergadering is het representatief or-
gaan van de vennoten die aandelen bezitten in het
maatschappelijk kapitaal.

Article 6

L'assemblee generale est 1'organe representatif des
associes, proprietaires de parts dans Ie capital social.

Artikel 7 Article 7

De samenstelling van de bestuursraad voorziet in
de noodzaak van een evenwichtige deelname door de
beide taalgemeenschappen aan het bestuur en het
beheer van de Maatschappij. De tussenkomst van het
personeel van de Maatschappij in de beslissingen van
de bestuursraad is eveneens verzekerd.

De duur van het mandaat van bestuurder is afge-
stemd op het tijdschema voor de vernieuwing van de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

Dit artikel maakt de benoeming tot bestuurder
mogelijk van leden van wetgevende vergaderingen
maar verhindert dat hun aantal een bepaald maximum
overschrijdt.

Bovengenoemde beslissing van het overlegcomite
van 28 december 1988 betreffende de aanwezigheid
van een ambtenaar van de Maatschappij van open-
baar vervoer van het Gewest Vlaams Brabant in de
bestuursraad van de MIVB is van toepassing voor de
vergaderingen van de bestuursraad van de Maat-
schappij.

La composition du conseil d'administration integre
la necessite d'une participation equilibree des deux
communautes linguistiques a 1'administration et a la
gestion de la Societe. La participation du personnel de
la Societe aux decisions du conseil d'administration
est egalement assuree.

La duree du mandat d'administrateur est mise en
concordance avec les echeances qui marquent Ie
renouvellement du Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Cet article entend permettre la designation comme
administrateur de membres d'assemblees legislatives,
tout en evitant que leur nombre depasse un certain
plafond.

La decision precitee du comite de concertation du
28 decembre 1988 relative a la presence d'un fonction-
najre de la Societe de transports en commun de la
Region du Brabant flamand au sein du conseil d'admi-
nistration de la STIB est d'application pour les
reunions du conseil d'administration de la Societe.

Artikel 8 Article 8

Het beheerscomite is het orgaan dat de meest
belangrijke bestuurstaken. van de Maatschappij voor
zijn rekening neemt.

Het bestaat uit personen die van rechtswege lid
zijn, met uitzondering evenwel van de twee be-
stuurders en de opdrachtgelastigde van de Execu-
tieve, waarvan de duur van het mandaat overeenstemt
met de duur van zijn mandaat als bestuurder.

Het personeel van de Maatschappij wordt eveneens
betrokken bij de beslissingen van het beheerscomite.

Le comite de gestion est 1'organe qui detient les
pouvoirs de haute direction de la societe.

II est compose de membres de droit, a 1'exception
des deux administrateurs et du charge de mission de
1'Executif, dont le mandat est d'une duree equivalente
au mandat d'administrateur.

Le personnel de la societe est, lui aussi, associe aux
decisions du comite de gestion.

Artikel 9

Voor een zo groot mogelijke doeltreffendheid moet
het dagelijks beheer van de Maatschappij worden
toevertrouwd aan de belangrijkste leden van het
directiepersoneel. Deze regel past helemaal in het
natuurlijk kader van de zeifstandigheid van de Maat-
schappij.

Article 9

Dans un souci d'efficacite, il s'impose de confier la
gestion journaliere de la Societe aux membres du
personnel de direction les plus haut places. Cette
regle s'inscrit dans le prolongement naturel de 1'auto-
nomie de la Societe..
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ArtikellO Article 10

Bij de samenstelling van het college van de commis-
sarissen voor de rekeningen moet er sprake zijn van
een taalevenwicht. Bovendien moet er over worden
gewaakt dat de opdracht, die eraan wordt toever-
trouwd, wordt vervuld door personen met een on-
betwistbare bevoegdheid.

Aangezien de algemene vergadering bevoegd is om
de jaarrekeningen goed te keuren (zie artikel 6, alinea
2), is het nogal logisch dat ze eveneens wordt belast
met de aanduiding van de commissarissen voor de
rekeningen.

La composition du college des commissaires aux
comptes est equilibree sur Ie plan linguistique. II
s'agit, en outre, de veiller a ce que la mission qui lui
est impartie soit exercee par des personnes dont la
competence est irreprochable.

Dans la mesure ou il revient a 1'assemblee generale
d'approuver les comptes annuels (voy. 1'article 6,
alinea 2), il paratt assez naturel de la charger de la
designation des commissaires aux comptes.

Artikel 11

Dit artikel vergt geen bijzonder kommentaar.

Artikel 12

Dit artikel organiseert een controlemechanisme dat
onder de bevoegdheid valt van de administratieve
opschortings- en annuleringsvoogdij. Het mecha-
nisme dat wordt ingesteld, is gebaseerd op het mecha-
nisme dat werd ingesteld door de wet van
16 maart 1954 betreffende de controle van bepaalde
instellingen van openbaar nut.

Artikel 13

Het is wenselijk dat het aktiviteitsverslag van de
Maatschappij zo snel mogelijk wordt opgesteld en
ingediend.

Artikel 14

Dit artikel vergt geen bijzonder kommentaar.

Article 11

Cet article n'appelle pas de commentaires particu-
liers.

Article 12

Cet article organise un mecanisme de contr61e qui
releve de la tutelle administrative de suspension et
d'annulation. Le mecanisme mis en place s'inspire de
celui institue par la loi du 16 mars 1954 relative au
controle de certains organismes d'interet public.

Article 13.

II est souhaitable que le rapport d'activites de la
Societe soit redige et depose dans les plus brefs delais.

Article 14

Cet article n'appelle pas de commentaires particu-
liers.

Artikel 15 Article 15

Dit artikel voorziet de mogelijkheid voor de Maat-
schappij om filialen op te richten. Deze mogelijkheid
is niet voorzien in de wet van 17 juni 1953.

De oprichting van filialen door de Maatschappij
kan worden gezien vanuit twee gezichtspunten : ofwel
bezit de Maatschappij een deel van het kapitaal van
bestaande instellingen, ofwel neemt ze het initiatief
om een instelling op te richten waarvoor ze beroep
doet op partners.

Cet article prevoit la possibilite pour la Societe de
constituer des filiales, possibilite qui n'existe pas sous

Tempire de la loi du 17 juin 1953.

La constitution de filiales par la Societe peut etre
envisagee sous un double aspect : soit la Societe entre
dans le capital d'organismes existants, soit elle prend
1'initiative de creer un organisme en s'associant avec
d'autres partenaires.
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Ofwel vertrouwt de Maatschappij aan het filiaal de
uitbating toe van een aktiviteit die rechtstreeks be-
hoort tot de uitvoering van haar opdracht van open-
bare dienstverlening (voorbeeld : de uitbating van
een lijn), ofwel draagt de aktiviteit van het filiaal
slechts bij tot de opdracht van openbare dienstverle-
ning van de Maatschappij (voorbeelden : reklame,
public relations, onderhoud van gebouwen, mate-
rieel, enz...).

De aktiviteiten van de filialen zullen echter altijd
een marginaal karakter hebben ten opzichte van de
opdracht van openbare dienstverlening van de Maat-
schappij.

Dit artikel voorziet eveneens in de mogelijkheid
voor de Maatschappij om bepaalde regelmatige dien-
sten uit te besteden - m.a.w. het recht tot uitbating te
verlenen - met name aan private ondernemingen.
Deze uitbesteding behelst geen enkele deelname in
het kapitaal ervan.

De deux choses 1'une. Ou bien la Societe confie a la
filiale 1'exploitation d'une activite qui ressortit direc-
tement a 1'accomplissement de sa mission de service
public (exemple : 1'exploitation d'une ligne). Ou bien
1' activite de la filiale ne fait que concourir a la
realisation de la mission de service public de la Societe
(exemples : publicite, relations publiques, mainte-
nance d'immeubles, de materiel, etc...).

En toute hypothese, les activites des filiales auront
toujours un caractere marginal par rapport a la
mission de service public de la Societe.

Cet article prevoit egalement la possibility pour la
Societe d'affermer - c'est-a-dire de conceder - des
services reguliers determines, notamment a des firmes
privees. L'affermage n'implique aucune participation
au capital de celles-ci.

Artikel 16 Article 16

Artikel 3 van de ordonnantie van 22 februari 1990
betreffende de onteigeningen omwille van openbaar
nut, die worden aangespannen of toegestaan door de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve (Belgisch
Staatsblad 15 maart 1990) bepaalt dat « de Executieve
de gemeenten, de intercommunale maatschappijen,
de instellingen van openbaar nut en om het even
weike andere rechtspersoon - geval per geval - de
toelating verleent om over te gaan tot de onteigening
van onroerende goederen omwille van openbaar
nut ».

Het is noodzakelijk gebleken af te wijken van de
beheersbevoegdheid van de provincies en gemeenten,
binnen de grenzen van datgene wat noodzakelijk is
voor de realisatie van de uitrustingen die noodzakelijk
zijn voor de exploitatie van het net. De filosofie van
het ontwerp van ordonnantie bestaat erin, de Maat-
schappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel
te belasten met de exploitatie van de volledige dienst-
verlening van het stedelijk openbaar vervoer in het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Men moet de
Gewestexecutieve en de Maatschappij de bevoegdhe-
den verschaffen die hen in de mogelijkheid stellen alle
aspecten van de exploitatie van deze dienstverlening
te beheersen.

Het is duidelijk dat de gemeenten zullen worden
geraadpleegd. Dit wordt voorzien door het ontwerp
dat van het advies van de gemeente een formaliteit
maakt. Mocht er echter niet worden aan voldaan, dan
zouden de beslissingen van de Executieve en de
Maatschappij onwettig zijn.

De tussenkomst van de Executieve is gerechtvaar-
digd omdat deze de coordinatie mogelijk maakt van

L'article 3 de 1'ordonnance du 22 fevrier 1990
relative aux expropriations pour cause d'utilite publi-
que poursuivies ou autorisees par 1'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale (Moniteur beige,
15 mars 1990) dispose que «1'Executif autorise, cas
par cas, les communes, les intercommunales, les
organismes d'interet public et toute autre personne
morale de droit public a proceder a 1'expropriation de
biens immeubles pour cause d'utilite publique ».

II est apparu necessaire de deroger au pouvoir de
gestion des provinces et des communes sur leurs
voiries, dans les limites de ce qui est necessaire pour
1'implantation des equipements que requiert 1'exploi-
tation du reseau. La philosophic du projet d'ordon-
nance etant de charger la Societe des Transports
Intercommunaux de Bruxelles de 1'exploitation de
1'ensemble du service public des transports en
commun urbains au sein de la Region de Bruxelles-
Capitale, il faut en effet doter 1'Executif de la Region
et la Societe, des competences qui leur permettent de
maitriser completement tous les aspects de 1'exploita-
tion de ce service public.

II va de soi que les communes seront .consultees.
C'est ce que prevoit Ie projet, qui fait de 1'avis de la
commune une formalite dont Ie defaut rendrait les
decisions de 1'Executif et de la Societe illegales.

L'intervention de 1'Executif est justifiee pour per-
mettre la coordination des missions de la STIB et des
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de opdrachten van de MIVB en van de andere
aspecten van het vervoerbeleid en het beleid van
verkeerswezen.

De bevoegdheden die door het ontwerp zijn toege-
kend, zullen vanzelfsprekend worden uitgeoefend
zonder afbreuk te doen aan de algemene politiebe-
voegdheden van de gemeenten.

autres aspects de la politique des transports et des
communications.

II va de soi que les competences accordees par Ie
projet s'exercent sans prejudice au pouvoir de police
generale des communes.

Artikel 17

Dit artikel vergt geen bijzonder kommentaar.

Article 17

Cet article n'appelle pas de commentaires particu-
liers.

Artikel 18 Article 18

De bevoegdheid op het vlak van het stedelijk en
lokaal openbaar vervoer omvat deze van de bepaling
van de vervoerprijzen evenals deze van de tariefver-
minderingen (zie ook de memorie van toelichting van
het wetsontwerp tot wijziging van de bijzondere wet
op de institutionele hervormingen van 8 augustus
1980, Parl. dok., Kamer, B.Z. 1988, nr. 516/1,
biz. 16).

Koninklijk besluit nr. 174, dat de jaariijkse aanpas-
sing voorziet van de tarieven van het reizigersvervoer
die worden toegepast door de maatschappijen van
openbaar vervoer, wordt bijgevolg opgeheven voor
wat betreft het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

La competence en matiere de transports en
commun urbain et vicinal comprend celle de fixer Ie
prix des transports, ainsi que les reductions tarifaires
(voy. 1'expose des motifs du projet de loi modifiant la
loi speciale de reformes institutionnelles du 8 aout
1980, Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 516/1,
p. 16).

Des lors, 1'arrete royal n° 174 instituant 1'adaptation
annuelle des tarifs pour Ie transport des voyageurs
appliques par les societes de transport en commun est
abroge en ce qui concerne la Region de Bruxelles-
Capitale.

Artikel 19

Dit artikel richt de ombudsdienst op waarvan
hierboven reeds sprake is.

Article 19

Cet article cree Ie service « ombudsman » dont il
est question ci-dessus.

Artikel 20

Het adviescomite, dat door dit artikel wordt opge-
richt, mag met worden verward met het adviescomite
voor de studie en de verbetering van het openbaar
vervoer, opgericht door het koninklijk besluit van
12 juni 1989 (Belgisch Staatsblad, 18 oktober 1989).
Dit laatste heeft een heel wat ruimere opdracht. De
oprichting van het adviescomite is een uiting van de
wil om de reizigers in de mogelijkheid te stellen om
him mening te uiten en tot een dialoog te komen.

Article20

Le comite consultatif institue par cet article n'est
pas a confondre avec la commission consultative pour
1'etude et 1'amelioration des transports publics, creee
par 1'arrete royal du 12 jum 1989 (Moniteur beige,
18 octobre 1989), dont la mission est beaucoup plus
etendue. La creation du comite consultatif precede
d'une volonte d'amenager, au profit de la clientele, un
lieu d'expression et de dialogue.

Artikelen 21, 22 en 23

Deze artikelen bevatten overgangs- en slotbepalin-
gen om de overgang te verzekeren tussen de huidige
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te
Brussel en de Maatschappij waarvan sprake in dit
ontwerp.

Articles 21, 22 et 23

Ces articles contiennent des dispositions transi-
toires et finales destinees a assurer la transition entre
1'actuelle Societe des Transports Intercommunaux de
Bruxelles et la Societe visee par le present projet.
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Voor wat betreft artikel 21 worden alle rechten en
verplichtingen - met inbegrip van deze die werden
aangegaan door de MIVB ten opzichte van haar
personeel - overgedragen aan de maatschappij. In
verband met de overname van het bestaande exploita-
tienet moet men zich baseren op datgene wat ter zake
hierboven werd gezegd.

Pour ce qui est de 1'article 21,1'ensemble des droits
et obligations - en ce compris toutes celles contractees
par la STIB a 1'egard de son personnel - est transfere
a la Societe. D'autre part, en ce qui concerne la
reprise du reseau d'exploitation existant, il y a lieu de
se referer a ce qui a ete dit a ce propos ci-dessus.

Artikel 24

Dit artikel bevat opheffende bepalingen. Het be-
head van de artikelen 11 en 14 van de wet van 17 juni
1953 wordt gerechtvaardigd door het feit dat het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest niet bevoegd is om
deze bepalingen te herroepen.

Article 24

Cet article contient des dispositions abrogatoires.
Le maintien des articles 11 et 14 de la loi du 17 juin
1953 se justifie par le fait que la Region de Bruxelles-
Capitale n'est pas competente pour abroger ces dispo-
sitions.

Artikel 25

Dit artikel vergt geen bijzonder kommentaar.

Article 25

Cet article n'appelle pas de commentaires particu-
liers.

De Minister-Voorzitter, Minister van Ruimtelijke
Ordening, de Ondergeschikte Besturen en Tewerk-
stelling,

Charles PICQUE

Le Ministre-President, Ministre de 1'Amenagement
du Territoire, des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi,

Charles PICQUE

De Minister van Openbare Werken, Verkeerswe-
zen, de Vernieuwing van Afgedankte Bedrijfs-
ruimten,

Jean-Louis THYS

Le Ministre des Travaux publics, des Communica-
tions, de la Renovation des Sites d'Activites economi-
ques desaffectes,

Jean-Louis THYS
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VOORONTWERP VAN ORDONNANTIE
ONDERWORPEN AAN HET ADVIES

VAN DE RAAD VAN STATE
(op 22 mei 1990)

AVANT-PROJET D'ORDONNANCE
SOUMIS A L'AVIS

DU CONSEIL D'ETAT
(Ie 22 mai 1990)

Voorontwerp van ordonnantie betreffende de organisatie
van het openbaar vervoer in

bet Brusselse Hoofdstcdelyk Gewest

Avant-projet d'ordonnance relatif a I'organisation
des transports en commun dans
la Region de Bruxelles-Capitale

De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve,

Op voordracht van de Minister van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest, belast met Openbare Werken, Verkeerswezen, de Ver-
nieuwing van Afgedankte Bedrijfsruimten,

L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale,

Sur la proposition du Ministre de la Region de Bruxelles-
Capitale, charge des Travaux publics, des Communications, de la
Renovation des Sites d'Activites economiques desaffectes,

BESLUIT :

De Minister van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met
Openbare Werken, Verkeerswezen, de Vernieuwing van Afge-
dankte Bedrijfsruimten, wordt ermede belast aan de Raad van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, namens de Executieve die erover
heeft beraadslaagd, het ontwerp van ordonnantie met volgende
inhoud voor te leggen :

ARRETE:

Le Ministre de la Region de Bruxelles-Capitale, charge des
Travaux publics, des Communications, de la Renovation des Sites
d'Activites economiques desaffectes est charge de presenter au
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale, au nom de 1'Executif
qui en a delibere, le projet d'ordonnance dont la teneur suit:

Artikel 1. - § T. - Het stedelijk openbaar vervoer moet voldoen
aan de noden van zijn klienteel. Dit moet geschieden in de meest
gunstige economische en sociale omstandigheden voor de gemeen-
schap. De ontwikkeling van het openbaar personenvervoer is
prioritair en moet worden aangemoedigd.

Ze draagt bij tot de gewestelijke eenheid, de economische en
sociale ontwikkeling evenals tot een evenwichtige ruimtelijke
ordering. Bovendien zai aan het recht tot mobiliteit door middel
van het openbaar vervoer zo goed mogelijk worden voldaan.

§ 2. - Om de realisatie van de doelstellingen, die in de vorige
paragraaf worden uiteengezet, mogelijk te maken, wordt de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve, hierna « de Executieve »
genoemd, gemachtigd om de oprichting goed te keuren van een
publiekrechtelijke vereniging die beschikt over de nodige rechts-
persoonlijkheid en belast is met de uitbating van de Openbare
dienstverlening van het stedelijk openbaar vervoer in het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest en die georganiseerd is overeenkomstig de
bepalingen van deze ordonnantie.

De Executieve hecht haar goedkeurjng aan de eerste statuten van
deze maatschappij.

Eike latere wijziging van deze statuten zai worden genomen door
de Executieve, op voorstel van de algemene vergadering, of van het
lid van. de Executieve dat bevoegd is voor het vervoer en na
raadpleging van de algemene vergadering.

De maatschappij zai « Maatschappij voor het Intercommunaal
Vervoer te Brussel » heten en wordt hierna « de Maatschappij »
genoemd.

Article I". - § I". - Les transports en commun urbains doivent
satisfaire les besoms de la clientele dans les conditions economiques
et sociales les plus avantageuses pour la collectivite. Le developpe-
ment des transports en commun de personnes revet un caractere
prioritaire et doit etre encourag6.

II concourt SL 1'unite regionale, au developpement economique et
social, ainsi qu'a 1'amenagement equilibre du territoire. En outre,
le droit a la mobilite par le transport en commun sera maximalise.

§ 2. - Afin de permettre la realisation des objectifs definis au
paragraphe precedent, 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale, ci-apres denomme « 1'Executif » est autorise a approuver
la creation d'une association de droit public, dotee de la personna-
lite juridique, chargee de 1'exploitation du service _ public des
transports en commun urbains au sein de la Region de Bruxelles-
Capitale, et organisee dans le respect des dispositions de la presente
ordonnance.

L'Executif approuve les premiers statuts de cette association.

Toute modification ulterieure de ces statuts est arretee par
1'Executif, sur proposition, soit de 1'assemblee generate, soil du
membre de 1'Executif qui a les transports dans ses attributions,
apres consultation de celle-ci.

L'association portera la denomination de « Societe des Trans-
ports Intercommunaux de Bruxelles », ci-apres denommee « la
Societe ».

Art. 2. - De Executieve bepaalt het lastenkohier waaraan de
Maatschappij is onderworpen. Het lastenkohier geeft met name de
verplichtingen op van de Maatschappij op het vlak van de Openbare
dienstverlening.

Art. 2. - L'Executif arrete le cahier des charges auquel est
soumise la Societe. Le cahier des charges determine notamment les
obligations des services publics de la societe.
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Art, 3. - De Executieve en de Maatschappij sluiten een beheers-
overeenkomst. Deze regelt de volgende materies :

1° - De doelstellingen opgelegd aan de partijen; deze doelstellin-
gen zijn uitingen van het gezamenlijk beleid van de Maatschappij
en de Executieve, zowel voor wat betreft de uitbating van de dienst
van het stedelijk openbaar vervoer als voor wat betreft de
beheersmethoden en de structuur van de Maatschappij, met
inbegrip van de contacten met het klienteel en het handelsbeleid
van de Maatschappij;

2° - De principes betreffende de aanleg, wijziging, uitbreiding en
afschaffing van lijnen door de Maatschappij.

3° - Het investeringsplan dat noodzakelijk is voor de realisatie
van deze doelstellingen.

4° - Het financieel stelsel van de uitbating en in het bijzonder :
a) de principes voor de bepaling van de tarieven;
b) de bepaling, de berekening en de uitbetalingsmodaliteiten van

de eventuele dotaties ten laste van de algemene begroting van
de uitgaven van het Gewest;

c) de lasten voor interesten en afschrijvihgen die het Gewest wil
besteden aan de dekking van de investeringen, onder de vonn
van dotaties.

5° - Desgevallend, het schema voor de realisatie van de doelstel-
lingen waarover hierboven sprake in 1°.

6° - Het belang van de Maatschappij voor de doelstellingen
waarvan sprake hierboven en de sancties bij niet-naleving van een
gedeelte van haar verbintenissen.

7° - De elementen waarvan sprake in artikel 4 van deze
ordonnantie weike het bedrijfsplan moet bevatten en de termijnen
voor de mededeling en de goedkeuring van het plan.

Art. 4. - Om de uitvoering van de beheersovereenkomst mogelijk
te maken, legt de Maatschappij aan de Executieve jaarlijks ter
goedkeuring een bedrijfsplan voor. Hierover zai vooraf zijn onder-
handeld tussen de sociale partners, overeenkomstig artikel 14 van
deze ordonnantie.

Art. 3. - L'Executif et la Societe concluent un contrat de gestion
qui regle les matieres suivantes :

1° - Les objectifs assignes aux parties; ces objectifs traduisent la
politique poursuivie en commun par la Societe et 1'Executif, tant
pour ce qui concerne 1'exploitation du service des transports en
commun urbains qu'en ce qui concerne les methodes de gestion et
la structure de la Societe, en ce compris les rapports avec la
clientele et la politique commerciale de la Societe.

2° - Les principes relatifs a la creation, la modification, 1'exten-
sion, la suppression de lignes par la Societe.

3° - Le plan des investissements necessaires pour la realisation de
ces objectifs.

4° - Le regime financier de 1'exploitation, et en particulier :
a) les principes de determination des tarifs;
b) la fixation, le calcul et les modalites de paiement des dotations

eventuelles a charge du budget general des depenses de la
Region;

c) les charges (inter6ts et amortissements) que la Region accepte
de destiner a la couverture d'investissements, sous forme de
dotations.

5° - Le cas echeant, le calendrier de realisation des objectifs vises
au 1° ci-dessus.

6° - L'interessement de la Societe aux objectifs vises ci-dessus et
les sanctions en cas de non-respect par une partie, de ses engage-
ments.

7° - Les (SliSments que le plan d'entreprise vise a 1'article 4 de la
presente ordonnance doit contenir et les delais pour la communica-
tion et 1'approbation du plan.

Art. 4. - En vue de permettre la realisation du contrat de gestion,
la Societe soumet a 1'Executif, pour approbation, un plan annuel
d'entreprise. Celui-ci aura etc prealablement nfigocie entre les
partenaires sociaux, dans le respect de 1'article 14 de la presente
ordonnance.

Art. 5. - De organen van de Maatschappij zijn :
1° - de algemene vergadering;
2° - de bestuursraad;
3° - het beheerscomite;
4° - de bestuurder-directeur-generaal;
5° - het college van de commissarissen bevoegd voor de reke-

ningen.

Art. 6. - De algemene vergadering bestaat uit de eigenaars van de
kapitaalsaandelen van de Maatschappij. Elk maatschappelijk aan-
deel geeft recht op een stem.

De algemene vergadering keurt de jaarrekeningen goed. Zij
ontlast de bestuursraad en het college van commissarissen voor wat
betreft de uitvoering van hun mandaat.

De statuten regelen de werking ervan.

Art. 7. - De bestuursraad bestaat uit negentien leden.

De bestuurder-directeur-generaal en de adjunct-directeur-gene-
raal zijn van rechtswege lid. De zeventien andere beheerders
worden benoemd en ontslagen door de Executieve. Hierbij worden
de volgende regels nageleefd :

1° - twee bestuurders die deel uitmaken van het personeel van de
Maatschappij, worden benoemd op voorstel van de twee vakbon-
den die het meest representatief zijn voor het personeel;

Art. 5. - Les organes de la Societe sont:
1° - 1'assemblee generate;
2° - le conseil d'administration;
3° - le comite de gestion;
4° - 1'administrateur-directeur general;
5° - le college des commissaires aux comptes.

Art. 6. - L'assemblee generale est composee des proprietaires de
parts dans le capital de la Societe, chaque part sociale donnant droit
a une voix.

L'assemblee generale approuve les comptes annuels. Elle donne
decharge au conseil d'administration et au college des commissaires
sur 1'execution de leur mandat.

Les statuts reglent son fonctionnement.

Art. 7. - Le conseil d'administration est compose de dix-neuf
membres.

L'administrateur-directeur general et le directeur general-adjoint
en sont membres de droit. Les dix-sept autres administrateurs sont
nommes et revoques par 1'Executif dans le respect des regles
suivantes :

1° - deux administrateurs sont nommes sur presentation des deux
organisations syndicates les plus representatives du personnel;
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2° - de benoeming van de andere bestuurders geschiedt als volgt :
tien bestuurders behoren tot de Franse taalrol. Het aantal even-
tueel benoemde bestuurders, die lid zijn van een wetgevende
vergadering, mag echter niet meer dan vier bedragen. Ook worden
vijf bestuurders benoemd die behoren tot de Nederlandse taalrol.
Het aantal eventueel benoemde Nederlandstalige bestuurders, die
deel uitmaken van een wetgevende vergadering, moet echter
beperkt blijven tot twee.

De statuten bepalen de working en de bevoegdheden van de
bestuursraad. De bezoldiging van de bestuurders wordt bepaald
door de Executieve en valt ten laste van de Maatschappij.

Binnen de zes maanden die volgen op de vervanging van de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad, zai worden overgegaan tot de
vernieuwing van de bestuursraad. De beheerders blijven hun
functie uitoefenen tot zij worden vervangen. Hun mandaat kan
worden hernieuwd.

Het lid van de bestuursraad, dat wordt benoemd ter vervanging
van een overieden, ontslagnemend of ontslagen bestuurder of een
bestuurder die de leeftijfdsgrens heeft bereikt die wordt bepaald in
de statuten, voltooit het mandaat van de bestuurder die hij
vervangt.

De opdrachtgelastigde van de Executieve waarvan sprake in
artikel 8 neemt - met raadgevende stem - deel aan de vergaderin-
gen van de bestuursraad.

Art. 8. - Het beheerscomite telt vijf leden :
- de voorzitter van de bestuursraad;
- de vice-voorzitter van de bestuursraad;
- de bestuurder-directeur-generaal;
- de adjunct directeur-generaal;
- een opdrachtgelastigde van de Executieve.

De opdrachtgelastigde van de Executieve wordt benoemd door
de Executieve, op voorstel van het lid van de Executieve dat
bevoegd is voor Verkeerswezen, voor een periode van vijf jaar of,
indien hij een overieden, ontslagnemend of ontslagen opdrachtge-
lastigde vervangt of een opdrachtgelastigde die de leeftijfdsgrens
heeft bereikt die wordt bepaald in de statuten, tot het einde van het
mandaat van deze laatste. Zijn mandaat kan worden hernieuwd.

De twee bestuurders benoemd op voorstel van de vakbonden die
het meest representatief zijn voor het personeel, nemen deel aan de
vergaderingen en bezittea er raadgevende stem.

Het beheerscomite oefent de hoge bestuurstaken uit in het
beheer van de Maatschappij. Deze zijn vastgelegd in de statuten,
De statuten bepalen eveneens de working van het beheerscomite.
De bezoldiging van de leden van het beheerscomite wordt bepaald
door de bestuursraad en valt ten laste van de Maatschappij.

2° - les autres administrateurs sont nommes a concurrence de dix
administrateurs d'expression francaise, sans que Ie nombre de ces
administrateurs eventuellement nommes parmi les membres d'une
assemblee legislative soit superieur a quatre, et de cinq administra-
teurs d'expression neerlandaise, sans que Ie nombre de ces adminis-
trateurs eventuellement nommes parmi les membres d'une assem-
blee legislative soit superieur a deux.

Les statuts determinent Ie fonctionnement et les pouvoirs du
conseil d'administration. Les emoluments des administrateurs sont
fixes par I'Executif et sont a charge de la Societe.

D est precede au renouvellement du conseil d'administration,
dans les six mois qui suivent Ie renouvellement du Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale. Les administrateurs restent en
fonction jusqu'a leur remplacement. Leur mandat est renouvelable.

Le membre du conseil d'administration nomme en remplacement
de 1'administrateur decede, demissionnaire, revoque ou atteint par
la limite d'age acheve le mandat de celui qu'il remplace.

Le charge de mission de I'Executif vise a Particle 8 assiste avec
voix consultative aux reunions du conseil d'administration.

Ait. 8. - Le comite de gestion est compose de cinq membres :
- le president du conseil d'administration;
- le vice-president du conseil d'administration;
- 1'administrateur-directeur general;
- le directeur general-adjoint;
- un charge de mission de I'Executif.

Le charge de mission de I'Executif est nomme par lui, sur
proposition du membre de I'Executif qui a les transports dans ses
attributions, pour une periode de cinq ans ou, s'il remplace le
charge de mission decede, demissionnaire, revoque ou atteint par la
limite d'age fixee dans les statuts, jusqu'a^ 1'achevement du mandat
de celui-ci. Son mandat est renouvelable.

Les deux administrateurs nommes sur presentation des organisa-
tions syndicales les plus representatives du personnel assistent aux
reunions avec voix consultative.

Le comite de gestion exerce les pouvoirs de haute direction dans
la gestion de la Societe, tels qu'ils sont precises par les statuts.
Ceux-ci determinent egalement le fonctionnement du comite de
gestion. Les emoluments des membres du comite de gestion sont
fixes par le conseil d'administration; ils sont a charge de la Societe.

Art. 9. - De bestuurder-directeur-generaal en de adjunct-
directeur-generaal worden benoemd en ontslagen door de Execu-
tieve na beraadslaging van de bestuursraad. Zij verzekeren het
dagelijks beheer van de Maatschappij. Hun bevoegdheden worden
bepaald in de statuten. Zij behoren tot een verschillende taalrol.

Art. 9. - L'administrateur-directeur general et le directeur
general-adjoint sont nommes et revoques par I'Executif. Us assu-
rent la gestion journaliere de la Soci6t6. Leurs pouvoirs sont
precises par les statuts. Us appartiennent a un r61e linguistique
different.

Art. 10. - Het college van de commissarissen voor de rekeningen
bestaat uit drie leden die jaarlijks worden benoemd door de
algemene vergadering op voorstel van de Executieve.

Twee commissarissen voor de rekeningen behoren tot de Franse
taalrol. Een commissaris voor de rekeningen is Nederiandstalig.

Een commissaris voor de rekeningen wordt gekozen onder de
leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.

Art. 10. - Le college des commissaires aux comptes est compose
de trois membres nommes, chaque annee, par 1'assembl^e gene-
rale, sur la proposition de I'Executif.

Deux commissaires aux comptes sont d'expression francaise. Un
commissaire aux comptes est d'expression neerlandaise.

Un comrnissaire.aux comptes est choisi parmi les membres de
rinstitut des reviseurs d'entreprises.
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Een commissaris voor de rekeningen wordt gekozen onder de
leden van het Bestuur van de Uitrusting en van het Vervoerbeleid
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en een commissaris voor
de rekeningen onder de leden van het korps van de Inspectie van
Financien, geakkrediteerd bij de Executieve.

De bezoldiging van de commissarissen voor de rekeningen wordt
bepaald door de algemene vergadering.

Un commissaire aux comptes est choisi parmi 1'Adininistration de
1'Equipement et de la Politique des deplacements du Ministere de la
Region de Bruxelles-Capitale. Un commissaire aux comptes est
choisi parmi les membres bruxellois du corps de 1'Inspection des
Finances accredites aupres de 1'Executif.

Les emoluments des commissaires aux comptes sont fixes par
1'assemblee generate.

Art. 11. - De statuten regelen de onverenigbaarheden in de
organen van de Maatschappij.

Art. 11. - Les statuts reglent les incompatibilites au sein des
organes de la Societe.

Art. 12. - § 1. - De Maatschappij is onderworpen aan het
controlerecht van de Executieve. Deze controle wordt uitgeoefend
door de interventie van twee coimnissarissen die worden benoemd
en ontslagen door de Executieve.

De Executieve regelt de uitvoering van de opdracht van de
commissarissen van de Executieve.

§ 2. - De commissarissen van de Executieve brengen verslag uit
bij het lid van de Executieve dat bevoegd is voor vervoer. Deze
licht de Executieve erover in.

§ 3. - De commissarissen van de Executieve nemen deel aan de
vergaderingen van de bestuursraad en van het beheerscomite. Zij
hebben er een raadgevende stem. De commissarissen van de
Executieve beschikken, voor de vervulling van hun opdracht, over
de meest ruime bevoegdheden.

§ 4. - De commissarissen van de Executieve kunnen binnen een
termijn van vier voile dagen beroep aantekenen tegen om het even
weike beslissing waarvan zij oordelen dat ze tegenstrijdig is met de
wet, het algemeen belang of de beheersovereenkomst. Deze
termijn gaat in op de dag van de vergadering tijdens deweike de
beslissing waarvan sprake werd genomen, voor zover de commissa-
rissen van de Executieve regelmatig werden uitgenodigd. Indien dit
niet het geval was, dan begint de termijn te lopen op de dag waarop
zij hebben kennis genomen van de beslissing. Het beroep is
opschortend.

Indien binnen een termijn van twintig voile dagen - deze termijn
gaat in op dezelfde dag als de termijn bedoeld in de vorige alinea -
de Executieve de beslissing niet heeft vernietigd, dan wordt deze
definitief. De vernietiging wordt door de Executieve betekend aan
de betrokken instelling.

§ 5. - Door een beslissing van de Executieve, die wordt betekend
aan de betrokken instelling, kunnen de termijnen, waarvan sprake
in de vorige alinea's, worden verlengd met tien dagen.

Art. 13. - Elk jaar laat de Executieve aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad een verslag toekomen over de aktiviteit van
de Maatschappij tijdens het voorbije jaar. Dit verslag is vergezeld
van de jaarrekeningen over het boekjaar.

Art. 14. - De Maatschappij is onderworpen aan de wet van
20 September 1948 op de organisatie van de economic, aan de
nationale wetgeving op de paritaire commissies, met name aan de
wet van 5 december 1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten
en de paritaire commissies.

Art. 15. - § 1. - De Maatschappij kan mits voorafgaande
toelating van de Executieve en tegen de voorwaarden die werden
bepaald door deze laatste, deelnemen aan de oprichting, of in het
kapitaal van, of aan het beheer van ondernemingen, verenigingen
of andere openbare of private instellingen waarvan het voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluit bij het voorwerp van de
Maatschappij.

Art. 12. - § I". - La Societe est soumise au pouvoir de contr61e de
1'Executif. Ce controle est exerce a 1'intervention de deux commis-
saires, nommes et revoques par 1'Executif.

L'Executif regle 1'exereice de la mission des commissaires de
1'Executif.

§ 2. - Les commissaires de 1'Executif font rapport au membre de
l'Ex6cutif qui a les transports dans ses attributions, lequel en
informe 1'Executif.

§ 3. - Les commissaires de 1'Executif assistent aux reunions du
conseil d'administration et du comite de gestion. Us y ont voix
consultative. Les commissaires de 1'Executif ont les pouvoirs les
plus etendus pour 1'accoroplissement de leur mission.

§ 4. - Les commissaires de 1'Executif peuvent, dans un delai de
qnatre jours francs, introduire .un recours contre toute decision
qu'ils estiment contraire a la loi, a 1'interet general ou au contrat de
gestion. Ce delai court a partir du jour de la reunion a laquelle la
decision a etc prise, pour autant que les commissaires de l'Ex6cutif
aient ete regulierement convoques. A defauf, Ie delai court a partir
du jour ou Us ont pris connaissance de la decision. Le recours est
suspensif.

Si, dans un delai de vingt jours francs, commencant le meme jour
que le delai vise a 1'alinea precedent, 1'Executif n'a pas prononce
1'annulation, la decision devient definitive. L'annulation est notifiee
par 1'Executif a 1'organe concerne.

§ 5. - Par decision de 1'Executif notifiee a 1'organe concerne, les
delais prevus aux alineas precedents peuvent etre augmentes de dix
jours.

Art. 13. - Chaque annee, 1'Executif depose sur le bureau du
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale un rapport sur 1'activite
de la Societe durant 1'annee ecoulee. D est accompagne des comptes
annuels de 1'exereice.

Art. 14. - La Societe est soumise a la loi du 20 septembre 1948
portant organisation de 1'economie, ainsi qu'a la legislation natio-
nale sur les commissions paritaires, notamment a la loi du 5 decem-
bre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions
paritaires.

Art. 15. - § I". - La Societe peut, moyennant 1'autorisation
prealable de 1'Executif et aux conditions fixees par celui-ci,
participer a la constitution, au capital ou a la gestion de societes,
associations, ou autres organismes publics ou prives, dont 1'objet se
rattache directement ou indirectement a celui de la Societe.
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§ 2. - De Maatschappij mag, mits voorafgaande (delating van de
Executieve en tegen de voorwaarden die door haar worden
bepaald, regelmatige diensten en regelmatige gespecialiseerde
diensten uitbesteden.

§ 2. - La Societe peut, moyennant 1'autorisation prealable de
1'Executif et aux conditions fixees par celui-ci, affermer des services
reguliers et des services reguliers specialises.

Art. 16. - De Maatschappij is gemachtigd om, overeenkomstig de
wetgeving op de onteigening van openbaar nut, de verwervingen
door te voeren van onroerende goederen die noodzakelijk zijn voor
de uitbating van het net. De Executieve moet deze evenwel vooraf
hebben toegestaan.

Art. 16. - La Societe est habilitee a poursuivre, conformement a
la legislation en matiere d'expropriation pour cause d'utilite publi-
que, les acquisitions de biens immobuiers necessaires a 1'exploita-
tion du reseau, ces acquisitions ayant ete prealablement autorisees
par 1'Executif.

Art. 17, - Het Gewest kan de uitbetaling van de interest en de
aflossingen van de leningen waarborgen die bedoeld zijn voor de
aankoop van rollend materieel of de aanleg van vaste installaties en
die worden uitgegeven door de Maatschappij. De Executieve is
gemachtigd om deze waarborg te verlenen, binnen de grenzen
evenwel van de toelatingen die zijn voorzien in de ordonnantie voor
de begroting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 17, - La Region peut garantir Ie service des interets et
1'amortissement des emprunts emis par la Societe et ayant pour
objet 1'acquisition de materiel roulant ou 1'amenagement d'installa-
tions fixes, emis par la Societe. L'Executif est autoris6 a accorder
cette garantie, dans la limite des autorisations prevues dans
1'ordonnance portant Ie budget de la Region de Bruxelles-Capitale.

Art. 18. - De vervoersprijzen worden vastgesteld door de
Executieve, na raadpleging van de bestuursraad en mits naleving
van de principes van de beheersovereenkomst. De Executieve is
eveneens gemachtigd om het bedrag te bepalen van de bijkomende
belasting die door de Maatschappij zai kunnen worden geeist van
de reizigers die geen geldig vervoerbewijs kunnen tonen.

Art. 75. - Les prix de transport sont etablis par 1'Executif, apres
consultation du conseil d'administration et dans Ie respect des
principes definis par Ie contrat de gestion. L'Executif fixe, de
meme, Ie montant de la surtaxe qui sera reclamee par la Societe aux
voyageurs ne pouvant presenter un titre de transport valable.

Art. 19. - In de Maatschappij wordt een «ombudsdienst »
opgericht voor het klienteel.

Deze dienst heeft als opdracht :
1° - het onderzoek van alle klachten van het klienteel met

betrekking tot de aktiviteiten van de Maatschappij;
2° - een tussenkomst om minnelijke schikldngen te bevorderen

voor wat betreft geschillen tussen de Maatschappij en het klienteel;
3° - adviezen verstrekken aan de Maatschappij voor de gevallen

waarvoor geen minnelijke schikking kan worden getroffen.

Art. 19. - II est cree, aupres de la Societ6 et au profit de la
clientele, un service « ombudsman ».

Ce service a pour mission :
1° - d'examiner toutes les plaintes de la clientele ayant trait aux

activites de la Societe;
2° - de s'entremettre pour faciliter un compromis a 1'amiable de

differends entre la Societe et la clientele;
3° - d'emettre un avis a la Societe au cas ou un compromis a

1'amiable ne peut etre trouve.

De Executieve regelt de samenstelling en de werking ervan. L'Executif regle sa composition et son fonctionnement.

Art. 20. - Voor de Maatschappij wordt een adviescomite
opgericht dat is samengesteld uit de representatieve organisaties
van het klienteel, het beheerscomite en de ombudsdienst.

Dit comite moet adviezen verstrekken betreffende de vragen die
betrekking hebben op de diensten die worden verieend aan het
klienteel.

De Executieve regelt de samenstelling en de werking ervan.

Art. 20. - II est cree, aupres de la Societe, un comite consultatif
compose d'associations representatives de la clientele, du comite de
gestion et du service « ombudsman ».

Ce comite a pour mission d'emettre des avis sur toutes questions
relatives aux services prestes a la clientele.

L'Executif regle sa composition et'son fonctionnement.

Overgangs- en slotbepalingen

Art. 21. - De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te
Brussel die werd opgericht krachtens de wet van 17 juni 1953 tot
organisatie van het openbaar vervoer van het Brusselse Gewest, is
ontbonden.

De ontbinding wordt van kracht op de dag van de inwerkingtre-
ding van het besluit van de Executieve waarvan sprake in artikel 1
van deze ordonnantie.

De Maatschappij, opgericht overeenkomstig deze ordonnantie,
neemt de rechten en verpiichtingen over van de ontbonden
maatschappij, evenals de activa en de passiva ervan.

AUe concessies en vergunningen op het vlak van de uitbating die
werden verieend door de bovengenoemde wet van 17 juni 1953,
blijven van toepassing.

Dispositions transitoires et finales

Art. 21. - La Societe des Transports Intercoaununaux de
Bruxelles constituee en vertu de la loi du 17 juin 1953 portant
organisation des'transports en commun de la Region bruxelloise,
est dissoute.

La dissolution sortira ses effets Ie jour de 1'entree en vigueur de
1'arrete de 1'Executif vise a 1'article premier de la presente
ordonnance.

La Societe, creee en vertu de la presente ordonnance, succede a
ses droits et obligations et recueille son actif et son passif.
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Art. 22. - Aan het mandaat van de bestuurders van de ontbonden
maatschappij komt een einde op de eerste dag van de maand die
volgt op de publikatie in het Belgisch Staatsblad van het besluit van
de Executieve tot goedkeuring van de statuten van de Maat-
schappij.

De nieuwe bestuurders worden onmiddellijk benoemd.

Art. 22. - II est mis fin au mandat des administrateurs de la
societe dissoute & dater du 1" jour du mois qui suit la parution au
Moniteur beige de 1'arrete de 1'Executif approuvant les statuts de la
Societe.

Les nouveaux administrateurs sont immediatement nommes.

Art. 23. - De bestuurder-directeur-generaal en de adjunct-
directeur-generaal in functie op het ogenblik van de ontbinding van
de maatschappij oefenen - overeenkomstig deze ordonnantie -
respektievelijk de functies uit van bestuurder-directeur-generaal en
adjunct-directeur-generaal.

Art. 23. - L'administrateur-directeur general et Ie directeur
general-adjoint en fonction dans la societe dissoute, exercent
respectivement les fonctions d'administrateur-directeur general et
de directeur general-adjoint au titre de la presente ordonnance.

Herroepende bepalingen

Art. 24. - AUe bepalingen van de wet van 17 juni 1953 voor de
organisatie van het openbaar vervoer in het Brusselse Gewest
worden opgeheven, met uitzondering evenwel van de artikelen 11
en 14.

Dispositions abrogatolres

Art. 24. - Sont abrogees toutes les dispositions de la loi du 17 juin
1953 portant organisation des transports en commun de la Region
bruxelloise, a 1'exception des articles 11 et 14.
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ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE AVIS DU CONSEIL D'ETAT

De Raad van State, afdeling wetgeving, negende kamer, op
22 mei 1990 door de Minister van Openbare Werken, Verkeer en
Vemieuwing van Afgedankte Bedrijfsruimten van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest verzocht hem, binnen een termijn van ten
hoogste drie dagen, van advies te dienen over een voorontwerp van
ordonnantie « betreffende de organisatie van het openbaar vervoer
in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest », heeft op 28 mei 1990 het
volgend advies gegeven :

De Raad van State moet binnen de korte termijn die hem is
toegemeten, zich bepalen tot het maken van de volgende op-
merkingen.

1. Uit het onderzoek van de ontworpen ordonnantie blijkt dat
inzonderheid artikel 3, 4°, b) en c), en artikel 17, bepalingen zijn die
nieuwe uitgaven voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest mee-
brengen.

Ingevolge de artikelen 6 en 13 van het koninklijk besluit van
5 oktober 1961 tot regeling van de administratieve en begrotings-
controle had het ontwerp van ordonnantie om advies voorgelegd
moeten zijn aan de inspecteur van financien en ter fine van
akkoordverklaring aan de Minister tot wiens bevoegdheid de
begroting behoort.

Volgens de gemachtigden van de Minister is aan die vormver-
eisten met voldaan.

2. Thans bedient de Maatschappij voor het Intercommunaal
Vervoer te Brussel (MIVB) krachtens artikel 3, vierde lid, van de
wet van 17 juni 1953 op de inrichting van het gemeenschappelijk
vervoer in de streek van Brussel, een aantal gemeenten die de
« streek van Brussel » vormen, weike niet alleen de negentien
gemeenten omvat die deel uitmaken van het huidige Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest, maar ook gemeenten die thans bij het
Vlaamse Gewest behoren.

Artikel 21 van de ontworpen ordonnantie voorziet in de ontbin-
ding van de huidige MTVB. Hetzelfde artikel bepaalt dat de nieuw
opgerichte maatschappij de rechten en verplichtingen van de
ontbonden maatschappij overneemt, alsook de activa en de passiva
ervan.

Die duidelijke en nauwkeurige bepaling is in overeenstemming
met de bedoelingen die in de memorie van toelichting zijn
verwoord :

« De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve moet worden ge-
machtigd om ,de oprichting goed te keuren van een publiekrechte-
lijke vereniging met rechtspersoonlijkheid die de huidige Maat-
schappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel, opgericht
krachtens de wet van 17 juni 1953 tot organisatie van het openbaar
vervoer van het Brussels Gewest, zai vervangen. Naar het voor-
beeld van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te
Brussel, waarvan zij overigens de benaming zou ovememen, zou
deze vereniging... belast zijn met de uitbating van de openbare
dienst van het stedelijk openbaar vervoer in het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest » (').

Le Conseil d'Etat, section de legislation, neuvieme chambre,
saisi par le Ministre des Travaux publics, des Communications et de
la Renovation des Sites d'Activites economiques desaffectes pour la
Region de Bruxelles-Capitale, le 22 mai 1990, d'une demande
d'avis, dans un dilm ne d^passantpas trois jours, sur un avant-projet
d'ordonnance « relatif a 1'organisation des transports en commun
dans la Region de Bruxelles-Capitale », a donne le 28 mai 1990
1'avis suivant:

Dans le bref delai qui lui est imparti, le Conseil d'Etat doit se
limiter a fonnuler les observations suivantes.

1. II resulte de 1'examen de i'ordonnance en projet que, notam-
ment, 1'article 3, 4°, b) et c), ainsi que 1'article 17, sont des

' dispositions de nature a entralner des depenses nouvelles pour la
Region de Bruxelles-Capitale.

En application des articles 6 et 13 de l'arret6 royal du 5 octobre
1961 portant organisation du contr61e administratif et budgetaire, le
projet d'ordonnance aurait du etre soumis a 1'avis de 1'inspecteur
des finances et a 1'accord du Ministre qui a le budget dans ses
attributions.

Selon les delegues du Ministre, ces formalites n'ont pas etc
accomplies.

2. Actuellement la Societe des Transports Intercommunaux de
Bruxelles (STIB) dessert, en vertu de 1'article 3, alinea 4, de la loi
du 17 juin 1953 portant organisation des transports en commun de
la Region bruxelloise, un ensemble de communes constituant la
« Region bruxelloise », qui comprend non seulement les dix-neuf
communes faisant partie de 1'actuelle Region de Bruxelles-Capitale
mais egalement des communes qui dependent aujourd'hui de la
Region flamande.

L'article 21 de I'ordonnance en projet prevoit la dissolution de
1'actuelle STIB. Le meme article dispose que la societe nouvelle-
ment creee succede aux droits et obligations de la societe dissoute et
recueille son actif et son passif.

Cette disposition claire et precise est conforme aux intentions
exprimees dans 1'expose des motifs :

all s'agit... d'habiliter 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale a approuver la creation d'une association de droit public,
dotee de la personnalite juridique, afin de remplacer 1'actuelle
Societe des Transports Intercommunaux Bruxellois, creee en vertu
de la loi du 17 juin 1953 portant organisation des transports en
common de la Region bruxelloise. A 1'instar de la Societe des
Transports Intercommunaux Bruxellois, dont elle conserverait
d'ailleurs la denomination, cette association... serait chargee de
1'exploitation du service public des transports en commun urbains
au sein de la Region de Bruxelles-Capitale » (').

(') Op te merken valt evenwel dat artikel 1, § 2, van het ontwerp
in tegenstrijd lijkt met de volkomen expliciete en duidelijke
bewoordingen van het voormelde artikel 21, alsook met de
verklaringen van de gemachtigden van de Minister, in zoverre het
bepaalt dat de nieuwe maatschappij belast is met het uitbaten van
de openbare dienstverlening van het stedelijk openbaar vervoer
« in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest », waarvan het grondge-
bied, overeenkomstig artikel 2, § 1, van de bijzondere wet van
12 januari 1989 met betrekldng tot de Brusselse instellingen, het
grondgebied van het administratief arrondissement «Brussel-
Hoofdstad » is zoals het bestaat op het ogenblik van de inwerking-
treding van die bijzondere wet.

(') II est toutefois & noter que 1'article I", § 2, du projet, paralt en
contradiction avec les termes tout a fait explicites et clairs de
1'article 21 precite ainsi qu'avec les declarations des delegues du
Ministre, dans la mesure ou il dispose que la societe nouvelle est
chargee de 1'exploitation du service public des transports en
commun urbains « au sein de la Region de Bruxelles-Capitale »,
laquelle a pour territoire, conformement a 1'article 2, § I", de la loi
speciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, le
territoire de 1'arrondissement administratif de « Bruxelles-Capi-
tale » tel qu'il existe au moment de 1'entree en vigueur de ladite loi
speciale.
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Ingevolge artikel 92bis, § 2, c,), van de bijzondere wet van
8 augustus 1980, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus
1988, « (sluiten) de Gewesten in ieder geval samenwerkingsakkoor-
den voor de regeling van de aangelegenheden die betrekking
hebben... op de diensten voor gemeenschappelijk stads- en streek-
vervoer... die zich uitstrekken over meer dan een Gewest ».

Volgens de inlichtingen die aan de Raad van State verschaft zijn
is tot dusverre geen enkel samenwerkingsakkoord gesloten tussen
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest.

En application de 1'article 92bis, § 2, c), de la loi speciale du
8 aout 1980, modifiee par la loi speciale du 8 aout 1988, «les
Regions concluent en tout cas des accords de cooperation pour Ie
reglement des questions relatives... aux services de transport en
commun urbains et vicinaux... qui s'etendent sur Ie territoire de
plus d'une Region ».

Selon les renseignements qui ont ete fournis au Conseil d'Etat,
aucun accord de cooperation n'a etc conclu, a ce jour, entre la
Region de Bruxelles-Capitale et la Region flamande.

Om de beide, hiervoren uiteengezette redenen, is het ontwerp
niet in zoverre gereed dat het aan de Raad van State, afdeling
wetgeving, kan worden voorgelegd.

Pour les deux raisons exposees ci-avant, Ie projet n'est pas en etat
d'etre sounds au Conseil d'Etat, section de legislation.

De kamer was samengesteld uit

de heren : P. FINCCEUR, Staatsraad, Voorzitter
C.-L. CLOSSET, Staatsraad,
R. ANDERSEN, Staatsraad,

Mevrouw R. DEROY, Griffier.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst
werd nagezien onder toezicht van de heer R. Andersen.

Het verslag werd uitgebracht door mevrouw 0. Daurmont,
adjunct-auditeur.

De Griffier, . De Voorzitter,
R. DEROY P. FINCCEUR

La chambre etait composee de

Messieurs : P. FINCCEUR, Conseiller d'Etat, President,
C.-L. CLOSSET, Conseiller d'Etat,
R. ANDERSEN, Conseiller d'Etat,

Madame R. DEROY, Greffier.

La concordance entre la version francaise et la version neerlan-
daise a etc verifiee sous Ie contr61e de M. R. Andersen.

Le rapport a ete presente par M"" 0. Daurmont, auditeur
adjoint.

Le Greffier, Le President,
R. DEROY P. FINCCEUR
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VOORONTWERP VAN ORDONNANTIE
ONDERWORPEN AAN HET ADVIES

VAN DE RAAD VAN STATE
(op 17 augustus 1990)

AVANT-PROJET D'ORDONNANCE
SOUMIS A L'AVIS

DU CONSEIL D'ETAT
(Ie 17 aout 1990)

Voorontwerp van ordonnantie betreffende de organisatie
van het openbaar vervoer in /

het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Avant-projet d'ordonnance relatif a 1'organisation
des transports en commun dans
la Region de Bruxelles-Capitale

De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve,

Op voordracht van de Minister van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest, belast met Openbare Werken, Verkeerswezen, de Ver-
nieuwing van Afgedankte Bedrijfsruimten,

L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale,

Sur la proposition du Ministre de la Region de Bruxelles-
Capitale, charge des Travaux publics, des Communications, de la
Renovation des Sites d'Activites economiques desaffectes,

BESLUIT ;

De Minister van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met
Openbare Werken, Verkeerswezen, de Vernieuwing van Afge-
dankte Bedrijfsruimten, wordt ermede belast aan de Raad van het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, namens de Executieve die
erover heeft beraadslaagd, het ontwerp van ordonnantie met
volgende inhoud voor te stellen :

ARRETE:

Le Ministre de la Region de Bruxelles-Capitale, charge des
Travaux publics, des Communications, de la Renovation des Sites
d'Activites economiques desaffectes est charge de presenter au
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale, au nom de 1'Executif
qui en a delibere, le projet d'ordonnance dont la teneur suit :

Artikel 1. - Het stedelijk openbaar vervoer moet voldoen aan de
noden van zijn klienteel. Dit moet geschieden in de meest gunstige
economische en sociale omstandigheden voor de gemeenschap. De
ontwikkeling van het openbaar personenvervoer is prioritair en
moet worden aangemoedigd.

Ze draagt bij tot de gewestelijke eenheid, de economische en
sociale ontwikkeling evenals tot een evenwichtige ruimtelijke
ordening. Bovendien zai aan het recht tot mobiliteit door middel
van het openbaar vervoer zo goed mogelijk worden voldaan.

Om de realisatie van de doelstellingen, die in de vorige paragraaf
worden uiteengezet, mogelijk te maken, wordt de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve, hierna « de Executieve » genoemd,
gemachtigd om de oprichting goed te keuren van een publiek-
rechtelijke vereniging die beschikt over de nodige rechtspersoon-
lijkheid en belast is met de uitbating van de Openbare dienstverle-
ning van het stedelijk openbaar vervoer in het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest overeenkomstig artikel 94, § 2, van de bijzondere wet
van 16 januari 1989 op de institutionele hervormingen, gewijzigd
door de bijzondere wet op de institutionele hervormingen van
8 augustus 1988.

De bovengenoemde oprichting wordt georganiseerd overeen-
komstig de bepalingen van deze ordonnantie.

De Executieve hecht haar goedkeuring aan de eerste statuten van
deze maatschappij.

Eike latere wijziging van deze statuten zai worden genomen door
de Executieve, op voorstel van de algemene vergadering of van het
lid van de Executieve dat bevoegd is voor Verkeerswezen en na
raadpleging van de algemene vergadering.

De maatschappij zai « Maatschappij voor het Intercommunaal
Vervoer te Brussel» heten en wordt hierna « de Maatschappij »
genoemd.

Article I". - Les transports en commun urbains doivent satisfaire
les besoins de la clientele dans les conditions economiques et
sociales les plus avantageuses pour la collectivite. Le developpe-
ment des transports en commun de personnes revet un caractere
prioritaire et doit etre encourage.

D concourt & 1'unite regionale, au developpement economique et
social, ainsi qu'& 1'amenagement equilibre du territoire. En outre,
le droit & la mobilite par le transport en commun sera maximalise.

Ann de permettre la realisation des objectifs definis au para-
graphe precedent, 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale
ci-apres denomme «1'Executif», est autorise & approuver la
creation d'une association de droit public, dotee de la personnalite
juridique, chargee de 1'exploitation du service public des transports
en commun urbains au sein de la Region de Bruxelles-Capitale dans
le respect de 1'article 94, § 2, de la loi speciale du 16 janvier 1989 de
reformes institutionnelles du 8 aout 1980, modifiee par la loi
speciale de reformes institutionnelles du 8 aout 1988.

La creation precitee est organisee dans le respect des dispositions
de la presente ordonnance.

L'Executif approuve les premiers statuts de cette association.

Toute modification ulterieure de ces statuts est arretee par
1'Executif, sur proposition, soit de 1'assemblee generate, soit du
membre de 1'Executif qui a les communications dans ses attribu-
tions, apres consultation de celle-ci.

L'association portera la denomination de « Societe des Trans-
ports Intercommunaux de Bruxelles », ci-apres denommee « la
Societe ».

Art. 2. - De Executieve bepaalt het lastenkohier waaraan de
Maatschappij is onderworpen. Het lastenkohier geeft met name de
verplichtingen op van de Maatschappij op het vlak van de Openbare
dienstverlening.

Art. 2. - L'Executif arrete le cahier des charges auquel est
soumise la Societe. Le cahier des charges determine notamment les
obligations de services publics de la Societe.
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Art. 3. - De Executieve en de Maatschappij sluiten een beheers-
overeenkomst. Deze regelt de volgende materies :

1° - De doelstellingen opgelegd aan de partijen; deze doelsteUin-
gen zijn uitingen van het gezamenlijk beleid van de Maatschappij
en de Executieve, zowel voor wat betrcft de uitbating van de dienst
van het stedelijk openbaar vervoer als voor wat betreft de
beheersmethoden en de structuur van de Maatschappij, met
inbegrip van de contacten met het klienteel en het handelsbeleid
van de Maatschappij;

2° - De principes betreffende de aanleg, wijziging, uitbreiding en
afschaffing van lijnen door de Maatschappij.

3° - Het investeringsplan dat noodzakelijk is voor de realisatie
van deze doelstellingen.

4° - Het financieel stelsel van de uitbating en in het bijzonder :
a) de principes voor de bepaling van de tarieven;
b) de bepaling, de berekening en de uitbetalingsmodaliteiten van

de eventuele dotaties ten laste van de algemene begroting van
de uitgaven van het Gewest;

c) de lasten voor interesten en afschrijvingen die het Gewest wil
besteden aan de dekking van de investeringen, onder de vorm
van dotaties.

5° - Desgevallend, het schema voor de realisatie van de doelstel-
lingen waarover hierboven sprake in 1°.

6° - Het belang van de Maatschappij voor de doelstellingen
waarvan sprake hierboven en de sancties bij niet-naleving van een
gedeelte van haar verbintenissen.

7° - De elementen die het bedrijfsplan bedoeld in artikel 4 van
deze ordonnantie moet bevatten en de termijnen voor de medede-
ling en de goedkeuring van het plan.

Over de beheersovereenkomst zai vooraf worden onderhandeld
met de sociale partners overeenkomstig artikel 14 van deze
ordonnantie.

Art. 3. - L'Executif et la Societe cbncluent un contrat de gestion
qui regle les matieres suivantes :

1° - Les objectifs assignes aux parties; ces objectifs traduisent la
politique poursuivie en commun par la Societe et 1'Executif, tant
pour ce qui concerne 1'exploitation du service des transports en
commun urbains qu'en ce qui concerne les methodes de gestion et
la structure de la Societe, en ce compris les rapports avec la
clientele et la politique commerciale de la Societe.

2° - Les principes relatifs a la creation, la modification, 1'exten-
sion, la suppression de lignes par la Societe.

3° - Le plan des investissements necessaires pour la realisation de
ces objectifs.

4° - Le regime financier de 1'exploitation, et en particulier :
a) les principes de determination des tarifs;
b) la fixation, le calcul et les modalites de paiement des dotations

eventuelles a charge du budget general des depenses de la
Region;

c) les charges (interets et amortissements) que la Region accepte
de destiner a la couverture d'investissements, sous forme de
dotations.

5° - Le cas echeant, le calendrier de realisation des objectifs vises
au 1° ci-dessus.

6° - L'interessement de la Societe aux objectifs vises ci-dessus et
les sanctions en cas de non-respect par une partie, de ses engage-
ments.

7" - Les elements que le plan d'entreprise vise a 1'article 4 de la
presente ordonnance doit contenir, et les delais pour la communica-
tion et 1'approbation du plan.

Le contrat de gestion aura prealablement etc negocifi avec les
partenaires sociaux dans le respect de 1'article 14 de la presente
ordonnance.

Art. 4, - Om de uitvoering van de beheersovereenkomst mogelijk
te maken, legt de Maatschappij aan de Executieve jaarlijks ter
goedkeuring een bedrijfsplan voor. Hierover zai vooraf zijn onder-
handeld tussen de sociale partners, overeenkomstig artikel 14 van
deze ordonnantie.

Art. 5. - De organen van de Maatschappij zijn :
1° - de algemene vergadering;
2° - de bestuursraad;
3° - het beheerscomite;
4° - de bestuurder-directeur-generaal;
5° - het college van de commissarissen bevoegd voor de reke-

ningen.

Art. 6. - De algemene vergadering bestaat uit de eigenaars van de
kapitaalsaandelen van de Maatschappij. Elk maatschappelijk aan-
deel geeft recht op een stem.

De algemene vergadering keurt de jaarrekeningen goed. Zij
ontlast de bestuursraad en het college van commissarissen voor de
rekeningen voor wat betreft de uitvoering van hun mandaat.

De statuten regelen de working ervan.

Art. 7. - De bestuursraad bestaat uit negentien leden.

De bestuurder-directeur-generaal en de adjunct-directeur-gene-
raal zijn van rechtswege lid. De zeventien andere beheerders
worden benoemd en ontslagen door de Executieve. Hierbij worden
de volgende regels nageleefd :

Art. 4. - En vue de permettre la realisation du contrat de gestion,
la Societe soumet a 1'Executif, pour approbation, un plan annuel
d'entreprise. Celui-ci aura ete prealablement negocie entre les
partenaires sociaux, dans le respect de ['article 14 de la presente
ordonnance.

Art. 5. - Les organes de la Societe sont:
1° - 1'assemblee generale;
2° - le conseil d'administration;
3° - le comitg de gestion;
4° - 1'administrateur-directeur general;
5° - le college des commissaires aux comptes.

Art. 6. - L'assemblee generale est composee des proprietaires de
parts dans le capital de la Societe, chaque part sociale donnant droit
a une voix.

L'assemblee generale approuve les comptes annuels. Elle donne
decharge au conseil d'administration et au college des commissaires
aux comptes sur 1'execution de leur mandat.

Les statuts reglent son fonctionnement.

Art. 7. - Le conseil d'administration est compose de dix-neuf
membres.

L'administrateur-directeur general et le directeur general-adjoint
en sont membres de droit. Les dix-sept autres administrateurs sont
nommes et revoques par 1'Executif dans le respect des regles
suivantes :
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1° - twee bestuurders die deel uitmaken van het personeel van de
Maatschappij, worden benoemd op voorstel van de twee vakbon-
den die het meest representatief zijn voor het personeel. Deze twee
bestuurders nemen met adviserende stem deel aan de vergadering
van de Bestuursraad.

2° - de benoeming van de andere bestuurders geschiedt als volgt :
- tien bestuurders behoren tot de Franse taalrol. Het aantal

eventueel benoemde bestuurders die lid zijn van een wetgevende
vergadering, mag echter met meer dan vier bedragen;

- vijf bestuurders behoren tot de Nederlandse taalrol. Het aantal
eventueel benoemde nederlandstalige bestuurders die deel uit-
maken van een wetgevende vergadering, moet echter beperkt
bUjven tot twee.

De statuten bepalen de working en de bevoegdheden van de
bestuursraad. De bezoldiging van de bestuurders wordt bepaald
door de Executieve en valt ten laste van de Maatschappij.

Binnen de zes maanden die volgen op de vervanging van de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad, zai worden overgegaan tot de
vernieuwing van de bestuursraad. De beheerders blijven hun
functie uitoefenen tot zij worden vervangen. Hun mandaat kan
worden hernieuwd.

Het lid van de bestuursraad dat wordt benoemd ter vervanging
van een overleden, ontslagnemend of ontslagen bestuurder of een
bestuurder die de leeftijdsgrens heeft bereikt die wordt bepaald in
de statuten, voltooit het mandaat van de bestuurder die hij
vervangt.

De opdrachthouder van de Executieve waarvan sprake in arti-
kel 8 van deze ordonnantie, neemt - met raadgevende stem - deel
aan de vergaderingen van de bestuursraad.

Art. 8. - Het beheerscomite telt zeven leden :
- de voorzitter van de bestuursraad;
- de vice-voorzitter van de bestuursraad;
- twee bestuurders aangeduid door de Executieve op voorstel van

de bestuursraad;
- de bestuurder-directeur-generaal;
- de adjunct directeur-generaal;
- een opdrachthouder van de Executieve.

De Executieve benoemt de opdrachthouder op voorstel van het
lid van de Executieve dat bevoegd is voor Verkeerswezen, voor een
periode van vijf jaar of, indien hij een overleden, ontslagnemend of
ontslagen opdrachtgelastigde vervangt of een opdrachtgelastigde
die de leeftijdsgrens heeft bereikt die wordt bepaald in de statuten,
tot het einde van het mandaat van deze laatste. Zijn mandaat kan
worden hernieuwd.

De twee bestuurders benoemd op voorstel van de twee vakbon-
den die het meest representatief zijn voor het personeel, nemen
deel aan de vergaderingen en bezitten er raadgevende stem.

Het beheerscomit6 oefent de belangrijke bestuurstaken uit in het
beheer van de Maatschappij. Deze zijn vastgelegd in de statuten.
De statuten bepalen eveneens de working van het beheerscomite.

De bezoldiging van de leden van het beheerscomite wordt
bepaald door de bestuursraad en valt ten laste van de Maatschappij.

1° - deux administrateurs sont nommes parmi Ie personnel de la
Societe sur presentation des deux organisations syndicates les plus
representatives de ce personnel. Ces deux administrateurs assistent
aux reunions du conseil d'adnmiistration avec voix consultative.

2° - les autres administrateurs sont nommes a concurrence :
- de dix administrateurs d'expression frangaise, sans que Ie nombre

de ces administrateurs eventuellement nommes pamii les mem-
bres d'une assemblee legislative soit superieur a quatre;

- de cinq administrateurs d'expression neerlandaise, sans que Ie
nombre de ces administrateurs eventuellement nommes parmi les
membres d'une assemblee legislative soit superieur a deux.

Les statuts determinent Ie fonctionnement et les pouvoirs du
conseil d'admmistration. Les emoluments des administrateurs sont
fixes par 1'Executif et sont a charge de la Societe.

II est precede au renouvellement du conseil d'admmistration,
dans les six mois qui suivent Ie renouvellement du Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale. Les administrateurs restent en
fonction jusqu'a leur remplacement. Leur mandat est renouvelable.

Le membre du conseil d'administration nomme en remplacement
de 1'administrateur decede, demissionnaire, revoque ou atteint par
la limite d'age fixee dans les statuts, acheve le mandat de celui qu'il
remplace.

Le charge de mission de 1'Executif vise a 1'article 8 de la presente
ordonnance, assiste avec voix consultative aux reunions du conseil
d'administration.

Art, 8. - Le comite de gestion est compose de sept membres :
- le president du conseil d'administration;
- le vice-president du conseil d'administration;
- deux administrateurs designes par 1'Executif, sur proposition du

conseil d'administration;
- I'admimstrateur-directeur general;
- le directeur general adjoint;
- un charge de mission de 1'Executif.

L'Executif nomme le charge de mission sur proposition du
membre de 1'Executif qui a les communications dans ses attribu-
tions, pour une periode de cinq ans ou, s'il remplace le charge de
mission decede, demissionnaire, revoqufi ou atteint par la limite
d'age fixee dans les statuts, jusqu'a 1'achevement du mandat de
celui-ci. Son mandat est renouvelable.

Les deux administrateurs nommes sur presentation des deux
organisations syndicates les plus representatives du personnel
assistent aux reunions avec voix consultative.

Le comite de gestion exerce les pouvoirs de haute direction dans
la gestion de la Societe, tels qu'ils sont precises par les statuts.
Ceux-ci determinent egalement le fonctionnement du comitfi de
gestion.

Les emoluments des membres du comit6 de gestion sont fixes par
le conseil d'administration; Us sont a charge de la Societe.

Art. 9. - De bestuurder-directeur-generaal en de adjunct-
directeur-generaal worden benoemd en ontslagen door de Execu-
tieve na beraadslaging van de bestuursraad. Zij verzekeren, ieder
voor datgene wat hem betreft, het dagelijks beheer van de Maat-
schappij. Hun bevoegdheden worden bepaald in de statuten. Zij
behoren tot een verschillende taalrol.

Art, 9. - L'administrateur-directeur general et le directeur
general adjoint sont nommes et revoques par 1'Executif. Ils
assurent, chacun pour ce qui le concerne, la gestion joumaliere de
la Societe. Leurs pouvoirs sont precises par les statuts. Us appar-
tiennent a un r61e linguistique different.



A-71/1-90/91 ' ' — 2 5 — - A-71/1- 90/91

Art. 10. - Het college van de commissarissen voor de rekeningen
bestaat uit drie leden die jaarlijks worden 'benoemd door de
algemene vergadering op voorstel van de Executieve.

Twee commissarissen voor de rekeningen behoren tot de Franse
taalrol. Een commissaris voor de rekeningen is Nederiandstalig.

Een commissaris voor de rekeningen wordt gekozen onder de
leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.

Een commissaris voor de rekeningen wordt gekozen onder de
leden van het Bestuur van de Uitrusting en van het Vervoerbeleid
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en een commissaris voor
de rekeningen onder de leden van het korps van de Inspectie van
Financien, geakkrediteerd biJ de Executieve.

De bezoldiging van de commissarissen voor de rekeningen wordt
bepaald door de algemene vergadering; zij wordt gefinancierd door
de Maatschappij.

Art. 10. - Le college des commissaires aux comptes est compose
de trois membres nommes, chaque annee, par 1'assemblee generale
sur la proposition de 1'Executif.

Deux commissaires aux comptes sont d'expression francaise. Un
commissaire aux comptes est d'expression neerlandaise.

Un commissaire aux comptes est choisi parmi les membres de
1'Instftut des reviseurs d'entreprises.

Un commissaire aux comptes est choisi panni 1'Administration de
1'Equipement et de la Politique des deplacements du Ministere de la
Region de Bruxelles-Capitale. Un commissaire aux comptes est
choisi panni les membres bruxellois du corps de 1'Inspection des
Finances accredites aupres de 1'Executif.

Les emoluments des commissaires aux comptes sont fixes par
1'assemblee generale; ils sont a charge de la Societe.

Art. 11. - De statuten regelen de onverenigbaarheden in de
organen van de Maatschappij.

Art. 11. - Les statuts reglent les incompatibilites au sein des
organes de la Societe.

Art. 12. - De Maatschappij is onderworpen aan de controle-
bevoegdheid van de Executieve. Deze controle wordt uitgeoefend
door de interventie van twee commissarissen die worden benoemd
en ontslagen door de Executieve.

De Executieve regelt de uitvoering van de opdracht van de
commissarissen van de Executieve.

De coromissarissen van de Executieve brengen verslag uit bij het
lid van de Executieve dat bevoegd is voor verkeerswezen. Dit lid
informeert de Executieve.

De commissarissen van de Executieve nemen deel aan de
vergaderingen van de bestuursraad en van het beheerscomite. Zij
hebben er een raadgevende stem. De commissarissen van de
Executieve beschikken, voor de vervulling van hun opdracht, over
de meest ruime bevoegdheden.

De commissarissen van de Executieve kunnen binnen een
termijn van vier voile dagen beroep aantekenen tegen om het even
weike beslissing waarvan zij oordelen dat ze tegenstrijdig is met de
wet, het algemeen belang of de beheersovereenkomst. Deze
termijn gaat in op de dag van de vergadering tijdens deweike de
beslissing waarvan sprake, word genomen, voor zover de commissa-
rissen van de Executieve regelmatig werden uitgenodigd. Indien dit
met het geval was, dan begint de termijn te lopen op de dag waarop
zij hebben kennis genomen van de beslissing. Het beroep is
opschortend.

Indien binnen een termijn van twintig voile dagen - deze termijn
gaat in op dezelfde dag als de termijn bedoeld in de vorige alinea -
de Executieve de beslissing niet heeft vernietigd, dan wordt deze
definitief. De vernietiging wordt door de Executieve betekend aan
de betrokken instelling.

Door een beslissing van de Executieve, die wordt betekend aan
de betrokken instelling, kunnen de termijnen, waarvan sprake in de
vorige alinea's, worden verlengd met tien dagen.

Art. 12. - La Societ6 est soumise au pouvoir de contr61e de
1'Executif. Ce contr61e est exerce a 1'mtervention de deux commis-
saires, nommes et revoques par 1'Executif.

L'Executif regle Pexercice de la mission des commissaires de
1'Executif.

Les commissaires de 1'Executif font rapport au membre de
1'Executif qui a les communications dans ses attributions, lequel en
informe 1'Executif.

Les commissaires de 1'Executif assistent aux reunions du conseil
d'administration et du comite de gestion. Us y ont voix consultative.
Les commissaires de 1'Executif ont les pouvoirs les plus etendus
pour raccomplissement de leur mission.

Les commissaires de 1'Executif peuvent, dans un delai de quatre
jours francs, introduire un recours centre toute decision qu'ils
estiment contraire a la loi, a 1'interet general ou au contrat de
gestion. Ce delai court & partir du jour de la reunion a laquelle la
decision a ete prise, pour autant que les commissaires de 1'Executif
aient ete regulierement convoques. A defaut, le delai court & partir
du jour ou ils ont pris connaissance de la decision. Le recours est
suspensif.

Si, dans un delai de vingt jours francs, commencant le meme jour
que le delai vise & 1'alinea precedent, 1'Executif n'a pas prononce
1'annulation, la decision devient definitive. L'annulation est notifiee
par 1'Executif a 1'organe concerne.

Par decision de 1'Executif notifiee a 1'organe concerne, les delais
prevus aux alineas precedents peuvent etre augmentes de dix jours.

Art. 13. - Elk jaar laat de Executieve aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad een verslag toekomen over de aktiviteit van
de Maatschappij tijdens het voorbije jaar. Dit verslag is vergezeld
van de jaarrekeningen over het boekjaar.

Art. 13. - Chaque annee, 1'Executif depose sur le bureau du
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale un rapport sur 1'activite
de la Societe durant 1'annee ecoulee. 11 est accompagne des comptes
annuels de 1'exercice.

Art. 14. - De Maatschappij is onderworpen aan de wet van
20 September 1948 op de organisatie van de economic, aan de
nationale wetgeving op de paritaire commissies, met name aan de
wet van 5 december 1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten
en de paritaire commissies.

Art. 14. - La Societe est soumise ^ la loi du 20 septembre 1948
portant organisation de 1'economie, ainsi qu'a la legislation natio-
nale sur les commissions paritaires, notamment & la loi du
5 decembre-1968 sur les conventions collectives de travail et les
commissions paritaires.
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Art, 15. - De Maatschappij kan mits voorafgaandelijke toelating
van de Executieve en tegen de voorwaarden die werden bepaald
door deze laatste, deelnemen aan de oprichting, of in het kapitaal
van, of aan het beheer van ondernemingen, verenigingen of andere
openbare of private instellingen waarvan het voorwerp rechtstreeks
of onrechtstreeks aansluit bij het voorwerp van de Maatschappij.

De Maatschappij mag, mits voorafgaande toelating van de
Executieve en tegen de voorwaarden die door haar worden
bepaald, regelmatige diensten en regelmatige gespecialiseerde
diensten uitbesteden.

Art. 15. - La Societe peut, moyennant 1'autorisation prealable de
1'Executif et aux conditions fixees par celui-ci, participer a la
constitution, au capital ou a la gestion de sodetes, associations, ou
autres organismes publics ou prives, dont 1'objet se rattache
directement ou indirectement a celui de la Societe.

La Societe peut, moyennant 1'autorisation prealable de 1'Executif
et aux conditions fixees par celui-ci, affermer des services reguliers
et des services reguliers specialises.

Art. 16. - De Maatschappij is gemachtigd om, overeenkomstig de
wetgeving op de onteigening van openbaar nut, de verwervingen
door te voeren van onroerende goederen die noodzakelijk zijn voor
de uitbating van het net. De Executieve moet deze evenwel vooraf
hebben toegestaan.

Na de toelating van de Executieve, gegeven na advies van de
betrokken gemeente(n), is de maatschappij gemachtigd om op de
gewestelijke, provinciale en gemeentewegen over te gaan of te
laten overgaan tot het aanbrengen van de uitrustingen die noodza-
kelijk zijn voor de exploitatie van het net en de toebehoren ervan,
zoals opgegeven in het lastenboek, op de plaatsen die zij bepaalt,
en eventueel volgens de modaliteiten van het bedoelde lastenboek.

De Maatschappij beschikt hiertoe over het recht om de wegen
gratis te gebruiken.

De gemeente beschikt over een termijn van dertig dagen om haar
advies te verstrekken.

Art. 16. - La Societe est habilitee a poursuivre, conformement a
la legislation en matiere d'expropriation pour cause d'utilife publi-
que, les acquisitions de biens immobiliers necessaires a 1'exploita-
tion du reseau, ces acquisitions ayant ete prealablement autorisees
par 1'Executif.

Moyennant 1'autorisation de 1'Executif, donne apres avis de la ou
des communes concernees, la Society est habilitee a etablir ou faire
etablir sur les voiries regionales, provinciales et communales, les
equipements necessaires a 1'exploitation du reseau et leurs acces-
soires, tels qu'ils sont designes dans Ie cahier des charges, aux
endroits qu'elle determine et, Ie cas echeant, selon les modalites
definies par ledit cahier des charges.

La Societe dispose a cet effet, a titre gratuit, du droit d'usage des
voiries.

La commune dispose d'un delai de trente jours pour emettre son
avis.

Art, 17. - Het Gewest kan de uitbetaling van de intrest en de
aflossingen van de leningen waarborgen die werden aangegaan
door de Maatschappij en bedoeld zijn voor de aankoop van rollend
materieel of de aanleg van vaste installaties en die worden
uitgegeven door de Maatschappij. De Executieve is gemachtigd om
deze waarborg te verlenen, binnen de grenzen evenwel van de
toelatingen die zijn voorzien in de ordonnantie voor de begroting
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 18. - De prijzen van de plaatsbewijzen worden vastgesteld
door de Executieve, op voorstel van' de bestuursraad en mits
naleving van de principes van de beheersovereenkomst. De Execu-
tieve is eveneens gemachtigd om het bedrag te bepalen van de
bijkomende belasting die door de Maatschappij zai kunnen worden
geeist van de reizigers die geen geldig vervoerbewijs kunnen tonen.

Art. 19. - In de Maatschappij wordt een « ombudsdienst »
opgericht voor het klienteel. Deze dienst heeft als opdracht :

1° - het onderzoek van alle klachten van het klienteel met
betrekking tot de aktiviteiten van de Maatschappij en waarvoor het
wordt geraadpleegd;

2° - een tussenkomst om minnelijke schikkingen te bevorderen
voor wat betreft geschillen tussen de Maatschappij en het klienteel;

3° - adviezen verstrekken aan de Maatschappij voor de gevallen
waarvoor geen minnelijke schikking kan worden getroffen.

i
Art. 17. - La Region peut garantir Ie service des interets et

ramortissement des emprunts contractes par la Societe et ayant
pour objet 1'acquisition de materiel roulant ou 1'amenagement
d'installations fixes contractes par la Societe. L'Executif est auto-
rise a accorder cette garantie, dans la limite des autorisations
prevues dans 1'ordonnance portant Ie budget de la Region de
Bruxelles-Capitale.

Art. 18. - Les prix des titres de transport sont etablis, par
1'Executif, sur proposition du conseil d'administration et dans Ie
respect des principes definis par Ie contrat de gestion. L'Executif
fixe, de meme, Ie montant de la surtaxe qui sera reclamee par la
Societe aux voyageurs ne pouvant presenter un titre de transport
valable.

Art. 19. - D est cree, aupres de la Societe et au profit de la
clientele, un service « ombudsman ». Ce service a pour mission :

1° - d'examiner toutes plaintes de la clientele dont il est saisi et
ayant trait aux activites de la Societe;

2° - de s'entremettre pour faciliter un compromis a 1'amiable de
differends entre la Societe et la clientele;

3° - d'emettre un avis a la Societe au cas oil un compromis a
1'amiable ne peut etre trouve.

De Executieve regelt de samenstelling en de working ervan. L'Executif regle sa composition et son fonctionnement.

Art. 20, - Voor de Maatschappij wordt een adviescomite
opgericht dat is samengesteld uit de representatieve organisaties
van het klienteel, het beheerscomite en de ombudsdienst.

Dit comite moet adviezen verstrekken betreffende de vragen die
betrekking hebben op de diensten die worden verleend aan het
klienteel.

De Executieve regelt de samenstelling en de werking ervan.

Art. 20. - II est cree, aupres de la Societe, un comite consultatif
compose d'associations representatives de la clientele, du comite de
gestion et du service « ombudsman ».

Ce comite a pour mission d'emettre des avis sur toutes questions
relatives aux services prestes a la clientele.

L'Executif regle sa composition et son fonctionnement.
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Art. 21. - De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te
Brussel die werd opgericht krachtens de wet van 17 juni 1953 tot
organisatie van het openbaar vervoer van het. Brusselse Gewest, is
ontbonden.

De ontbinding wordt van kracht op de dag van de inwerking-
treding van het besluit van de Executieve waarvan sprake in arti-
kel 1 van deze ordonnantie.

De Maatschappij, opgericht overeenkomstig deze ordonnantie,
neemt de rechten en verplichtingen ervan over, evenals de activa en
de passiva.

Art. 21. - La Societe des Transports Intercommunaux de
Bruxelles constituee en vertu de la loi du 17 juin 1953 portant
organisation des transports en commun de la Region bruxelloise,
est dissoute.

La dissolution sortira ses effets Ie jour de 1'entree en vigueur de
1'arrete de 1'Executif vise a 1'article premier de la presente
ordonnance.

La Societe, creee en vertu de la presente ordonnance, succede a
ses droits et obligations et recueille son actif et son passif.

Art. 22. - Aan het mandaat van de bestuurders van de ontbonden
maatschappij komt een einde op de vijfde dag die volgt op de
puolikatie in het Belgisch Staatsblad van het besluit van de
Executieve tot goedkeuring van de statuten van de Maatschappij.
De nieuwe bestuurders worden onmiddellijk benoemd.

Art. 22. - D est mis fin au mandat des administrateurs de la
societe dissoute a dater du cinquieme jour qui suit la parution au
Moniteur beige de 1'arrete de 1'Executif approuvant les statuts de la
Societe. Les nouveaux administrateurs sont immediatement
nommes.

Art. 23. - De bestuurder-directeur-generaal en de adjunct-
directeur-generaal in functie op het ogenblik van de ontbinding van
de maatschappij oefenen - overeenkomstig deze ordonnantie -
respektievelijk de functies uit van bestuurder-directeur-generaal en
adjunct-directeur-generaal.

Art. 23. - L'adimnistrateur-directeur general et Ie directeur
general adjoint en fonction dans la societe dissoute, exercdt
respectivement les fonctions d'administrateur-directeur general et
de directeur general adjoint au titre de la presente ordonnance.

Art. 24. - AUe bepalingen van de wet van 17 juni 1953 voor de
organisatie van het openbaar vervoer in het Brusselse Gewest
worden ingetrokken, met uitzondering evenwel van de artikelen 11
en 14.

I
Art. 25. - Deze ordonnantie wordt van kracht op de dag van haar

publikatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 24. - Sont abrog6es toutes les dispositions de la loi du 17 juin
1953 portant organisation des transports en commun de la Region
bruxelloise, a 1'exception des articles 11 et 14.

Art. 25. - La presente ordonnance entre en vigueur Ie jour de sa
publication au Moniteur beige.
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ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE AVIS DU CONSEIL D'ETAT

De Raad van State, afdeling wetgeving, negende kamer, op
17 augustus 1990 door de Minister van Openbare Werken, Verkeer,
Vernieirwing van Afgedankte Bedrijfsgebouwen en Gezondheid
voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest verzocht hem van advies
te dienen over een ontwerp van ordonnantie « betreffende de
organisatie van het openbaar vervoer in het Brusselse Hoofdstede-
lijk Gewest», heeft op 26 September 1990 het volgend advies
gegeven ;

Het aan de afdeling wetgeving van de Raad van State voorge-
legde ontwerp van ordonnantie stemt, behoudens drie minder
belangrijke wijzigingen, overeen met het ontwerp dat eerder aan
deze afdeling was voorgelegd en waarover advies L. 19.934/9 van
28 mei 1990 was uitgebracht.

In het genoemde advies had de Raad van State erop gewezen dat
het dossier noch het advies van de inspecteur van financien bevatte
noch de akkoordverklaring van de Minister tot wiens bevoegdheid
de begroting behoort. Aan die vormvereisten is ondertussen
voldaan.

Bovendien wees de Raad van State erop dat een samen-
werkingsakkoord diende te worden gesloten tussen het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest, overeenkomstig
artikel 92bis, § 2, c), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van
8 augustus 1988, welk artikel « van overeenkomstige toepassing »is
verklaard op het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bij artikel 42 van
de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de
Brusselse instellingen.

Ten gevolge van die opmerking heeft de Brusselse Hoofdstede-
lijke Executieve de kwestie voorgelegd aan de Interministeriele
Conferentie voor Verkeerswezen en Infrastructuur die tijdens haar
vergadering van 5 juli 1990 de volgende bedenkingen heeft
gemaakt;

« En ce qui concerne la dissolution et la creation de societes de
transports, la Conference precise que toutes mesures legislatives y
relatives ne doivent pas faire 1'objet d'accord de cooperation
prealable, se referant a cet egard a la procedure suivie notamment
pour la dissolution de la SNCV et la creation de la Societe regionale
wallonne et flamande de Transport public. A cet egard, la creation
de societes regionales de transport releve de la competence pleine
et entiere des Regions ».

De steller van het ontwerp, die kennis heeft genomen van de
aldus te kennen gegeven mening van de Interministeriele Conferen-
tie geeft in de memorie van toelichting de redenen op waarom hij
van oordeel is dat aan het ontwerp geen samenwerkingsakkoord
moet voorafgaan.

Hij voert onder meer de volgende overwegingen aan :
« Een samenwerkingsovereenkomst moet slechts worden geslo-

ten bij een wijziging van het bestaande net, overeenkomstig arti-
kel 92bis, § 2, c), dat het sluiten van zulke overeenkomsten opiegt
voor de verband (lees : regeling) van problemen in verband met
« de diensten van stedelijk en lokaal openbaar vervoer en de
taxidiensten die bedrijvig zijn op het grondgebied van meer dan een
Gewest.

» Om duidelijk te zijn, de nieuwe maatschappij zai hetzelfde net
uitbaten als de MIVB, met inbegrip van de lijnen die deze laatste
overeenkomstig de situatie geregeld volgens bovengenoemd arti-
kel 94 uitbaat buiten het grondgebied van het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest.

» Voor wat betreft de wijziging van de structuren van openbaar
vervoer is geen samenwerkingsakkoord vereist; bovengenoemd
artikel 92bis, § 2, c), heeft immers enkel betrekking op de diensten
van openbaar vervoer, en dit begrip van diensten heeft enkel
betrekking op het net van openbaar vervoer. Deze interpretatie
werd op 5 juli 1990 bekrachtigd door de Interministeriele Conferen-
tie van Verkeerswezen en Infrastructuur ».

Le Conseil d'Etat, section de legislation, neuvieme chambre,
saisi par le Ministre des Travaux publics, des Communications, de
la Renovation des Sites d'Activites economiques desaffectes et de la
Sante pour la Region de Bruxelles-Capitale, le 17 aoftt 1990, d'une
demande d'avis sur un projet d'ordonnance « relative a 1'organisa-
tion des transports en commun dans la Region de Bruxelles-
Capitale », a donng le 26 septembre 1990 1'avis suivant:

Le projet d'ordonnance soumis a la section de legislation du
Conseil d'Etat est, sous reserve de trois modifications mineures,
identique a celui qui lui avait etc soumis precedemment et qui avail
fait 1'objet de 1'avis L. 19.934/9 du 28 mai 1990.

Dans ledit avis, le Conseil d'Etat avait fait observer que le dossier
ne comportait ni 1'avis de 1'inspecteur des finances, ni 1'accord du
Ministre ayant le budget dans ses attributions. Ces formalites ont
entre-temps ete accomplies.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat indiquait qu'un accord de coopera-
tion entre la Region de Bruxelles-Capitale et la Region flamande
devait etre conclu, conformement a 1'article 92bis, § 2, a), de la loi
speciale du 8 aout 1980 de reformes institutionnelles, modifiee par
la loi speciale du 8 aoftt 1988, article rendu applicable, « moyennant
les adaptations necessaires », a la Region de Bruxelles-Capitale,
par Particle 42 de la loi speciale du 12 janvier 1989 relative aux
institutions bruxelloises.

A la suite de cette observation, 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale a soumis la question a la Conference interminis-
terielle des Communications et de 1'Infrastructure qui, au cours de
sa reunion du 5 juillet 1990, a emis les considerations suivantes :

« En ce qui concerne la dissolution et la creation de societes de
transports, la Conference precise que toutes mesures legislatives y
relatives ne doivent pas faire 1'objet d'accord de cooperation
prealable, se referant a cet egard a la procedure suivie notamment
pour la dissolution de la SNCV et la creation de la Societe regionale
wallonne et flamande de Transport public. A cet egard, la creation
de societes regionales de transport releve de la competence pleine
et entiere des Regions ».

Ayant pris connaissance de 1'opinion ainsi exprimee par la
Conference interministerielle, 1'auteur du projet precise, dans
1'exposiS des motifs, les raisons pour lesquelles il estime que le
projet ne doit pas etre precede d'un accord de cooperation.

U fait valoir notamment les considerations suivantes :
« Ce n'est qu'en cas de modification du reseau existant qu'un

accord de cooperation devra etre pris, conformement a 1'arti-
cle 92bis, § 2, c), qui rend obligatoire la conclusion de tels accords
pour le reglement des questions relatives « aux services de trans-
ports en commun urbains et vicinaux et services de taxis qui
s'etendent sur le territoire de plus d'une Region.

» En clair, la society nouvelle exploitera le meme reseau que la
STIB, en ce compris les lignes exploitees par celle-ci en dehors du
territoire de la Region de Bruxelles-Capitale et ce en vertu de la
situation heritee de par 1'article 94, § 2, precite.

»En ce qui concerne les modifications des structures des
transports en commun, aucun accord de cooperation n'est requis;
en effet, 1'article 92bis, § 2, c), precite a trait seulement aux services
de transports en commun, et cette notion de services vise unique-
ment le reseau de transports en commun. Cette interpretation a ete
consacree par la Conference interministerielle de 1'infrastructure et
des Communications en date du 5 juillet 1990 ».
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Het is juist dat de oprichting en de ontbinding van een geweste-
lijke maatschappij voor gemeenschappelijk stads- en streekvervoer
tot de bevoegdheid van elk Gewest behoren. De uitoefening van
die bevoegdheid brengt volgens artikel 92bis, § 2, c), van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
gewijzigd op 8 augustus 1988, desalniettemin het sluiten van
samenwerkingsakkoorden mee « in ieder geval... voor de regeling
van de aangelegenheden die betrekking hebben... op de diensten
voor gemeenschappelijk stads- en streekvervoer... die zich uit-
strekken over meer dan een Gewest ».

De bewoordingen waarin de bijzondere wetgever de genoemde
bepaling heeft gesteld zijn volkomen algemeen en men kan er
bijgevolg niet de beperkende interpretatie aan geven die de steller
van het ontwerp eraan geeft door de toepassing ervan te beperken
tot het enkele geval waarin het bestaande net zou worden gewij-
zigd. Eveneens aangelegenheden die betrekking hebben op de
diensten voor gemeenschappelijk vervoer zijn de aangelegenheden
met betrekking tot het bestek waaraan de vervoermaatschappij is
gebonden, de beheersovereenkomst, de samenstelling en de
werking van de organen van de maatschappij, de betrekkingen met
het clienteel, enz.; in zoverre de diensten voor gemeenschappelijk
vervoer zich uitstrekken over meer dan een Gewest - wat hier
zowel het geval is voor de ontbonden maatschappij als voor de
nieuwe maatschappij die haar opvolgt - kunnen die aangelegenhe-
den alleen geregeld worden door een samenwerkingsakkoord
tussen het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse
Gewest.

Wat artikel 94, § 2, van de bijzondere wet (') betreft, dit bepaalt
zich ertoe de op 1 januari 1989 bestaande procedures, regelingen en
feitelijke toestanden op te nemen, in afwachting dat een samen-
werkingsakkoord in de zin van artikel 92bis, § 2, wordt gesloten.
Die bepaling brengt mee dat men, in afwachting daarvan, niet mag
raken aan aangelegenheden met betrekking tot de diensten voor
gemeenschappelijk vervoer zoals zij vroeger waren geregeld. De
ontworpen ordonnantie wijzigt echter de op 1 januari 1989 be-
staande procedures, regelingen en feitelijke toestanden op essen-
tiele punten, zonder dat vooraf met het betrokken aangrenzende
Gewest een samenwerkingsakkoord is gesloten (2).

Na de kwestie opnieuw te hebben onderzocht kan de Raad van
State dus niet anders dan zijn vorig advies handhaven en vaststellen
dat het ontwerp niet in zoverre gereed is dat het hem kan worden
voorgelegd.

II est exact que la creation et la dissolution d'une societe
regionale de transport en commun urbain et vicinal relevent de la
competence de chaque Region. II n'en reste pas moins que, selon
1'article 92bis, § 2, c), de la loi speciale du 8 aout 1980 de reformes
institutionnelles, modifiee Ie 8 aoftt 1988, 1'exercice de cette
competence implique la conclusion d'accords de cooperation « en
tout cas... pour Ie reglement des questions relatives... aux services
de transports en commun urbains et vicinaux... qui s'etendent sur Ie
territoire de plus d'une Region ».

Les termes utilises, dans ladite disposition, par Ie legislateur
special sont tout a fait generaux et 1'on ne peut, partant, leur
donner 1'interpretation restrictive que leur confere 1'auteur du
projet en en limitant 1'application au seui cas ou interviendrait une
modification du reseau existant. Sont egalement des questions
relatives aux services de transports en commun, les questions
relatives au cahier des charges auquel est soumise la societe de
transport, au contrat de gestion, a la composition et au fonctionne-
ment des organes de la societe, aux relations avec la clientele, etc.;
dans la mesure ou les services^de transports en commun s'etendent
sur Ie territoire de plus d'une Region - ce qui, en 1'espece, est Ie cas
tant de la societe dissoute que de la societe nouvelle qui lui succede
- ces questions ne peuvent se regler que par un accord de
cooperation entre la Region de Bruxelles-Capitale et la Region
flamande.

Quant a 1'article 94, § 2, de la loi speciale ('), il se borne a clicher
les procedures, reglements et situations de fait existant au 1" janvier
1989, en attendant la conclusion d'un accord de cooperation au sens
de 1'article 92bis, § 2. Cette disposition implique que, dans cette
attente, 1'on ne peut toucher a des questions relatives aux services
de transports en commun telles qu'elles etaient arretees precedem-
ment. Or, 1'ordonnance en projet modifie sur des points essentiels
les procedures, reglements et situations de fait existant au 1" janvier
1989, •et ce sans qu'ait prealablement ete conclu un accord de
cooperation avec la Region voisine concernee (2).

Apres reexamen de la question, Ie Conseil d'Etat ne peut done
que maintenir son avis precedent et constater que Ie projet n'est pas
en etat de lui etre soumis.

(') Dat krachtens artikel 84 van de bijzondere wet van 12 januari
1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen « van overeen-
komstige toepassing » is.

(2) Een essentieel punt bestaat erin dat de gemeenten Kraainem,
Tervuren en Vilvoorde, die door de MIVB bediend werden en dit
blijven, niet meer voorkomen onder de vennoten van de MIVB. De
vereffening van de huidige MIVB en de oprichting van een nieuwe
maatschappij waarvan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de
Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel oorspronke-
lijk de enige aandeelhouders zijn, maken het sluiten van een
samenwerkingsakkoord noodzakelijk, te meer daar door geen
enkele bepaling van de ontworpen ordonnantie of van de statuten
die erbij zijn gevoegd voorzien wordt in de aanwezigheid van een
vertegenwoordiger van het Vlaamse Gewest in de organen van de
maatschappij.

(') Qu'il y a lieu d'appliquer « moyennant les adaptations
necessaires », en vertu de 1'article 84 de la loi speciale du 12 janvier
1989 relative aux institutions bruxelloises.

(2) Un point essentiel consiste en ce que les communes de
Kraainem, de Tervuren et de Vilvorde qui etaient et restent
desservies par la STIB ne figurent plus au nombre des associes de
celle-ci. La liquidation de 1'actuelle STIB et la creation d'une
societe nouvelle dont la Region de Bruxelles-Capitale et la Societe
regionale d'investissement bruxelloise sont initialement les seuls
actionnaires, necessitent la conclusion d'un accord de cooperation,
d'autant plus qu'aucune disposition de 1'ordonnance en projet ou
des statuts qui 1'accompagnent ne prevoit la presence d'un repre-
sentant de la Region flamande dans les organes sociaux.
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De kamer was samengesteld uit

de heren : C.-L. CLOSSET, Voorzitter
R. ANDERSEN, Staatsraad,
M. LEROY, Staatsraad,
F. RIGAUX, Assessor van de afdeling wetgeving,
F. DELPEREE, Assessor van de afdeling wetgeving,

Mevrouw R. DEROY, Griffier.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst
werd nagezien onder toezicht van de heer R. Andersen.

Het verslag werd uitgebracht door de heer B. JADOT, adjunct-
auditeur.

De Griffier, De Voorzitter,
R. DEROY C.-L. CLOSSET

La chambre etait composee de

Messieurs : C.-L. CLOSSET, President,
R. ANDERSEN, Conseiller d'Etat,
M. LEROY, Conseiller d'Etat,
F. RIGAUX, Assesseur de la section de legislation,
F. DELPEREE, Assesseur de la section de legisation,

Madame R. DEROY, Greffier.

La concordance entre la version francaise et la version neerlan-
daise a ete verifiee sous Ie contr61e de M. R. Andersen.

Le rapport a ete presente par M. B. Jadot, auditeur adjoint.

Le Greffier, Le President,
R. DEROY C.-L. CLOSSET



A-71/1- 90/91 — 3 1 — . A-71/1- 90/91

ONTWERP VAN ORDONNANTIE

betreffende de organisatie
van het openbaar vervoer in

het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve,

Op voordracht van de Minister van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest, belast met Openbare
Werken, Verkeerswezen, de Vemieuwing van Afge-
dankte Bedrijfsruimten van het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest,

BESLUIT :

De Minister van Openbare Werken, Verkeerswe-
zen, de Vemieuwing van Afgedankte Bedrijfsruimten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt er-
mede belast aan de Raad van het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest, namens de Executieve die erover heeft
beraadslaagd, het ontwerp van ordonnantie met vol-
gende inhoud voor te stellen :

Artikel 1

Het stedelijk openbaar vervoer moet voldoen aan
de noden van zijn klienteel. Dit moet geschieden in de
meest gunstige economische en sociale omstandighe-
den voor de gemeenschap. De ontwikkeling van het
openbaar personenvervoer is prioritair en moet wor-
den aangemoedigd.

Ze draagt bij tot de gewestelijke eenheid, de
economische en sociale,ontwikkeling evenals tot een
evenwichtige ruimtelijke ordening. Bovendien zai aan
het recht tot mobiliteit door middel van het openbaar
vervoer zo goed mogelijk worden voldaan.

Om de realisatie van de doelstellingen, die in de
vorige paragraaf worden uiteengezet, mogelijk te
maken, wordt de Brusselse Hoofdstedelijke Execu-
tieve, hierna « de Executieve » genoemd, gemachtigd
om de oprichting goed te keuren van een publiek-
rechtelijke vereniging die beschikt over de nodige
rechtspersoonlijkheid en belast is met de uitbating
van de Openbare dienstverlening van het stedelijk
openbaar vervoer in het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest overeenkomstig artikel 94, § 2, van de bijzon-
dere wet van 8 augustus 1980 op de institutionele
hervormingen, gewijzigd door de wet van 8 augustus
1988, de bijzondere wet van 12 januari 1989 op de
Brusselse instellingen en de bijzondere wet van 16 ja-
nuari 1989 op de financiering van de gemeenschappen
en de gewesten.

De bovengenoemde oprichting wordt georgani-
seerd overeenkomstig de bepalingen van deze ordon-
nantie.

PROJET D'ORDONNANCE

relatif a 1'organisation
des transports en commun dans
la Region de Bruxelles-Capitale

L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale,

Sur la proposition du Ministre de la Region de
Bruxelles-Capitale, charge des Travaux publics, des
Communications, de la Renovation des Sites d'Acti-
vites economiques desaffectes,

ARRETE :

Le Ministre de la Region de Bruxelles-Capitale,
charge des Travaux publics, des Communications, de
la Renovation des Sites d'Activites economiques
desaffectes est charge de presenter au Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale, au nom de 1'Executif
qui en a delibere, le projet d'ordonnance dont la
teneur suit :

Article 1"

Les transports en commun urbains doivent satis-
faire les besoms de la clientele dans les conditions
economiques et sociales les plus avantageuses pour la
collectivite.' Le developpement des transports en
commun de personnes revet un caractere prioritaire et
doit etre encourage.

II concourt a 1'unite regionale, au developpement
economique et social, ainsi qu'a 1'amenagement equi-
libre du territoire. En outre, le droit a la mobilite par
le transport en commun sera maximalise.

Afin de permettre la realisation des objectifs definis
au paragraphe precedent, 1'Executif de la Region de
Bruxelles-Capitale, ci-apres denomme « 1'Executif»
est autorise a approuver la creation d'une association
de droit public, dotee de la personnalite juridique,
chargee de 1'exploitation du service public des trans-
ports en commun urbains au sein de la Region de
Bruxelles-Capitale dans le respect de 1'article 94, § 2,
de la loi speciale du 8 aout 1980 de reformes institu-
tionnelles modifiee par la loi du 8 aout 1988, la loi
speciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions
bruxelloises et la loi speciale du 16 janvier 1989
relative au financement des communautes et des
regions.

La creation precitee est organisee dans le respect
des dispositions de la presente ordonnance.
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De Executieve hecht haar goedkeuring aan de
eerste statuten van deze maatschappij.

Eike latere wijziging van deze statuten zai worden
genomen door de Executieve, op voorstel van de
algemene vergadering, of van het lid van de Execu-
tieve dat bevoegd is voor verkeerswezen en na
raadpleging van de algemene vergadering.

De maatschappij zai « Maatschappij voor het Inter-
communaal Vervoer te Brussel » heten en wordt
hierna « de Maatschappij » genoemd.

L'Executif approuve les premiers statuts de cette
association.

Toute modification ulterieure de ces statuts est
arretee par 1'Executif, sur proposition, soit de 1'as-
semblee generale, soit du membre de 1'Executif qui a
les communications dans ses attributions, apres
consultation de celle-ci.

L'association portera la denomination de « Societe
des Transports Intercoromunaux de Bruxelles », ci-
apres denommee « la Societe ».

Artikel 2

De Executieve bepaalt het lastenkohier waaraan de
Maatschappij is onderworpen. Het lastenkohier geeft
met name de verplichtingen op van de Maatschappij
op het vlak van de openbare dienstverlening.

Article 2

L'Executif arrete Ie cahier des charges auquel est
soumise la Societe. Le Cahier des charges determine
notamment les obligations des services publics de la
societe.

Artikel 3 Article 3

De Executieve en de Maatschappij sluiten een
beheersovereenkomst. Deze regelt de volgende mate-
ries :

1° - De doelstellingen opgelegd aan de partijen;
deze doelstellingen zijn uitingen van het gezamenlijk
beleid van de Maatschappij en de Executieve, zowel
voor wat betreft de uitbating van de dienst van het
stedelijk openbaar vervoer als voor wat betreft de
beheersmethoden en de structuur van de Maatschap-
pij, met inbegrip van de contacten met het klienteel
en het handelsbeleid van de Maatschappij.

2° - De principes betreffende de aanleg, wijziging,
uitbreiding en afschaffing van lijnen door de Maat-
schappij.

3° - Het investeringsplan dat noodzakelijk is voor
de realisatie van deze doelstellingen.

4° - Het financieel stelsel van de uitbating, en in het
bijzonder :
a) de principes voor de bepaling van de tarieven;
b) de bepaling, de berekening en de uitbetalingsmo-
• daliteiten van de eventuele dotaties ten laste van

de algemene begroting van de uitgaven van het
Gewest;

c) de lasten voor intresten en afschrijvingen die het
Gewest wil besteden aan de dekking van de
investeringen, onder de vorm van dotaties.

5° - Desgevallend, het schema voor de realisatie
van de doelstellingen waarover hierboven sprake in
1°.

6° - Het belang van de Maatschappij voor de
doelstellingen waarvan sprake hierboven en de sane-
ties bij niet-naleving van een gedeelte van haar
verbintenissen.

L'Executif et la Societe concluent un contrat de
gestion qui regle les matieres suivantes :

1° - Les objectifs assignes aux parties; ces objectifs
traduisent la politique poursuivie en commun par la
Societe et 1'Executif, tant pour ce qui concerne
I'exploitation du service des transports en commun
urbains qu'en ce qui concerne les methodes de gestion
et la structure de la Societe, en ce compris les rapports
avec la clientele et la politique commerciale de la
Societe.

2° - Les principes relatifs a la creation, la modifica-
tion, 1'extension, la suppression de lignes, par la
Societe.

3° - Le plan des investissements necessaires pour la
realisation de ces objectifs.

4° - Le regime financier de I'exploitation, et en
particulier :
a) les principes de determination des tarifs;
b) la fixation, le calcul et les modalites de paiement

des dotations eventuelles a charge du budget
general des depenses de la Region;

c) les charges, interets et amortissements que la
Region accepte de destiner a la couverture d'in-
vestissements, sous forme de dotations.

5° - Le cas echeant, le calendrier de realisation des
objectifs vises au 1° ci-dessus.

6° - L'interessement de la Societe aux objectifs vises
ci-dessus et les sanctions en cas de non-respect par
une partie, de ses engagements.
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7° - De elementen die het bedrijfsplan, bedoeld in
artikel 4 van deze ordonnantie, moet bevatten en de
termijnen voor de mededeling en de goedkeuring van
het plan.

Over de beheersovereenkomst zai vooraf worden
onderhandeld met de sociale partners overeenkomstig
artikel 14 van deze ordonnantie.

Artikel 4

Om de uitvoering van de beheersovereenkomst
mogelijk te maken, legt de Maatschappij aan de
Executieve jaarlijks ter goedkeuring een bedrijfsplan
voor. Hierover zai vooraf zijn onderhandeld met de
sociale partners, overeenkomstig artikel 14 van deze
ordonnantie.

Artikel 5

De organen van de Maatschappij zijn :
1° - de algemene vergadering;
2° - de bestuursraad;
3° - het beheerscomite;
4° - de bestuurder-directeur-generaal;
5° - het college van de commissarissen voor de

rekeningen.

7° - Les elements que Ie plan d'entreprise vise ^
1'article 4, de la presente ordonnance doit contenir et
les delais pour la communication et 1'approbation du
plan.

Le contrat de gestion aura prealablement ete nego-
ci€ avec les partenaires sociaux dans le respect de
1'article 14 de la presente ordonnance.

Article 4

En vue de permettre la realisation du contrat de
gestion, la Societe souniet a 1'Executif, pour approba-
tion, un plan annuel d'entreprise. Celui-ci aura ete
prealablement negocie avec les partenaires sociaux,
dans le respect de 1'article 14 de la presente ordon-
nance.

Article 5

Les organes de la Societe sont :
1° - 1'assemblee generale;
2° - le conseil d'administration;
3° - le comite de gestion;
4° - 1'administrateur-directeur general;
5° - le college des commissaires aux comptes.

Artikel 6 Article 6

De algemene vergadering bestaat uit de eigenaars
van de kapitaalaandelen van de Maatschappij. Elk
maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem.

De algemene vergadering keurt de jaarrekeningen
goed. Zij outlast de bestuursraad en het college van
commissarissen voor de rekeningen voor wat betreft
de uitvoering van hun mandaat.

De statuten regelen de working ervan.

Artikel 7

De bestuursraad bestaat uit negentien leden.

De bestuurder-directeur-generaal en de adjunct-
directeur-generaal zijn van rechtswege lid. De zeven-
tien andere beheerders worden benoemd en ontslagen
door de Executieve. Hierbij worden de volgende
regels nageleefd :

1° - twee bestuurders, die deel uitmaken van het
personeel van de Maatschappij, worden benoemd op
voorstel van de twee vakbonden die het meest repre-
sentatief zijn voor het personeel. Deze twee be-
stuurders nemen met raadgevende stem deel aan de
vergadering van de bestuursraad.

L'assemblee generale est composee des proprie-
taires de parts dans le capital de la Societe, chaque
part sociale donnant droit a une voix.

L'assemblee generale approuve les comptes an-
nuels. Elle donne decharge au conseil d'administra-
tion et au college des commissaires aux comptes sur
1'execution de leur mandat.

Les statuts reglent son fonctionnement.

Article 7

Le conseil d'administration est compose de dix-neuf
membres.

L'administrateur directeur general et le directeur
general adjoint en sont membres de droit. Les dix-
sept autres administrateurs sont nommes et revoques
par 1'Executif dans le respect des regles suivantes :

1° - deux administrateurs sont nommes parmi le
personnel de la Societe sur presentation des deux
organisations syndicates les plus representatives de ce
personnel. Ces deux administrateurs assistent aux
reunions du conseil d'administration avec voix consul-
tative.
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2° - de benoeming van de andere bestuurders
geschiedt als volgt :
- tien bestuurders behoren tot de Franse taalrol. Het

aantal van eventueel benoemde bestuurders die lid
zijn van een wetgevende vergadering, mag echter
met meer dan vier bedragen;

- vijf bestuurders behoren tot de Nederlandse
taalrol. Het aantal eventueel benoemde
Nederlandstalige bestuurders die deel uitmaken
van een wetgevende vergadering, moet echter be-
perkt blijven tot twee.

De statuten bepalen de werking en de bevoegdhe-
den van de bestuursraad. De bezoldiging van de
bestuurders wordt bepaald door de Executieve en valt
ten laste van de Maatschappij.

Binnen de zes maanden die volgen op de vervan-
ging van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, zai
worden overgegaan tot de vernieuwing van de be-
stuursraad. De beheerders blijven hun functie uitoe-
fenen tot zij worden vervangen. Hun mandaat kan
worden hernieuwd.

Het lid van de bestuursraad dat wordt benoemd ter
vervanging van een overleden, ontslagnemend of
ontslagen bestuurder of een bestuurder die de leef-
tijdsgrens heeft bereikt die wordt bepaald in de
statuten, voltooit het mandaat van de bestuurder die
hij vervangt.

De opdrachthouder van de Executieve waarvan
sprake in artikel 8 van deze ordonnantie neemt - met
raadgevende stem - deel aan de vergaderingen van de
bestuursraad.

2° - les autres administrateurs sont nommes a
concurrence :
- de dix administrateurs d'expression francaise, sans

que Ie nombre de ces administrateurs eventuelle-
ment nommes parmi les membres d'une assemblee
legislative soit superieur a quatre;

- de cinq administrateurs d'expression neerlandaise,
sans que Ie nombre de ces administrateurs eventuel-
lement nommes parmi les membres d'une assem-
blee legislative soit superieur a deux.

Les statuts determinent Ie fonctionnement et les
pouvoirs du conseil d'administration. Les emoluments
des administrateurs sont fixes par 1'Executif et sont a
charge de la Societe.

II est precede au renouvellement du conseil d'admi-
nistration, dans les six mois qui suivent Ie renouvelle-
ment du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale.
Les administrateurs restent en fonction jusqu'a. leur
remplacement. Leur mandat est renouvelable.

Le membre du conseil d'administration nomme en
remplacement de 1'administrateur decede, demission-
naire, revoque ou atteint par la limite d'age fixee dans
les statuts, acheve le mandat de celui qu'il remplace.

Le charge de mission de 1'Executif vise a 1'article 8
de la presente ordonnance assiste avec voix consulta-
tive aux reunions du conseil d'administration.

Artikel 8 Article 8

Het beheerscomite telt zeven leden :

- de voorzitter van de bestuursraad;
- de vice-voorzitter van de bestuursraad;
- twee bestuurders aangeduid door de Executieve op

voorstel van de bestuursraad;
- de bestuurder-directeur-generaal;
- de adjunct-directeur-generaal;
- een opdrachthouder van de Executieve.

De Executieve benoemt de opdrachthouder op
voorstel van het lid van de Executieve dat bevoegd is
voor Verkeerswezen, voor een periode van vijf jaar
of, indien hij een overleden, ontslagnemend of ontsla-
gen opdrachthouder vervangt of een opdrachthouder
die de leeftijdsgrens heeft bereikt die wordt bepaald
in de statuten, tot het einde van het mandaat van deze
laatste. Zijn mandaat kan worden hernieuwd.

Le comite de gestion est compose de sept
membres :
- le president du conseil d'administration;
- le vice-president du conseil d'administration;
- deux administrateurs designes par 1'Executif, sur

proposition du conseil d'administration;
- I'admimstrateur-directeur general;
- le directeur general adjoint;
- un charge de mission de 1'Executif.

L'Executif nomme le charge de mission sur proposi-
tion du membre de 1'Executif qui a les communica-
tions dans ses attributions, pour une periode de cinq
ans ou, s'il remplace le charge de mission decede,
demissionnaire, revoque ou atteint par la limite d'age
fixee dans les statuts, jusqu'a 1'achevement du mandat
de celui-ci. Son mandat est renouvelable.
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De twee bestuurders benoemd op voorstel van de
twee vakbonden, die het meest representatief zijn
voor het personeel, nemen deel aan de vergaderingen
en bezitten er een raadgevende stem.

Het beheerscomite oefent de belangrijke be-
stuurstaken uit in het beheer van de Maatschappij.
Deze zijn vastgelegd in de statuten. De statuten
bepalen eveneens de werking van het beheerscomite.

De bezoldiging van de leden van het beheerscomite
wordt bepaald door de bestuursraad en valt ten laste
van de Maatschappij.

Les deux administrateurs nommes sur presentation
des deux organisations syndicales les plus representa-
tives du personnel assistent aux reunions avec voix
consultative.

Le comite de gestion exerce les pouvoirs de haute
direction dans la gestion de la Societe, tels qu'ils sont
precises par les statuts. Ceux-ci determinent egale-
ment le fonctionnement du comite de gestion.

Les emoluments des membres du comite de gestion
sont fixes par le conseil d'administration; ils sont a
charge de la Societe.

Artikel 9 Article 9

De bestuurder-directeur-generaal en de adjunct-
directeur-generaal worden benoemd en ontslagen
door de Executieve na beraadslaging van de be-
stuursraad. Zij verzekeren, ieder voor datgene wat
hem betreft, het dagelijks beheer van de Maatschap-
pij. Hun bevoegdheden worden bepaald in de statu-
ten. Zij behoren tot een verschillende taalrol.

L'administrateur-directeur general et le directeur
general adjoint sont nommes et revoques par 1'Execu-
tif. Us assurent, chacun pour ce qui le concerne, la
gestion journaliere de la Societe. Leurs pouvoirs sont
precises par les statuts. Us appartiennent a un role
linguistique different.

Artikel 10 Article 10

Het college van de commissarissen voor de rekenin-
gen bestaat uit drie leden die jaarlijks worden be-
noemd door de algemene vergadering op voorstel van
de Executieve.

Twee commissarissen voor de rekeningen behoren
tot de Franse taalrol. Een commissaris voor de
rekeningen is Nederlandstalig.

Een commissaris voor de rekeningen wordt geko-
zen onder de leden van het Instituut voor Bedrijfs-
revisoren.

Een commissaris voor de rekeningen wordt geko-
zen onder de leden van het Bestuur van de Uitrusting
en van het Vervoerbeleid van het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest en een commissaris voor de rekeningen
onder de Brusselse leden van het korps van de
Inspectie van Financien, geakkrediteerd bij de Execu-
tieve.

De bezoldiging van de commissarissen voor de
rekeningen wordt bepaald door de algemene vergade-
ring; zij wordt gefinancierd door de Maatschappij.

Le college des commissaires aux comptes est
compose de trois membres nommes, chaque annee,
par 1'assemblee generale, sur la proposition de 1'Exe-
cutif.

Deux commissaires aux comptes sont d'expression
francaise. Un commissaire aux comptes est d'expres-
sion neerlandaise.

Un commissaire aux comptes est choisi parmi les
membres de 1'Institut des reviseurs d'entreprises.

Un commissaire aux comptes est choisi parmi les
membres de 1'Administration de 1'Equipement et de
la Politique des Deplacements du Ministere de la
Region de Bruxelles-Capitale. Un commissaire aux
comptes est choisi parmi les membres bruxellois du
corps de 1'Inspection des Finances accredites aupres
de 1'Executif.

Les emoluments des commissaires aux comptes
sont fixes par 1'assemblee generale; ils sont a charge
de la Societe.

Artikel 11

De statuten regelen de onverenigbaarheden in de
organen van de Maatschappij.

Article 11

Les statuts reglent les incompatibilites au sein des
organes de la Societe.
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Artikel 12 Article 12

De Maatschappij is onderworpen aan de controle-
bevoegdheid van de Executieve. Deze controle wordt
uitgeoefend door de interventie van twee commissa-
rissen die worden benoemd en ontslagen door de
Executieve.

De Executieve regelt de uitvoering van de opdracht
van de commissarissen van de Executieve.

De commissarissen van de Executieve brengen
verslag uit bij het lid van de Executieve dat bevoegd is
voor verkeerswezen. Dit lid informeert de Execu-
tieve.,

De commissarissen van de Executieve nemen deel
aan de vergaderingen van de bestuursraad en van het
beheerscomite. Zij hebben er een raadgevende stem.
De commissarissen van de Executieve beschikken.
voor de vervulling van hun opdracht, over de meest
mime bevoegdheden.

De commissarissen van de Executieve kunnen bin-
nen een termijn van vier voile dagen beroep aanteke-
nen tegen om het even weike beslissing waarvan zij
oordelen dat ze tegenstrijdig is met de wet, het
algemeen belang of de beheersovereenkomst. Deze
termijn gaat in op de dag van de vergadering tijdens
deweike de beslissing, waarvan sprake, werd geno-
men, voor zover de commissarissen van de Executieve
regelmatig werden uitgenodigd. Indien dit niet het
geval was, dan begin! de termijn te lopen op de dag
waarop zij hebben kennis genomen van de beslissing.
Het beroep is opschortend.

Indien binnen een termijn van twintig voile dagen -
deze termijn gaat in op dezelfde dag als de termijn
bedoeld in de vorige alinea - de Executieve de
beslissing niet heeft vernietigd, dan wordt deze defini-
tief. De vernietiging wordt door de Executieve bete-
kend aan de betrokken instelling.

Door een beslissing van de Executieve, die wordt
betekend aan de betrokken instelling, kunnen de
termijnen waarvan sprake in de vorige alinea's, wor-
den verlengd met tien dagen.

La Societe est soumise au pouvoir de contr61e de
1'Executif. Ce controle est exerce a 1'intervention de
deux commissaires, nommes et revoques par 1'Exe-
cutif.

L'Executif regle 1'exercice de la mission des
commissaires de 1'Executif.

Les commissaires de 1'Executif font rapport au
membre de 1'Executif qui a les communications dans
ses attributions, lequel en informe 1'Executif.

Les commissaires de 1'Executif assistent aux reu-
nions du conseil d'administration et du comite de
gestion. Us y ont voix consultative. Les commissaires
de 1'Executif ont les pouvoirs les plus etendus pour
1'accomplissement de leur mission.

Les commissaires de 1'Executif peuvent, dans un
delai de quatre jours francs, introduire un recours
contre toute decision qu'ils estiment contraire a la loi,
a 1'interet general ou au contrat de gestion. Ce delai
court b partir du jour de la reunion a laquelle la
decision a ete prise, pour autant que les commissaires
de 1'Executif aient ete reguli^rement convoques. A
defaut, Ie delai court a partir du jour ou Us ont pris
connaissance de la decision. Le recours est suspensif.

Si, dans un delai de vingt jours francs, commencant
le meme jour que le delai vise a 1'alinea precedent,
1'Executif n'a pas prononce 1'annulation, la decision
devient definitive. L'annulation est notifiee par 1'Exe-
cutif a 1'organe concerne.

Par decision de 1'Executif notifiee a 1'organe
concerne, les delais prevus aux alineas precedents
peuvent etre augmentes de dix jours.

Artikel 13

Elk jaar laat de Executieve aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad een verslag toekomen over de
aktiviteit van de Maatschappij tijdens het voorbije
jaar. Dit verslag is vergezeld van de jaarrekeningen
over het boekjaar.

Article 13 i

Chaque annee, 1'Executif depose sur le bureau du
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale un rapport
sur l'activit6 de la Societe durant 1'annee ecoulee. II
est accompagne des comptes annuels de 1'exercice.
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Arrive/14

De Maatschappij is onderworpen aan de wet van
20 September 1948 op de organisatie van de econo-
mic, aan de nationale wetgeving op de paritaire
commissies, met name aan de wet van 5 december
1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire commissies.

Article 14

La Societe est soumise a la loi du 20 septembre 1948
portant organisation de 1'economie, ainsi qu'a la
legislation nationale sur les commissions paritaires,
notamment a la loi du 5 decembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions
paritaires,

Artikel 15 Article 15

De Maatschappij kan, mits voorafgaandelijke toe-
lating van de Executieve en tegen de voorwaarden die
werden bepaald door deze laatste, deelnemen aan de
oprichting, of in het kapitaal van, of aan het beheer
van ondernemingen, verenigingen of andere open-
bare of private instellingen waarvan het voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluit bij het
voorwerp van de Maatschappij.

De Maatschappij mag, mits voorafgaande toelating
van de Executieve en tegen de voorwaarden die door
haar worden bepaald, regelmatige diensten en regel-
matige gespecialiseerde diensten uitbesteden.

La Societe peut, moyennant 1'autorisation preala-
ble de 1'Executif et aux conditions fixees par celui-ci,
participer a la constitution, au capital ou a la gestion
de societes, associations, ou autres organismes publics
ou prives, dont 1'objet se rattache directement ou
indirectement a celui de la Societe.

La Societe peut, moyennant 1'autorisation preala-
ble de 1'Executif et aux conditions fixees par celui-ci,
affermer des services reguliers et des services reguliers
specialises.

Artikel 16 Article 16

De Maatschappij is gemachtigd om, overeenkom-
stig de wetgeving op de onteigening van openbaar
nut, de verwervingen door te voeren van onroerende
goederen die noodzakelijk zijn vopr de uitbating van
het net. De Executieve moet deze evenwel vooraf
hebben toegestaan.

Na de toelating van de Executieve, gegeven na
advies van de betrokken gemeente(n), is de Maat-
schappij gemachtigd om op de gewestelijke, provin-
ciale en gemeentewegen over te gaan of te laten
overgaan tot het aanbrengen van de uitrustingen die
noodzakelijk zijn voor de exploitatie van het net en de
toebehoren ervan, zoals opgegeven in het lastenboek,
op de plaatsen die zij bepaalt, en eventueel volgens de
modaliteiten van het bedoelde lastenboek.

De Maatschappij beschikt hiertoe over het recht
om de wegen gratis te gebruiken.

De gemeente beschikt over een termijn van dertig
dagen om haar advies te verstrekken.

La Societe est habilitee a poursuivre, conforme-
ment a la legislation en matiere d'expropriation pour
cause d'utilite publique, les acquisitions de biens
immobiliers necessaires a 1'exploitation du reseau, ces
acquisitions ayant ete prealablement autorisees par
1'Executif.

Moyennant 1'autorisation de 1'Executif, donne
apres avis de la ou des communes concernees, la
Societe est habilitee a etablir ou faire etablir sur les
voiries regionales, provinciales et communales, les
equipements necessaires a 1'exploitation du reseau et
leurs accessoires, tels qu'ils sont designes dans Ie
cahier des charges, aux endroits qu'elle determine et,
Ie cas echeant, selon les modalites definies par ledit
cahier des charges.

La Societe dispose a cet effet, a titre gratuit, du
droit d'usage des voiries.

La commune dispose d'un delai de trente jours
pour emettre son avis.

Artikel 17

Het Gewest kan de uitbetaling van de intrest en de
aflossingen van de leningen waarborgen die werden
aangegaan door de Maatschappij en bedoeld zijn voor
de aankoop van rollend materieel of de aanleg van
vaste installaties, en die worden uitgegeven door de

Article 17

La Region peut garantir Ie service des interets et
1'amortissement des emprunts contractes par la So-
ciete et ayant pour objet 1'acquisition de materiel
roulant ou 1'amenagement d'installations fixes
contractes par la Societe. L'Executif est autorise a
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Maatschappij. De Executieve is gemachtigd om deze
waarborg te verlenen, binnen de grenzen evenwel van
de vergunningen die zijn voorzien in de ordonnantie
voor de begroting van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest.

accorder cette garantie, dans la limite des autorisa-
tions prevues dans 1'ordonnance portant Ie budget de
la Region de Bruxelles-Capitale.

Artikel 18

De prijzen van de plaatsbewijzen worden vastge-
steld door de Executieve, op voorstel van de bestuurs-
raad en mits naleving van de principes van de
beheersovereenkomst. De Executieve is eveneens
gemachtigd om het bedrag te bepalen van de bijko-
mende belasting die door de Maatschappij zai kunnen
worden geeist van de reizigers die geen geldig ver-
voerbewijs kunnen tonen.

Article 18

Les prix des titres de transport sont etablis par
1'Executif, sur proposition du conseil d'administration
et dans Ie respect des principes definis par Ie contrat
de gestion. L'Executif fixe, de meme, Ie montant de la
surtaxe qui sera reclamee par la Societe aux voyageurs
ne pouvant presenter un titre de transport valable.

Artikel 19 Article 19

In de Maatschappij wordt een « ombudsdienst »
opgericht voor het klienteel. Deze dienst heeft als
opdracht :

1° - het onderzoek van alle klachten van het
klienteel met betrekking tot de aktiviteiten van de
Maatschappij en waarvoor de dienst wordt geraad-
pleegd;

2° - een tussenkomst om minnelijke schikkingen te
bevorderen voor wat betreft geschillen tussen de
Maatschappij en het klienteel;

3° - adviezen verstrekken aan de Maatschappij voor
de gevallen waarvoor geen minnelijke schikking kan
worden getroffen.

De Executieve regelt de samenstelling en de
werking ervan.

Artikel 20

Voor de Maatschappij wordt een adviescomite
opgericht dat is samengesteld uit de representatieve
organisaties van het klienteel, het beheerscomite en
de ombudsdienst.

Dit comite moet adviezen verstrekken betreffende
de vragen die betrekking hebben op de diensten die
worden verleend aan het klienteel.

De Executieve regelt de samenstelling en de
working ervan.

Artikel 21

De Maatschappij voor het intercommunaal vervoer
te Brussel, die werd opgericht krachtens de wet van
17 juni 1953 tot organisatie van het openbaar vervoer
van het Brusselse Gewest, is ontbonden.

II est cree, aupres de la Societe et au profit de la
clientele, un service « ombudsman ». Ce service a
pour mission :

1° - d'examiner toutes plaintes de la clientele dont il
est saisi et ayant trait aux activites de la Societe;

2° - de s'entremettre pour faciliter un compromis a
1'amiable de differends entre la Society et la clientele;

3° - d'emettre un avis a la Societe au cas ou un
compromis a 1'amiable ne peut etre trouve.

L'Executif regle sa composition et son fonctionne-
ment.

Article 20

II est cree, aupres de la Societe, un comite consulta-
tif compose d'associations representatives de la clien-
tele, du comite de gestion et du service « ombuds-
man ».

Ce comite a pour mission d'emettre des avis sur
toutes questions relatives aux services prestes a la
clientele.

L'Executif regle sa composition et son fonctionne-
ment.

Article 21

La Societe des Transports Intercommunaux de
Bruxelles constituee en vertu de la loi du 17 juin 1953
portant organisation des transports en commun de la
Region bruxelloise, est dissoute.
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De ontbinding wordt van kracht op de dag van de
inwerkingtreding van het besluit van de Executieve
waarvan sprake in artikel 1 van deze ordonnantie.

De Maatschappij, opgericht overeenkomstig deze
ordonnantie, neemt de rechten en verplichtingen
ervan over, evenals de activa en de passiva.

La dissolution sortira ses effets Ie jour de 1'entree
'en vigueur de 1'arrete de 1'Executif vise a 1'arti-
cle 1" de la presente ordonnance.

. La Societe, creee en vertu de la presente ordon-
nance succede a ses droits et obligations et recueille
son actif et son passif.

Artikel 22

Aan het mandaat van de bestuurders van de
ontbonden maatschappij komt een einde op de vijfde
dag die volgt op de publikatie in het Belgisch Staats-
blad van het besluit van de Executieve tot goedkeu-
ring van de statuten van de Maatschappij. De nieuwe
bestuurders worden onmiddellijk benoemd.

Article 22

II est mis fin au mandat des admimstrateurs de la
societe dissoute a dater du cinquieme jour qui suit la
parution au Moniteur beige de 1'arrete de 1'Executif
approuvant les statuts de la Societe. Les nouveaux
administrateurs sont immediatement nommes.

Artikel 23

De bestuurder-directeur-generaal en de adjunct-
directeur-generaal in functie op het ogenblik van de
ontbinding van de maatschappij oefenen - overeen-
komstig deze ordonnantie - respektievelijk de func-
ties uit van bestuurder-directeur-generaal en adjunct-
directeur-generaal.

Article 23

L'administrateur-directeur general et Ie directeur
general adjoint en fonction dans la societe dissoute,
exercent respectivement les fonctions d'administra-
teur-directeur general et de directeur general adjoint
au titre de la presente ordonnance.

Artikel 24

Alle bepalingen van de wet van 17 juni 1953 voor de
organisatie van het openbaar vervoer in het Brusselse
Gewest worden ingetrokken, met uitzondering even-
wel van de artikelen 11 en 14.

Article 24

Sont abrogees toutes les dispositions de la loi du
17 juin 1953 portant organisation des transports en
commun de la Region bruxelloise, a 1'exception des
articles 11 et 14.

Artikel 25

Deze ordonnantie wordt van kracht, op de dag van
haar publikatie in het Belgisch Staatsblad.

Door de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve,

Brussel, 11 oktober 1990.

De Minister-Voorzitter, Minister van Ruimtelijke
Ordening, de Ondergeschikte Besturen en Tewerk-
stelling,

Charles PICQUE

Article 25

La presente ordonnance entre en vigueur Ie jour de
sa publication au Moniteur beige.

Par 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale,

Bruxelles, Ie 11 octobre 1990.

Le Ministre-President, Ministre de 1'Amenagement
du Territoire, des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi,

Charles PICQUE

De Minister van Openbare Werken, Verkeerswe-
zen, de Vernieuwing van Afgedankte Bedrijfs-
ruimten,

Jean-Louis THYS

Le Ministre des Travaux publics, des Communica-
tions, de la.Renovation des Sites d'Activites economi-
ques desaffectes,

Jean-Louis THYS
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