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

(Art. 89 van het reglement van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad)

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

(Art. 89 du reglement du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale)

(Fr.): Vraag gesteld in 't Frans — (N.): Vraag gesteld in 't Nederlands
(Fr.): Question posee en francais — (N.): Question posee en neerlandais

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Qrdening,

de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

Vraag nr. 369 van de heer de Lobkowicz d.d. 12 September
1991 (Fr.):

Onderzoeksopdrachten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1638.

Question n0 369 de M. de Lobkowicz du 12 septembre 1991
(Fr.):

Missions d'etudes.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1638.

Vraag nr. 476 van de heer Cauwelier d.d. 21 mei 1992 (N.):

Studie- en ondetzoeksopdrachten doorexterneorganisaties.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 23, biz. 2213.

Vraag nr. 498 van de heer Galand d.d. 30 juli 1992 (Fr.):

Vertegenwoordiging van de Executievc in de Adviescom-
missies voor schoolvetvoer.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz. 2295.

Question n° 476 de M. Cauwelier du 21 mai 1992 (N.):

Etudes et recherches confiees a des organismes exteiieurs.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 23, p. 2213.

Question n° 498 de M. Galand du 30 juillet 1992 (Fr.):

Representation deI'Executifdanslescommissionsconsulta-
tives du transport scolaire.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 24, p. 2295.

Vraag nr. 544 van mevrouw Huytebroeck d.d. 10 november
1992 (Fr.):

Subsidies voor het herstel van de stoepen in de Anderlecht-
straat.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 2524.

Question n° 544 de Mme Huytebroeck du 10 novembre 1992
(Fr.):

Subsides pour Ie reamenagement des trottoirs de la rue
d'Anderlecht.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 2524.
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Vraag nr. 593 van de heer Clerfayt d.d. 15 februari 1993 (Fr.);

De achterstand in het aanbrengen van een nieuwe wegbe-
dekking in de Notelaarsstraat en in de Ridderschapslaan.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2832.

Question n° 593 de M. Clerfayt du 15 f6vrier 1993 (Fr.):

RetarddanslerenouyellemeatdurevStementdesoldelarue
du Noyer et de la rue de la Chevalerie.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2832.

Vraag nr. 628 van de heer Simonet d.d. 24 mei 1993 (Fr.):

De Europese conferentic over de lokale besturen in het
nieuwe Brusselse hal frond.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3164.

Question n° 628 de M. Simonet du 24 mai 1993 (Fr.):

La conference du Parlement europeen sw Jes pouvoirs
locaux dans Ie nouvel hemicycle bruxellois.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3164.

Vraag nr. 634 van de heer Drouart d.d. 24, mei 1993 (Fr.):

Afgifte van een vergunning voor een hondepiste (vervolg
vraag nr. 598).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3166.

Question n° 634 de M. Drouart du 24 mai 1993 (Fr.):

La delivrance d'un permis d'urbanisme pour me piste
d'education canine (suite question if 598).

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3166.

Vraag nr. 638 van de heer Maingain d.d. 4 juni 1993 (Fr.):

Toekomst van de collecties van het Mandaneum.

DC vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3167.

Vraag nr. 638 van mevrouw Grouwels d.d. 4 juni 1993 (N.):

Stadsverlichting als instrument in destrijdtegen decrimina-
liteit.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3167.

Vraag nr. 643 van de heer Vandenbossche d.d. 14 juni 1993
(N.):

SST. — Vergoeding voor de door de SST doorkruiste
gemeenten.

De Waalse Regering trekt een bijkomend bedrag van
1 miljard uit voor gemeenten die door het SST-traject worden
doorkruist.

Het geld zai vanaf nu over een periode tot 1998 worden
uitbetaald. Het moet de ongemakken vergoeden die voort-
vioeien uit de doortocht van de hogesneldheidstrein.

Question n° 638 de M. Maingain du 4 juin 1993 (Fr.):

A venir des collections da Mandaneum.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3167.

Question n° 638 de Mme Grouwels du 4 juin 1993 (N.):

Eclairage public comme instrument dans la lutte centre la
criminalite.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3167.

Question n° 643 de M. Vandenbossche du 14 juin 1993 (N.):

Indemnite aux communes traversees par Ie TGV.

Le Gouvernement wallon affecte un montant suppl6mcn-
taire de 1 milliard aux communes que traversera le trajet du
TGV.

L'argem sera verse des maintenant et jusqu'en 1998 et devra
dedommager les communes des desagrements decoulant du
passage du train a grande vitesse.
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De verdeling van bet bedrag is afhankelijk van enkele para-
meters die in een decreet zullen worden vastgelegd. Zaken die
in aanmerking genomen zullen worden, zijn onder meer de
specifieke kenmerken van het trace, de inkleuring van het
betrokken gebied op het gewestplan, het aantal te onteigenen
gebouwen en het aantal inwoners.

Kan de Minister-Voorzirrer mij mededelen of de Brusselse
Regering dergelijk lovenswaardig initiatief neemt voor
gemeenten die door het SST-traject worden doorkruist ?

La repartition du montant depend de quelques parametres
qui seront fixes par decret, parmi lesquels notamment les
caracteristiques specifiques du trac6, la couleur de la zone
concernee au plan de secteur. Ie nombre de bailments a expro-
prier, et Ie nombre d'habitants.

Le Ministre-President peut-il me dire si Ie Gouvernement
bruxellois prendra une initiative louable du meme ordre a
1'egard des communes que traversera le trajet du TVG ?

Vraag nr. 644 van de heer Vandenbossche d.d. 14 juni 1993
(N.):

Overzicht van de ministeriele commissies en comites.

1. Van weike commissies, comites, raden, conferenties en
dergelijke neemt het departement van de Minister/
Staatssecretaris het secretariaat waar ?

2. Kan de Minister/Staatssecretaris mij ook telkens de
oprichtingsdatum meedelen en verwijzen naar de publicatie in
het Belgisch Stuatsblad?

3. Wcike commissies, comites, raden, conferenties, en der-
gelijke werden sinds de oprichting van de Brusselse instellingen
afgeschaft ?

4. Maakt elk van hen jaarverslagen ? Waar worden die
bewaard ? Kunnen ze geraadpleegd worden ?

5. Wie bewaart het archief?

Question n° 644 de M. Vandenbossche du 14 juin 1993 (N.):

Apercii des commissions et comites ministench.

1. Quels sont les commissions, comites, conseils, conferen-
ces et autres dont le departement du Ministre/Secretaire d'Etat
assure le secretariat ?

2. Le Ministre/Secretaire d'Etat peut-il egalement me
communiquer pour chacun d'eux leur date de creation et de
publication au Moniteurbeige?

3. Quels sont les commissions, comites, conseils, conferen-
ces et autres qui ont ete supprimes depuis la creation des insti-
tutions bruxelloises ?

4. Etablissent-ils chacun des rapports annuels? Ou les
conserve-t-on ? Peut-on les consulter ?

5. Qui conserve les archives ?

Vraag nr. 646 van de heer de Looz-Corswarem d.d. 11 juli 1993
(Fr.):

Doektelliag van deaffichecampagne «BmsseIgeeftudel2»

Question n° 646 de M. de Looz-Corswarem du 11 juillet 1993
(Fr.):

Object! f d e la campagne d'affichage «Bruxelles vousrecoit
12 sur 12»

Onder andere de metro-stations hangen momenteel vol met
affiches met de slogan «Brussel geeft u de 12».

Les stations du metro, entre autres, sont remplies pour le
moment d'affiches portant le slogan « Bruxelles vous recoit 12
sur 12»

Zou de heer Minister-Voorzitter me kunnen meedelen:

— Weike boodschap hij via deze affiches wil overbrengen ?

— Hoeveel affiches werden gedrukt ?

— Welk bedrag voor deze campagne werd uitgetrokken op
de begroting ?

— Wie de rekening betaalt, gelet op het feit dat de namen
van de Minister-Voorzitter en deze van Minister Thys op deze
affiches voorkomen ?

Monsieur le Ministre-President pourrait-il me faire savoir:

— Quel est le message qu'il desire faire passer par cette affi-
che?

— Combien d'affiches ont-elles etc imprimees ?

— Quel est le montant du budget qui a etc reserve a cette
campagne ?

— Comme les noms du Ministre-President et celui du Mi-
nistre Thys apparaissent sur ces affiches, qui a regle la note ?
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Vraag nr. 647 van mevrouw Nagy d.d. 15 juni 1993 (Fr.):

DC dringeadheid aangehaald in de besluiten van deExecu-
tieve (vervolg).

Kan de achtbare Minister mij zeggen om weike reden het
besluit van het Exccutieve van 1 april 1993 tot vaststelling van
delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de
adjunct-leidend ambtenaar van het Gewestelij'k Agentschap
voor Netheid niet voor advies aan de Raad van State werd
voorgelegd met een verzoek tot spoedbehandeling ?

Question n° 647 de Mme Nagy du 15 juin 1993 (Fr.):

L'urgettcc invoquee .dans les arretes de 1'Executif (suite).

L'honorable Ministre, peut-il me dire pour quelle raison
1'arrete de 1'Executif du 1" avril 1993 determinant les d6lega-
tions de competences au fonctionnaire dirigeant et au fonction-
naire dirigeant adjoint de 1'Agence regionale pour la Proprete,
n'a pas etc soumis a 1'avis du Conseil d'Etat invoquant un
motif d'urgence ?

Vraag nr. 650 van de heer Maingain d.d. 25 juni 1993 (Fr.):

De door sommige gemeenten geheven belastingop de gratis
weekbladea.

Sommige gemeenten heffen een belasting op de verschil-
lendc huis-aan-huis publikaties, o.a. de gratis weekbladen.

De kostelozc gewestelijke pers is een persvorm die een
sociale rol speelt, algemene informatie verstrekt en een trouw
lezerspubliek heeft.

Deze persvorm moet dan ook totaal los worden gezien van
de reclame- en andere blaadjes die overvloedig huis-aan-huis
worden verspreid.

Kan de heer Minister me de lijst meedelen van de gemeenten
die een gemeentebelasting hebben ingevoerd op de huis-aan-
huis publikaties en me voor eike gemeente zeggen hoeveel deze
belasting bedraagt en weike regels er gelden (belastbare basis,
vrijstelling, inningsregels, ...) ?

Welk standpunt neemt de Regering van het Gewest in m.b.t.
de invoering van deze belastingen op de gratis weekbladen ?
Meent de heer Minister-Voorzitter niet dat dit soort van belas-
ting een beperking is van de persvrijheid ?

Question n° 650 de M. Maingain du 25 juin 1993 (Fr.):

Taxe sur les hebdomadaires gratuits imposes par certaiaes
communes.

Certaines communes frappent d'une (axe les differentes
publications toutes-boltes, dont les hebdomadaires gratuits.

La presse regionale gratuite est une forme de presse qui joue
un r6le social et d'information generale qui jouit d'un lectorat
fidele.

Des lors, cette forme de presse doit etre totalement dissociee
des imprimes publicitaires et autres catalogues abondamment
distribues dans les boltes aux lettres.

Monsieur Ie Ministre-President peut-il mefaire connattre la
liste des communes ayant etabli des taxes communalcs a
charge des publications toutes-bottes et me preciser par
commune Ie montant des taxes et leurs modalites (base impo-
sable, exoneration, modalites dc perception ...).

Quelle est la position du Gouvernement de la Region quant
a 1'etablissement de ces taxes en ce qui concerne les hebdoma-
daires gratuits ? Monsieur Ie Ministre-President n'estimc-t-il
pas que ce type de taxe est une limitation de la libert6 de la
presse ?

Vraag nr. 652 van mevrouw Nagy d.d. 24 juni 1993 (Fr.):

De 500 extra parkeerplaatsen in het gebouw «Les Croisa-
des» in de Noordwijk.

De recente ingebruikneming van het gebouw « Les Croisa-
des » in de Noordwijk is andermaal een voorbeeld van het feit
dat de Brusselse Ministers anders handelen dan ze eerst verkla-
ren.

In het gebouw zijn «slechts» 488 parkeerplaatsen. Dit is
niets in vergelijking met de massa parkeerplaatsen in de
Noordwijk. Inderdaad, wanneer alle door het studiekantoor
Stratec in deze wijk alleen al opgetekende bouwprojecten
zullen zijn voltooid, moeten er bij de 1 500 bestaande parkeer-
plaatsennogeens8 758 ondergrondseparkeerplaatsen worden
gevoegd. Op dat ogenblik toont de door dit kantoor gemaakte
simulatie aan dat net verkeer in deze wijk tijdens de spitsuren
tegen een gemiddelde snelheid van 4,5 km/h zai vooruitgaan.
Deze 800 aan elkaar geklitte wagens zullen 5 000 liter brand-
stof per uur verbuiken.

Question n° 652 de Mme Nagy du 24 juin 1993 (Fr.):

Les 500 places de parking supplementaires du batiment «Les
Croisades » dans Ie quartier Nord.

La recente inauguration du batiment« Les Croisades » dans
Ie quartier Nord met une fois de plus en evidence I'inadequa-
tion entre les propos desMinistres bruxellois et leurs pratiques.

Si Ie batiment Croisades ne compte «que» 488 places de
parking, il est interessant de constater qu'il ne s'agit la que
d'une goutte dans la mer des parkings de 1'Espace Nord. De
fait, lorsque tous les projets de construction recenses par Ie
bureau d'etudes Stratec seront realises dans ce seui secteur aux
1 500 emplacements recenses il faudra ajouter les 8 758 places
de stationnement disponibles en sous-sol. A ce moment-la, la
simulation effectuee par ce meme bureau d'etudes montre quo
les voitures rouleront dans Ie quartier, aux heures de pointe, a
la vitesse moyenne de 4,5 km/hcure. Ces quelque 800 voitures
engluces consommeront 5 000 litres de carburant par heure.
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De circulaire De Saeger regelt deze anarchistische wildgroei
aan parkeerplaatsen, maar is enerzijds in strijd met het mobili-
teitsbeleid van de Executieve en vormt anderzijds een bedrei-
ging voor onze lucht en onze gezondheid.

De Minister belast met Verkeer had nochtans een voorstel
ingediend dat ertoe strekt deze omzendbrief, waarover de
Minister-Voorzitter de gemeenten om advies had gevraagd, te
wijzigen.

Kan de Minister-Voorzitter me ter zake meedelen:

1) Hoever het met dit voorstel staat?

2) Tegen welkc datum dit rondschrijven De Saeger werke-
lijk zai worden gewijzigd ?

La reglementation qui est en cause dans cette proliferation
anarchique de parkings est la circulaire De Saeger qui d'une
part va a 1'encontre de la politique de mobilite que s'est fixee
1'Executifet d'autre part s'attaque a noire atmosphere et notre
sante.

Le Ministre des Communications avait pourtant transmis
une proposition visant a modifier ladite circulaire a propos de
laquelle le Ministre-President avait demande 1'avis des
communes.

A ce sujet, le Ministre-President peut-il me dire:

1) Ce qu'il en est de cette proposition,

2) Quand on pourra esperer une modification effective de la
circulaire De Saeger ?

Vraag nr. 657 van de heer Simonet d.d. 24 juni 1993 (Fr.);

De publikaties van het departement en van de organen die
eronder ressorteren.

Kan de heer Minister me de lij'st meedelen van de periodieke
publikaties van zijn departement, van de diverse organen die
eronder ressorteren en van de organen waar zijn departement
toezicht op uitoefent ?

Voor eike publikatie vernam ik graag hoe dikwijis ze ver-
schijnt en hoeveel dit gemiddeld kost. Graag vernam ik ook
weike publikaties artikels bevatten waarvan de auteur niet tot
het bestuur behoort.

Question n° 657 de M. Simonet du 24 juin 1993 (Fr.):

Les publications du departement et des organismes qui en
dependent.

Monsieur le Ministre peut-il me communiquer la liste des
publications periodiques de son departement et des divers
organismes qui en dependent, en ce compris ceux sur lesquels il
exerce une tutelle ?

Pour chaque publication il me serait agreable de connaltre la
frequence de la parution et le coflt moyen. Je souhaiterais aussi
savoir quelles sont les publications qui contiennent des articles
dont 1'auteur est etranger a 1'administration.

Vraag nr. 659 van de heer Simonet d.d. 25 juni 1993 (Fr.):

Advies van delnspectie van Financien over de gewestelijke
subs/die ter bevordering van de integratie.

Ik heb hier voor mi) een vernietigend advies van de Inspectie
van Financien van 15 december 1992 met betrekking tot de
bestemming van de gewestelijke subsidie ter bevordering van
de integratie en de samenleving van de verschillende lokale
gemeenschappen (een subsidie van in totaal 107 152 385
frank). De Inspectie van Financien herinnert aan wat ze het
Kabinet van de Minister-Voorzitter reeds (met heel veel
gezond verstand) heeft gezegd, namelijk dat de enige werke-
lijke integratie van de migranten via de werkgelegenheid moet
geschieden. In plaats van zich op dit essentiele aspect vast te
pinnen, groepeert het aan de Executieve voorgelegde voorstel
een verbazende verzameling van projecten, gaande van sodo-
culturele manifestaties (bijvoorbeeld tentoonstellingen) tot dc
strijd tegen de drugverslaving.

Hoe staat de Minister-Voorzitter tegenover deze fundamen-
tele kritiek van de Inspectie van Financien ?

Even pertinent: in het advies van het bestuur wordt de
Minister -Voorzittergeinterpelleerd over een welbepaalde zaak
waarover ik (klaar en duidelijk) zijn standpunt wil kennen:
zijn deze initiarieven (zoals in het advies staat) van aard om:

— de openbare rellen (zoals vorig jaar in Vorst) te stoppen;

Question n0 659 de M. Simonet du 25 juin 1993 (Fr.):

Avis de 1'Iaspection des Finances sur la subvention regionale
en vue de promouvoir /'integration.

J'ai sous les yeux un avis de 1'Inspection des Finances du
15 decembre 1992 et qui est devastateur a propos de 1'affecta-
tion de la subvention regionale en vue de promouvoir 1'integra-
tion et la cohabitation des differentes communautes locales
(subside d'unmontant total de 107 152 385 francs). Et 1'Inspec-
tion des Finances de rappeler le discours qu'elle a deja formule
a 1'egard du Cabinet du Ministre-President (discours frappe du
sceau du bon sens): «la seule veritable integration des immi-
gres passe par 1'emploi. Au lieu de se centrer sur cet aspect
essentiel, la proposition soumise a l'Ex6cutif regroupe une
collection etonnante de projets allant de manifestations socio-
culturelles — du style expositions — a la lutte centre la toxico-
manie ».

Quelle est la reaction du Ministre-President a 1'egard de
cette critique du fond de 1'Inspection des Finances ?

De facon tout aussi pertinente, 1'avis de 1'Administration
interpelle le Ministre-President sur un point precis a propos
duquel je souhaiterais — sans langue de bois — connaltre son
sentiment: ces initiatives sont-elles — et je cite 1'avis — « de
nature:

— a mettre fin a des violences troublant 1'ordre public
(comme a Forest 1'an dernier);
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— het toenemend anti-vreemdelingengevoel onder de Bel-
gische bevolking te bestrijden ?

De Inspectie van Financien wijst ook op de onwettelijkheid
van de gewestelijke subsidies. Het Bestuur herinnert eraan dat
het Gewest geen bevoegdheden heeft op het vlak van de
migranten en acht deze onwettelijkheid onaanvaardbaar
wanneer men de Gemeenschappen rechtstreeks gaat financie-
ren voor aangelegenheden die onder hun bevoegdheden ressor-
teren (bijv. het BRTN-dossier).

Het drugdossier zou door de begroring van de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie moeten worden gedra-
gen. Ik wens dus dat de heer Voorzitter op dit verwijt van
onwettelijkheid reageert.

And last but not least: de Voorzitter lijkt geen rekening te
hebben gehouden (en dit is zachtjes utgedrukt want bij heeft
het naast zich neergelegd) met het negatief advies van de In-
spectie van Financien, daar hij besloten heeft degesubsidieerde
projecten toch door te zetten.

Waarom heeft de Executieve het advies van de Inspecrie van
Financien naast zich neergelegd ?

— a arreter la progression du sentiment anti-immigre dans
la population beige ?

Enfin, rinspection des Finances pointc du doigt 1'illegalitc
des subventions regionales. Apres avoir rappele «quc la
Region n'a pas de competence en matiere d'immigration»,
1'Administration estime que l'illegalit6 est inacceptable quand
on en vient a subsidier directement les Communautes pour les
matieres de leurs competences (cas du dossier BRTN).

Le dossier toxicomanie devrait etre, quant a lui, pris en
charge par le budget dc la Commission communautaire
commune ». Je souhaiterais done que Monsieur le President
reagisse a cc reproche d'illegalite.

Enfin, last bust not least, le Ministre-President ne semble pas
— et c'est un euphemisme, puisqu'il s'est assis dessus — avoir
tenu compte de t'avis defavorabfe de 1'Inspection des Finances
et a decide de poursuivre malgre tout les projets subventionnes.

Qu'est-ce qui justifie que l'Ex6cutifsoit passe outre 1'avis de
1'Inspection des Finances ?

Vraag nr. 661 van de heerVandenbussche d.d. 5 juli 1993 (N.):

Toepassingtaalwetgevingin degemeentea van het Brussels
Hoofdstedclijk Gewest. — Aantal geschorste en vernietigde
benoemingen.

Graag ontving ik van de heer Minister een overzicht van het
aantal door de Vice-Gouverneur geschorste benoemingen in
de 19 gemeenten, en her aantal van deze benoemingen dat door
de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve werd vernietigd.
Wellicht kan ook de onderlinge relatie in percentages worden
aangegeven.

Mag ik de heer Minister ook vragen — desgevallend aan te
geven wat de voornaamste beweegredenen waren tot niet-
vernietiging tijdens de periode dat de huidige Executieve
verantwoordelijkheid draagt voor deze materie ?

Het overzicht zeif had ik graag gehad, per jaar, vanaf 1980
tot 1992.

Question n° 661 de M. Vandenbussche du 5 juillet 1993 (N.):

Application de la hi linguistique dans les communes de la
Region de Bruxelles-Capitale. — Nombrc dc nominations
suspendues et annulees.

Je souhaiterais que le Ministre me donne un releve du nom-
bre de nominations suspendues par le Vice-Gouverneur dans
les 19 communes et du nombre de ces nominations annulees
par 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale ainsi que, si
possible, le rapport en pourcentages entre les unes et les autres.

Puis-je egalement demander au Ministre de me communi-
quer — le cas echeant — les principaux motifs dc non-
annularion pendant la periode pour laquelle 1'Executif actuel
est responsable de cette matiere ?

Je souhaiterais obtenir le releve meme, par annee, de 1980 a
1992.

Vraag nr. 662 van de heer Vandenbussche van 5 juli 1993 (N.):

Toepassingtaalwetgeving in de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. — Pariteit afdelingschef en hoger op
31 december 1992.

Kan de Minister-Voorzitter mij een overzicht bezorgen per
gemeente van het aantal personeelsleden die in de personeels-
formatie voorzien zijn met de rang van afdelingschef en hoger
en de verdeling bij de effectief bezette posten per taalgroep ?

Question n° 662 de M. Vandenbussche du 5 juillet 1993 (N.):

Application de la legislation linguistique dans les communes
dela Region de Bruxelles-Capitale. —Parite chefdc division et
grades super/ears au 31 decembre 1992.

Le Ministre-President peut-il me fournir un relev6 par
commune du nombre de membres du personnel pr6vus au
cadre a un rang egal ou superieur a celui de chefde division et
de la repartition, par groupe linguistique, de 1'occupation
effective des postes ?
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Vraag nr. 663 van de heerVandenbussche d.d. 5 juli 1993 (N.):

Toepassingtaalwetgevingin degemeenten van hot Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. — Gesubsidieerde coatractuelen.

In de circulaire van de vice-Gouverneur d.d. 29 december
1989 wordt bepaald dat de gesubsidieerde contractuele per-
soneelsleden die in dienst genomen worden door de gemeente-
besturen een jaar de tijd krijgen om te slagen voor de wettelijk
vereiste taalexamens, zoniet dienen zij van ambtswege ontsla-
gen tc worden.

Kan de heer Minister mij meedelen:

1. Hoeveel aanwervingen er gebeurd zijn sinds het ver-
schijnen van deze circulaire, waarbij de bepalingen ter zake
van toepassing zijn ?

2. Hoeveel personeelsleden van dat jaar in orde waren ?

3. Hoeveel er van ambtswege ontslagen werden ?

4. Hoeveel schorsingen er na dat jaar werden getroffen ?

5. Hoeveel vernietigingen er zijn uitgesproken?

Question n° 663 de M. Vandenbussche du 5 jiiillet 1993 (Fr.);

Application de la legislation linguistiquedanslescommunes
de la Region de Bruxelles-Capitale. — Contractuels subvea-
tionnes.

La circulation du vice-Gouverneur du 29 decembre 1989 ci-
dessus dispose que les contractuels subventionnes engages par
les administrations communales disposent d'unc annee pour
reussir les examens linguistiques imposes par la loi; si tcl n'est
pas Ie cas, ils doivent etre licencies d'office.

Le Ministre peut-il me faire connattre:

1. Depuis la publication de cette circulaire, le nombre de
recrutements tombant sous 1'application de ces dispositions.

2. Lc nombre de membres du personnel qui etaient en regle
1'annee de cette publication.

3. Le nombre de membres du personnel qui ont etc licencies
d'office.

4. Le nombre de suspensions prononcees apres cette meme
annee.

5. Le nombre d'annulations prononcees.

Vraag nr. 664 van de heer Vandenbussche d.d. 5 juli 1993 (N.):

Toepassingtaalwetgevingin degemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. — Toegang voor niet-Belgen tot
betrekkiagen bij gemeentebestwea.

De omzendbrief vermeld in hoofding, bepaalt dat onder
geen beding mag afgeweken worden van de toepassing van de
taalwetgeving van de aanwervingen van niet-Belgen bij de
gemeentebesturen.

Mag ik van de heer Minister vernemen hoeveel aanwervin-
gen van niet-Belgen er sinds deze omzendbrief bij de Brusselse
gemeentebesturen gebeurd zijn? Zijn deze aanwervingen
gebeurd met toepassing van de taalwetgeving? Graag een
overzicht per gemeente.

Question n° 664 de M. Vandenbussche du 5 juillet 1993 (N.):

Application dela legislation linguistique dans les communes
de la Region de Bruxelles-Capitale. — Acces dc non-Beiges a
des emplois aux administrations communales.

Le circulaire mentionnee ci-dessus dispose qu'il ne peut
aucunement etre deroge a 1'application de la legislation
linguistique en cas d'engagement de non-Beiges aupres des
administrations communales.

Le Ministre peut-il me dire combien de non-Beiges ont etc
engages aupres des administrations communales bruxelloises
depuis la publication de cette circulaire ? La legislation linguis-
tique a-t-elle etc appliquee lors de ces engagements ?Je souhai-
terais obtenir un releve par commune.

Vraag nr. 665 van de heer Vandenbussche d.d. 5 juli 1993 (N.):

Toepassing taalwetgeviag in degemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. — Contractuele personeelsleden voor
de integratieprojecten.

De contractuele personeelsleden aangeworven voor de inte-
gratieprojecten {cfr. circulaire van 29maart 1990 en 4mei
1990 van dc Brusselse Hoofdstedelijke Executieve) hebben een
jaar de tijd gekregen om te slagen voor het examen over de
aangepaste kennis van de tweede landstaal.

Question n° 665 de M. Vandenbussche du 5 juillet 1993 (N.):

- Application dela legislation linguistique dans les communes
dela Region de Bruxelles-Capitale. —Membres du personnel
contractuels engages dans le cadre de projets d'integration.

Les membres du personnel contractuels engages pour les
projets d'integration (cfr. circulaire des 29 mars 1990 et 4 mai
1990 de 1'Executif de la Region bruxelloise) ont un an pour
reussir 1'examen de connaissance appropriee de la deuxieme
langue nationale.

410
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Hetzelfde geldt voor de contractuele hulpagenten en sociale
werkers aangeworven op basis van de circtuaire van 11 juni
1991.

Kan de heer Minister mij meedelen:

1. Hoeveel van deze personeelsleden — per categoric — er
in orde waren met de vereiste talenkennis bij de aanwerving ?

2. Hoeveel er een jaar de tijd gekregen hebben om zich in
orde te stellen ?

3. Hoeveel schorsingen er getroffen werden na e6n jaar,
omwille van het niet voFdoen aan de aanwervingsvoorwaarde
m.b.t. de toepassing van de taalwetgeving ?

4. Hoeveel vernietigingen er, na de schorsing, zijn gevolgd ?

Le meme principe s'applique aux auxiliaires depolice et aux
travailleurs sociaux recrutes sur la base de la circulaire du
11juin 1991.

Le Ministre peut-il me faire connattre:

1. Le nombre — par categoric — de ces membres du
personnel qui, lors de 1'engagement, avaient la connaissance
des langues imposee par la loi.

2. Le nombre d'entre eux qui ont obtenu une annee pour se
mettre en regle,

3. Le nombre de suspensions prononcees apres Un an en
raison du non-respect de la condition d'engagemcnt concer-
nant 1'application de la legislation linguistiquc.

4. Le nombre d'annulations qui ont suivi la suspension ?

Vraag nr. 675 van de heer Drouart d.d. 22 juli 1993 (Fr.):

Definanciele beleggingen van de gemeenten in de vorm van
aankoop en verkoop van aandelen van prive-maatschappijen.

De gemeenten doen, met het oog op een gezond financieel
beheer, financiele beleggingen met kasgelddat ze op korte
termijn niet nodig hebben.

Ik verneem dat sommige gemeenten beleggingen doen door
aandelen van prive-ondernemingen aan te kopen en te verko-
pen.

— Wordt dit soort« risicobelegging » door de toezichthou-
dende overheid toegestaan ?

— Wat gebeurt er wanneer een lid van het College directe
financiele belangen heeft in de betrokken maatschappijen ?

Question n° 675 de M. Drouart du 22 juillet 1993 (Fr.):

Placements financiers des communes sous formc d'achat et
de vente d'actions de societes privees.

Les communes, dans 1'optique d'une saine gestion finan-
ciere, effectuent des placements financiers avec 1'argent de leur
tresorerie non necessaire a court terme.

II me revient que certaines communes effectuent des place-
ments sous forme d'achat et de vente d'actions de societes
privees.

— Ce type de placement « a risques » est-il autoris6 par la
tutelle?

— Qu'en est-il lorsqu'un membre du College a des intercts
financiers directs avec les societes concernees?

Vraag nr. 678 van mevrouw Nagy d.d. 26 juli 1993 (Fr.):

De Gnanciele bijdrage van het Gewest aan de exportac-
tiviteiten van de KMO's.

In het jongste bulletin van het Verbond van Ondernemingen
te Brussel, Contact genaamd en gedateerd 12 juli 1993, lees ik
dat het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet
langer in staat is in te gaan de aanvragen tot toepassing van het
koninklijk besluit 123, dat onder andere financiele bijdrage
toestaat in de kosten voor het personeel dat uit werklozen be-
staat en in dienst is genomen met het oog op de ontwikkelmg
van een exportactiviteit van de KMO.

In verband met dit koninklijk besluit had ik graag van de
Minister-Voorzitter antwoorden op de volgende vragen:

1. Welk bedrag werd tussen 1989 en 1993 jaarlijks betaald ?

2. Hoeveel ondernemingen heben steun gekregen ?

Question n° 678 de Mme Nagy du 26 juillet 1993 (Fr.):

L 'intervention financiere de la Region a 1'cgard des activites
liees a /'exportation des PME.

J'apprends par la lecture du dernier bulletin UEB-Contact,
date du 12 juillet 1993, que le Ministere de la Region de Bruxel-
les-Capitale n'est plus en mesure de trailer les demandes
d'application des AR 123 octroyant notamment une
intervention financiere dans les frais de personnel recrute
parmi les chomeurs et engage pour le developpement d'un acti-
vite a 1'exportation au sein des PME.

Dans le cadre de cet arrete royal, le Ministre-President peut-
il repondre aux questions suivantes:

1. Quel a etc le montant annuel payc depuis 1989 jusquc
1993 ?

2. Combien d'entrcprises en ont beneficie ?
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3. Werd een beslissingtot wijziging van dit besluit genomen
en zo ja, in weike zin ?

3. Une decision de modification de cet arrete a-t-elle etc
prise et Ie cas echeant, dans quel sens ?

Vraag nr. 681 van mevrouw Grouwels d.d. 4 aueustus 1993
(N.):

Maatregelen tegen bet deGcit van het onderwijs in de
19gemeeaten.

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 511 werd het
deficit vooronderwijsaangelegenheden meegedeeldvoor de 19
gemeenten. •

1. Gelieve mee te delen weike maatregelen de voogdij-
overheden sindsdien genomen hebben opdat dit specifieke
deficit zou weggewerkt worden ?

2. Wordt er voor 1944 nog een budgettair deficit aanvaard
voor onderwijsaangelegenheden ?

3. Zo ja, graag de motivatie daarvoor.

Question n° 681 de Mme Grouwels du 4 aout 1993 (N.):

Meswes a I'encontre du deficit de I'enseignement dans les
19 communes.

En reponse a ma question ecrite n° 511, vous m'avez
communique Ie deficit de I'enseignement pour les 19 commu-
nes.

1. Pourriez-vous me faire connattre les mesures que la
tutelle a prises depuis lors pour combler ce deficit specif ique ?

2. Pour 1994, accepte-t-on encore un deficit budgetaire
pour I'enseignement ?

3. Si tel est Ie cas, quelle en est la motivation ?

Minister belast met Financier!, Begroting,
OpenbaarAmbt

en Externe Betrekkingen

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures

Vraag nr. 211 van de heer Simonet d.d. 21 juni 1993 (Fr.):

Wettelijkheid van een subsidie aan de Franse orde van de
advocaten van de Brusselse balie voor een concert.

De Franse ordre van de advocaten van de Brusselse balie
heeft op 16 januari 1993.in de Koninklijke Muntschouwburg
een concert georganiseerd naar aanleiding van de openstelling
van de grote interne markt in de Europese Gemeenschap.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd benaderd om een
deel van dc kosten (een subsidie van 400 000 frank in te schrij-
ven in afdeling 22, programma 01, basisallocatic 33.01 van de
gewestbegroting) van deze manifestatie te dragen.

Hoe komt het dat geen enkele officiele beslissing m.b.t. de
toekenning van deze subsidie (ten minste niet begin juni 1993,
alhoewel het concert dateerde van half januari) werd getrof-
fen ? In het programmaboekje stond nochrans uitdrukkelijk
vermeld dat het concert werd georganiseerd met de steun van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?'

Waarom werd de wettelijke procedure nier gevolgd en heeft
men o.a. niet gewacht op het advies van de Inspectie van Finan-
cien.

Question n0 211 de M. Simonet du 21 juin 1993 (Fr.):

Legalite d'une subvention a 1'ordre francais des avocats du
barreau de BruxelJes pour un concert.

L'ordre francais des avocats du barreau de Bruxelles a, Ie
16 janvier 1993, organise un concert au Theatre royal de la
Monnaie a 1'occasion de 1'etablissement au sein de la Commu-
naute europeenne, du grand marche interieur.

L'aide de la Region de Bruxelles-Capitale a, a cette occa-
sion, etc sollicitee aux fins de prise en charge partielle (a
concurrence d'unesubventiond'unmontantde400 000 francs
impute a la division 22, programme 01, allocation de base
33.01, du budget regional) des coflts d'organisation de cette
manifestation.

Comment se fait-il alors qu'aucune decision officielle quant
A 1'octroi de la subvention n'ait (du moins au debut juin 1993
alors que Ie concert s'est deroule a la mi-janvier) ere prise que Ie
programme de presentation du concert ait puexpressisverbis
mentionner que celui-ci etait organise «avec 1'aide de la
Region de Bruxelles-Capitale»?

Qu'est-ce qui a justifie que la procedure legale ne soit pas
suivie et que notamment on n'ait pas attendu 1'avis de 1'inspec-
tion des finances ?
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Hoe legt de Minister uit dat dit advies van de inspectie van
financien slechts werd gevraagd bij brief van 2 juni 1993 (vijf
maanden na het evenement) van de Minister-Voorzitter (ref.
I/LC/FK/93.110/18432) ?

Zij n dergelijke procedure van a posteriori bekrachtiging van
een reeds toegekende subsidie een courante zaak ?

Comment Ie Ministre peut-il expliquer que cet avis de
1'inspection des finances n'ait etc sollicite que par lettre du
2 juin 1993 (soil pres de cinq mois apres l'6venement) emanant
du Cabinet du Ministre-President (ref.: I/LC/FK/93.110/
18432) ?

De telles procedures dc ratification a posteriori d'une
subvention deja accordee sont-elles monnaic courante?

Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid

Ministre du Logement, de PEnvironnement,
de la Conservation de la Nature

et de la Politique de 1'Eau

Vraag nr. 124 van de heer Roelants du Vivier d.d. 29 januari
1992 (Fr.):

Aanmoediging van hetgebruik van zonneenergie in nieuwe
gebouwen.

De vraag werd gepubliceerd in Bullerin nr. 20, biz. 1973.

Question n0124 de M. Roelants du Vivier du 29 janvier 1992
(Pr.):

Promotion de /'utilisation de 1'energie solaire dans les
nouvelles constructions.

La question a cte publiee dans Ie Bulletin n° 20, p. 1972.

Vraag nr. 126 van de heer Adriaens d.d. 11 februari 1992 (Fr.): Question n° 126 de M. Adriaens du 11 fevrier 1992 (Fr.):

Hot recyclerea van gebruikte olien en dierlijke en plantaar-
digc vetten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 20, biz. 1973.

Vraag nr. 143 van de heer Andre d.d. 26 maart 1992 (Fr.):

Overeenkomsten gesloten door het BIM en de GOMB.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 21, biz. 2060.

Vraag nr. 151 van dc heer de Lobkowicz d.d. 27 april 1992
(Fr.):

Betwistbaargebruik van het port vn/'dom door ambtenaren
van het BNRL.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 22, biz. 2133.

Le recyclage des huilcs et graisses animates et vegetates
usagecs.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 20, p. 1973.

Question n° 143 de M. Andre du 26 mars 1992 (Fr.):

Conventions passees par 1'IBGE et la SLRB.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 21, p. 2060.

Question n° 151 de M. de Lobkowicz du 27 avril 1992 (Fr.):

Utilisation contestable de la franchise postale par des tonc-
tionnaires de 1'ARNE.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 22, p. 2133.

Vraag nr. 160 van dc heer de Lobkowicz d.d. 29 juli 1992 (Fr.):

Gedeeltelijke concessie van het gebied Kinsendael.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz. 2303.

Question n° 160 de M. de Lobkowicz du 29 juillet 1992 (Fr.):

Concession partielle du site du Kinsendael.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 24, p. 2303.
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Vraag nr. 164 van de heer Adriaens d.d. 11 augustus 1992 (Fr.):

Het vervolgen van milieumisdrijven.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 24, biz. 2305.

Question n° 164 dc M. Adriaens du 11 aottt 1992 (Fr.):

La repression des atteintes a 1'environnement.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 24, p. 2305.

Vraag nr. 174 van de heer Roelants du Vivier d.d. 24 September
1992 (Fr.):

Question n° 174 dc M. Roelants du Vivier du 24 septembre
1992 (Fr.):

Installatie van regenwaterputtea bij aieuwbouw. Installation de citernes d'eau de pluie pour les nouvelles
constructions.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 25, biz. 2421. La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 25, p. 2421.

Vraag nr. 188 van de heerVandenbossche d.d. 28 oktober 1992
(N.):

Question n° 188 de M. Vandenbossche du 28 octobre 1992
(N.):

Structuur en activiteiten van de inspectiediensten onder de
bevoegdheid van de Minister.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 26, biz. 2532.

Structure et activites des services ({'inspection relevant des
attributions du Ministre.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 26, p. 2532.

Vraag nr. 195 van de heer Vandenbossche d.d. 11 december
1992 (N.):

Samenstelliag en organisatie van de kabinetten.

DC vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 2629.

Question n° 195 de M. Vandenbossche du 11 decembre 1992
(N.):

Composition et organisation des cabinets.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 2629.

Vraag nr. 196 van de heer Vandenbossche d.d. 11 december
1992 (N.):

Sameastellmg en organisatie van de kabinetten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 27, biz. 2630.

Question n° 196 de M. Vandenbossche du 11 decembre 1992
(N.):

Composition et organisation des cabinets.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 27, p. 2630.

Vraag nr. 204 van de heer Paternoster d.d. 13 januari 1993
(Fr.):

Het riolenprobleem van laag Vorst.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz;'2711.

Question n° 204 de M. Paternoster du 13 janvier 1993 (Fr.):

Le probleme des egouts du bas de Forest.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 28, p. 2711.
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Vraag nr. 205 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 januari 1993
(Fr.):

Renaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling
met de andere Executieven.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 28, biz. 2711.

Question n° 205 de M. de Lobkowicz du 14 janvier 1993 (Pr.):

Appellation del'Executifbruxelloisdanssacorrespondance
avec les autres Executifs.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 28, p. 2711

Vraag nr. 209 van de heerVandenbossche d.d. 21 januari 1993
(N.):

Selectieve ophaling van vervallen geneesmiddelen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2842.

Question n° 209 de M. Vandenbossche du 21 janvier 1993
(N.):

Collette selective de medicaments perimes.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2842,

Vraag nr. 211 van mevrouw Nagy d.d. 25 januari 1993 (Fr.):

De dringende noodzakelijkheid in de besluiten van de
Executieve (vervolg).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2843.

Vraag nr. 212 van mevrouw Nagy d.d. 27 januari 1993 (Fr.):

Het Brussels nijverheidsakkoord van met 1991.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2843.

Vraag nr. 214 van de heer Vandenbossche d.d. 2 februari 1993
(N.):

MiUeu-invloeden op de bewaring van het cultured erfgoed
te Brussel.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2844.

Question n° 211 de Mme Nagy du 25 janvier 1993 (Fr.):

L'urgeace invoquee dans les arretcs d'Executif (suite).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2843.

Question n° 212 de Mme Nagy du 27 janvier 1993 (Fr.):

L'accord de branche bruxellois de mai 1991.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2843.

Question n° 214 de M. Vandenbossche du 2 fevrier 1993 (N.):

ESets de t'environnement suria sauvegardc dupatrimoinc
culturel a Bruxelles.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2844.

Vraag nr. 215 van de heer de Lobkowicz d.d. 5 februari 1993
(Fr.):

Sensibilisering tot miliewriendelijk verbruik.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2844.

Vraag nr. 218 van mevrouw Nagy d.d. 11 februari 1993 (Fr.):

De verwijdering van de produkten uit fotolaboratoria.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2846.

Question n° 215 de M. de Lobkowicz du 5 fevrier 1993 (Fr.):

Seasibilisation a 1'eco-consommation.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2844.

Question n° 218 de Mme Nagy du 11 fevrier 1993 (Fr.):

Elimination desproduits de laboratoires photographiques.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2846.
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Vraag nr. 219 van mevrouw Nagy d.d. 11 februari 1993 (Fr.):

De colloquia over de verpakkingen georganiseerd door het
BIM.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2846.

Question n° 219 de Mme Nagy du 11 fevrier 1993 (Fr.):

Les colloques sur les emballages organises par 1'IBGE.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2846.

Vraag nr. 222 van mevrouw Nagy d.d. 11 februari 1993 (Fr.):

De erkcnttingscommissie iazake gevaarlijke afvalstoffea.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2848.

Question n° 222 de Mme Nagy du 11 fevrier 1993 (Fr.):

La commission d'agreation des eatreprises en matiere de
dechets dangereux.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2848.

Vraag nr. 223 van de heer Vandenbossche d.d. 11 februari 1993
(N.):

Gratis parkeerruimte voor ambtenaren en personeelsleden
van parastatale instellingen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2848.

Question n° 223 de M. Vandenbossche du 11 fevrier 1993
(N.):

Emplacementdestationnementgratuitpourlesfonctionnai-
res et membres du personnel de parastataux.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2848.

Vraag nr. 224 van mevrouw Nagy d.d. 11 februari 1993 (Fr.):

Uitbreiding van de drukkerij VHD.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2848.

Question n° 224 de Mme Nagy du 11 fevrier 1993 (Fr.):

Extension de 1'imprimerie VHD.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2848.

Vraag nr. 225 van de heer Vandenbossche d.d. 26 februari
1993 (N.):

Weigering van toepassing van ordonnauties door de rechts-
colleges.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2849.

Question n° 225 de M. Vandenbossche du 26 fevrier 1993
(N.):

Refus d'application d'ordonnances par les juridictions.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2849.

Vraag nr. 228 van de heer de Lobkowicz d.d. 4 maart 1993
(Fr.):

Toe/age aan de v.z.w. «Reseau Idee».

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2850.

Question n° 228 M. de Lobkowicz du 4 mars 1993 (Fr.):

Subvention a I'a.s.b.l. "Roseau Idee».

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2850.
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Vraag nr. 240 van mevrouw Nagy d.d. 24 maart 1993 (Fr.): Question n° 240 de Mme Nagy du 24 mars 1993 (Fr.):

Controle van de wets- en verordeniagsbepalingen met
betrckking tot bet leefmilieu. . „

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2980.

Controle des dispositions legates et reglementaires ca
mat/ere d'environaement.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 30, p. 2980.

Vraag nr. 242 van de heer de Lobkowicz d.d. 25 maart 1993
(Fr.):

Sttbsidie voor 1993 aan de vs.w. Inter-Environnement-
Bmxelles.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2981.

Vraag nr. 244 van de heer de Lobkowicz d.d. 9 april 1993 (Fr.):

Proefboringen met het oog op het capteren van water.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2982.

Vraag nr. 247 van mevrouw Nagy d.d. 14 april 1993 (Fr.):

Ophaling van recydeerbarekledingstukken en afvaldoorde
v.z.w. Terre.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2983.

Vraag nr. 248 van mevrouw Nagy d.d. 16 april 1993 (Fr.);

De exploitatievergunning van het bedriffStevens in Schaar-
beek.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2983.

Vraag nr. 249 van mevrouw Nagy d.d. 16 april 1993 (Fr.);

DC door de Evropese Commissie vastgestelde overtredin-
gen, door het Brussels Hoofdstcdelijk Gewest, van de EEG-
richtlijnea.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2984.

Vraag nr. 250 van de heer Adriaens d.d. 26 april 1993 (Fr.):

De recyclage van bouwafval.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3100.

Question n° 242 de M. de Lobkowicz du 25 mars 1993 (Fr.):

Subvention 1993 a 1'a.s.b.l. Inter-EnvironnemeatBruxeIlcs.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 30, p. 2981.

Question n° 244 de M. de Lobkowicz du 9 avril 1993 (Fr.);

Sondages en vue de captation d'eau.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 30, p. 2982.

Question n° 247 dc Mme Nagy du 14 avril 1993 (Fr.):

Le ramassagc de vetements et de dechets recydables par
1'a.s.b.l. Terre.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 30, p. 2983.

Question n° 248 de Mme Nagy du 16 avril 1993 (Fr.):

Le permis d"exploitation des etabUssements Stevens a
Schaerbeek.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 30, p. 2983.

Question n" 249 de Mme Nagy du 16 avril 1993 (Fr.):

Les infractions awe directives CEE relevees par la Commis-
sion Europeenne pour la Region de Bruxelles-Capitale.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 30, p. 2984.

Question n° 250 de M. Adriaens du 26 avril 1993 (Fr.):

Le recyclage des dechets de construction.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 31, p. 3100.
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Vraag nr. 252 van de heer de Looz-Corswarem d.d. 30 april
1993 (Fr.):

Benoeming van de leden van de beheercommissies voor de
gewestelijke natuurreservaten Zonienwoud, Zavelenberg en
Moeraske.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3101.

Question n° 252 de M. de Looz-Corswarem du 30 avril 1993
(Fr.):

Nomination des membres des commissions degestion des
reserves nature'lies regionales de la foret de Soignes, du Zave-
lenberg et du Moeraske.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 31, p. 3101.

Vraag nr. 253 van mevrouw Grouwels d.d. 13 mei 1993 (N.):

Samenstelling van bet kader van de pararegionalen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3174.

Vraag nr. 254 van mevrouw Nagy d.d. 10 mei 1993 (Fr.):

Dringende spoed in de besluiten van de Executieve
(vervolg).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3175.

Vraag nr. 255 van mevrouw Nagy d.d. 10 mei 1993 (Fr.):

Spoedbehandeling van de besluitea van de Executieve
(vervoJg).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3175.

Vraag nr. 256 van de heer Adriaens d.d. 14 mei 1993 (Fr.):

De deelneming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewestaan
het Comite voor de toewijzing van een Europees ecologisch
label.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3175.

Question n° 253 de Mme Grouwels du 13 mai 1993 (N.):

Composition du cadre des pararegionaux.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3174.

Question n° 254 de Mme Nagy du 10 mai 1993 (Fr.):

L'urgence invoquee dans les arretes de I'Executif (suite).

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3175.

Question n° 255 de Mme Nagy du 10 mai 1993 (Fr.):

L'urgence'invoquee dans les arretes de I'Executif (suite).

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3175.

Question n° 256 de M. Adriaens du 14 mai 1993 (Fr.):

La participation de la Region de Bruxelles-Capitale au
Comite d'attribution du label ecologique europeen.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3175.

Vraag nr. 258 van mevrouw Grouwels d.d. 24 mei 1993 (N.): Question n° 258 de Mme Grouwels du 24 mai 1993 (N.);

Verhouding van desodale woningen in het Hoofdstedelijk
Gewest.

Proportion des logements sociaux dans la Region bruxel-
loise.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3176. La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3176.
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Vraag nr. 259 van de heer Debry d.d. 19 mei 1993 (Fr.):

Hetaantalaiet-Belgischehuurdersindesocialehuisvesting.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3176.

Question n° 259 de M. Debry du 19 mai 1993 (Fr.):

La proportion de locataires non beiges dans les logements
sociaux.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3176.

Vraag nr. 261 van de heer Vandenbossche d.d. 14 juni 1993
(N.):

EG-richtlijnen betreffende de ittstandhouding van de na-
tuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

Volgens arrikel 4 van richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979
van de Raad van dc Europese Gemeenschappen inzake het
behoud van de vogelstand, zoals gewijzigd door artikel 7 van
richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 van de Raad inzake de
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora
en fauna, dienen de lidstaten, naast het nemen van passende
maatregelen, eveneensvoor elk plan of project dat significante
gevolgen kan hebben voor de aangewezen gebieden, een
passende beoordeling te maken rekening houdend met de
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied, en compense-
rende maatregelen te nemen bij de realisatie van een negatief
beoordeeld plan of project.

Kan de heer Minister mij mededelen:

— werden reeds de nodige uitvoeringsbepalingen voor EG-
richtlijn 92/42/EEG genomen ?

zo neen, waarom werden die bepalingen nog niet uitge-
voerd ?

Question n° 261 de M. Vandenbossche du 14 juin 1993 (N.):

Directives CEE relatives a la conservation deshabitatsnatu-
rels ainsi que de la faune et de la /lore sauvages.

Selon 1'article 4 de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979
du Conseil des Communautes europeennes concernant la
conservation des oiseaux sauvages, telle que modifice par
1'article 7 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 du Conseil
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages, les Etats membres doivent pren-
dre les mesures qui s'imposent mais aussi evaluer de manicrc
appropriee les incidences de tout plan ou projet susceptible
d'affecter de maniere significative les zones designees eu egard
aux objectifs de conservation de ces sites, etprendre des mesu-
res compensatoires lors de la realisation d'un plan ou d'un
projet si celui-ci a fait 1'objet d'une evaluation negative.

Le Ministre peut-il me dire:

— si les dispositions d'execution necessaires ont deja etc
prises pour la directive CE 92/42/CEE ?

— si tel n'est pas le cas, pourquoi ces dispositions n'ont-
elles pas encore etc executees ?

Vraag nr. 262 van de heer Zenner d.d. 14 juni 1993 (Fr.):

Oprichting van de NV Post Plus belast met de organisatie
van de recyclage van huishoudelijice verpakkingen.

Op 21 april jl. stelden 28 nijverheids- en handelson-
dernemingen samen met.hun federaries een nieuwe opiossing
voor voor het probleem van de afvalstoffen en kondigde de
Oprichting aan van de naamloze vennootschap Fost Plus,
belast met de organisatie, de coordinatie en de financiele steun
voor selectieve ophaling en het sorteren van huishoudelijke
verpakkingen met het oog op recyclage.

De pers heeft aangekondigd dat de overheid Fost Plus zou
erkennen en een wettelijk kader zou scheppen waardoor zij die
verantwoordelijk zijn voor het op de markt brengen van
verbruikcrsgoederen ook verplicht zullen zijn de huishoude-
lijke verpakkingsafval ten laste te nemen.

Van zijn kant zou Fost Plus zich ertoe verbinden een gedeelte
van de kostprijs van de selectieve ophalingen te financieren
zonder dat de verbruiker meer dan 40 centiemen meer per
produkt zou betalen.

De projectleiders van Fost Plus hebben verklaard dat ze
tegen het jaar 2000 recyclagepercentages willen bereiken die
overeenstemmen met wat door de nieuwe Europese richtlijnen
is bepaald.

Question n° 262 de M. Zenner du 14 juin 1993 (Fr.):

Creation de la SA Fost Plus chargee dc /'organisation da
recyclage des emballages menagers.

Le 21 avril dernier, 28 entreprises de 1'industrie et du
commerce, rejointes par leurs federations, proposaient unc
nouvelle solution au probleme des d6chets en annoncant la
creation de la societc anonyme Fost Plus, chargee d'organiser,
de coordonner et de soutenir financierement la collecte selec-
tive et le tri des emballages menagers en vue du recyclage.

La presse a annonce que les pouvoirs publics allaient
reconnattre Fost Plus et creer un cadre legal obligeant la prise
en charge des dechets d'emballages menagers par le responsa-
ble de la mise sur le marche des biens de consommation.

De son cote Fost Plus s'engagerait a financer une partie du
cout des collectes sclectives sans que le consommateur ne payc
plus de 40 centimes supplementaires par produit.

Les responsables de Fost Plus ont declare vouloir atteindre
d'ici 1'an 2000 des taux de recyclage equivalant a ceux fixes par
les nouvelles directives europeennes.



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 30 September 1993 (nr. 33)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 30 septembre 1993 (n° 33) 3283

Wat is het standpunt van de Executieve ten opzichte van de
oprichting van Post Plus ? Kan dc Minister mij zeggen of er
contacten waren met de vertegenwoordigers van Fost Plus en
op weike wijze dit initiatiefzou kunnen worden opgenomen in
het afvalstoffenplan, dat slechts zeer onzekere akkoorden per
nijverheidtak met de industriele sector had voorgesteld.

Quelle est la position de 1'Executifface a la creation de Fost
Plus ? Monsieur Ie Ministre peut-il m'indiquer s'il a eu des
contacts avec les representants de Fost Plus et de quelle facon
cette initiative pourrait s'integrer dans Ie plan dechets qui ne
proposait que des accords de branche tres incertains avec Ie
secteur industriel.

Vraag nr. 263 van dc heer Vandenbossche d.d. 14 juni 1993
(N.):

Overzicht van de ministeriele commissies en comites.

1. Van weike commissies, comites, raden, conferenties en
dergelijke neemt het departement van de Minister/
Staatssecretaris het secretariaat waar ?

2. Kan de Minister/Staatssecretaris mij ook telkens de
oprichtingsdaium meedelen en verwijzen naar de publicarie in
het Belgisch Staatsblad}

3. Weike commissies, comites, raden, conferenties, en der-
gelij ke werden sinds de oprichting van de Brusselse instellingen
afgeschaft ?

4. Maakt elk van hen jaarverslagen ? Waar worden die
bewaard ? Kunnen ze geraadpleegd worden ?

5. Wic bewaart het archief?

Question n° 263 de M. Vandenbossche du 14 juin 1993 (N.):

Aperpa des commissions et comites ministeriels.

1. Quels sont les commissions, comites, conseils, conferen-
ces et autres dont Ie departement du Ministre/Secretaire d'Etat
assure Ie secretariat ?

2. Le Ministre/Secretaire d'Etat peut-il egalement me
communiquer pour chacun d'eux leur date de creation et de
publication au Moniteur beige?

3. Quels sont les commissions, comites, conseils, conferences
et autres qui ont ete supprimes depuis la creation des institu-
tions bruxelloises ?

4. Etablissent-ils chacun des rapports annuels? Ou les
conserve-t-on ? Peut-on les consulter ?

5. Qui conserve les archives ?

Vraag nr. 264 van de heer Vandenbossche d.d. 16 juni 1993
(N.):

Toenemeadgebruik van de «Gsh finder»in de hengelsport.

Een aantal hengelaars zijn bezorgd over de blijkbaar
stijgende populariteit van de zogenaamde « fish finder ». Dit is
een sonar-apparaat waarmee de onderwaterbodem in beeld
kan worden gebracht en waarmee het ook mogelijk is niet
alleen de zwemmende vis te zien, maar ook te weten waar de
vis zich verbergt.

Door het gebruik van de «fish finder* zouden volgens
sommige hengelaars de vissen geen eerlijke kans hebben,
zouden de vissen zich niet meer ongezien en ongestoord
kunnen verbergen. Een aantal hengelaars zouden uitsluitend
grotere vissen opsporen en afvissen, waardoor het evenwicht
onder de vissen wordt verstoord. Alle hengelaars kunnen ook
niet meer met gelijke kansen vissen in de openbarc viswateren.

Voorstanders van het gebruik van de «fish finder* be-
schouwen hun toestel als een vizier en menen dat de techniek,
nu ze eenmaal bestaat en betere visresultaten toelaat, ook maar
moet worden gebruikt.

Kan de heer Minister mij mededelen:

— kan de « fish finder » beschoiiwd worden als een vistuig ?
Zo ja, is dc «fish finder* een geoorloofd, een toegelaten
vistuig?

Question n° 264 de M. Vandenbossche du 16 juin 1993 (N.):

Utilisation accrue da «fish finder» (detecteur depoissons)
pour la peche a la ligne.

Un certain nombre de pecheurs a la ligne se preoccupent de
la popularit6 croissante du « fish finder », un detecteur de pois-
sons de type sonar qui permet de visionner les fonds sous-
marins, de voir les poissons qui nagent et desavoir ou ils se
cachent.

Pour certains pecheurs, 1'emploi du « fish finder» ne laisse
plus la moindre chance aux poissons qui ne peuvent plus se
cacher sans erre vus ni deranges. Parmi tes pecheurs, d'aucuns
se limiteraient a detector et a pecher les plus gros exemplaires,
rompant ainsi 1'equilibre entre les poissons. En outre, tous les
pecheurs ne peuvent plus pecher a chances egales dans les eaux
de peche publiques.

Les partisans de 1'utilisation de ce detecteur considerent que
leur appareil est un viseur et estiment que, comme la technique
existe et qu'elle permet une meilleure peche, il n'y a pas dc
raison de ne pas 1'employer.

Le Ministre peut-il me dire:

— si le « fish finder » peut etre considere comme un engin de
peche ? Si tel est le cas, ce detecteur de poissons est-il un engin
de peche licite et autorise ?
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— dringt de noodzaak zich niet op om tenminste in de
openbare viswateren het gebruik van bedoelde tuigen te
verbieden en zo de visstand te beschermen en de vissers meer
gelijke kansen te geven ?

— ne faudrait-il pas interdire, dans les eaux depfiche publi-
ques au moins, 1'urilisation de ces engins pour protcger la
faune piscicole et donner aux pecheurs des chances plus
egales?

Vraag nr. 265 van de heer Adriaens d.d. 21 juni 1993 (Fr.):

Aantal afbraken en constructies van woongebouwen ia het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het BIM heeft het Wetenschappelijk en Technisch Centrum
voor het Bouwbedrijfde opdracht gegeven een studie te maken
over de hoeveelheid sloop- en bouwafval in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Deze studie is erg gedetailleerd en
gestaafd met precieze cijfers. De Executieve heeft de gegevens
als dusdanig in het afvalstoffenplan overgenomen.

Weinu, deze studie bevat gegevens die men als zorgwekkend
kan beschouwen. Op basis van de vorige jaren komt men erin
tot het besluit dat men de volgende jaren in Brussel 1 200 a
1 700 woongebouwen zou optrekken en dat er jaarlijks 4 000 a
5 000 zouden worden gesloopt (men zou er 500 a 800 renove-
ren).

Kan do Executieve me bevestigen dat ze het met deze cijfers
eens is ? Ze heeft deze immers overgenomen in een officieel
document, i.e. het afvalstoffenplan.

Zo neen, weike bouw- en sloopplannen neemt de Executieve
in aanmerking op het vlak van de woongebouwen ?

Question n° 265 de M. Adriaens du 21 juin 1993 (Fr.):

Nombre de demolitions et de constructions de batfments
residentiels en Region de Bruxelles-Capitale.

Unc etude a etc commandee par 1'IBGE au Centre Scientifi-
que et Technique de la Construction pour evaluer la quantite
des dechets de construction et de demolition en Region dc
Bruxelles-Capitale. Cette etude est tres complete, etayee par
des chiffres precis et les donnees qui s'y trouvent ont et6 repri-
ses telles quelles dans Ie plan-dechets approuve par 1'Executif.

Or, dans cette etude on trouve des donnees que 1'on peut
qualifier d'inquietantes. Sur base des annees preccdentes, on y
conclut que, dans les annees a venir, on construirait a Bruxelles
entre 1 200 et 1 700 immeubles residentiels et qu'on en detrui-
rait entre 4 000 et 5 000 par an (et qu'on en renoverait entre 500
et 800).

L'Executif peut-il me confirmer qu'il est d'accord sur ces
chiffres puisqu'il les a integrcs dans Ie document officiel qu'cst
Ie plan-dechets ?

Dans la negative, quelles sont les previsions de construction
et de demolitions d'immeubles residentiels retenues par
1'Executif?

Weike maatregelen heeft de Executieve getroffen om deze
tendens, die ons in een recent verleden jaarlijks zowat 3 000
woongebouwen heeft doen verliezen, om te keren ?

De exodus van de Brusselaars in een van de meest verontrus-
tendc aspecten met betrekking rot de toekomst van ons
Gewest. Men weet dat dit dikwijis te wijten is aan de te hoge
prijs voor de woningen. Het beschikbare woningpark is uiter-
aard een van de parameters die de prijs van de woningen bepa-
len.

Weike (financiele en wettelijke) middelen is de Executieve
bereid aan te wenden om de exodus van de inwoners wiens
woning werd gesloopt ten behoeve van andere (hoofdzakelijk
tertiaire) functies te stuiten ?

Quelles sont les mesures qu'a prises 1'Executif pour inverser
cette tendance qui, dans un passe recent, nous a fait perdre pres
de 3 000 immeubles residentiels par an.

Le depart des Bruxellois est une des principales inquietudes
pour 1'avenir de notre Region. L'on sait qu'un grand nombre
de ces departs est dfl au prix trop eleve des logements. Le pare
des logements disponibles est evidemment un des paramctres
qui determine le prix des logemenrs.

Quels moyens (financiers et legaux) 1'Executif est-il pret a
mettre en oeuvre pour arreter 1'exode des habitants suite a la
destruction du logement au profit d'autres fonctions (tertiaire
principalement).

Vraag nr. 266 van de heer Adriaens d.d. 25 juni 1993 (Fr.):

De investeringen voorde waterzuivering ea de partidpatie
van het Vlaams Gewest.

In het ontwerp van ordonnantie houdende de aanpassing
van de middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor het jaar 1993 staat in titel III, de storting van een
bedrag van 171 miljoen frank aan het fonds voor de behande-
ling van afvalwater als participatie van het Vlaams Gewest in
de bouw en de working van zuiveringsstations.

Question n° 266 de M. Adriaens du 25 juin 1993 (Fr.)!

Les in vestissementspour 1'epuration des eaux et la partici-
pation de la Region flamande.

Dans le projet d'ordonnance ajustant le budget des voies et
moyens de la Region de Bruxelles-Capitale pour 1'annee 1993,
on voit apparaTtre au titre III, le versement d'unc sommc do 171
millions de francs au Fonds pour le traitement des eaux us6es,
en tant que participation de la Region flamande a la realisation
des stations d'epuration et a leur fonctionnement.
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In verband met deze post wens ik de Minister de volgende
vragen te stellen:

— Hoegrootishettotalebedrag,voordeperiodevanl982
(her jaar waarin het richtplan voor de waterzuivering in het
Brussels Gewest werd vastgesteld) tot 1992, van de door het
Brussels Gewest voor de waterzuivering gerealiseerde ordon-
nanceringen (collector en begin van de werken voor het station
Zuid)?

— Hoe groot is, met toepassing van de sedert 1982
aanvaarde en in 1990 ondertekende verdeelsleutel, her door het
Vlaamse Gewest verschuldigde bedrag:

— Hoeveel werd reeds gestort en wanneer ?

— Heeft u vaste beloften wat de storting van de op de be-
groting 1993 ingeschreven 171 miljoen betreft ?

— Weike maatregelen heeft u getroffen opdat destortingen
in de toekomst vlugger zouden geschieden dan in het verleden,
wat de viotte vooruitgang van de werken zeker heeft gehin-
derd?

En relation avec ce poste, je souhaite poser au Ministre les
questions qui suivent:

— De 1982 (annee ou fut decide Ie plan directeur pour
1'epuration des eaux en Region bruxelloise) a 1992, quel est Ie
montant total des ordonnancements realises par la Region
bruxelloise pour 1'epuration des eaux (collecteur et debut des
travaux de la station sud) ?

— En appliquant la cle de repartition acceptee depuis 1982
et signee en 1990, quelle est fa somme due par la Region
flamande ?

— Quelle somme exacte a deja etc versee a cette date:

— Avez-vous des promesses fermes pour Ie versement des
171 millions inscrits au budget pour 1993 ?

— Quelles dispositions avez-vous prises pour que les verse-
ments futurs soient plus rapides que cela ne fut Ie cas dans Ie
passe, ce qui a certainement handicape la bonne marche des
travaux ?

Vraag nr. 267 van mevrouw Nagy d.d. 24 juni 1993 (Fr.):

De aan wezigheid van de vertegen woordigers van het BIMin
de overlegcommissies.

Ik verneem dat de vertegenwoordigers van het BIM reeds
ecn aantal wcken systematisch afwezig zijn in de overlegcom-
missies. Deze afwezigheid is des te verontrustend daar ze de
samenstelling van de commissies ontwricht, op het ogenblik
dat belangri)ke dossiers worden behandeld (Militair Hospi-
taal, Louizahals, parkeerplaats Poelaertplein, Music-City,
enz.). In deze dossiers zou een advies van het BIM voor een
andere invalshoek kunnen zorgen, die verschilt van deze van
waaruit de andere partners de zaken bekijken, wat precies de
bedoeling van de samenstelling van de commissies is. De
aanwezigheid van het BIM is bovendien een wettelijke
verplichting, die voortvloeit uit de toepassing van de ordon-
nantic van 29 augustus 1991.

Zou de Minister me ter zake kunnen meedelen:

1. Waarom deze vertegenwoordigers systematisch afwe-
zing zijn;

2. Binnen weike termijn deze toestand zai worden geregula-
riseerd ?

Question n° 267 de Mme Nagy du 24 juin 1993 (Fr.):

Presence des representants de 1'IBGE aux commissions de
concertation.

II me revient que depuis plusieurs semaines, les representants
de 1'IBGE sont systematiquement absents lors des commissions
de concertation. Cette absence est d'autant plus inquietante
qu'elle a pour effet de desequilibrer la composition des
commissions a une periode ou des dossiers de toute premiere
importance sont discutes (h6pital militaire, goulet Louise,
parking place Poelaert, Music-City,...), dossiers dans lesquels
un avis de 1'IBGE donnerait un eclairage different de celui des
autres partenaires, ce qui est bien 1'objectifde la composition
des commissions. Par ailleurs, la presence de 1'IBGE est une
obligation legale resultant de 1'application de 1'ordonnance du
29 aoflr 1991.

A ce sujet. Ie Ministre peut-il me dire:

1. Ce qui motive cette absence systemarique;

2. Dans quels delais cette situation sera regularisee?

Vraag nr. 268 van de heer Vandenbossche d.d. 24 juni 1993
(N.):

Gebruik van het openbaar vervoer en de fiets door de kabi-
netsleden.

Question n° 268 de M. Vandenbossche du 24 juin 1993 (N.):

Utilisation des transports en commun et du velo par les
membres du cabinet.

De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een
bijzonder probleem, Het lijkt belangrijk te onderstrepen dat de
kabinetten op voorbeeldige wijze de mobiliteit kunnen

La mobilite consritue, dans la Region de Bruxelles-Capitale,
un probleme particulier. II me semble important de souligner
que les cabinets peuvent montrer 1'exemple en participant a la
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aanpakken, met name een stimuleringsbeleid uitspreiden voor
her gemeenschappelijk en het openbaar vervoer zondcr dat het
autogebruik wordt ontmoedigd. Hoe brengt het kabinet van
de Minister/Staatssecretaris dit principe in praktijk ? Hoeveel
kilometers legden de kabinetsteden in 1992 per auto af?
Hoeveel kilometers met het openbaar vervoer ? Hoeveel kilo-
meters met de ficts ?

mobilite, en particulier en stimulant les transports en commun
et publics sans toutefois decourager 1'utilisation de la voiture.
Comment Ie cabinet du Ministre/Secretairc d'Etat mct-il cc
principe en pratique ? Combien de kilometres les membres du
cabinet ont-ils effectues en yoiturc en 1992 ? Combien de kilo-
metres en transports en commun ? Combien de kilometres en
v6lo?

Over hoeveel auto's beschikt het kabinet ? Hoeveel auto's
zijn er uitgerust met een catalysator ?

Met weike middelen probeert de Minister/Staatssecretaris
het autogebruik door zijn kabinetsleden te ontmoedigen?
Wanneer gebruiken zijn kabinetsleden het openbaar vervoer of
defiets?

De combien de voitures Ie cabinet dispose-t-il ? Combien dc
vehicules y sont-ils equipes d'un catalyseur ?

Par quels moyens Ie Ministre/Secretairc d'Etat chcrche-t-il a
decourager ('utilisation de la voiture par les membres dc son
cabinet ? Quand les membres de son cabinet utilisent-ils les
transports en commun ou Ie velo ?

Vraag nr. 269 van de heer Vandenbossche d.d. 24 juni 1993
(N.):

Question n° 269 de M. Vandenbossche du 24 juin 1993 (N.):

Inspraak van de Hoofdstedelijke Raad bij de uitvoering van
de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen.

De inwerkingtreding van dc ordonnantie betreffende de
milieuvergunningen werd aangekondigd voor de maand
december 1993.

In Vlaanderen wordt aan de administratie een arbitraire
macht verleend onder de vorm van Vlarem 1 en 2 weike niet
zijn goedgekeurd door het parlement.

Deze situatie dient te worden vermeden in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Derhalve verzoek ik u mij te laten
weten in weike mate de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (dan
wel de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve bij uitvoerings-
besluit) zai kunnen uitspraak doen over de bedrijven en declas-
sificarie van bedrijven (la, Ib en II) weike voorwerp gaan
uitmaken van de wettelijk vastgelegde procedure.

Kan de heer Minister mij eveneens mededelen welkc beslis-
sing hij zai nemen indien dit het geval is ?

Participation du Conseil regional a /'execution del'ordon-
nance relative au permis d'environnement.

L'entree en vigueur de 1'ordonnancc relative au permis
d'environnement a etc annoncee pour Ie mois dc decembrc
1993.

En Flandre, on a accorde a 1'administration un pouvoir arbi-
traire sous la forme des reglcments Vlarem 1 et 2 (rcglements
flamands en matiere d'environnement), qui n'ont pas etc
approuves par Ie parlement.

II faut eviter cette situation dans la Region de Bruxelles-
Capitale. C'est pourquoi je voudrais savoir dans quelle mesurc
Ie Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale (ou 1'Executifde
la Region bruxelloise, en cas d'arretes d'execution) pourra sc
prononcer sur les entreprises et la classification des entreprises
(la, Ib et II) qui ferontl'objet de la procedure fixec par la loi.

Le Ministre peut-il egalement me dire quelle decision il pren-
dra si tel est le cas ?

Vraag nr. 270 van de heer Simonet d.d. 24 juni 1993 (N.):

De publikaties van het departement en van de organea die
eronder ressorteren.

Question n° 270 de M. Simonet du 24 juin 1993 (Fr.):

Les publications du departement et des organfsmes qui en
dependent.

Kan de heer Minister me de lijst meedelen van de periodieke
publikaties van zijn departement, van de diverse organen die
eronder ressorteren en van de organen waar zijn departement
toezicht op uitoefent ?

Voor eike publikatie vernam ik graag hoe dikwijis ze ver-
schijnt en hoeveel dit gemiddeld kost. Graag vernam ik ook
weike publikaties artikels bevatten waarvan de auteur niet tot
het bestuur behoort.

Monsieur le Ministre peut-il me communiquer la liste des
publications periodiques de son departement et des divers
organismes qui en dependent, en ce compris ceux sur lesquels il
exercc une tutelle ?

Pour chaque publication il me serait agreable de connaitrc la
frequence de la parution et le coflt moyen. Je souhaiterais aussi
savoir quelles sont les publications qui contiennent des articles
dont 1'auteur est Stranger a 1'administration.
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Vraag nr. 271 van de heer Adriaens d.d. 30 juni 1993 (Fr.):

De recycling van de banden in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

De banden zijn bestanddelen die men in het gewestelijk afval
kan vinden. Er bestaan bovendien in het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest maatschappijen die buiten gebruik gestelde voer-
tuigen recuperen en dus ook hun banden. Voorraden versleten
banden zijn in de voorhaven van Brussel te vinden en dit is een
belangrijk risico voor brand (in 1990 brandden er in Ontario
14 miTjoen banden gedurendc drie weken). Er bestaan ver-
schillende mogelijkheden om deze banden te rccycleren
(rubbertapijten, de oliewinning uit rubber, covering voor de
minst versleten banden...).

Kan de Minister me op de volgende vragen antwoorden:

— Op hoeveel banden wordt de stapel gebruikte banden
per jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geschat ?

— Hoeveel versleten banden worden uit het gewestelijk
afval gerecupereerd en wat gebeurt er mee ?

— Bestaat er een recycling-precede voor oude banden in
het Brussels Gewest en zo ja, welk ?

— Wordt de bevolking ingelicht over de gevaren verbon-
den aan de verbranding van banden ?

— Kan men geen formule van statiegeld voor banden
overwegen om een recuperatie te vergemakkelijken?

Question n° 271 de M. Adriaens du 30 juin 1993 1993 (Fr.):

Reeve/age des pneus en Region de Bruxelles-Capitale.

Les pneus font partie des elements su'sceptibles d'etre recol-
tes dans la dechetterie regionale. D'autre part, il existe en
Region de Bruxelles-Capitale des societes qui recuperent les
vehicules hors d'usage et done aussi leurs pneus. Des stocks de
pneus usages peuvent etre observes dans 1'avant-port de
Bruxelles, ce qui constitue un risque important en cas d'incen-
die (en 1990, 14 millions de pneus se consumerent pendant
trois semaines en Ontario). Diverses possibilites de recyclage
de ces pneus existent (tapis caoutchoutes, extraction d'huilc de
caoutchouc, rechapage pour les pneus les moins abtmes...).

Le Ministre peut-il m'apporter reponse aux questions qui
suivent:

— A combien est evaluee la quantite de pneus usages
chaque annee en Region de Bruxelles-Capitale ?

— Quelle est la quantite de vieux pneus recuperes dans la
dechetterie regionale et quel est le sort qui leur est reserve ?

— Existe-t-il une filiere de recyclage des vieux pneus en
Region bruxelloise et, dans 1'affirmativc, quelle est-elle ?

— Une information a la population est-elle programmee
pour 1'informer des dangers lies a la combustion des pneus ?

— Ne peut-on envisager une formule de consignation des
pneus pour favoriser leur recuperation.

Vraag nr. 272 van de heer Drouart d.d. 28 juli 1993 (N.):

De sociale begeleiding bij een project van stadsvernieuwing.

De Minister-Voorzitter heeft een overeenkomst gesloten om
de sociale begeleiding te waarborgen van de gezinnen die te
renoveren gebouwen bewonen in het huizenblok tussen de
Odon-, de Liverpool-, de Scheikundige en de Zeemtouwers-
straat in de Kuregemwijk te Anderlecht.

Zou de Minister-Voorzitter mij het bedrag van deze over-
eenkomst kunnen mededelen en de betrokken partner ?

Zou hij mij eveneens per gebouw kunnen zeggen weike data
zijn vooropgesteld voor de verschillende fasen van de vernieu-
wing?

Heeft de Minister-Voorzitter tenslotte de nodige maatre-
gelen getroffen opdat de personen na de renovatie hun huidige
woningen zouden terugkrijgen ? Is de waarschijniijke verho-
ging van de huurprijs geen hinderpaal voor dit vernieuwings-
project ?

Question n° 272 de M. Drouart du 28 juillet 1993 (Fr.):

L'accompagnement soda! dans une operation de renova-
tion urbaine.

Le Ministre a conclu une convention afin d'assurer 1'accom-
pagnement social des families occupant des immeubles a reno-
ver dans 1'ilot compris entre les rues Odon, Liverpool,
Chimiste et Megissier, situe dans le quartier de Cureghem, a
Anderlecht.

Le Ministre pourrait-il me fournir le montant de cette
convention et le partenaire concerne?

Pourrait-il egalement me donner les dates prevues pour les
differentes phases de renovation et ce par immeuble ?

Enfin, le Ministre a-t-il pris toutes les garanties pour que les
personnes puissent, apres renovation, retrouver leurs loge-
ments actuels ? L'augmentation probable des loyers ne consti-
tuera-t-elle pas un obstacle a cette operation ?
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Minister belast met Economic

Vraag nr. 121 van de heer Drouart d.d. 2 februari 1993 (Fr.):

Overheidssteun aan bedrijven die politieke parti jea Gnan-
deren.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2852.

Ministre de 1'Economie

Question n0 121 de M. Drouart du 2 fevrier 1993 (Fr.):

Aidepubliquc a des societes finanfant des partis poJitiques.

La question a et6 publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2852.

Vraag nr. 122 van de heer Vandenbossche d.d. 11 februari
1993 (N.):

Gratis parkeeirwmte voor ambtenaren en personeelsleden
van parastatale instellingen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2852.

Question n° 122 de M. Vandenbossche du 11 fevrier 1993
(N.):

Emplacementdestationnementgratuitpourlesfonctionnai-
res et membres du personnel de parastataux.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2852.

Vraag nr. 125 van de heer Drouart d.d. 24 februari 1993 (Fr.): Question n° 125 de M. Drouart du 24 fevrier 1993 (Fr.):

De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijke
openbare maatschappijen en van deleden van de adviesraden.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 29, biz. 2853.

Les emoluments des administratews des societes publiques
de la Region et des membres des Conseils consultatifs.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 29, p. 2853.

Vraag nr. 127 van de heer Clerfayt d.d. 8 maart 1993 (Fr.): Question n° 127 de M. Clerfayt du 8 mars 1993 (Fr.):

Initiatieven ter begeleiding van hetbeheer van de Brusselse
KMO's.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2986.

Initiatives en matiere d'accompagnement a la gestion des
PME bruxelloises.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 30, p. 2986.

Vraag nr. 128 van de heer Clerfayt d.d. 8 maart 1993 (Fr.): Question n° 128 de M. Clerfayt du 8 mars 1993 (Fr.):

Initiatieven inzake de opieiding van de kaderleden van de
Brusselse KMO's.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2986.

Initiatives en matiere de formation des cadres de PME
bruxelloises.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 30, p. 2986.

Vraag nr. 135 van de heer Zenner d.d. 21 april 1993 (Fr.):

GedeehelijkeGscale rrijstellingtea voordele vanherinveste-
ring hi) erfopvolging van KMO's.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 31, biz. 3103.

Question n° 135 de M. Zenner du 21 avril 1993 (Fr.):

Exoneration fiscale partielle en favour da reinvestisscmeat
lors de la succession des PME.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 31, p. 3103.
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Vraag nr. 140 van mevrouw Nagy d.d. 17 mei 1993 (Fr.):

Deelnemiag van het Brussels Gewest aan de Nationale Raad
voor duuname ontwikkeling.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 32, biz. 3177.

Question n° 140 de Mme Nagy du 17 mai 1993 (Fr.):

La participation de la Region bruxelloise au Conseil natio-
nal du developpemeat durable.

La question a ere publiee dans Ie Bulletin n° 32, p. 3177.

Vraag nr. 143 van de heer Vandenbossche d.d. 14 juni 1993
(N.):

Overzicht van de ministeriele commissies en comites.

1. Van weike commissies, comites, raden, conferenties en
dergelijke neemt het departement van de Minister/
Staatssecretaris het secretariaat waar ?

2. Kan de Minister/Staatssecretaris mij ook telkens de
oprichtingsdatum meedelen en verwijzen naar de publikaties
in her Belgisch Staatsblad.}

3. Weike commissies, comites, raden, conferenties, en der-
gelijke werdensindsdeoprichting van de Brusselse instellingen
afgeschafr?

4. Maakt elk van hen jaarverslagen ? Waar worden die
bewaard ? Kunnen ze geraadpleegd worden ?

5. Wie bewaart het archief?

Question n° 143 de M. Vandenbossche du 14 juin 1993 (N.):

Apercu des commissions et comites ministeriels.

1. Quels sont les commissions, comites, conseils, conferen-
ces et autres dont Ie departement du Ministre/Secretaire d'Etat
assure Ie secretariat ?

2. Le Ministre/Secretaire d'Etat peut-il egalement me
communiquer pour chacun d'eux leur date de creation et de
publication au Moniteur beige ?

3. Quels sont les commissions, comites, conseils, conferen-
ces et aurres qui onr ere supprimes depuis la creation des insti-
tutions bruxelloises ?

4. Etablissent-ils chacun des rapports annuels? Ou les
conserve-t-on ? Peut-on les consulter ?

5. Qui conserve les archives ?

Vraag nr. 144 van de heer Zenner d.d. 25 juni 1993 (Fr.):

Mogelijke gewestelijke subs/die voor degemeente Molen-
beck voor haar deelneming aan het kapitaal van R WDM.

Naar aanleiding van mijn interpellatie tijdens de vergade-
ring van 11 juni 1993 betreffende het openbaar industrieel
initiatief in het Brussels Gewest en de privatisering van de
GIMB, heeft Minister Rufin Grijp, die namens de Minister-
Voorzitter sprak, voorgesteld dat ik hem een. vraag zou stellen
die tot zijn bevoegdheid behoort. Ziehier dus mijn vraag:

Hoe wordt de bijdrage van 10 miljoen die de gemeente
Molenbeek in her kapitaal van de SC Molenbeek inbrengt en
waarvan sprake was in de kranten van 14 mei jl. gefinancierd ?
Bestaat er een begroringskrediet dat door de gewestelijke
toezichthoudende overheid werd goedgekeurd ? Bestaat er een.
voorfinanciering of een gewestelijke subsidie ?

Vindt de heer Minister niet dat het erg is vast te stellen dat
het voorzitterschap van de raad van beheer van de club wordt
waargenomen door de voorzitter van de GIMB, naast de
burgemeester van Molenbeek en een van de grootste lokale
vastgoedpromotoren, die zijn investering in de voetbalclub
heeft verantwoord door het feit dat zijn groep in de gemeente
60 000 m2 aan vastgoedprojecten heeft ?

Question n° 144 de M. Zenner du 25 juin 1993 (Pr.):

Subvention eventuelle de la Region a la commune de Molen-
beek pour sa participation au capital du RWDM.

Au cours de mon interpellation sur «1'initiative industrielle
publique en Region bruxelloise et la privatisation de la SRIB »
tors de la seance du 11 juin 1993, Monsieur le Ministre Rufin
Grijp qui representait le Ministre-President m'a suggere de lui
poser une question de sa competence que voici:

Comment la participation, annoncee dans la presse du
14 mai dernier, de 10 millions de francs au capitaf de la SC
RWDM par la commune de Molenbeek, est-elle financee?
Existe-t-il un credit budgetaire approuve par la tutelle regio-
nale? Y a-t-il un prefinancement quelconque ou une subven-
tion regionale ?

Monsieur le Ministre ne considere-t-il pas qu'il est facheux
de constater que la presidence du Conseil d'administration du
club soit assuree par le president de la SRIB au core du nouveau
bourgmestre de Molenbeek et de 1'un des principaux promo-
teurs immobiliers de la place qui a justifie son investissement
dans le football club par le fait que « son groupe a des projets
immobiliers concernant 60 000 m2 dans Ta commune* ?

412
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Vraag nr. 146 van de heer Vandenbossche d.d. 24 juni 1993
(N.): -

Gebruik ran bet openbaar vervoer en de fiets door de kabi-
nets/edeiJ.

De mobiliteit in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is een
bijzonderprobleem. Het lijkt belangrijk te onderstrepen dat de
kabinetten op voorbeeldige wijze de mobiliteit kunnen
aanpakken, met name een stimuleringsbeleid uitspreiden voor
het gemeenschappelijk en het openbaar vervoer zonder dat het
autogebruik wordt ontmoedigd. Hoe brengt het kabinet van
de Minister/Staatssecretaris dit principe in praktijk ? Hoeveel
kilometers legden de kabinetsleden in 1992 per auto af?
Hoeveel kilometers met het openbaar vervoer ? Hoeveel kilo-
meters met de fiets ?

Over hoeveel auto's beschikt het kabinet ? Hoeveel auto's
zijn er uitgerust met een catalysator ?

Met weike middelen probeert de Minister/Staatssecretaris
het autogebruik door zijn kabinetsleden te ontmoedigen?
Wanneer gebruiken zijn kabinetsleden het openbaar vervoer of
de fiets?

Question n° 146 dcM. Vandenbossche du 24 juin 1993 (N.):

Utilisation des transports en commun et da velo par les
membres du cabinet.

La mobilite constitue, dans la Region dc Bruxelles-Capitale,
un probleme particulier. II me semble important dc souligncr
que les cabinets peuvent montrer 1'exemplc en participant a la
mobilite, en particulier en stimulant les transports en commun
et publics sans tourefois decourager 1'utilisation dc la voiture.
Comment Ie cabinet du Ministre/Secretairc d'Etat met-il cc
principe en pratique ? Combien de kilometres les membres du
cabinet ont-ils effectues en voiture en 1992 ? Combien dc kilo-
metres en transports en commun ? Combien de kilometres en
velo?

De combien de voitures lecabinet dispose-t-il ? Combien de
vehicules y sont-ils equipes d'un catalyseur?

Par quels moyens Ie Ministre/Secretaire d'Etat cherche-t-il a.
decourager 1'utilisation de la voiture par les membres de son
cabinet ? Quand les membres de son cabinet utilisent-ils les
transports en commun ou Ie velo ?

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

Vraag nr. 106 van de heer Vandenbossche d.d. 14 juni 1993
(N.):

Overzicht van de ministeriele commissies en comites.

1. Van weike commissies, comit6s, raden, conferenties en
dergelijke neemt het departement van de Minister/
Staatssecretaris het secretariaat waar ?

2. Kan de Minister/Staatssecretaris mij ook telkens de
oprichtingsdatum meedelen en verwijzen naar de publicatie in
het Belgisch Staatsblad?

3. Weike commissies,. comites, raden, conferenties, en der-
gelij ke werden sinds de oprichting van de Brusselse instellingen
afgeschaft ?

4. Maakt elk van hen jaarverslagen ? Waar worden die
bewaard ? Kunnen ze gcraadpleegd worden ?

5. Wie bewaart het archief?

Question n° 106 de M. Vandenbossche du 14 juin 1993 (N.):

Aperfu des commissions et comites ministeriels.

1. Quels sont les commissions, comites, conseils, conferen-
ces et autres dont Ie departement du Ministre/Secretaire d'Eiat
assure Ie secretariat ?

2. Le Ministre/Secretaire d'Etat peut-il egalement me
communiquer pour chacun d'eux leur date de creation et dc
publication au Moniteur beige ?

3. Quels sont les commissions, comites, conseils, conferen-
ces et aurres qui ont ete supprimes depuis la creation des insti-
tutions bruxelloises?

4. Etablissent-ils chacun des rapports annuels? Ou les
conserve-t-on ? Peut-on les consulter ?

5. Qui conserve les archives ?

Vraag nr. 108 van dc heer Vandenbossche d.d. 24 juni 1993
(N.):

Gebruik van het openbaar vervoer en de fiets door de kabi-
netsleden.

De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een
bijzonder probleem. Het lijkt belangrijk te onderstrepen dat de

Question n" 108 de M. Vandenbossche du 24 juin 1993 (N.):

Utilisation des transports en commun et du velo par les
membres du cabinet.

La mobilite constitue, dans la Region de Bruxelles-Capitale,
un probleme particulier. II me semble important de souligner
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kabinetten op voorbeeldige wijze de mobiliteit kunnen
aanpakken, met name een stimuleringsbeleid uitspreiden voor
het gemeenschappelijk en het openbaar vervoer zonder dat het
autogebruik wordt ontmoedigd. Hoe brengt het kabinet van
de Minister/Staatssecretaris dit principe in praktijk ? Hoeveel
kilometers legden de kabinetsteden in 1992 per auto af?
Hoeveel kilometers met het openbaar vervoer ? Hoeveel kilo-
meters met de fiets ?

Over hoeveel auto's beschikt her kabinet ? Hoeveel auto's
zijn er uitgerust met een catalysator ?

Met weike middelen probeert de Minister/Staatssecretaris
het autogebruik door zijn kabinetsleden te ontmoedigen?
Wanneer gebruiken zijn kabinetsleden het openbaar vervoer of
defiets?

que les cabinets peuvent montrer 1'exemple en participant a la
mobilite, en particulier en stimulant les transports en commun
et publics sans toutefois decourager 1'utilisation de la voiture.
Comment Ie cabinet du Ministre/Secretaire d'Etat met-il ce
principe en pratique ? Combicn de kilometres les membres du
cabinet ont-ils effectues en voiture en 1992 ? Combien de kilo-
metres en transports en commun ? Combien de kilometres en
velo?

De combien de voitures Ie cabinet dispose-t-il ? Combien dc
vehicules y sont-ils equipes d'un catalyseur ?

Par quels moyens Ie Ministre/Secretaire d'Etat cherche-t-il a
decourager 1'utilisaiion de la voiture par les membres de son
cabinet ? Quand les membres de son cabinet utilisent-ils les
transports en commun ou Ie velo ?

Vraag nr. Ill van mevrouw Nagy d.d. 14 juni 1993 (Fr.):

De keuze en de bestemming van de zakken die gebmikt
worden bij de selectieve ophaling van afval.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 30, biz. 2982.

Question n° 111 de Mme Nagy du 14 juin 1993 (Fr.):

Le choix et la destination des sacs utilises dans Ie cadre de la
collecte selective de dechets.

La question a etc publiee dans le Bulletin n° 30, p. 2982.

Vraag nr. 112 van de heer Hasquin d.d. 2 juli 1993 (Fr.):

Uurregeling voor de vuilnisophaling 's avonds.

U heeft een systeem ingevoerd waarbij in de handels- of
kantoorwijken het vuilnis 's avonds wordt opgehaald, wat
vanzelfsprekend tal van voordelen biedt, maar waarbij een
ondoordachte toepassing problemen voor de gebruikers
creeerr.

Ik verneem dat de bewoners van straren die noch in de
handels- of kantoorwijken noch op de grote assen liggen, een
bericht van wijziging van het vuilnisophaaluur hebben ontvan-
gen. Ze moeten voortaan hun vuilniszakken buitenzetten na
18 uur en v66r dat de vuilniswagen komt, wat twee keer per
week gebeurt. Er heeft geen enkel andere ophaling meer plaats.
Dit komt crop neer dat ze verplicht worden op de ophaaldagen
om 18 uur thuis te zijn.

Hierbij wordt uiteraard geen rekening gehouden met hun
beroepsverplichtingen of met hun activiteiten buitenshuis. Het
nieuwe systeem heeft voor vele personen niets anders dan
negatieve kanten en onoplosbare verplichtingen.

Wat stelt u voor om dit probleem op te lessen ? Heeft u een
enquete gehouden onder alle bij dit nieuwe ophaalsysteem
betrokken personen ? Heeft u met de betrokken gemeenten
overleg gepleegd ?

Vraag nr. 113 van de heer Cools d.d. 16 juli 1993 (Fr.):

Het gemiddeld per ronde opgehaald aantal ton afval.

Kan de heer Minister mij zeggen hoeveel ton er gemiddeld
per uur en per vrachtwagen tijdens een normale dagelijkse

Question n° 112 de M. Hasquin du 2 juillet 1993 (Fr.);

Horaire de la collecte des immondices en soiree.

Vous avez mis en place un systeme de collecte des immondi-
ces en soiree dans les zones commerciales ou a forte concentra-
tion de bureaux. Un tel systeme presente effectivement de
nombreux avantages mais une application irreflechie est gene-
ratrice de difficultes pour les usagers.

Ainsi, il me revient que des habitants de rues qui ne sont ni
des zones commerciales ou de bureaux, ni des grands axes, ont
recu un avis de changement d'heure de la collecte. Us sont
maintenant obliges de deposer leurs sacs poubelles apres
18 heures et avant que le camion benne nc passe, deux fois par
semaine. Par ailleurs, plus aucune autre collecte ne sera organi-
see. Ce qui revient a les obliger d'etre a leur domicile a

. 18 heures les jours de collecte.

On ne tient evidemment pas compte ni de leurs obligations
professionnelles, ni de leurs activites exterieures. Le nouveau
systeme n'offre pour ces nombreuses personnes, que des incon-
venients et des contraintes insurmontables.

Quelles sont les solutions que vous pouvez proposer pour
resoudre leur probleme ? Avez-vous precede a un sondage de
tous les particuliers concernes par ce nouveau precede de
ramassage? Avez-vous precede a une concertation avec les
communes concernees ?

Question n° 113 de M. Cools du 16 juillet 1993 (Fr.);

La moyenne de chargement par townee de collecte,

Monsieur le Ministre pouvez-vous m'indiquer le nombre
moyen de tonnes r6coltees par heure par un camion dc
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ronde door het «Agentschap Net Brussel» wordt opgehaald ?
Kan u mij ook zeggen hocveel personen per vrachtwagen op
een ronde worden ingezet ?

En kan u mij ook zeggen hoeveel ton gemiddeld per uur en
per vrachtwagen door «Net Brussel» wordt opgehaald
wanneer de ronde's avonds plaatsheeft ? En worden er even-
veel personen ingezet dan bij een ronde overdag ?

«Bruxelles-Proprete» lors d'une tournee normalc Ie jour?
Pouvez-vous d'autre part m'indiquer Ie nombre de chargeurs
qui doivent accompagner un camion dans une tournee?

Pouvez-vous egalement, monsieur Ie Ministre, me preciser Ic
nombre moyen de tonnes recoltees par heure par un camion dc
« Bruxelles-Proprete »lorsqu'il s'agit d'une tourneedu soir ? Lc
nombre de chargeurs est-il identique que lors d'une tournee du
jour?

Vraag nr. 116 van de heer De Berlangeer d.d. 2 augustus 1993
(N.):

Lange wachttijden voor specials ophaliagen.

Op 28 juli belden wij naar de diensten van Net-Brussel, ten-
cinde de spedale ophaling tc bekomen van een oud huishoud-
apparaat. De dienst verklaarde echter dat de ophaling niet kon
gebeuren v66r 24 augustus.

Question n° 116 de M. Dc Berlangeer du 2 aout 1993 (N.):

Longs temps d'attentc pour les enlevements speciaux.

Le 28 juillet, nous avons telephone au service des enleve-
ments speciaux a domicile de Bruxelles Propretc pour 6vacuer
un ancien appareil menager. Toutefois, le service nous a
repondu ne pas pouvoir effectuer 1'enlevement avant le
24 aout.

Men kan niet ontkennen dat indien men een maand moet
wachten teneinde een ophaling te bekomen, het sluikstorten
wordt aangemoedigd.

Graag vernam ik van de Sraatssecretaris hoe het komt dat in
de tijd van de vroegere Agglomeratie men maximum 24 uur
moest wachten teneinde een ophaling te bekomen (zeifs in de
vakantieperiode) en nu een maand.

S'il faut attendre un mois avant un enlevement, on encou-
rage a coup sfir les depots clandestins.

Je souhaiterais que le Secretaire d'Etat me dise comment il se
fait que du temps de 1'ancienne Agglomeration on n'attendait,
meme pendant les vancances, que 24 heures au plus pour un
enlevement alors qu'aujourd'hui il faut patienter un mois.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Financien, Begroting,

Openbaar Ambt
en Exteme Betrekkingen

Vraag nr. 103 van de heer Vandenbossche d.d. 24 juni 1993
(N.):

Gebruik van het openbaar vervoer en de Gets doorkabinets-
feden.

DC mobilitiet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een
bijzonderprobleem. Het lijkt belangrijk te onderstrepen datde
kabinetten op voorbeeldige wijze de mobiliteit kunnen
aanpakken, met name een stimuleringsbeleid uitspreiden voor
het gemeenschappelijk en het openbaar vervoer zonder dat het
autogebruik wordt ontmoedigd. Hoe brengt het kabinet van
de Minister/Staatssecretaris dit principe in prakrijk ? Hoeveel
kilometers legden de kabinetsleden in 1992 per auto af?
Hoeveel kilometers met het openbaar vervoer ? Hoeveel kilo-
meters met de fiets ?

Over hoeveel auto's beschikt het kabinet ? Hoeveel auto's
zijn er uitgerust met een catalysator ?

Met weike middelen probeert de Minister/Staatssecretaris
het autogebruik door zijn kabinetsleden re oncmoedigen?
Wanneer gebruiken zijn kabinetsleden het openbaar vervoer of
defiets?

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures

Question n0103 de M. Vandenbossche du 24 juin 1993 (Fr.):

Utilisation des transports en common et du velo par les
membres du cabinet.

La mobilite constitue, dans la Region de Bruxelles-Capitale,
un probleme particulier. Il me semble important de souligner
que les cabinets peuvent montrer 1'exemple en participant a la
mobilite, en particulier en stimulant les transports en commun
et publics sans toutefois decourager 1'utilisation de la voiture.
Comment le cabinet du Ministre/Secretaire d'Etat met-il ce
principe en pratique ? Combien de kilometres les membres du
cabinet ont-ils effectues en voiture en 1992 ? Combien dc kilo-
metres en transports en commun ? Combien dc kilometres en
velo ?

De combien de voitures le cabinet dispose-t-il ? Combien dc
vehicules y sont-ils equipes d'un catalyseur ?

Par quels moyens le Ministre/Secretaire d'Etat cherche-t-il a
decourager 1'utilisation de la voiture par les membres de son
cabinet ? Quand les membres de son cabinet urilisent-ils les
transports en commun ou le velo ?
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Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

A. Vragen gesteld aan de heer Gosuin

Vraag nr. 61 van de heer de Lobkowicz d.d. 26 maart 1990
(Fr.):

Verhouding schade Zoaienwoud/Andere bossen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1150.

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature

et de la Politique de 1'Eau

A. Questions posees a M. Gosuin

Question n° 61 de M. de Lobkowicz du 26 mars 1990 (Fr.):

Rapport degats Foret de Soignes/Autres bois.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1150.

Vraag nr. 85 van de heer Garcia d.d. 25 juni 1990 (N.):

Vergunningen afgeleverd en controles uitgevoerd door het
BIM.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1151.

Question n° 85 de M. Garcia du 25 juin 1990 (N.):

Autorisations accordees et controles effectuespar 1'IBGE.

La question a et6 publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1151.

Vraag nr. 133 van de heer de Lobkowicz d.d. 30 november
1990 (Fr.):

Bevel van derecbterin kortgeding van 2 november 1990. —
A f g i f t c van een gratis jachtvergunning.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 12, biz. 1156.

Question n° 133 de M. de Lobkowicz du 30 novembre 1990
(Fr.):

Ordonnance des refer6s du 2 novembre 1990. —Delivrance
d'un permis de chasse gratuit.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 12, p. 1156.

Vraag nr. 156 van de heer Cornelissen d.d. 4 maart 1991 (Fr.) :

Herstelling in oorspronkelijke staat van het Elizabethpark
in Koekelberg.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 13, biz. 1284.

Vraag nr. 184 van de heer Draps d.d. 27 juni 1991 (Fr.):

Achterstal in de behandeling van de dossiers commodo-
incommodo bij gebrek aan voldoeade personeel voor de
Leefmilieu-administratie.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 15, biz. 1520.

Question n° 156 de M. Cornelissen du 4 mars 1991 (Fr.):

Remise en etat du Pare Elisabeth a Koekelberg.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 13, p. 1284.

Question n° 184 de M. Draps du 27 juin 1991 (Fr.):

Retard dans Ie traitement des- dossiers commodo-
incommodo, fautede personnel sufGsant a I'administration de
1'En vironnement.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 15, p. 1520.

Vraag nr. 201 van de heer de Lobkowicz d.d. 3 September 1991
(Fr.):

Organogram van het Brussels In stituut voor Milieubeheer.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 17, biz. 1746.

Question n° 201 de M. de Lobkowicz du 3 septembre 1991
(Fr.):

Organ/gramme de 1'Institut bruxellois pour la Gestion de
1'Environnement.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 17, p. 1746.

Vraag nr. 213 van de heer Huygens d.d. 25 oktober 1991 (Fr.):

Klachten over de firma Cebelor in Ganshoren.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 18, biz. 1825.

Question n° 213 de M. Huygens du 25 octobre 1991 (Fr.):

Plaintes au sujet de la firme Cebelor a Ganshoren.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 18, p. 1825.
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B. Vragen gesteld aan de heer van Eyil B. Questions posees a M. van Eyil

Vraag nr. 287 van mevrouw de Ville de Goyet d.d. 2 augustus
1993 (Fr.):

Debouw van ecu hotel in de wijk Violet-/Hoedenmakers-/
Brouwersstraat.

Door de bouw van een hotel in de wijk van de Violet-,
Hoedenmakers-, Brouwersstraat zai een bijzonder rijk stuk
erfgoed verloren gaan, ondanks de herhaalde adviezen van de
Commissie voor Monumenten en Landschappen die heeft
voorgesteld de gehele Korte Violetstraat, de huizen in de
Violetstraat en twee gebouwen in de Hoedenmakersstraat te
beschermen.

Kan de Staatssecretaris me meedelen wanneer de Commissie
haar voorstellen tot bescherming heeft ingediend, wat deze
adviezen inhielden en wanneer de dossiers, vervolledigd met de
administratieve stukken hem door zijn diensten werden voor-
gelegd ?

Ik verneem bovendien dat er tussen de Staatssecretaris en de
promotor/eigenaar van het huizenblok Violet-/Hoeden-
makers'/Brouwersstraat een akkoord zou bestaan waardoor
de Staatssecretaris de Execurieve zou voorstellen alleen die
erfgoedelementen te beschermen die hoe dan ook in het project
zouden worden verwerkt.

Question n° 287 de Mme de Ville de Goyet du 2 aout 1993
(Fr.):

La construction d'un hotel dans Ie quartier Violette/
Chapelier/Brasseur.

La construction d'un hotel dans Ie quartier Violette/
Brasseur/Chapelier entratnera la perte d'un patrimoine parti-
culierement riche, malgre les avis repetes de la Commission des
Monuments et Sites qui proposait Ie classement de toutc la
petite rue de la Violette, des maisons concernees rue dc la
Violette et de deux edifices rue des Chapeliers.

Le Secretaire d'Etat peut-il m'indiquer les dates de proposi-
tions de classement emises par la Commission et le contenu dc
ces avis, ainsi que les dates auxquelles les dossiers compl6t6s
par les pieces administratives lui ont ete soumises par ses servi-
ces?

II me revient par ailleurs qu'un accord aurait ete conclu par
le Secretaire d'Etat avec le promoteur-proprietairc dc 1'tlot
Violette/Brasseur/Chapelier. Selon cet accord, le Secretaire
d'Etat ne proposerait a 1'Execurif que le classement des
elements qui seront de toute maniere integres dans le projet.

Kan de Staatssecretaris me zeggen weike grondige redenen
hem ertoe brengen regelmatig deze techniek van gedeeltelijke
bescherming toe re passen, zoals dit het geval is met het
Delvauxpark in Ukkel, met het Brugmannhuis of de Brouwerij
Wielemans. In al deze gevallen worden alleen die elementen
beschermd die door de promotor in zijn project worden
gei'ntegreerd.

Denkt de Staatssecretaris niet dat de integrale bescherming
van het huizenblok Violet-/Hoedenmakers-/ en Brouwers-
straat, op twee stappen van de Grote Markt, het begrip
« architecturaal geheel», opgenomen in de ordonnantie die in
november 1993 in working zai treden, een betekenisvolle
waarde zou geven ?

Le Secretaire d' Etat peut-il m'indiquer les raisons profondes
qui 1'amenent regulierement a adopter cette technique de clas-
sement partiel, comme au pare Delvaux a Uccle, a l'h6tel
Brugmann ou aux brasseries Wielemans oil le classement
concerne les seules parties preservees par le promoteur.

Le Secretaire d'Etat n'estime-t-il pas que la protection, inte-
grale de Pilot Violette/Brasseur/Chapelier, a deux pas dc la
Grand-Place, confererait a la notion d'ensembic architectural,
inscrite dans 1'ordonnance qui entrera en vigueur en novembre
1993, une valeur significative ?
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II. Vragen waarop
een voorlopig antwoord verstrekt werd

II. Questions auxquelles
une reponse provisoire a ete fournie
(Fr.): Vraag gesteld in 't Frans — (N.): Vraag gesteld in 't Nederlands

(Fr.): Question posee en francais — (N.): Question posee en neerlandais

3295

Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,

de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

Vraag nr. 241 van de heer Clerfayt d.d. 19 december 1990
(Fr.):

Simultaanvertaling tijdens gemeenteraden.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 12, biz. 1165.

President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de 1'Emploi

Question n0 241 de M. Clerfayt du 19 decembre 1990 (Fr.):

Traduction simultanee des debats lors des conseils commu-
naux.

La question et la reponse provisoire ont etc publiees dans Ie
Bulletin n° 12, p. 1165.

Vraag nr. 262 van de heer Cornelissen d.d. 1 februari 1991
(Fr.):

Vemieuwing van het stadsweefsel. — Subsidies van de
Executieve.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 12, biz. 1166.

Question n° 262 de M. Cornelissen du 1" fevrier 1991 (Fr.):

Renovation du tissu urbain. —Subventions accordees par
I'Executif.

La question et la reponse provisoire ont etc publiees dans Ie
Bulletin n° 12, p. 1166.

Vraag nr. 297 van de heer de Lobkowicz d.d. 27 maart 1991
(Fr.):

Orgaaogram van deaf deling informatics in de verschillende
gemeenten.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 14, biz. 1408.

Question n° 297 de M. de Lobkowicz du 27 mars 1991 (Fr.):

Organigramme du personnel charge du departement de
I'informatique dans les d i f f creates communes.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 14, p. 1408.

Vraag nr. 388 van de heer de Lobkowicz d.d. 8 oktober 1991
(Fr.):

Vemieuwing alleenstaaade gebouwen in Sint-GiUis.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 18, biz. 1829.

Question n° 388 de M. de Lobkowicz du 8 octobre 1991 (Fr.):

Renovation d'immeubles isoles a Saint-Gilles.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 18, p. 1829.
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Vraag nr. 392 van de heer Debry d.d. 15 oktober 1991 (Fr.):

Detervgbetalingvan derecupereerbare voorschottenimake
stadsvernieuwing.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 18, biz. 1829.

Question n° 392 de M. Debry du 15 octobre 1991 (Fr.):

Le remboursement des avances recuperables en matiire de
renovation wbaine.

La question et la reponse provisoire ont etc publiees dans Ic
Bulletin n° 18, p. 1829.

Vraag nr. 418 van de heer Vandenbossche d.d. 11 december
1991 (N.):

Renovatie- en saner'mgspremies.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 19, biz. 1904.

Question n° 418 de M. Vandenbossche du 11 dfecembre 1991
(N.):

Primes a la renovation et a I'assainissement.

La question et la reponse provisoire ont etc publiees dans Ic
Bulletin n° 19, p. 1904.

Vraag nr. 533 van de heer Drouart d.d. 14 oktober 1992 (Fr.):

De gewestelijke subsidies voor de gemeenten.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 28, biz. 2723.

Vraag nr. 583 van mevrouw Nagy d.d. 5 februari 1993 (Fr.):

Question n° 533 de M. Drouart du 14 octobre 1992 (Fr.):

Les subsides regionaux aux communes.

La question et la reponse provisoire ont etc publiees dans Ic
Bulletin n° 28, p. 2723.

Question n° 583 de Mme Nagy du 5 fevrier 1993 (Fr.):

De toepassing van de omzendbrief met betrekking tot de
hotels.

L 'application de la circulaire relative aux etablissements
hoteliers.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 29, biz. 2865.

La question et la reponse provisoire ont etc publiees dans Ic
Bulletin n° 29, p. 2865.

Vraag nr. 618 van mevrouw Nagy d.d. 14 april 1993 (Fr.):

DeBPA 's Vorstlaan Oosten Westte Watermaal-Bosvoorde.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 30, biz. 2996.

Question n° 618 de Mme Nagy du 14 avril 1993 (Fr.):

Le PPAS Souverain Est et Quest a Watermael-Boitsfort.

La question et la reponse provisoire ont etc publiees dans le
Bulletin n° 30, p. 2996.

Vraag nr. 636 van de heer Drouart d.d. 4 juni 1993 (Fr.):

Deplaatsing van doorstraalpyloneri voor mobile foons met
inachtheming van de ordonnantie op de stedebouw.

De vraag en het voorlopige antwoord werden gepubliceerd
in Bulletin nr. 32, biz. 3183.

Question n° 636 de M. Drouart du 4 juin 1993 (Fr.):

L'implantationdepylonesrclaispourmobilophonesdansle
respect de 1'ordonnance sur I'urbanisme.

La question et la reponse provisoire ont etc publiees dans Ic
Bulletin n° 32, p. 3183.
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Vraag nr. 648 van mevrouw Nagy d.d. 15 juni 1993 (Fr.):

De samenstelling van de Gewestelijke Ontwikkelings-
commissic.

Het besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest van 13 mei 1993, verschenen in het Belgisch
Staatsbladva.n 26 mei 1993, geeft de ledenlijst van de Gewes-
telijke Ontwikkelingscommissie.

Kan de Minister mij zeggen weike manier vanaanwijzing
werd vastgelegd inzake de vertegenwoordiging van de Advies-
commissie voor dc studie en de verbetering van het openbaar
vervoer waardoor deze Commissie de mogelijkheid had twee
werkgeversvcrtegenwoordigers te benoemen op de drie die
haar waren toegestaan ?

Antwoord: Minister Thys heeft op de vraag geantwoord in
Bulletin nr. 32, biz. 3244.

Question n° 648 de Mme Nagy du 15 juin 1993 (Fr.):
i

La composition dela Commission RegionaledcDeveloppe-
ment.

L'arrete de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale du
13 mai 1993, paru au Moniteur Beige du 26 mai 1993, donne la
listc des membres de la Commission Regionale de Developpe-
ment.

En ce qui concerne plus precisement la representation de la
Commission consultative pour 1'etude et 1'amelioration des
transports publics, Ie Ministre peut-il me dire quel est Ie mode
de designation qui a etc arretfi et qui a permis a cette Commis-
sion de nommer deux representants patronaux sur les trois qui
lui ctaient devolus ?

Reponse :Le Ministre Thys a repondu a la question dans Ie
Bulletin des Questions et Reponses h° 32, p. 3244.

Vraag nr. 654 van de heer Vandenbossche d.d. 24 juni 1993
(N.):

GESCO's. — Tewerkstelling in Brusselse gemeentebestu-
ren. — Taalaanhorigheid.

Ik wens de heer Minister-Voorzitter bijzonder te bedanken
voor zijn uitgebreid antwoord op mijn schriftelijke vraag
nr. 609.

Kan de heer Minister-Voorzitter mij ook laten weten weike
detaalaanhorigheid is van de GESCO's en in weike mate hij in
het kader van zijn voogdij-funcrie nauwiettend toekijkt op de
naleving van de principes van de taalwetgeving in deze aange-
legenheid ?

Antwoord: Ik heb de eer her geachte lid mede te delen dat
een volledig antwoord zai verstrekt wordcn wanneer de gege-
vens in mijn bezit zullen zijn.

Question n° 654de M. Vandenbossche du 24 juin 1993 (N.):

ACS employes dans les communes bruxelloises. — Role
linguistiquc.

Je tiens a remercier tout particulierement Ie Ministre-
President pour la reponse detaiilee qu'il a donnee a ma ques-
tion ecrite n° 609.

Le Ministre-President peut-il egalement me communiquer Ie
role linguistique des ACS et me faire savoir dans quelle mesure
il veille, dans le cadre de sa fonction de tutelle, au respect des
principes de la legislation linguistique en cette matiere ?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre qu'une reponse complete sera donnee lorsque les
elements seront en ma possession.

Vraag nr. 658 van mevrouw Nagy d.d. 25 juni 1993 (Fr.):

Hetaantalstedebouwkundige overtredingen en hetgevolg
gegeven aaa de klachten.

Langs diverse wegen worden regelmatig overtredingen
gemeldvandeordonnantievan29 augustus 1991 houdendede
organisatie van de planning en de stedebouw en van de in het
Brussels Gewest van toepassing zijnde artikelen van de wet van
29 maart 1962. Om de omvang van dit verschijnsel te kunnen
inschatten, had ik graag van de Minister-Voorzitter voor de
jaren 1989-1992 een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel klachten heeft de Dienst Overtredingen voor elk
jaar ontvangen ?

2. Binnen weike termijn werd de klacht beantwoord ?

Question n° 658 de Mme Nagy du 25 juin 1993 (Fr.):

Le nombre d'in fractions en matiere d'urbanisme et la suite
donnee aux plaintes.

De nombreuses infractions a 1'ordonnance organique de la
planification er de 1'urbanisme du 29 aout 1991 et aux articles
de la loi du 29 mars 1962 d'application en Region bruxelloise
sont frequemment rapportees par diverses voies. De maniere a
etablir 1'ampleur de ce ph6nomene le Ministre-President peut-
il, pour les annees 1989,1990,1991 et 1992, repondre aux ques-
tions suivantes ?

1. Quel est, par annee de reference, le nombre de plaintes
qui sont parvenues au Service des infractions ?

2. Quel a etc le delai de reponse impose au plaignant ?

413
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3. Hoeveel klachten werden naar het Parket doorgezon-
den?

3. Combien de plaintes ont etc transmises au Parquet ?

Antwoord: Om het geachte lid een zo volledig mogelijk
antwoord te geven, heb ik mijn administratie om bijkomende
informatie gevraagd.

Reponsc: Afin de pouvoir fournir a 1'honorablc membrc
une reponse, la plus eclairee possible, j'ai interrogc mon admi-
nistration en vue d'obrenir des informations complementaires.

Vraag nr. 668 van mevrouw Nagy d.d. 19 juli 1993 (Fr.):

Verplichtisg van GOMBom bijdeExecutieve verslag ait te
brengen over de voortgang van de projectem.

Bij besluit van 19 juli 1990 wordt de GOMB verplicht om
regelmarig bij dc Executieve verslag uit te brengen over de
voortgang van de projecten. Te dien einde worden in het
besluit een aantal verplichtingen vastgesteld:

— Het jaarlijks actualiseren van het driejarenplan;

— Het goedkeuren van het dossier tot verwezenlijking van
elk project; dit dossier moet een verwezenlijkingsprogramma
bevatten, een verdeling van de uitgaven, een voorlopig finan-
cieel plan met betrekking tot de verdeling van de investeringen
tussen de openbare en de prive-seclor;

— Het Verslag over alle verrichtingen met het oog op de
verwezenlijking van elk project,

— Het jaarlijks verslag over de verwezenlijking en de
voortgang van elk project.

Kan de Minister ons, aan de hand van de vele inlichringen
waarover hij moet beschikken en op basis van deze documen-
ten, een gedetailleerd overzicht geven van de verwezenlij-
kingen van de GOMB ?

Antwoord: Aangezien ik tijdens de vakantieperiode niet
over al mijn medewerkers beschik, kan ik de vragen niet
binnen de voorgeschreven termijn behandelen. Deze vragen
vereisen daarenboven een nauwkeurig onderzoek van de
verwezenlijkingen van de GOMB inzake stadsrenovatie. De
antwoorden zullen rond midden September aan de Raad
bezorgd worden.

Question n° 668 de Mme Nagy du 19 juillet 1993 (Fr.):

Obligation de la SDRB a rendrc compte de 1'etat d'avance-
ment des projets a I'Executif.

L'arrete du 19 juillet 1990 oblige la SDRB a rendre compte
regulierement dc f'etat d'avancement des projets a I'Executif en
definissant un certain nombre d'obligations:

— Actualisation annuelle du plan triennal,

— Approbation du dossier de realisation dc chaque projet,
contenant un programme de realisation, ventilation des depen-
ses, plan financier previsionnel de repartition des investisse-
ments entre secteur public et prive;

— Rapport de toutes les operations menees a la fin de la
realisation de chaque projet;

— Rapport annuel sur la realisation et 1'etat d'avancement
de chaque projet.

Le Ministre peut-il, en fonction des informations abondan-
tes dont il doit disposer, nous faire un etat detaille des realisa-
tions de la SDRB sur base de ces documents ?

Reponsc: Etant donne la periode de vacances qui me privc
decertains demes collaborateurs, il mesera impossibledetrai-
ter ces questions dans le delai prescrit et ce, d'autant que ces
questions requierent un examen tres detaille des realisations de
la SDRB en matiere de renovation urbaine. Par consequent, les
reponses seront transmises au Conseil vers la mi-septembre.

Vraag nr. 669 van mevrouw Nagy d.d. 19 juli 1993 (Fr.):

Gemiddelde subs/die van de GOMB hoger dan 30 pet. van
de totale mvestenng en strijdig met het subsidiebesluit.

Volgens het subsidiebesluit van 19 juli 1990 stelt de Execu-
tieve de subsidie vast voor elk renoyatieproject van de GOMB.
Elk project mag ten hoogste voor 50 pet. worden gesubsi-
dieerd, maar het totale bedrag van de subsidies mag niet meer
bedragen dan 30 pet. van de geraamde inyesferingen voor alle
projecten van elk driejarenplan. Wil dit plafond in acht
worden genomen, dan mag de gemiddelde subsidie van de
GOMB dus niet hoger liggen dan 30 pet. van de totale investe-
ring.

Question n° 669 de Mme Nagy du 19 juillet 1993 (Fr.):

Moyenne des subventions de la SDRB superieure a 30p.c.
de 1'investissement total et contraire a I'arrete de subveation-
nement.

D'apres I'arrete de subvenrionnement du 19 juillet 1990,
I'Executif fixelesubsideattribueachaqueprojetder6novation
de la SDRB. Il ne peut depasser 50 p.c. par projet mais le total
des subsides ne peut depasser 30 p.c. de la valeur estimative des
investissements relatifs a 1'ensemble des projets repris a chaque
plan triennal. Pour que ce plafond soit respecte, il faut done
que la moyenne des subventions de la SDRB ne depasse pas
30 p.c. de 1'investissement total.
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Uit de overeenkomsten m.b.t. de verwezenlijking van de
projecten, blijkt dat het percentage systema.tisch hoger ligt dan
30 pet.:

— Harmonie/Frontispice: 65 miljoen, d.w.z. 36,7 pet.;

— Zwart Paard: 13 miljoen renteloos voorschot, d.w.z.
60 pet., subsidie varierend, volgens de financiele scenario's,
tussen 37,4 en 44,8 pet.;

— Gentsesteenweg, 1: 23,3 miljoen, d.w.z. 33 pet.;

— Scheut: 195 miljoen, d.w.z. 35 pet.;

— Jorez: 124 miljoen, d.w.z. 31 pet.

Het gemiddelde van 30 pet. zai nooit worden bereikt, wat in
strijd is met het subsidiebesluit. Waarom blijft een reactie van
de Executieve ter zake uit ?

Antwoord: Aangezien ik tijdens de vakantieperiode niet
over al mijn medewerkers beschik, kan ik de vragen niet
binnen de voorgeschreven termijn behandelen. Deze vragen
vereisen daarenboven een nauwkeurig onderzoek van de
verwezenlijkingen van de GOMB inzake stadsrenovatie. De
antwoorden zullen rond midden September aan de Raad
bezorgd worden.

Or, la lecture des conventions de realisation des projets indi-
que un pourcentage systematiquement superieur a 30 p.c.:

— Harmonie/Frontispice: 65 millions, soit 36,7 p.c.

— Cheval Noir: 13 millions d'avances sans interet, soit
60 p.c., subvention variant, selon les scenarios financiers entre
37,4 et 44,8 p.c.

— Chaussee de Gand, 1: 23,3 millions, soit 33 p.c.

— Scheut: 195 millions, soit 35 p.c.

— Jorez: 124 millions, soit 31 p.c.

La moyenne de 30 p.c. nesera jamais atteinte, ce qui est
contraire a 1'arrete de subventionnement. Comment fe Mi-
nistre justifie-t-il 1'absence de reaction de 1'Executif a ce sujet ?

Reponse: Etant donne la periode de vacances qui me prive
de certains de mes collaborateurs, il me sera impossible detrai-
ter ces questions dans Ie delai prcscrit et ce, d'autant que ces
questions requierent un examen tres detaille des realisations de
la SDRB en matiere de renovation urbaine. Par consequent, les
reponses seront transmises au Conseil vers la mi-septembre.

Vraag nr. 670 van mevrouw Nagy d.d. 19 juli 1993 (Fr.):

Onvoldoeade duidelijkheid in de algemene uitgavenbe-
groting imake de subsidies van de GOMB.

De toekenningsvoorwaarden en de beperkingen van de aan
dc GOMB toegekende subsidies worden vastgesteld in het
besluit van de Executieve van 19 juli 1990. De wettelijkheid
van dit besluit kan in twijfel worden getrokken, gelet op de
eisen die worden gesteld in de wetten op de Rijkscomptabifiteit
die van toepassing zijn op de Gewesten.

Artikel 12 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991
houdende de samenordening van de wetten op de Rijkscomp-
tabiliteit bepaalt immers het volgende:

«Bij ontstentenis van een organieke wet, moet er voor eike
toelage in de algemene uitgavenbegroting een speciale bepa-
ling zijn die de aard van de toelage preciseert.»

De algemene uitgavenbegroting bevat in afdeling 16, pro-
gramma 4, een activiteit 3, met als opschrift « Stadsrenovatie »
en omschreven als de toekenning van: «kredieten voor het
dekken van de investeringen voor stadsrenovatie door de
GOMB».

Tegenover dit opschrift staat een bedrag van 250 miljoen
aan ordonnanceringen. Eike investeringssubsidie aan de
GOMB moet echter door de Executieve worden goedgekeurd.
Bij gebrek aan voldoende preciseringen in de begroting, moes-
ten de algemene subsidievoorwaarden worden bepaald in een
ordonnantie die gelijkwaardig is met deze waarih de begroting
wordt goedgekeurd, hctgeen niet is geschied.

Het beluit van 1990 zou dus weldra door de Raad van State
kunnen worden vernietigd, hetgeen nog eengroterehypotheek
zou leggen op de renovarie-opdracht van de GOMB.

Question n° 670 de Mme Nagy du 19 juillet 1993 (Fr.):

Manque de precision dans Ie budget general des depenses
des subsides de la SDRB.

Les conditions d'octroi et les limites des subventions accor-
dees a la SDRB sont definies par arrete de 1'Executif du
19 juillet 1990. La legalite de cet arrete peut etre mise en doute,
au regard des exigences fixees par les lois sur la comptabilite de
I'Etat, applicables aux Regions.

En effet, 1'article 12 de 1'arrete royal du 17 juillet 1991
portant coordination des lois sur la comptabilite de I'Etat
stipule que:

« En 1'absence d'une loi organique, rout subside doit faire
1'objt dans Ie budget general des depenses d'une disposition
speciale qui en precise la nature.»

Or, Ie budget general des depenses porte, a la division 16,
programme 4, une activite 3 intitulee « Renovation urbaine » ec
decrite dans les termes suivants: « Octroi de credits en vue de
couvrirlesinvesrissements en matierede renovation urbaine de
la SDRB ».

Figure au regard de cet intitule un montant de 250 millions
d'ordonnancement. Or, chaque subvention d'investissement
octroyee a la SDRB doit faire 1'objet d'une approbation de
1'Executif. A defaut de precisions suffisantes dans Ie budget, les
conditions generales de subventionnement devaient etre fixees
dans une ordonnance equivalente a celle qui adopte Ie budget,
ce qui n'a pas etc fait.

L'arrete de 1990 pourrait done etre annule prochainement
par Ie Conseil d'Etat, ce qui hypotheque encore davantage la
mission de renovation de la SDRB.
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Kan de Minister me zeggen weike maatregelen hij heeft
genomen om te voorkomen dat de GOMB in de uitvoering van
haar rcnovatiebeleid nog meer wordt verlamd ?

Aatwoord: Aangezien ik tijdens de vakantieperiode niet
over al mijn medewerkers beschik, kan ik de vragen niet
binnen de voorgeschreven termijn behandelen. Deze vragen
vereisen daarenboven een nauwkeurig onderzoek van de
verwezenlijkingen van de GOMB inzake stadsrenovatic. De
antwoorden zullen rond midden September aan de Raad
bezorgd worden. .

Le Ministre peut-il me detailler les mesures qu'il a prises
pour eviter que la SDRB ne soit encore davantage paralysec
dans 1'execution de sa politique de renovation ?

Reponse: Erant donne la: periode dc vacances qui me prive
de certains de mes collaborateurs, il me sera impossible de trai-
ter ces questions dans le delai prescrit et cc, dautant quc ces
questions requierent un examen tres detaille des realisations de
la SDRB en matiere dc renovation urbainc. Par consequent, les
reponses seront transmises au Conseil vers la mi-septcmbrc.

Vraag nr. 671 van mevrouw Nagy d.d. 19 juli 1993 (Fr.):

Uitvoeringsschema voor de vastgoedprojecten in bet drieja-
renplan 1990-1993 van de GOMB.

Het driejarenplan voor renovatie 1990-1993 van de GOMB
voorziet in de verwezenlijking van 25 vastgoedprojecten; een
verwezenlijking die echrer reeds enorme achterstand heeft.

Kan de Minister me voor elk van de 22 projecten die
momenteel nog niet zijn afgewerkt een uitvoeringsschema
meedelen ? Kan hij me voor elk project ook zeggen waarom
zoveel vertraging werd opgelopen ?

Antwoord: Aangezien ik tijdens de vakantieperiode niet
over al mijn medewerkers beschik, kan ik de vragen niet
binnen de voorgeschreven termijn behandelen. Deze vragen
vereisen daarenboven een nauwkeurig onderzoek van de
verwezenlijkingen van de GOMB inzake stadsrenovaiie. DC
antwoorden zullen rond midden September aan de Raad
bezorgd worden.

Question n° 671 dc Mmc Nagy du 19 juillet 1993 (Fr.);

Caleadricr d'execution des projets immobitiers du plan
trienna! de la SDRB entre 1990 et 1993.

Le plan triennal de renovation de la SDRB entrc 1990 et 1993
prevoit la realisation de 25 projets immobiliers. Leur realisa-
tion accuse cependant un important retard.

Le Ministre peut-il me fournir un calendrier d'execution
precis pour chacun des 22 projets qui n'ont pas encore etc
menes a terme ? Peut-il par ailleurs me donner, par projet, les
raisons des retards accumules ?

Reponse: Etant donne la periode de vacances qui me privc
de certains de mes collaborateurs, il me sera impossible de trai-
ler ces questions dans le delai prescrit et cc, d'autant quc ces
questions requierenr un examen tres detaille des realisations de
la SDRB en matiere dc renovation urbainc. Par consequent, les
reponses seront transmises au Conseil vers la mi-septembrc.

Vraag nr. 672 van mevrouw Nagy d.d. 19 juli 1993 (Fr.):

Beoordeling van do drie door de GOMB verwezenlijktc
renovaties.

Tot op heden werden drie renovatieprojecten door dc
BGHM afgewerkt, nl. Huidevettersstraat, VanArteveldestraat
en dc Lochtstraat.

Kan de Minister me voor elk van de drie ondernemingen
meedelen:

— de toralc kostprijs;

— het bedrag van de door de GOMB uitgekeerde subsidie;

— hoe het staat met de verkoop van appartementen;

— de opbrengst van deze verkoop tot op heden.

Antwoord': Aangezien ik tijdens de vakantieperiode niet
over al mijn medewerkers beschik, kan ik de vragen niet
binnen dc voorgeschreven termijn behandelen. Deze vragen
vereisen daarenboven een nauwkeurig onderzoek van de
verwezenlijkingen van de GOMB inzake stadsrenovatie. De
antwoorden zullen rond midden September aan de Raad
bezorgd worden.

Question n° 672 de Mme Nagy du 19 juillet 1993 (Fr.):

Evaluation des trois projets de renovation realises par /a
SDRB.

Trois projets de renovation ont jusqu'ici etc menes i terme
par la SDRB, a savoir: rue des Tanneurs, rue Van Arteveldc et
rue de Locht.

Le Ministre peut-il me preciser, pour chacune de ces trois
operations:

— le cout total qu'elle a represente;

— le moniant de la subvention liquidee par la SDRB;

— 1'etat des ventes d'appartements;

— le produit des ventes deja realisees.

Reponse: Etant donne la p6riode de vacances qui me privc
de certains de mes collaborateurs, il me sera impossible detrai-
ter ces questions dans le delai prescrit et ce, d'autant quc ces
questions requierent un examen tres detaille des realisations de
la SDRB en matiere de renovation urbaine. Par consequent, les
reponses seront transmises au Conseil vers la mi-septembrc.
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Vraag nr. 676 van mevrouw Nagy d.d. 26 juli 1993 (Fr.):

De driagendheid in de besluitcn van de Executieve.

Kan de gcachte Minister me zeggen waarom vopr het besluit
van 13 mei 1993 van de Executieve m.b.t. de voorwaarden
waaraan de coOperatieve maatschappij «Woningsfonds van
dc Gezinnen van her Brussels Gewest» moet voldoen om lenin-
gen te sluiten de Raad van State wegens dringende noodza-
kelijkheid niet om advies is gevraagd ?

Antwoord: Minister Gosuin zai op de vraag antwoorden.

Question n° 676 de Mme Nagy du 26 juillet 1993 (Fr.);

L'urgence invoquee dans les arrStes de I'Executif.

L'honorable Ministre, peut-il me dire pour quelle raison
1'arrete de I'Executif du 13 mai 1993 determinant les condi-
tions auxquelles est subordonnee 1'autorisation confer6e a la
societe cooperative «Fonds du Logement des families dc la
Region bruxclloise» de contracter des emprunts, n'a pas et6
soumis a 1'avis du Conseil d'Etat invoquant un motif
d'urgence?

Reponse: Le Ministre Gosuin repondra a la question.

Vraag nr. 682 van de heer Vandenbossche d.d. 8 September
1993 (N.):

Uitbatingsvergunningen voor autokerkhoven en onderzoek
naar bodemvervuiling.

De gemeenten Anderlecht en Molenbeek tellen tal van auto-
kerkhoven. Dit leidt rot een enorme vervuiling van de bodem.
Slechts een zcer klein gedeelte van de autokerkhoven is gelegen
op een ondubbelzinnig aanvaardbare plaats.

Wcike wetrelijke maarregelen bestaan er om deze aan her
zicht van dc inwoners te onttrekken ?

Bovcndien beschikken de meeste uitbaters van autokerkho-
ven niet eens over een uitbatingsvergunning voor de uitoefe-
ning van hun acriviteiten.

1° Welkc beleidsmaatregelen hebben de betrokken Minis-
ters genomen ?

2° Werden er reeds bodemonderzoeken gedaan op de ver-
schillende autokerkhoven en wat zijn de resultaten ervan ?

3° Werden er reeds maatregelen genomen tegen uitbaters
van autokerkhoven die niet in orde zijn met de wettelijke bepa-
lingen terzakc? Weike?

4° Heeft het Brussels Instituut voor Milieu een onderzoek
gepleegd naar de conformiteit met de vergunningswetgeving
van deze activiteiten ?

Antwoord: Minister Gosuin zai op de vraag antwoorden.

Question n° 682 de M. Vandenbossche du 8 septembre 1993
(N.):

Permis d'exploitation pour cimetieres de voitures etexamea
de Is pollution du sol.

Les communes d'Anderlecht et de Molenbeek comptent de
nombreux cimetieres de voitures qui polluent enormement le
sol. Seule une infimepartie d'entre eux sont etablis sur des sites
tout a fait acceptabfes.

, Quelles mesures legates existent-elles pour les soustraire a la
vue des habitants ? ,

En outre, la plupart des exploitants de cimetieres de voitures
ne disposent meme pas d'unpermis d'exploitation pour 1'exer-
cice de leurs activites.

1° Quelles mesures politiques les Minitres concemes ont-ils
prises ?

2° A-t-on deja effectue des etudes de sol dans les differents
cimetieres de voitures et quels en sont les resultats ?

3° A-t-on deja pris des mesuresa 1'encontre d'exploitants de
cimetieres de voitures qui ne respectent pas les dispositions
legates ? Lesquelles ?

4° L'lnstitut bruxellois pour la gestion de 1'Environnement
a-t-il deja effectue une etude sur la conformite de ces activites
avec la legislation portant sur le permis d'exploitation ?

Reponse: Le Ministre Gosuin repondra a la question.

Minister belast met Economic

Vraag nr. 139 van mevrouw Grouwels d.d. 13 mei 1993 (N.):

Samcnstelling van het kader van de pararegioaalen.

Gelieve me wat de pararegionalen betreft die onder uw be-
voegdheid vallen mee te de!en:

Ministre de 1'Economie

Question n° 139 de Mme Grouwels du 13 mai 1993 (N.):

Composition du cadre des pararegioaaux.

Veuillez me communiquer pour les pararegionaux qui sont
de votre competence:
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a) het personeelskader per niveau;

b) het aantal niet-Belgen (respcctievelijk EG'ers en niet-
EG'ers) dat hiervan telkens deel uitmaakr.

Antwoord sin antwoord op haar vraag heb ik hetgenoegen
het geachte lid te laten weten dat de heer Minister Chabert, in
zijn hoedanigheid van Minister van het Openbaar Ambt, een
globaal antwoord op haar vraag zai geven.

a) Ie cadre du personnel par niveau;

b) Ie nombre d'etrangers qui en font partie, repartis par
niveau er selon qu'il s'agir ou non de ressorrissants CEE.

Reponse: En reponse a sa question j'ai 1'honneur dc faire
savoir a 1'honorable membre que monsieur Ie Ministre
Chabert, en sa qualite de Ministre de la Fonction publique,
fournira une reponse globale a sa question.

Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 114 van de heer Demannez d.d. 19 juli 1993 (Fr.):

Hetophalen van dierenkadavers door het Agentschap «Net
Brussels.

Het lijkt me dat het door het Agentschap «Net Brussel»
opgestelde werkingsreglement verbiedt dat het personeel
dierenkadavers ophaalt.

Dit verbod zorgt in een aantal gemeenten voor problemen,
vooral in de zomer.

Kan dc Minister me bevestigen ofontkennen dat deze infor-
matie juist is en ons meedelen weike procedure dient te worden
gevolgd voor het ophalen voor dit bijzonder afval ?

Denkt hij niet dat ook het Agentschap, om redenen van
elementaire hygiene, een bijzondere inspanning zou moeten
leveren, vooral war het ophalen van duiven- of kattenkadavers
betreft?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het
geachte lid mede te delen dat het politiereglement in verband
met de ophaling van huisvuil, de opiading van dierenkrengen
door het Gewestelijk Agentschap «Net Brussel» uitsluit.

Deze krengen kunnen immers niet als huisvuil worden be-
schouwd. De ophaling ervan behoort dus niet tot de op-
drachten van het Gewestelijk Agentschap «Net Brussel».

Daar het opgeworpen probleem niet onder mijn bevoegd-
heid valt heb ik de vraag van het geachte lid aan mijn collega
belast met leefmilieu overgemaakt.

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

Question n° 114 de M. Demannez du 19 juillet 1993 (Fr.):

Actions de 1'Agence deProprete pour 1'enlevement des cada-
vres d'animaux.

II semble que Ie reglement de fonctionnement etabli par
1'Agence « Bruxelles-Proprete» exclut que les hommes prece-
dent a 1'enlevement de cadavres d'animaux.

Cette exclusion pose des problemes, surtout en periodc
d'ete, dans un certain nombre de communes.

Monsieur Ie Ministre peut-il confirmer au infirmer cettc
information et, s'il echet, nous faire connattrc la procedure a
suivre pour 1'enlevement de ces «encombrants» particuliers.

Ne pense-t-il pas que pour des raisons d'hygiene elemen-
taire, un effort particulier doit etre fait egalement par 1'Agence,
surtout pour ce qui concerne les pigeons ou Ie chats.

Reponse: Comme suite a sa question j'ai 1'honneur dc
repondre a 1'honorable membre que Ie reglement de police
relatif a la collecte d'immondices exclut 1'enTevement de cada-
vres d'animaux par 1'Agence regionale «Bruxclles-Proprete>».

En effet, ces cadavres ne peuvent etre consideres comme des
dechets menagers. Leur collecte ne releve done pas des
missions incombant a 1'Agence regionale «Bruxcnes-Pro-
prete».

Le probleme souleve sortant de mon champ de competences,
j e transmets la question de 1'honorable membre a mon collegue
charge de 1'environnement.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Vraag nr. 222 van mevrouw Nagy d.d. 27 februari 1993 (Fr.):

Evolutie van de beschermingsdossiers te Brussel.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 23, biz. 2274.

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature

et de la Politique de 1'Eau

Question n0 222 de Mmc Nagy du 27 fevrier 1993 (Fr.):

L'Etat d'avancement des dossiers de dassement.

La question et la reponse provisoire ont etc publi6es dans Ic
Bulletin n° 23, p. 2274.
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Voorzitter en Minister
belast met Ruimtelijke Ordening,

de Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling

Vraag nr. 567 van de heer Hermans d.d. 14 januari 1993 (Fr.):

Bijkomeadeinveatarisering van clandestienekantorea door
de gemeente Etterbeek.

Onlangs werd de gemeente Etterbeek uitgekozen als
proefgemeente voor een «bijkomende inventarisering». Een
tiental ambtenaren (waaronder zes gewestelijke) zai in Etter-
beek de straat opgaan, op zoek naar clandestiene kantoren,
vcrlaten gebouwen, braakliggende gronden en inwoners die
verzuimdhebben zich in te schrijven.

Dit initiatief dat u, naar ik hoop, ook voor andere gemeen-
ten wil nemen, die misschien ook over onvoldoende personeel
beschikken om dit werk correct uit te voeren, zai op termijn
voor deze gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
van groot nut zijn.

Zou de heer Minister-Voorzitter me kunnen meedelen
wanneer met de uitvoering van het proefproject een aanvang
wordt genomen en hoeveel dit de begroting van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zai kosten ?

Zoniet, wanneer zullen we over het resultaat van het experi-
ment kunnen beschikken ?

Antwoord:\\\ antwoord op de door het geachte lid gestelde
vraag kan ik de volgende informatie geven:

De gemeente Etterbeek werd aangeduid door de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve als piloot-gemeente voor het
uitvoeren van dc aanvullende telling die op 15 mei 1992 ten
einde liep.

Het Gewest had voor deze telling zes tellers ter beschikking
gesteld van de gemeente; de geraamde kost daarvan bedraagt
ongeveer 3 miljoen.

President et Ministre
de 1'Amenagement du Territoire,

des Pouvoirs locaux et de PEmploi

Question n0 567 de M. Hermans du 14 janvier 1993 (Fr.):

Receasement complementaire de bureaux clandestinsparia
commune d'Etterbeek.

Dernierement, la commune d'Etterbeek a etc choisie comme
projet pilote d'un « recensement complementaire » effectu6 par
une dizaine d'agents (dont six regionaux) afin de parcourir les
differentes rues d'Etterbeek pour y reperer les bureaux clandes-
tins, les immeubles et terrains abandonnes, les habitants ayant
omis de s'inscrire.

Cette initiative que vous souhaitez, je 1'espere, developper
pour d'autres communes pouvant egalement etre confrontees
au probleme de personnel pour effectuer Ie travail correcte-
ment, sera a terme d'une grande utilite pour ces dernieres ainsi
que pour la Region de Bruxelles-Capitale.

Monsieur Ie Ministre-President pourrait-il m'informer des
dates ou Ie projet pilote sera operationnel et du budget que cela
demande pour la Region de Bruxelles-Capitale ?

Si non, a quelle periode pourrons-nous connattre Ie resultat
de 1'experience ?

Reponse:V.n reponse ̂  la question de 1'honorable membre,
je puis apporter les elements d'information suivants:

La commune d'Etterbeek a etc effectivement designee par
1'Executifde la Region de Bruxelles-Capitale en vuede mener a
bien 1'operation-pilote de recensement complementaire,
laquelle s'est terminee Ie 15 mai 1993.

A cet effet, la Region avait mis a la disposition de la
commune six agents recenseurs pour un cout estime a quelque
3 millions.
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De 169 straten die de gemeente telt, werden bewerkt, er kan
dus een eerste bilan opgemaakt worden.

Wat dc telling van de inwoners betreft, bleek dat er 4 229
niet-ingeschreven personen werden ontdekt, dat is 11 pet. van
het Etterbeekse bevolkingscijfer.

Er werden 325 onbewoonde gebouwen geteld, waarvan 251
volledig ongebruikt.

We herinneren er hier aan dat er voor die gebouwen waar-
voor er reeds tijdens de experimentele fase van de celling werd
vastgcsteld dat ze ongebruikt bleven, er na verstrijken van de
term ijn van een j aar kan vastgesteld worden dat er voor 50 pet.
van deze gebouwen een stedebouwkundige vergunning was
aangevraagd of dat ze wel opnieuw gebruikt werden.

Ook werden er ongeveer 100 illegale kantoorvestigingen
ontdekt. De overtreders zullen alien voor de correcrionele
rechtbank gedaagd worden.

Deze eerste resultaten zijn uiterst aanmoedigend, daarom
heb ik het opportuun geacht om deze operatic te veralgemenen
en om de bijdrage van de Executieve te richten naar de gemeen-
ten van de eerste kroon (Brussel, Elsene, Molenbeek, Schaar-
beek, Sint-Gillis en Sint-Joost) tijdens dc twee eerstvolgende
jaren.

Waarom enkcl gemeenten uit de eerste kroon ? Omdat ze
vele wijken met verouderd stadsweefsel tellen, waarin veel
verlaten gebouwen en « klandestiene » kantoren voorkomen.

Daar van de weerhouden gemeenten Sint-Gillis en Molen-
beek reeds interesse hadden laten blijken voor een dergelijke
aanvullende telling zai er prioritair op het grondgebied van
deze gemeenten gewerkt worden.

Voor de 6 gewestelijke personeelsleden die reeds over de in
Etterbeek opgedane ervaring beschikken werd het kontrakt
verlengd tot november 1995. Eike gemeente zai
3 personeelsleden ter beschikking stellen of nieuw aanwerven
voor de telling, onder dezelfde werkvoorwaarden als deze van
het gewestelijk personeel.

De jaarlijkse financiele bijdrage van het Gewest bedraagt
ongeveer 5 400 000 frank.

Sinds 15 juni 1993 is de telling in uitvoering in Sint-Gillis
(252 ha) waar ze 8 maand zai duren en in Molenbeek (589 ha)
waar ze een jaar zai duren.

Deze tellingen zullen geleidelijk aan uitgebreid worden tot
alle gemeenten die een aanvraag doen, dit in funktie van de
"rogelijkheden inzakc personeel en beschikbare financiele

liddelen.
mo]
mi

Alle verzamelde gegevens zullen verwerkt worden op een
wijze die het gebruik ervan via het,Brusseh Urbissysteem mo-
gelijk maakt.

De Regering en de gemeente zullen op elk ogenblik kunnen
beschikken over een «instant-foto» van de toestand inzake
verlaten gebouwen en klandestiene inwoners en kantoren.

Les 169 arteres de la commune ayant etc recensees, un
premier bilan peut etre dress6.

Ainsi, en matiere de recensement de la population, 4 229
noms de personnes non inscrites ont etc detectes, soit 11 p.c. dc
la population etterbeekoise.

En matiere d'immcubles inoccupes, 325 immeubles ont etc
recenses, dont 251 ont revele une inoccupation totale.

Pour memoire, il convient de rappeler qu'en ce qui conccrnc
les constats dresses dans la phase experimentale du recense-
ment, a 1'expiration du delai d'un an, pres de 50 p.c. des
immeubles detectes avaient fait 1'objet d'unc occupation ou
d'une demandc de permis d'urbanismc.

Enfin, un reperage de quelque 100 bureaux en situation irre-
guliere a etc effectue, lequel abourira a la constitution de
dossiers de citation aupres du tribunal correctionnel.

Se basant sur ces premiers resultats tres encourageants, j'ai
estime opportun de generaliser cette demarche et de concentrer
les efforts de I'Execurif sur les communes de la premiere
couronne (Bruxelles-Villc, Ixelles, Molenbeek-Samt-Jcan,
Schaerbeek, Saint-Gilles et Saint-Jossc) et ce, pour les deux
annees a venir.

Pourquoi les communes de la premiere couronne? Car
celles-ci presentent un tissu ancien, propice a 1'apparition
d'immeubles abandonnes et de bureaux «clandestins».

Ainsi, parmi les 6 communes retenues, Saint-Gilles et
Molenbeek ayant deja fait part de leur interet pour cette opera-
tion, 1'operation de recensement complementaire sera cffcc-
tuee prioritairement sur Ie territoire de ces dernieres.

A cet effet, les 6 agents regionaux beneficiant d6ja de 1'expc-
rience acquise a Etterbeek ont vu leur contrat d'emploi
prolonge jusqu'en novembre 1995. En parallele, chaquc
commune engagera ou affectera 3 personnes a 1'operation dc
recensement, au memetitreet aux memes conditions dc travail
que Ie personnel regional.

Dans cette optique, 1'incidence financierc annuelle pour la
Region est de quelque 5 400 000 francs.

Cette mise en oeuvre, effective des Ie 15 juin 1993, sc poursui-
vra pour une duree variant de 8 mois (Saint-Gilles: 252 ha) a
un an (Molenbeek-Saint-Jean: 589 ha).

Leprocessus decrit ci-dessus sera progressivement etcndu a
1'ensemble des communes qui en feront la demande et ce, en
fonction des possibilites d'encadrement des operations et des
moyens budgetaires disponibles.

Toutes les donnees recueillies sur Ie terrain seront encodces,
de maniere a pouvoir les utiliser par Ie biais dusysteme Brus-
sels Urbis.

A tout moment 1'Executif et les communes auront a leur
disposition un « cliche* instantane de la situation en matiere
d'immeubles abandonnes, de population et de bureaux clan-
destins.
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Vraag nr. 576 van de heer de Patoul d.d. 21 januari 1993 (Fr.);

De staat van de leegstaande gebouwen in Brussel.

Brussel telt hoe langer hoe meer leegstaande gebouwen.
Sommige zijn «te koop» of «te huur», andere staan leeg of
werden dichtgemetseld alvorens ze af te breken.

Sommige wijken zijn op weg naar een duidelijke, vrijwillige
of (wiet weet ?) gedwongen leegloop.

Zou de heer Minister mij kunnen meedelen hoeveel voor
huisvesting bestemde gebouwen op dit ogenblik leeg staan en
in weike staat ze verkeren ?

Werden deze gebouwen in kaart gebracht ?

Zou de heer Minister me gelijksoortige vragen met
betrekking tot de leegstaande exploitatiegebouwen kunnen
beantwoorden ?

Aatwoord: De Administratie beschikt over een databank
met inlichtingen over de staat van alle gebouwen op het grond-
gebied van het Gewest.

Bij het tot stand komen van de URBIS-kaart (een digitale
kaart vanhet Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is het noodzake-
lijk geweest ter plaatse de adressen van de gebouwen na te
gaan, war in 1989 gebeurd is voor het centrale gedeelte van de
agglomerate en in 1991-1992 voor de rest van het grondgebied
van het Gewest).

Bij het samenstellen van die overzichten is er aan de enque-
teurs gevraagd om de essentiele kenmerken van de gebouwen
of de onbebouwde percelen te noteren.

Voor de onbebouwde percelen die aangegeven worden aan
de hand van hun kadasternummer is het gebruik ervan geno-
teerd: parkeerterrein, braakliggendterrein, speelterrein, sport-
terrein, park, groene ruimte, vijver, begraafplaats.

Voor de bebouwde percelen die met hun adres aangegeven
zijn, zijn volgende kenmerken genoteerd:

— Het aantal verdiepingen, het aantal huisbellen, het
aantal gevels;

— Gebruik van het gebouw: woning, handelszaak, nijver-
heid, kantoorgebouw, collectieve voorzieningen, gebouw met
gemengde bestemming;

— Mate waarin het gebouw wordt gebruikt: volledig in
gebruik, gedeeltelijk in gebruik, volledig leegstaand;

— Staat van de gevel;

— Evenruele reclame tegen de gevel.

Uit de gegevens van die databank blijkt er dat er tijdens de
periode 1989-1992 in het totaal 5 323 gebouwen in het Gewest
volledig leegstonden.

Question n° 576 de M. de Patoul du 21 janvier 1993 (Fr.):

L 'etat de la situation concernaat les immeubles inoccupes a
Bruxelles.

Bruxelles connatt de plus en plus d'immeubles inoccupes;
certains sont affiches «a vendre» ou «a louer» depuis des
mois, d'autres sont a 1'abandon ou mures avant leur demoli-
tion.

Certains quartiers sont en voie de desertification evidente,
volontaire ou subie, qui sait ?

Monsieur Ie Ministre pourrait-il me dire quelle est la situa-
tion actuelle quant au nombre d'immeubles ({'habitation inoc-
cupes et a leur etat ?

Une carte d'irnplantation de ces immeubles a-t-elle etc dres-
see?

Pourrait-il me repondre a des questions identiques concer-
nant les immeubles d'exploitation inoccupes ?

Reponse: L'Administration dispose d'une banque de
donnees de 1'etat du bati sur tout Ie territoire regional.

Lors de la creation de la carte URBIS (carte informatisee de
la Region de Bruxelles-Capitale), il a etc necessaire de verifier
in situ les adresses des immeubles, ce qui a etc fait en 1989
pour la partie centrale de 1'agglomeration et en 1991-1992 pour
te reste du territoire regional.

A 1'occasion de ces releves, on a demande aux enqueteurs de
noter les caracteristiques essentielles des immeubles ou des
parcelles non baties.

Pour les parcelles non baties, localisees par leur numero
cadastral, 1'usage en a etc note: parking, terrain vague, terrain
de jeu, terrein de sport, pare, espace vert, etang, cimetiere.

Pour les parcelles baties, localisees par leur adresse, les
caracteristiques suivantes ont etc notees:

— Nombre d'etages, nombre de sonnettes, nombre de faca-
des;

— Usage de 1'immeubie: habitation, commerce, Industrie,
bureau, equipement, immeuble mixte;

— L'occupation de 1'immeubie: totalement occupe,
partiellement occupe, totalement inoccupe;

— L'etat de la facade;

— La presence evenfuelle de publicite en facade.

Sexploitation de cette banque de donnees revele qu'il y
avail dans la periode 1989-1992 un total de 5 323 immeubles
totalement inoccupes dans la region.

414
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De complete lijst met de adressen van die gebouwen is te
lang om te worden bijgevoegd, maar uit de hierna volgende
tabel blijkt de verdeling per gemeente.

La liste complete des adresses de ces immeubles est trop
longue pour etre jointe, mais Ie tableau ci-dessous donne la
repartition par commune.

Gemcente Volledig leegstaande gebouwen Commune Immeubles totalement inoccupel

Anderlecht
Oudergem
Sint-Agatha-Berchem
BrusseF
Etterbeek
Evere
Vorst
Ganshoren
Elsene
Jette
Koekelberg
Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Gillis
Sint-Joost-ten-Noodc
Schaarbeek
Ukkel
Watermael-Bosvoorde
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe

Totaal

333
67
55

1741
243
48
194
26
477
113
41
469
357
272
555
213
39
34
46

5323

Anderlecht
Auderghcm
Berchem-Sainte-Agathe
Bruxelles
Etterbeek
Evere
Forest
Ganshoren
Ixelles
Jette
Koekelberg
Molenbeek-Saint-Jean
Saint-Gilles
Saint-Josse-ten-Noode
Schaerbeek
Uccle
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
'Woluwe-Saint-Pierre

Total

333
67
55

1741
243
48
194
26
477
113
41
469
357
272
555
213
39
34
46

5323

Het is jammer genoeg niet mogelijk om in deze lijst een
onderscheid te maken tussen woonhuizen en ondernemings-
gebouwen.

Bovendien is het aantal leegstaande woningen heel wat
hoger dan het totaal, aangezien er in elk leegstaand gebouw
verscheidene niet betrokken woningen kunnen zijn en dat
gedeeltelijk in gebruik zijnde huizen niet in deze lijst zijn opge-
nomen.

Tijdens de komende weken kunnen die gebouwen cartogra-
fisch worden verwerkt, nadat de versie 1.0.0 van de URBIS-
kaart beschikbaar zai zijn.

II n'est malheureusement pas possible de distinguer dans
cette liste les immeubles d'habitation des immeubles d'exploi-
tation.

D'autre part, Ie nombre dc logements inoccupes est tres
nettement superieur au chiffre total puisque chaque immeubic
inoccupe peut comporter plusieurs logements vides et quc les
immeubles partiellement occupes ne sont pas compris dans
cette liste.

Une cartographic de ces immeubles inoccupes pourra etre
etablie dans les prochaines semaines, apres distribution dc la
version 1.0.0 de la carte URBIS.

Vraag nr. 606 van mevrouw Nagy d.d. 12 maart 1993 (Fr.):

De dringende noodzakelijkheid waarop men zich in de
besluiten van de Executieve beroept (vervolg).

Kan de geachte Minister mij zeggen waarom het besluit van
de Executieve van 2 april 1992 tot wijziging van het besluit van
12 juli 1989 houdende de samenstelling en de working van de
Kabinetten, de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Execu-
tieve en de gewestclijke Staarssecretaris niet ter fine van advies
is voorgelegd aan de Raad van State en daartoe een spoedei-
sendc reden heeft aangevraagd (de Executieve was
ge'mstalleerd sedert juni 1989!)?

Antwoord: Het zai het geachte lid niet moeilijk vallen
akkoord te zijn met het feit dat het besluit van 2 april 1992 een
geringe draagwijdte heeft. Dir besluit beperkt zich inderdaad
tot dc wijziging van artikel 20 van het besluit van 12 juli 1989
tot vaststelling van de samenstelling en de working van de
kabinetten van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve en van de Gewestelijke Staatssecretarissen.

Question n° 606 de Mme Nagy du 12 mars 1993 (Fr.):

L'urgence invoquee dans les arretes dc 1'Executif (suite).

L'honorable Ministre peut-il me dire pour quelles raisons
I'arretfe de 1'Executif du 2 avril 1992 modifiant 1'arretc du
12 juillet 1989 determinant la composition et Ie fonctionne-
ment des Cabinets, des membres de 1'Executif de la R6gion de
Bruxelles-Capitale et des Secretaires d'Etat regionaux n'a pas
etc soumis a 1'avis du Conseil d'Etat invoquant un motif
d'urgence (1'Executif etant en place depuis juin 1989!) ?

Reponse: L'honorable membre conviendra aisement de la
portee limitee de 1'arrete du 2 avril 1992. En effet, celui-ci se
bornea modifier l'article20del'arrer6du 12 juillet- 1989deter-
minant la composition et Ie foncrionnement des Cabinets, des
membres de 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale et
des Secretaires d'Etat regionaux.



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 30 September 1993 (nr. 33)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 30 septembre 1993 (n° 33) 3307

Dit artikel voorziet in de terugbetaling van de telefoonkos-
teh aangegaan door sommige medewerkers van de Minister.

In de oorspronkelijke tekst was er een gebrek aan duidelijk-
heid en het Rekenhof merkte op dat er een grote verschei-
denheid was in de modaliteiten voor de terugbetaling van de
telefoonkosten door de Kabinetten van de Execurieve, aange-
ziensommigeuitsluitenddetelefoonverbindingenterugbetaal-
den, andere uitsluitend de abonnementskosten en nog andere
zowel dc verbindingen als het abonnement.

Het Hof heeft bijgevolg gevraagd de bepalingen van arti-
kel 20 tc verduidelijken.

De Execurieve hechtte aldus haar goedkeuring aan het
besluit van 2 april 1992 tot wijziging van artikel 20, zodanig
dat er geen misverstand meer mogelijk is en dat zowel de
aansluitingskosten, de abonnementskosten en de telefoonver-
bindingen kunnen worden terugbetaald.

Ik geef evenwel toe dat de hoogdringendheid bij vergissing
ingeroepen werd aangezien het besluit van 2 april 1992 geen
verordenende kracht heeft en bijgevolg niet aan de afdeling
wetgeving van de Raad van State moest worden voorgelegd.

Cet article concerne Ie remboursement des frais de telephone
exposes par certains collaborateurs du Ministre.

Son ancienne formulation manquait de clarte et la Cour des
Comptes avait observe une grande disparite dans les modalites
de remboursement des depenses de telephone par les Cabinets
des membres de 1'Executif, certains remboursant uniquement
les communications, d'autres, uniquement la reaevance,
d'autres enfin les deux.

La Cour a, en consequence, demande que la portee de 1'arti-
cle 20 soit clarifiee.

L'Executifadopta done 1'arrete du 2 avril 1992 qui modifie
I'article 20 de facon a permettre sans equivoque Ie rembourse-
ment de tous les frais de telephone, aussi bien de la redevance
de raccordement et d'abonnement que des communications.

Je conviens toutefois que c'est erronnement que 1'urgence
fut invoquee puisque 1'arrete du 2 avril 1992 n'a pas de portee
reglementaire et ne devait done pas etre soumis a la section de
legislation du Conseil d'Etat.

Vraag nr. 621 van mevrouw Nagy d.d. 16 april 1993 (Fr.):

DeovereenkomstBRATinzakehotelinfrastructuurteBrus-
sel.

De Hoofdstedelijke Executieve heeft met de p.v.b.a. BRAT
een overeenkomstgesloten ten einde de behoeften aan hotelin-
frastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de
toekomst toe te beoordelen.

Kan de Minister mij zeggen:

1. Indien de p.v.b.a. BRAT al conclusies heeft ingediend;

2. Zo ja, wat de slotsom is van deze studie ?

Question n° 621 de Mme Nagy du 16 avril 1993 (Fr.);

La con vent/on BRA Ten matiere ({'infrastructures hotelieres
a BruxeIIes.

L'Executif de la Region a conclu avec la s.p.r.l. BRAT une
convention ayant pour objet 1'evaluation prospective des
besoins en matiere ̂ 'infrastructures hotelieres dans la Region
de Bruxelles-Capitale.

Le Ministre peut-il me dire:

1. Si a ce jour la s.p.r.l. BRAT a remis ses conclusions a ce
sujet;

2. Le cas echeant, quelles sont les conclusions de cette
etude?

Antwoord: Tijdens de heropleving van hotelprojecten op
het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eind
1990 en begin 1991 heb ik vraagtekens geplaatst bij de evolutie
van deze sector en de stedebouwkundige inregratie ervan in de
stad, vooral met het oog op het evenwicht tussen de verschil-
lende stadsfunctics, in het bij zonder in verhouding tot huisves-
ting.

Aangezien met de ministeriele omzendbrief voor de hotels
de dringcndste stedebouwkundige overgangsmaatregelen zijn
genomen, moeten nu de stedebouwkundige en sociaal-
economische toekomstperspectieven voor de ontwikkeling
van de hotelsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden bestudeerd.

De doelstelling van deze «macro-stedebouwkundige en
economische» studie is op basis van een analyse van het spel
van vraag en aanbod de vereiste planologische maatregelen te
treffen om deze stedebouwkundige integratie vorm te geven.

Repoase:A. la fin des annees 1990 et debut 1991, larecrudes-
cence de projets hoteliers dans le territoire de la Region de
Bruxelles-Capitalem'ontamenea m'interrogersur 1'evolution
du secteur et son integration urbanistique dans la ville, en
terme d'equilibre entre les di verses fonctions, et tout parriculie-
rement vis-a-vis du logement.

Les mesures urbanistiques transitoires urgentes etant prises
par le biais de la circulaire ministeriellc pour les hotels, il
convenait d'etudier les prospectives urbanistiques et socio-
economiques du developpement du secteur h6telier dans la
Region de Bruxelles-Capitale,

Le but de cette etude « macro-urbanistique el economique »
visait, au termc d'une analyse de 1'adequation entre 1'offre et la
demande, a etablir les mesures planologiques necessaires a
cette integration urbanistique.
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Op 2 december 1992 werden de tussentijdse conclusies en
het eindverslag van de studie goedgekeurd door het Begelei-
dingscomite, bestaande uit de Technische Commissie en verte-
genwoordigers van de hotelsector en het verenigingsleven.

Wat betreft de tendensvoorspelling van de vraag werden
twee hypotheses weerhouden. Een bescheiden hypothese met
een gemiddeld jaarlijks groeicijfer van 2 pet. en een optimisti-
schc hypothese van 4 pet.

De bescheiden hypothese voorspelt voor 2000 een verza-
digde vraag met het voor 1994 voorziene park (het huidige
hotelpark plus de hotels in aanbouw), maar voorziet een dui-
delijke verschuiving in de hotelcategorieen: een overschot van
vier- en vijfsterrenhotels en een tekort aan driesterrenhotels.

In de optimistische hypothese wordt rekening gehouden met
de stelling dat de vraag in het jaar 2000 zai overeenstemmen
met het huidige park, plus de hotels in aanbouw en de projec-
tcn waarvoor reeds stedebouwkundigevergunningen ofattes-
ten werden toegekend.

Op basis van deze conclusies kies ik er enerzijds voor om de
ministeriele omzendbrief verder toe te passen tot aan de
goedkeuring van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan.

Anderzijds wil ik deze conclusies ook opnemen in de regle-
menteringen en deduidingslijnen van het ontwerp van G.O.P.

Vraag nr. 624 van mevrouw Huytebroeck d.d. 26 april 1993
(Fr.):

Deprogramma 's voordebestrijding van de werkloosheid en
deculturele verenigingen en de verenigingen voorpermanente
vorming.

De programma's voor de bestrijding van de werkloosheid
zijn noodgedwongen een van de belangrijkste werkgelegen-
heidsbronnen geworden in de culturele sector en in de sector
van de permanente vorming.

Zou de Minister mij ter zake kunnen zeggen hoeveel
werknemers en weike (DAC, GESCO, IBS) aldus in de cultu-
rele verenigingen en in de verenigingen voor permanente
vorming, erkend in het Brussels Gewest, op 31 december 1989
en op 31 december 1992 waren tewerkgesteld ?

Antwoord: Het geachte lid vindt hierna de cijfergegevens
die ons door de BGDA werden medegedeeld;

Per 31/12/89 Per 31/12/92

GEKO 87,5 113,5
IBF 293,0 303,0
DAC 788,0 767,5

Totaal 1 168,5 1 184,0

In deze gctallen werden zowel de Nederlandstalige als de
Franstalige betrekkingen opgenomen.

Le 2 decembre 1992, Ie Comite d'Accompagnement,
compose du Comite Technique, des representants du secteur
hotelier, ainsi que du monde associatif approuvait les conclu-
sions intermediaires et le rapport final de 1'etude.

En matiere de prevision tendantielle dc la demandc, deux
hypotheses ont ainsi etc retenues. Une hypothese faible ou le
taux d'extension annuel moyen retenu est de 2 p.c., une
hypothese forte ou le taux retenu est de 4 p.c.

Dans 1'hypothese faible, la demande en 1'an 2000 se trouve
satisfaite par le pare previsible pour 1994 (pare actuel plus
hotels en construction), mais avec une certainc distorsion dans
les categories hotelieres: trop d'hotels 4 ou 5 etoiles et pas assez
d'hotels 3 etoiles.

Dans 1'hypothese forte, la demande de 1'an 2000 correspond
au pare actuel des hotels en construction et les projets pour
lesquels le permis ou le certificat d'urbanisme a etc accordc.

Ces conclusions m'amenent done d'une part, a assurer le
maintien de 1'application de la circulaire ministerielle jusqu'a
I'approbation du projet dc Plan Regional de Devcloppement.

D'aufre part, a integrerces conclusions dans les dispositions
reglementaires et indicatives du projet de P.R.D.

Question n° 624 de Mme Huytebroeck du 26 avril 1993 (Fr.);

Les programmes de resorption du ch6magc et les associa-
tions culturelles et d'education permanente.

Les programmes de resorption du ch6magc (PRC) sont
devenus par la force des choses, une des principales sources
d'emploi pour le secteur culturel et d'education permanente.

A ce propos, le Ministre pourrait-il me dire le nombre de
travailleurs PRC et leur type (TCT, ACS, FBI) occupes dans les
associations culturelles et d'education permanente reconnues
en Region bruxelloise, a la date du 31 decembre 1989 et du
31 decembre 1992 ?

Reponse: En reponse a sa question, 1'honorable membre
trouvera ci-apres les chiffres demandes et communiques par
1'ORBEM:

Au 31/12/89 Au 31/12/92

ACS 87,5 113,5
FBI 293,0 303,0
TCT 788,0 767,5

Total 1 168,5 1 184,0

Ces chiffres concernent aussi bien des postes flamands quc
des postes francophones.
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Vraag nr. 625 van de heer Guillaume d.d. 28 april 1993 (Fr.):

Besluit ran deExccutieve vatt28decemberl992betretfeade
de toekenninz van een subsidie voor de iaformatiseriag van de
plaatselijkc besturen.

Het Belgisch Staatsblad van 27 maart 1993 publiceert een
besluit van de Executieve van 28 december 1992betreffende de
toekenning van een subsidie voor de informatisering van de
plaatselijke besturen.

De Executieve verantwoordt het dringend karakter overwe-
gende onder meer dat de gemeentelijke begroringen voor
31 december moeten worden goedgekeurd.

Hoe kan men deze overweging verzoenen met het voor-
schriftvan artikel 241 van de nieuwe gemeentewet, dat bepaalt
dat de begroting uirerlijk de eerste maandag van de maand
oktober moet worden goedgekeurd ?

Ware het niet beter geweest deze reden niet aan te halen en
het ontwcrp van besluit voor te leggen aan de afdeling wetge-
ving van dc Raad van State, wat zowel de leesbaarheid als de
rechtsgrond ervan ten goede zou zij'n gekomen ?

Dreigt eike op dit besluit gebaseerde weigering tot subsidie-
ring in dergelijkeomstandigheden niet teleidentot betwisting ?

Graag had ik ook nog enkele bijkomende verduidelij-
kingen:

a) Hoe verantwoordt men dat de gewestelijke inspecteur
advies moet verlenen, terwiji ook het centrum dit moet doen
(artikel 4 van het besluit) ?

b) Welk is de precieze draagwijdte van het criterium in de
artikelen 6 en 10, waarbij rekening wordt gehouden met de
financiele toestand van de gemeente ? Hoe zai dit een invloed
hebben ? Met andere woorden, zullen de subsidies bj voorkeur
worden toegekend aan een « dynamische maar met schulden
opgezadelde» gemeente in plaats van aan een «welvarende
maar ondynamische» gemeente?

c) Wat dient men te verstaan onder « het basispercentage
van de bijkomende toelage» (artikel 6)?

d) Een «Wetenschappelijk Comite» en een «Begelei-
dingscomite» worden grotend.eels belast met de rol die op
basis van zijn statuten door het Centrum van Informtica van
het Brussels Gewest moet worden gespeeld.

Hoe verantwoordt men, geler op deze inkrimping van de rol
van dit centrum, de financiele promoties die de leidend-
ambtcnaar en de adjunct-leidend-ambtenaar van dit centrum
genieten? (Belgisch Staatsblad, 19 januari 1993).

e) Wat moet worden verstaan onder «interne opleiding»,
waarvan sprake in artikel 16 ?

Antwoord';Ik kan het geachte lid eerst en vooral melden dat
de gemeentewet inderdaad bepaalt. dat de gemeentebe-
grotingen ten laatste op de eerste maandag van oktober
moeten worden aangenomen. De werkelijkheid dwingt echter
tot de vaststelling dat dit slechts uitzonderlijk gebeurt en dat
zeifs op 31 december nog niet alle gemeentebegrotingen zijn
aangenomen.

Question n° 625 de M. Guillaume du 28 avril 1993 (Fr.):

Arrete de 1'Executif da 28 decembre 1992 relatifa /'octroi
d'une subvention pour I'informatisation despouvoirs locaux.

Lc Moniteur beige du 27 mars 1993 public un arrete de
1'Executif du 28 decembre 1992 relarif a 1'octroi d'une subven-
tion pour I'informatisation des pouvoirs locaux.

L'Executifjustifie 1'urgence en considerant notamment que
«les budgets communaux doivent etre adoptes avant Ie
31 decembre ».

Comment peut-on concilier cette consideration avec Ie pres-
crit de 1'article 241 de la nouvelle loi communale imposant
1'adoption du budget au plus tard Ie premier lundi du mois
d'octobre ?

N'eut-il pas mieux valu ne pas invoquer pareille raison et
soumettre Ie projet d'arrete a la section de legislation du
Conseil d'Etat, ce qui aurait ameliore aussi bien saTisibilite que
sa base juridique ?

Tout refus de subvention base sur cet arrete ne s'expose-t-il
pas dans ces conditions a contestation ?

Je souhaiterais obtenir en outre quelques precisions comple-
mentaires:

a) Comment se justifie 1'avis de 1'Inspecteur regional prevu
a 1'article 4 de 1'arrete alros que Ie Centre doit egalement
remettre un avis ?

b) Quelle est la portee exacte du critere vise aux articles 6 et
10 et tire de la situation financiere de la commune ? Dans quel
sens influencera-t-il ? Autrement dit, les subsides seront-ils
preferentiellement accordes a une commune « dynamique mais
endettee» ou a une commune «prospere mais adynamique» ?

c) Qu'entend-on par « subside complementaire de base» a
1'article 6 ?

d) Un «Comite scientifique» et un «Comite d'accompa-
gnement» sont charges d'assurer en grande partie Ie role dont a
etc charge par ses statuts Ie Centre informatique pour la
Region bruxelloise.

Devantcettediminutiondur6leduCIRB,commentjustiiier
les enviables promotions dont viennent de b&ieficier Ie
«fonctionnaire dirigeant» et Ie «fonctionnaire dirigeant
adjoint» dudit centre (Moniteur beige du 19 janvier 1993) ?

c) Que convient-il d'entendrepar « formation interne » dont
question a 1'article 16?

Reponse: Je dois tout d'abord informer 1'honorablc
membre que, si effectivement la loi communale impose 1'adop-
tion des budgets communaux au plus tard Ie premier lundi du
mois d'octobre, la realite impose de reconnaltre qu'il s'agit
d'une pratique exceptionnelle et que, de plus, tous les budgets
ne sont pas adoptes avant Ie 31 decembre.
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Wat uw verzoek om bijkomende verduidelijkingen betreft,
gelieve te willen noteren wat volgt:

a) De adviezen van het CIBG (art. 3 en 5) en van de Ge-
westelijke Inspectie (art. 4) zijn niet van dezelfde aard. Het
CIBG verstrekt een bestuurlijk en vooral technisch advies met
betrekking tot de informatietechnieken waarvan kwestie in het
richtplan van cen plaatselijk bestuur (art. 3 en 5). De gewest-
inspecteur adviseert voornamelijk met betrekking tot de finan-
ciere aspecten van het toelagedossier, wanneer het plaatselijk
bestuur toegang heeft tot het Hulpfonds voor financieel herstel
van de gemeenten (art. 4).

b) De juiste draagwijdte van het criterium, vermeld in de
artikelen 6 en 10 met betrekking tot de financiele situatie van
een plaatselijk bestuur, wordt bepaald bij beraadslaging van
dc Executieve. Dit criterium zai het mogelijk maken besturen
met moeilijkheden aanvullend te helpen. De dynamiek — of
het gebrek hieraan — bij een plaatselijk bestuur staat nergens
vermeld als maatstaf.

c) Overeenkomstig de artikelen 5 en 6 verloopt de subsidie-
ring van de basisinformatisering van een plaatselijk bestuur in
beginsel in drie jaren met een basispercentage van 80 pet.

percentage wordt op 70 pet. gebracht voor een bijko-
; toelage (80 pet. ingeval verschillende plaatselijke be-
i zich verenieen).

Dit.
mende toelage ~(80 pet.
sturen zich verenigen).

De bijkomende basistoelage maakt het mogelijk de informa-
tisering van dc onderscheidene plaatselijke besturen op een
gelijk peil te brengen of, nog, verouderde uitrusting, die nooit
werd gesubsidieerd te vernieuwen.

d) Het Wetenschappelijk en het Begeleidingscomite dienen
geenszins om de rol van het CIBG over te nemen. Zij passen
daarentegen zeer eoed in de nieuwe taken die het centrum
werden toebedeeld.

De studie van verschillende pilootprojecten inzake informa-
tisering vergt uitwisseling van inzicht tussen persoonlijkheden
van uiteenlopende bevoegdheid en herkomst, met het oog op
het waarborgen van het beste nut voor de plaatselijke besturen
en van een stevige wetenschappelijke ondergrond.

Het CIBG zeif zai dc vergaderingen voorbereiden en ze
administratief begeleiden, wat de mogelijkheid zai bieden de
nieuwe opdrachten naar behoren uit te voeren.

e) De «interne vormingo, waarvan kwestie in artikel 16,
wijst op vorming weike door de gemeente zeif wordt verstrekr.

Quant a sa demande dc precisions complementaires, jc pric
1'honorable membre de bien vouloir noter cc qui suit:

a) Les avis du CIRB (art. 3 et 5) et de 1'Inspection regionale
(art. 4) ne sont pas de la memc nature. Le CIRB emet toujours
un avis administrarif et surtout technique relatif au contenu
informatique sur le schema directeur d'un pouvoir local (art. 3
ct 5). L'inspection regionale remet un avis sur le dossier de
demande de subside lorsque le pouvoir local a acces au Fond
d'aidc au redressement des communes (art. 4).

b) La portee exacte du critere vise aux articles 6 et 10 relatif
a la situation financiere du pouvoir local est detcrmincc par
une deliberation de 1'Executif. Ce critere jouera, si le budget le
permct, dans le sens d'une aide regionale accrue pour les
pouvoirs locaux dans une situation financiere difficile. Le
dynamisme ou «adynamisme» d'un pouvoir local n'est pas
mentionne comme un critere dans 1'arrete en question.

c) Conformement aux articles 5 et 6, la subsidiation de
1'informarisation de base d'un pouvoir local se fait enprincipe
sur trois annees, avec un taux de subsidiation de base de 80 p.c.

Elle peut cependant faire 1'objet d'une subvention complc-
mentaire de base avcc un taux «complementaire dc base* dc
70 p.c. (80 p.c. en cas d'association de plusieurs pouvoirs
locaux).

La subvention complementairc de base permet d'achever la
mise a niveau de 1'informatisation de base des diff6rents
pouvoirs locaux, ou d'aider un pouvoir local a renouveler un
equipement ancien n'ayant pas encore fait 1'objet d'une subsi-
diation.

d) Les Comites scientifique et d'accompagnement ne sont
en aucune maniere charges d'assurer le r6le du CIRB. Par
centre ils cadrent fort bien dans les nouvellcs laches qui lui sont
assignees.

L'etude de divers projets pilotes informatiqucs nfecessite un
large echange de vues entre personnalites de competence et
d'origine variees afin de garantir a la fois la meilleure urilitc
pour les pouvoirs locaux et une base scientifique solidc.

Quant au CIRB, il preparera les reunions et assurera 1'admi-
nistration desdits comites, cc qui lui permettra d'executer au
mieux les nouvelles missions.

e) La "formation interne* dont question A 1'articlc 16
suppose que c'est la commune elle-meme qui assure la forma-
tion requise.

Vraag nr. 629 van de heer Guillaume d.d. 13 mei 1993 (Fr.):

Niet naleving door de GOMB van de wet op dc overheids-
opdrachten.

De gewijzigde EG-richtijn 71/305 bepaalt:

«... In de zin van deze richtlijn:

Question n° 629 de M. Guillaume du 13 mai 1993 (Pr.):

Non respect de la /of sur les marches publics par la SDRB.

La directive CEE 71/305 modifiee dispose:

«...Aux fins de la presente directive:
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a) zijn «overheidsopdrachten voor de uitvoering van
werken » schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel
die zijn gesloten tussen een aannemer enerzijds en een onder b)
omschreven aanbestedendc dienst anderzijds, en die rot
voorwerp hebben ofwel een der werkzaamheden als bedoeld in
bijiage II of een werk omschreven in punt c), of het doen ver-
wezenlijken door welk middel ook van een werk dat
beantwoordt aan de nauwkeurige, door de aanbestedende
dienst bepaalde behoeften;

b) worden onder «aanbestedende diensten» verstaan: de
Staat.zijnterritorialelichamenendepubliekrechtelijkerechts-
personen en de verenigingen die door een of meerdere van deze
tichamen of dcze pubTiekrechtelijke instellingen worden
gevormd.

Onder publiekrechtelijke rechtspersoon verstaat men eike
instelling:

— opgericht om spccifiek te voldoen aan de noden van
algemeen belang die geen nijverheids- of handelskarakter
hebben en

— die rechtspersoonlijkheid bezitten

— waarvan ofwel de activiteit door de Staat, de territoriale
lichamen of de andere publiekrechtelijke instellingen wordt
gefinanderd, ofwel het beheer onderworpen is aan een
controle door laatstgenoemde, ofwel de raad van bestuur, de
directie- of controleraad is samengesteld uit leden waarvan
meer dan de helft door de Staat, de territoriale lichamen of de
andere publiekrechtelijke instellingen is samengesteld.»

Uit wat voorafgaat blijkt dat verenigingen, die bestaan uit
een of meerdere publiekrechtelijke instellingen (Immosoust bij
voorbeeld, zie onze interpellatie van 2 april jongstleden) aan
dc aanbesteding zouden worden onderworpen.

Is deze nieuwe informarie die wij u vandaag mededelen niet
van aard om de bewoordingen van uw antwoord op onze
interpellatie van 2 april jongstleden te veranderen ?

Antwoord: De richtlijn 71/305/EEG, gewijzigd door de
Richtlijn89/440/EEGvanl8 julil989,waaruitartikel l,para-
grafen a en b in de vraag vermeld wordt, werd in het interne
Belgische recht opgenomen door het koninklijk besluit van
1 augustus 1990 betreffende de mededinging inzake bepaalde
overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken in het
raam van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 3 van dat koninklijk besluit voert paragraaf b van
artikcl 1 van de richtlijn uit en luidt als volgt:

«3. § 1. De besturen die onderworpen zijn aan de bepalin-
gen van dit besluit zijn, naast de Staar, de Gemeenschappen, de
Gewesten, de provincies en de gemeenten:

— de publiekrechtelijke verenigingen, zoals de verenigin-
gen van gemeenten, gevormd door voornoemde publiek-
rechtelijke personen;

— dc openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

— de kcrkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het
beheer van de temporalien van de andere erkende erediensten;

— dc gewestelijkc ontwikkelingsmaatschappijen;

a) les « marches publics de travaux » sont des contrats a titre
onereux, conclus par ecrit entre, d'une part, un entrepreneur
et, d'autre part, un pouvoir adjudicateur defini au point b) et
ayant pour objet soit 1'execution, soil conjointement 1'execu-
tion et la conception des travaux relatifs a une des activites
visees a 1'annexe II ou d'un ouvrage defini au point c),soit de
faire realiser, par quelque moyen que ce soit, un ouvrage
repondant aux besoins precises par Ie pouvoir adjudicateur;

b) sont consideres comme « pouvoir adjudicateur », 1'Etat,
les collectivites rerritoriales, les organismes de droit public et
les associations formees par une ou plusieurs de ces collectivi-
tes ou de ces organismes de droit public.

On entend par organisme de droit public, tout organisme:

— cree pour satisfaire specifiquement des besoins d'interet
general ayant un caractere autre qu'industriel ou commercial
et

— dote d'une personnalite juridique et

— dont soit 1'activite est financee majoritairement par
1'Etat, les collectivites rerritoriales ou d'autres organismes de
droit public, soit la gestion est soumise a un controle par ces
derniers, soit I'organe d'administration, de direction ou de
surveillance est compose de membres dont plus de la moitie est
designee par 1'Etat, les collectivites territoriales ou d'autres
organismes de droit public...®

De ce qui precede il semble ressortir que des associations
form6es par un ou pi usieurs organismes de droit public (Immo-
soust par exemple, voir notre interpellation du 2 avril dernier)
seraient soumises a I'adjudication.

Cette nouvelle information que nous vous communiquons
aujourd'hui n'est-elle pas de nature a modifier les termes de
votre reponse a notre interpellation du 2 avril dernier ?

Reponse:La directive 71/305/CEE, modifieepar la directive
89/440/CEEdu 18 juillet 1989, dont I'article premier, paragra-
phes a et b est reproduit dans la question a etc rransposee en
droit interne par 1'arrete royal du 1" aofit 1990 relarif a la mise
en concurrence dans Ie cadre des Communautes europeennes
de certains marches publics de travaux.

L'article 3 de cet arrete royal, qui met en oeuvre Ie paragra-
phe b de I'article 1" de la directive, dispose comme suit:

«3. § I". Les administrations soumises aux dispositions du
present arrete sont, outre 1'Etat, les Communautes, les
Regions, les provinces et les communes:

— les associations dc droit public, telles que les associations
de communes, formees par les personnes de droit public preci-
tees;

— les centres publics d'aide sociale;

— les fabriques d'eglise et les organismes charges de la
gestion du temporel des autres cultes reconnus;

— les associations de developpement regional;
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— de polders en de wateringen;

— de ruilverkavelingscomites;

— de publiekrechtelijke instellingen, inzonderheid die
opgesomcf in bijiage 2 bij dit besluit.

De in punt 2 van genoemde bijiage 2 opgesomde instellin-
gen zijn met publiekrechtelijke instellingen gelijk te stellen.
Het zijn rechtspersonen waarin de overheid een overwegend
belang heeft. De wet van 14 juli 1976 betreffende de overheids-
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en dien-
sten en haar uitvoeringsbesmiten zijn van toepassing op hun
overheidsopdrachten van werken, waarvan het geraamd
bedrag deze bepaald in artikel 1, § 1, lid 1, bereikt.

§ 2. In de zin van dit besluit wordt onder publiekrechtelijke
instellingen verstaan, iedere instelling die;

— is opgericht met het specifieke doel te voorzien in
behoeften van algemeen belang andere dan die van industriele
of commerciele aard, en die

— rechtspersoonlijkheid heeft, en

— waarvan de werkzaamheden in hoofdzaak door de
Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de andere territo-
riale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen
worden gefinancierd, of waarvan het beheer onderworpen is
aan het toezicht door deze laatsten, of waarvan de leden van de
directie, de raad van bestuur of van toezicht voor meer dan de
helft door de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de
andere territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke
instellingen zijn benoemd.»

Uit deze bepalingen vioeit voort dat de GOMB, uit hoofde
van paragraaf 1, onderworpen is aan dit besluit (hetgeen we
reeds benadrukten in ons antwoord op de interpellatie van
2 maart 1993) evenals de verenigingen die ze zou vormen met
de in dit artikel bedoelde personen.

Daar tegenover staat dat de vereniging die de GOMB vormt
met een persoon die niet onder deze bepalingen valt (zoals bij-
voorbeeld een zuivere prive-vennootschap) enkel aan dit
besluit onderworpen is, indien ze de drie voorwaarden samen
vervult die opgesomd worden in paragraaf 2 van artikel 3 om,
in de zin van dit artikel een « publiekrechtelijke instelling » te
vormen.

Dit is niet het geval voor wat de verenigingen betreft waarin
de GOMB samen met de prive-sektor deelneemt, dit partner -
schap werd eveneens verduidelijkt in het antwoord op de inter-
pellatie, en dit is, in het bijzonder, niet het geval voor wat de
uitdrukkelijk genoemde vennootschap Immosoust betreft.

Het volstaat inderdaad vast te stellen dat de activiteit van
deze vennootschap niet in hoofdzaak gefinancierd wordt door
de GOMB (het doel van het partnerschap is trouwens volledig
tegenovergesteld aan een dergefijke meerderheids-
financiering),datde GOMB een minderheidsaandeelhouderin
deze vennootschap is, dat er op het beheer van deze vennoot-
schap toezicht en controle wordt uitgeoefend door een be-
drijfsrevisor en niet door de GOMB en, tenslotte, dat de
GOMB in de Raad van Bestuur van de vennootschap in de
minderheid is.

Dat betekent dat de gemengde vennootschappen waarin de
GOMB deelneemt niet kunnen beschouwd worden als een
overheid die gemachtigd is om aanbestedingen te gunnen,
noch in de zin van de richtlijn, noch in de zin van het koninklijk
besluit van 1990.

— les polders et wateringues;

— les comites de remembrement des biens ruraux;

— les organismes de droit public, notamment ceux enume-
res a 1'annexe 2 du present arrete.

Les organismes enumeresau point 2 deladite annexe 2sont
assimiles a des organismes de droit public. Us sont des person-
nes morales danslesquelles les pouvoirs publics detiennent un
interet preponderant. La loi du 14 juillet 1976 relative aux
marches publics de travaux, de fournitures er de services et ses
arretes d'execution sont applicables a leurs marches publics dc
travaux dont Ie montant estime atteint celui stipul6 a 1'arti-
cle I", § 1°, alinea I".

§ 2, Au sens du present arrete, on entend par organisme de
droit public, tout organisme:

— cree pour satisfaire specifiquement des besoins d'intcret
general ayant un caractere autre qu'industriel ou commercial,
et

— dote d'une personnalite juridique, et

— dont soit I'activite est financee majoritairement par
1'Etat, les Communautes, les Regions, les autres collectivites
territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la
gesrion est soumisea un controlepar ces derniers, soit 1'organc
d'administration, de direction ou de surveillance est compose
de membres dont plus de la moiti6 est designee par 1'Etat, les
Communautes, les Regions, les autres collectivites territoriales
ou d'autres organismes de droit public.»

II resulte de ces dispositions que la SDRB est, en vertu du
paragraphe I", soumise a cet arrete (ce que la reponse a 1'inter-
pellation du 2 mars 1993 soulignait deja) de meme que les asso-
ciations qu'elle formerait avec les personnes visees par cet arti-
cle.

En revanche, 1'association formee par la SDRB avec unc
personne non visee par ces dispositions (telle une societe purc-
ment privee, par exemple), n est soumise a cet arrete que si
cette association reunit les trois conditions cumulatives enume-
rees par Ie paragraphe 2 de 1'article 3, pour constituer, au sens
de cet article, un « organisme de droit public*.

Tel n'est pas Ie cas des associations formees par la SDRB
dans Ie secteur prive, partenariat qui a etc exposfc dans la
reponsea 1'interpellation precedence, et, enparriculier, tcl n'est
pas Ie cas de la societe Immosoust expressement citee.

II suffit en effet de constater que I'activite de ladite societfe
n'est pas financee majoritairement par la SDRB (Ie but du
partenariat est d'ailleurs diametralement oppose a un td finan-
cement majoritaire), que la SDRB est au sein de cette societe,
un actionnaire minoritaire, que la gesrion de cette societe est
surveillee et contr6lee par un reviseur d'entreprise et non par la
SDRB et, enfin, que celle-ci dispose d'une representation mino-
ritaire au sein au conseil d'administration de la societe.

II s'ensuit que les societes mixtes auxquelles participe la
SDRB ne peuvent etre considerees comme un pouvoir adjudi-
cateur, ni au sens dc la directive ni au sens de 1'arrete royal de
1990.
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Vraag nr. 631 van mevrouw Grouwels d.d. 13 mei 1993 (N.):

Samenstelling van het kader van de pararegionalen.

Gelieve me wat de pararegionalen betreft die onder uw be-
voegdheid vallen mee te delen:

a) het personeelskader per niveau,

b) her aantal niet-Belgen (respektievelijk EG'ers en niet
EG'ers) dat hiervan telkens decl uit maakt.

Antwoords a) De organieke personeelsformatie van de
BGDA werd als volgt vastgesteld:

— niveau 1: 45;

— niveau 2: 137;

— niveau 3: 57;

— niveau 4: 14;

In totaal: 253.

Al deze ambtenaren zijn Belgen.

b) Er worden niet-Belgen tewerkgesteld voor de uitvoering
van de aanvullcnde opdrachten van de BGDA. Deze behoren
tot het contractueel personeel en zijn dus niet opgenomen in de
personeelsformatie.

Her gaat om 4 EG-onderdanen:

— niveau 1:1;

— niveau 2: 2;

—— niveau 3: 0;

— niveau 4:1.

En om 2 niet EG-onderdanen:

— niveau 1: 0;

— niveau 2: 2;

— niveau 3: 0;

— niveau 4: 0.

Question n° 631 de Mme Grouwels du 13 mai 1993 (N.):

Composition du cadre des pararegionaux.

Veuillez me communiquer pour les pararegionaux qui sont
de votre competence:

a) Ie cadre du personnel par niveau;

b) Ie nombre d'etrangers qui en font partie, repartis par
niveau et selon qu'il s'agit ou non de ressortissants CEE.

Reponse: a) Le cadre organique de 1'ORBEM a etc fix6
comme suit:

— niveau 1: 45;

— niveau 2: 137;

— niveau 3: 57;

— niveau 4: 14;

Au total: 253.

Ces emplois sont exclusivement occupes par des Beiges.

b) Les non-Beiges sont occupes dans le cadre des missions
complementaires de 1'ORBEM et appartiennent a ce titre au
personnel contractuel hors cadre.

Quatre ressortissants CEE repartis de la facon suivante:

— niveau 1: 1;

— niveau 2: 2;

— niveau 3:0;

—-niveau 4: 1.

Deux non-ressortissants CEE, repartis de la facon suivante:

— niveau 1: 0;

— niveau 2: 2;

— niveau 3: 0;

— niveau 4: 0.

Vraag nr. 632 van de heer de Looz-Corswarem d.d. 14 mei
1993 (Fr.):

Samenstelling van de raad van beheer van Tele Bruxelles.

Kan de Minister-Voorzitter me de Samenstelling meedelen
van de raad van beheer van Tele Bruxelles en me zeggen
waarom het Front national hierin niet vertegenwoordigd is ?

Question n° 632 de M. de Looz-Corswarem du 14 mai 1993
(Fr.):

Composition du conseil d'administration de Tele Bruxelles.

Monsieur le Ministre-President peut-il me faire connaitre la
composition du conseil d'administration de Tele Bruxelles et
me donner les raisons pour lesquelles le Front national n'est
pas represente au sein de celui-ci.

415
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Aatwoord: De raad van bestuur van Tele Bruxelles telt
21 leden. De verdeling van deze 21 mandaten vioeit voort uit
deuitslagvandeverkiezingenvan 18 juni 1989.DeFranstalige
leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad zijn vertegen-
woordigd a rato van een lid van de raad van bestuur per drie
leden van de raad. De toepassing van deze regel betekent dat er
zes PS leden zijn, waaronder de voorzitter van de raad van be-
stuur, vijf PRL leden, vier FDF leden, drie Ecolo leden en drie
PSC leden. Met slechts twee verkozenen is het Front national
niet vertegenwoordigd in de raad van bestuur van Tele Bruxel-
les.

ReponsesLe conseil d'administration dc Tele-Bruxelles cst
compose de 21 membres. La repartition de ces 21 mandats
resufte des elections du 18 juin 1989, a savoir que les elus fran-
cophones du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale sont
representes selon une cl6 de un membre du conseil d'adminis-
tration pour trois conseillers. Cette repartition nous donnc six
membres PS, dont Ie president du conseil d'administration,
cinq membres representant Ie PRL, quatre membres Ie FDF,
trois membres Ie parti Ecolo et trois membres Ie PSC. Le Front
national avec deux elus n'est pas represente au conseil d'admi-
nistration de Tele-Bruxelles.

Vraag nr. 633 van mevrouw Nagy d.d. 18 mei 1993 (Fr.):

Lijst van de reisgezellen van de Minister-Voorzitter naar
Peking.

De pers heeft verslag uitgebracht over het bezoek dat de
Minister-Voorzitter op uitnodiging van de Chinese overheid
onlangs aan de Chinese hoofdstad heeft gebracht.

Kan de Minister:

1) de lijst mededelen van de personen die hem vergezelden
op deze zending (Ministers, kabinetsleden, journalisten);

2) voor weike begeleiders werden de reiskosren betaald en
hoe hoog lagen deze kosten ?

AntwoordsDe bevoorrechte betrekkingen tussen China en
Belgie kwamen na de gebeurtenissen op het Tien An Men plein
in juni 1989 in het gedrang, maar de lopende samenwerkings-
projecten met China en de verbintenissen aangegaan tijdens de
gemengde Belgisch-Chinese commissie van oktober 1988
werden verder uitgevoerd. Na de Golfoorlog werden de
betrekkingen tussen de internationale gemeenschap en China
terug normaal. Belgie heeft dan ook de diplomatieke, samen-
werkings- en economische betrekkingen opnieuw opgenomen.
In mei heeft Z.K.H. Prins Albert een economische missie naar
China geleid (Beijing en Shangai) samen met de Minister van
Buitenlandse Handel. Aan deze missie van de BDBH werd
deelgenomen door een groot aantal belangrijke ondernemin-
gen.

Dit hoeft ons, gelet opdepolitieke en economische context
van China, niet te verwonderen.

Op 29 maart werd de Grondwet door de nationale volksver-
tegenwoordigende assemblee aan de markteconomie aangc-
past.

China is op weg om een economisch machtsblok te worden,
met de wil om zich op de wereld te openen. De jaarlijkse groei
lag boven de 8 pet. in het decennium 70-80, op 9 pet. van 1981
tot 1991 en op 12,8 pet. in 1992. Dit laatste succescijfer over-
treft de ramingen van het plan met 6 pet. In een enkel jaar steeg
de industriele productie met 20 pet. en het bedrag van de
bankleningen verdubbelde. Het binnenlands sparen bereikt
38 pet. van het bruto nationaal produkr en dat brengt China
op de tweede plaats, onmiddellijk na Singapour.

De financieringsbehoeften van China worden voor 90 pet.
gedekt door rechtstreekse investeringen door uitgewekenen.

Question n° 633 de Mme Nagy du 18 mai 1993 (Fr.):

Liste des accompagnants du Ministre-President au voyage a
Pekin.

La presse a fait etat du recent voyage du Ministre-President A
Pekin a 1'invitation des autorites de la capitale chinoisc.

A ce propos, le Ministre peut-il me prfeciser:

1) la liste des personnes qui 1'accompagnaient dans cettc
mission (Ministres, membres du cabinet, journalistes),

2) quels etaient les accompagnants dont les frais de voyage
ont etc pris en charge et pour quel montant ?

Reponse: Si les relations privilegiees entrc la Chine et la
Belgique se sont relachees depuis les evenements de Tien An
Men de juin 1989, il faut souligner que les projets en cours,
dans le cadre de la cooperation avec la Chine et les engage-
ments pris lors de la Commission mixtc belgo-chinoise en octo-
bre 1988, ont etc respectes. Apres la guerre du Goife, les rela-
tions entre la communaute internationale et la Chine s'etant
normalisees, la Belgique a reactive ses relations diplomatiques,
de cooperation et economiques avec la Republique populaire
de Chine. S.A.R. le Prince Albert de Belgique s'est d'ailleurs
rendu en mission economique en Chine (Beijing et Shangai') au
mois de mai, mission presidee par le Ministre du Commerce
exterieur, et qui a connu le taux de participation d'entreprises
parmi les plus importants des missions economiques jamais
mises sur pied par 1'OBCE.

Cela n'est pas etonnant compte tenu de 1'evolution du
contextc politique et economique de la Chine.

En effet, le 29 mars dernier, 1'Assemblee nationale populaire
adaptait sa Constitution a 1'economie de marche.

La Chine apparatt desormais comme une puissance econo-
mique montante dont la volonte est de s'ouvrir au mondc. La
Republique populaire de Chine a connu une croissance
annuelle superieure a 8 p.c. pendant la deccnnie 70-80, dc
9 p.c. de 1981 a 1991 et 12,8 p.c. en termes reels en 1992. Cettc
derniere performance a depasse de 6 p.c. les previsions du
plan. En une seule annee, la production industricllc a progresse
de 20 p.c. et le montant des prets bancaires a double. Le taux
d'epargne interieur est egal a 38 p.c. du produit national brut,
situant la Chine au second rang mondial, juste apres Singa-
pour.

Les besoins de financement de la Republique populaire dc
Chine sont satisfaits A 90 p.c. par des investissements directs
provenant de la diaspora.
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De indrukwekkende groei van het BNP van de Volksrepu-
bliek China en de groei van de invoer bieden aan ons land
samenwerkingen op lange termijn aan, vooral in de sectoren
waarin de Belgische Industrie en technologie heel competitief
is.

Tijdens de negende Gemengde Samenwerkingscommissie
BLEU-China die in april 1993 in Brussel plaats vond, werden
de volgende sectoren prioritair weerhouden: telecommu-
nicatie, vervoer, energie, non-ferro metaalverwerking, textiel-
machines, metaalverwerking in het .algemeen, bouw van
waterzuiveringsstations en verschillende sleutel-op-de-deur
projecten.

De deelname van Belgie in sommige van de belangrijkste
joint-ventures die tot nu toe in china tot stand kwamen wordt
ten zeerste op prijs gesteld. Dit werd tij'dens onze missie bena-
drukt, maar ook verklaard door de Chinese handelsdelegatie
die op 9 juni in Brussel was.

Mijn bezoek aan Beijing, op uitnodiging van de Burgemees-
tcr van deze agglomerarie met 12 miljoen inwoners moet
gezien worden Binnen dit politieke en economische vertrou-
wenskader tussen Belgie en China. Beijing kampt met dezelfde
problemen als alle grote merropolen: decentralisatie, decon-
centratie, verkeer en milieu.

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest kan niet-economische
steun bieden door overdracht van kennis inzake stedebouwbe-
leid in een ontwikkelde moderne stad, inzake economische
middelen aan kapitalen en investeringen in een enorme markt,
potentieel gelijk aan dc rest van de wereld.

Tijdens de gesprekken met de Burgemeester van Beijing en
met de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse
Zaken hebben we banden kunnen smeden die in een formele
overeenkomst zullen bevestigd worden tijdens het tegenbezoek
van de Burgemeester van Beijing aan Brussel. Er werd een
werkgroep opgericht om de economische mogelijkheden in dit
kontakt tussen de twee metropolen te onderzoeken.

Om deze opdracht uit re voeren heb ik me laten begeleiden
door mijn Kabinetschef, mijn Adjunk-Kabinetschef, een
deskundige die bijzonder goed vertrouwd is met de Chinese
economische markf en een journalist van het dagblad LeSoir
die eveneens een China-kenner is.

Dc reiskosten van deze personen werden ten laste genomen
door de begroting van •mijn kabinet. Eike vlucht Brussel-
Beijing en terug heeft 188 730 Belgische frank gekost.

Mijn adviseur voor Externe Betrekkingen heeft ons in
Beijing vervoegd, komendevan een VN vergadering in Tokyo.

Pour notre pays, la croissance impressionnante du PNB de la
Republique populaire de Chine, et fa croissance du rythme des
importations offre des perspectives de cooperation a long
terme dans des domaines ou 1'industrie et la technologie beiges
s'averent particulierement competitives.

Au cours de la neuvieme Commission mixte de cooperation
UEBL-Chine qui s'est tenue A Bruxelles fin avril 1993, ont etc
retenus comme domaines prioritaires de la cooperation, les
secteurs de telecommunication, des transports, de 1'energie,
des traitements de metaux non ferreux, des machines textiles,
des fabrications metalliques en general, la construction de
stations d'epuration d'eau et divers projets cles sur porte.

La Belgique a une presence ties appreciee dans des joint-
ventures qui se classent parmi les plus importantes pour la
Chine, ce qui a etc souligne au cours de notre mission sur place
mais egalement pour des hommes d'affaires chinois en visite a
Bruxelles, Ie 9 juin dernier.

C'est dans Ie cadre de cette confiance a la fois polirique et
economique installee entre la Belgique et la Chine que s'est
inscrite ma mission a Beijing, a 1'invitation du Maire de cette
de 12 millions d'habitants qui connatt comme toutes les gran-
des metropoles des problemes de decentralisation, de decon-
centration, de circulation et d'environnement.

La Region de Bruxelles-Capitale peut apporter une aide par
Ie transfert de son savoir faire en matiere dc politique urbaine
d'une ville moderne developpee, des moyens economiques en
capitaux et en investissements dans un marche enorme, dont Ie
potentiel est egal a celui du reste du monde.

Au cours de nos entretiens avec Ie Maire de Beijing mais
aussi avec Ie Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires
etrangeres, nous avons pu etablir des liens qui seront continues
par un accord formel Beijing-Bruxelles fors dc la visite du
Maire de Beijing a Bruxelles. Un groupe de travail s'est mis en
place qui examine egalement les opportunites economiques
entre les deux metropoles.

Pour remplir cette mission, je me suis fait accompagner de
mon Directeur de Cabinet, mon Directeur de Cabinet adjoint,
un expert qui connait particulierement Ie marche economique
chinois et d'un journaliste du journal LeSoir•qui connaft egale-
ment bien la Chine.

Les frais de voyage de ces personnes ont et6 pris en charge
par Ie budget dc mon cabinet. Chaque vol Bruxelles-Pekin/
retour a coute 188 730 francs beiges.

Par ailleurs, mon conseiller en Relations exterieures a
rejoint la mission a Beijing, venant d'une reunion de 1'ONU
organisee a Tokyo.

Vraag nr. 635 van mevrouw Grouwels d.d. 25 mei 1993 (N.);

Balans van de gewestelijke toestand overeenkomstig het
koninklijk besluit houdende het Algemeen Reglement op de
Gemeentelijke Comptabiliteit.

a) Is de Execurieve in staat om, jaarlijks per 31 december,
de algemene toestand van het Hoofdstedelijk Gewesr weer te
geven in een balans mutatis mutandis, op de wijze vermeld in
het koninklijk besluit houdende het Algemeen Reglement op
dc Gemeentelijke Comptabiliteit.

Question n° 635 de Mme Grouwels du 25 mai 1993 (N.):

Bilaade la situation regionale conformementa 1'arreteroyal
portantle Reglement general sur la Comptabilitc communale.

a) L'Executif est-il a meme de traduire dans un bilan muta-
tis mutandis, chaque annee pour Ie 31 decembre, la situation
generale de la Region bruxelloise de la maniere prevue par
Parrete royal portant Ie Reglement general sur la Comptabilite
communale ?
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b) Bij negatief antwoord graag de motivatie wetende dat
een dergelijke balans wel degelijk van de gemeenten zai geeist
worden vanaf 1995.

Antwoord.'Hierbij vestig ik de aandacht van het geachte lid
op het feit dat de Rijkscomptabiliteit gebaseerd is op een
wetgeving die specifiek is (gecoordineerde wetten van 17 juli
1991, wet op het Rekenhof van 20 oktober 1846, enz.).

Bij de Staatshervorming is er tot nog toe geen einde gemaakt
aan de verplichring voor de Gemeenschappen en de Gewesten
om dc nog steeds van kracht zijnde wetgeving na te leven.
Nochtans is het zo dat de Normalisatiecommissie die onlangs
haar werkzaamheden heeft aangevat, tot taak heeft een kader
te bepalen dat nationaal zai btijven en de gedeelten van de
comptabiliteit aan te wij zen waarvan er door eike gefedereerde
entiteit eigen wetgeving zou kunnen worden uitgevaardigd.

In dat licht zou de Normalisatiecommissie voor de Rijks-
comptabiliteit kunnen suggereren om tot een zekere uniformi-
teit te komen op het stuk van gemeentelijke en gewestelijke
comptabiliteit.

Er is geen afwijking voorzien van de regels van het konink-
lijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Regle-
ment op de Gemeentelijke Comptabiliteit. De in her artiker76
voorziene balans zai op het einde van het eerste jaar, waarin
het Reglement van toepassing is, opgeeist worden.

b) En cas de reponse negative, je souhaiterais en connaltrc
la motivation etant donne que des 1995, un tel bilan sera effec-
tivement exige des communes.

Reponse :y attire 1'attention de 1'honorable membrc sur Ie
fait que la comptabilite de 1'Etat se fonde sur une legislation
qui lui est specifique (lois coordonnees du 17 juillet 1991, loi
sur la Cour des comptes du 29 octobre 1846, etc.).

La reformc de 1'Etat n'a jusqu'ici pas entame 1'obligation des
Communautes et Regions de se conformer a la legislation
nationale toujours en vigueur. Neanmoins, la Commission dc
Normalisation qui vient d'entamer ses travaux a pour mission
de definir un cadre qui restera national et les parties de la
comptabilite qui pourraient faire 1'objet d'une legislation
propre a chaque entile federee.

Dans cette optique, la Commission de Normalisation dc la
comptabilite dc 1'Etat pourraitsugg6rerderealiser une certainc
uniformisarion des comptabilites communale et regionale.

II n'est pas prevu de deroger aux regles etablies par 1'arretc
royal du 2 aout 1990 portant Ie Reglement general de la Comp-
tabilite communale. Le bilan prevu a 1'article 76 sera done
exige au terme de la premiere annee d'application du Regle-
ment.

Vraag nr. 640 van de heer Vandenbossche d.d. 9 juni 1993
(N.):

Onvoldoeade maatregelen terbewaring van de gemeentear-
chieven.

Krachtens artikel 132 van de nieuwe gemeentewet dienen de
burgemeester en de schepenen zorg te dragen voor de gemeen-
tearchieven en dit — krachtens de archiefwet — onder toezichr
van de Algemene Rijksarchivaris of zijn gemachtigde.

De meeste gemeenten dragen echter onvoldoende zorg voor
hun archieven. Er is in veel gemeenten geen geschikte bewaar-
ruimte, wat beschadiging of zeifs vernieling van archiefbe-
scheiden tot gevolg heeft. Bovendien is er geen of onvoldoende
ordening, met tijdverlies als gevolg bij het opzoeken van be-
scheiden.

Kan de Minister-Voorzitter mij een antwoord geven op
volgende vragen:

— Kan de Brusselse Regering, samen met het Algemeen
Rijksarchief, concrete maatregelen nemen om die toestand te
verbeteren ?

Welk toezicht oefent u uit op de naleving van artikel 132 van
de gemeentewet ?

— Kunnen de gemeenten niet verplicht worden om, af-
zonderlijk of in intercommunaal verband, een archivaris in
dienst te nemen ?

Kunnen de gemeenten hiervoor toelagen ontvangen ?

Question n° 640 de M. Vandenbossche du 9 juin 1993 (N.):

Mesures insuffisantes pour la conservation des archives
communales.

En vertu de 1'arricle 132 de la nouvelle loi communale, les
bourgmestre et echevins doivent veiller a la garde des archives
communales et ceci — en vertu de la loi sur les archives — sous
le controle de 1'Archiviste general du Royaume ou de son dele-
gue.

Toutefois, la plupart des communes veillent insuffisamment
a la garde de leurs archives. De nombreuses communes ne
disposent pas d'entrep6t approprie, cequi entratne la degrada-
tion, voire la destruction de documents d'archives. En outre,
leur classement est insuffisant sinon inexisiant, avec pour
resultat une perte de temps lors de la recherche de documents.

Le Ministre-President peut-il me dire:

— Si le Gouvernement bruxellois peut prendre, conjointc-
ment avec les Archives generates du Royaume, des mesures
concretes pour ameliorer cette situation ?

Quel controle il exerce sur le respect de 1'article 132 de la
nouvelle loi communale ?

— Si les communes ne peuvent etre contraintes d'engager
un archiviste, separement ou sur une base intercommunaTe ?

Si les communes peuvent recevoir des subsides a cet effet ?
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Wat doet u om de gemeenten, hetzij individueel, hetzij in
intercommunaal verband aan te zetten tot de indienstneming
van een universitair geschoolde archivaris ?

Antwoord: Het college van burgemeester en schepenen
draagt de vollcdige verantwoordelijkheid voor de samenstel-
ling, de bewaring en deinventarisatievan hetgemeentcarchief.

Hct college is, met uitsluiting van de gemeenteraad, bevoegd
om maatregelen te treffen inzake het archief. Zo kan het
college een ambtenaar, eventueel de gemeentesecretaris, belas-
ten met de rangschikking van het archief.

Het college beslist eveneens over de plaats van het archief.
Indien er zich in het gemeentehuis geen gepaste opslagruimte
bevindt kan het archief op een andere plaats ondergebracht
worden. De archiefwet van 24 juni 1955 biedt aan de gemeen-
ten bovendien de mogelijkheid om stukken, die ouder zijn dan
100 jaar of die geen nut meer hebben voor de administratie
over te brengen naar het Rijksarchief.

De stukken die in dc gemeentearchieven bewaard worden
staan krachtens artikel 6 van de archiefwet onder her toezicht
van de Algemene Rijksarchivaris of diens gemachtigden. Zij
oefcnen een algemene controle uif op de naleving van de
verplichtingen die voortvloeien uit artikel 132 van de nieuwe
gemeentewet. Indien uit het controleverslag van de archiefin-
spectie zou blijken dat het gemeentearchief slecht gehouden
wordt kan de verplichte neerlegging van alle stukken ouder
dan 100 jaar bevolen worden. Aangezien de Rijksarchivaris
niet over dwangmiddelen beschikt, kan indien nodig beroep
gedaan worden op de toezichthoudende overheid om in de
plaats van het in gebreke blijvend college de nodige maatre-
gelen re nemen voor de bewaring van her archief of voor de
neerlegging van de stukken in het Rijksarchief.

Uit een recentelijk verschenen publikatie van her Algemeen
Rijksarchief, Inspection des archives des communes et des
CPASde I'agglomeration bruxelloise, blijkt dat de plaats van
bewaring en de staar van de archieven van de gemeenren over
het algemeen goed is. In bepaalde gevallen is her nierremin
noodzakelijk verbeteringen aan te brengen.

Uit dc inspectie blijkt echter vooral het veelal ontbreken van
een inventaris, en de noodzaak om een ambrenaar specifiek re
bclasren met het beheer van de archieven.

Deze aanbevelingen zullen door middel van een omzend-
brief ter kennis van de gemeenten gebracht worden.

Een bijzondere toelage voor de indienstneming van een
archivaris wordt momenteel niet overwogen.

Ce qu'il fait pour inciter les communes a engager, indivi-
duellement ou sur une base intercommunale, un archiviste de
niveau universitaire ?

Reponse: Le college des bourgmestre er echevins portc
1'enriere responsabilite en matiere de constirurion, de garde et
d'inventaire des archives communales.

Le college cst, a 1'exception du conseil communal, compe-
tent pour prendre des dispositions concernant les archives. Le
college peut en effet charger un fonctionnaire, eventuellement
le secretaire communal, du classemenr des archives.

Le college fixe aussi la localisarion des archives. A defaut dc
depot approprie a la maison communale, les archives peuvent
etre entreposees dans un aurre endroir. La loi relative aux
archives du 24 juin 1955 offre, en outre, aux communes la
possibility pour les pieces daranr de plus de 100 ans ou qui nc
presentent plus d'utilite adminisrrarive, de les remettre aux
archives de 1'Etat.

Les documents detenus dans les archives communales sont,
en verru de 1'article 6 de la loi relative aux archives, sous la
surveillance de 1'Archivisre general du Royaume ou de ses dele-
gues. Us excercent un controle general sur le respect des obliga-
tions decoulant de 1'article 132 de la nouvelle foi communale.
En cas de negligence dans la renue des archives communales
d'apres un rapport de controle de 1'inspection des archives, le
depor obligaroire de roures les pieces de plus de 100 ans peut
etre ordonne. Vu que 1'archivisre du Royaume ne dispose pas
de moyens coercirifs, on peur, le cas echeant, faire appel a
1'Autorite de tutelle pour prendre les dispositions requises pour
la conservation des archives ou pour le depot des pieces aux
archives ou pour le depot des pieces aux archives de 1'Etat, a la
place du college qui ne remplit pas ses obligations.

II ressorr d'une r6cente publication des Archives generates
du Royaume, Inspection des archives des communes et des
CPAS de I'agglomeration bruxelloise, que le lieu de conserva-
tion et 1'etat des archives communales s'avere generalcment
bon. Dans certains cas, des ameliorations sont neanmoins
indispensables.

L'inspection attire surtout 1'attention sur le manque
frequent d'inventaires et la necessite de confier la gestion des
archives a un fonctionnaire specifique.

Les communes seront informees de ces recommandations
par voie de circulaire.

Un subside special pour 1'engagement d'un archiviste n'est
pas prevu a ce jour.

Vraag nr. 641 van mevrouw de Ville de Goyet d.d. 9 juni 1993
(Fr.):

Voorstellen naar aanleiding van «Wonen te Brussels

Bij dc voorstelling van de studie « Wonen te Brussel» heeft
de coordinator van her werk gezegd dat de weteiischappers na
afloop van de werkzaamheden 60 voorstellen of werkpistes
hebben naar voren gebracht om een opiossing re bieden aan de
problemen die in die srudie worden behandeld (verlies aan
inwoners, uircenrijren van de srad, onevenwichr war her
aanbod van woningen berrefr,...).

Question n° 641 de Mme de Ville de Goyet du 9 juin 1993 (Fr.);

Propositions d'action de /'etude «Habiter Brwcelles».

Lors de la presentation de 1'etude «Habiter Bruxelles», la
responsable de la coordination du travail a precise qu' au terme
du travail, les scientifiques avaient elabore 60 propositions ou
pistes de travail pour apporter certaines reponses aux problc-
mes evoques dans 1'etude (perte d'habitants, cesures urbaines,
inadequation de 1'offre de logements,...).
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Deze voorstellen staan niet in de synthese die wij hebben
ontvangen. Naar de toekomst toe lijkt het echter van funda-
menteeT belang het advies van specialisten te kennen wat de
vast te leggen prioriteiten betreft.

Kan de heer Minister me zeggen waarom de Raadsleden het
tweede synthesedocument van het «Instituut de sociologie »
van de ULB niet hebben ontvangen ?

Kan de Minister me zeggen weike aanbevelingen ofactiepis-
tes naar voren werden geschoven ?

Antwoord:Het hoofddoel van de studie «Wonen in Brus-
sel» was het opmaken van een stand van zaken betreffende alle
elementen die de toegang tot huisvesring bel'nvloeden: sociale
vraag, aanbod, effect op de ruimte, economische eisen... (de
studie had geen betrekking op sociale woningen of andere
zuivere openbare woningen).

Een synthese van dc duizenden bladzijden van de verslagen
werd opgenomen in het eindverslag dat overgemaakt werd aan
de leden van de Commissie Ruimtelijke Ordening van de
Raad.

Door de stellers van de studie werd er aanvullend een reeks
voorstellen uitgewerkt. Ik maak u deze indicatieve lijst schrif-
telijk over.

Aan dit denkwerk werd voor meerdere redenen geen ver-
spreiding gegeven:

— Voor de formulering was er in veel gevallen nog
onderzoek nodig (b.v. voor nr. 8 op de lijst: de stedelijke steun-
kernen);

— Sommige waren niet uitvoerbaar (b.v. nr. 47, controlc
op de huurprijzen);

— Vele vroegen naar beslechting: men kan b.v. niet tege-
lijkertijd pleiten voor toename van het aanbod aan gronden
(nr. 30) en voor het behoud van grondreserves (nr. 28), dat
vraagt eerst een doorgedreven analyse.

Bij het doornemen van de lijst zai u kunnen vaststellen dat
vele van deze voorstellen als inspiratie of als ruimere
verantwoording gcdiend hebben voor een aantal optics die
vandaag reeds toegepast worden en waarvan ik verslag heb
uitgebracht in mijn uiteenzetting voor de Commissie.

Fundamenteler is dat de meeste van deze voorstellen
onderzocht zullen worden in het raam van de opmaak van het
Gewestelijk Ontwikkelingsplan; dat plan moet zorgen voor de
convergentie tussen de talrijke thematische benaderingen en
zorgen voor samenhang door het maken van keuzen.

Dans la synthese que nous avons recue, ces propositions
d'action ne figurent pas. Or, il semble fondamental pour envi-
sager 1'avenir de connattre 1'avis des specialistes quant aux
priorites a degager.

Le Ministre-President peut-il me donner les raisons pour
lesquelles les conseillers n'ont pas eu connaissance du second
volume-synthese elabore par 1'Institut de sociologie de 1'ULB ?

Le Ministre-President peut-il me dire en quoi consistent les
recommandations ou pistes d'actions proposees ?

Reponsci L'etudc «Habiter Bruxelles* avait pour objet
essentiel de poser un diagnostique sur la question de 1'habitat
— hors le logement purement public (social, communal,...) —
dans routes les composantes qui interferent sur 1'acces a celui-
ci: demande sociale, offre, effet spatiaux, contraintes economi-
ques, etc.

Les milliers de pages des rapports ont ete synthetises dans le
rapport final transmis aux membres de la Commission dc
1'Amenagement du Territoire de votre Conseil.

Ce n'est qu'a titre complementaire que les auteurs de 1'etude
ont elabore une serie de propositions, dont je vous transmets la
liste indicative par courrier.

Je n'ai pas souhaite la diffusion de ces reflexions pour
plusieurs raisons:

— Nombre d'entre elles, dans leur formulation, necessi-
taient des investigations complementaires (par exemple: les
noyaux d'appui urbain n° 8 de la liste);

— Certaines d'entre elles ne m'ont pas semblees pertinentes
ou real isables (par exemple: controle des prix des loyers n° 47);

— Laplupart necessitaient des arbitrages: par exemple, on
ne peut pfaider globalement 1'accroissement de 1'offre fonciere
(n0 30) et la preservation des reserves foncieres (n° 28) sans une
analyse affinee et spatialisee.

A la lecture de la liste, vous vous rendrez comptc de ce que
nombre de ces propositions ont inspire ou ont plus amplement
justifie un certain nombre d'options qui sont en oeuvrc
aujourd'hui, et dont j'ai rendu compte dans 1'expose fait
devant la Commission.

Mais ce qui est plus fondamental encore, c'est que la plupart
de ces propositions sont a examiner dans le cadre de 1'elabora-
tion du Plan regional de Developpement; celui-ci doit en effet
assurer la convergence des multipfes approches thematiques, et
creer un cadre de coherence en assurant les arbitrages necessai-
res.

Vraag nr. 642 van mevrouw Nagy d.d. 14 juni 1993 (Fr.):

Hot gebrek aan informatie van de buuitbewoners in het
kader van de projecten van de Zuldm/k.

In een onlangs verschenen artikel van de krant LaLanterne
van 1 juni 1993 staat dat er geen informatie wordt gegeven over
de termijnen en de wijze van onteigening waaronder de buurt-
bewoners van de betrokken wijk te lijden hebben.

Question n° 642 de Mme Nagy du 14 juin 1993 (Fr.):

L'absencc d'in formation des riverains dans le cadre des
projets du quartier du Midi.

Un recent article du quotidien LaLanterne du I" juin 1993
fait ctat de 1'absence d'information quant aux delais et modali^
tes d'exportation dont souffrent les riverains dans le quartier
concerne.
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Ze klagen er inderdaad over dat het informatielokaal dat het
Gewest twee jaar geledcn had geopend in de Veeartsenijstraat
gesloten is. Het artikel herinnert eraan dat het Gewest deze
informatietaak aan de gemeente had overgelaten en dat het
antwoord van Sint-Gillis gunstig was. Wat de gemeente
Anderlecht betreft, kan de Minister mij zeggen:

1. Of er contacten werden genomen met deze gemeente om
deze informatie te organiseren en in voorkomend geval wat het
antwoord was van de gemeente ?

2. Of het inderdaad waar is dat er geen enkele informatie
wordt gegeven aan de betrokken buurtbewoners en weike
houding hij zai aanncmen om daar te verhelpen ?

Antwoord;Het dagblad LaLanterne bracht op 1 juni 1993
verslag uit over de irritatie van een eigenaar, wiens gebouw
van openbaar nut werd verklaard door twee koninklijke
besluiten van 5 augustus 1991 en 27 november 1991 tot ontei-
gening ten voordele van de NMBS.

Nergens in dat artikel heb ik een verwijzing gevonden naar
de informatieantenne die ik reeds vanaf 24 oktober 1991 heb
laten oprichten en werken, onmiddellijk dus na de goedkeu-
ring van het richtschema door de Executieve.

Wcl kan ik u daarover het volgende mededelen:

— Door het Gewest werden er info-antennes geopend in de
Emile Feronstraat, in lokalen die ter beschikking werden ge-
steld door de gemeente Sint-Gillis, en in de Veeartsenstraat, in
lokalen die ter beschikking werden gesteld door de Renovatie-
cel van de gemeente Anderlecht.

Deze infodiensten geven een volledige en objectieve infor-
matie over de beslissingen van het Gewest, inzonderheid om de
onzekerheden die onrstaan door de vastgoedspeculatie weg te
nemen en om eike wijkbewoner in staat te stellen inzichr te
krijgen in de beschermingsperimeters (de ruimste) en in de
operationale zones. Aan de inwoners uit de operationele zones
kon men daardoor de eerste informatie geven en zeifs een pre-
dossier opstellen. Deze actie was zeker niet nutteloos want de
spcculatie werd sinds her begin van 1992 gestopt.

— Na de informatieperiode over het richtschema werden er
door de bewoners vooral inlichtingen verwacht over de BBP's
en over de onteigeningsperimeters. Daar de informatie betref-
fende BBP's een gemeentelijke bevoegdheid is, werd er beslo-
ten om ze per gemeente te verstrekken; de informatie over de
onteigeningen dient door de NMBS verstrekt te worden wat de
perimeter betreft waarvoor een koninklijk besluit tot onteige-
ning werd uitgevaardigd en door het Gewest en zijn uitvoerder
de NV Brussel Zuid voor de operationele perimeter rond de
Fonsnylaan.

Om dc verwachtingen van de omwonenden van de Fons-
nylaan te beantwoorden, werd er door de gemeente Sint-Gillis,
in nauw overleg met de NV Brussel Zuid informatie ter
beschikking gesteld, telkens van zodra deze beschikbaar was.

Wat de Frankrijkstraat en omgeving betreft, heb ik op
2 maart 1992 een ontwerp-protocolvoorgesteld aan de NMBS
waarin de antenne belast werd met het verspreiden van infor-
matie over de stand van de plannen en met het begeleiden van
de herhuisvesting van de bewoners. Tot op heden werd dit
voorstel nog niet door de NMBS goedgekeurd.

Us se plaignent en effet d'etre prives de 1'antenne informative
que la Region avait ouverte voici deux ans, a la rue des Veteri-
naires. L'article rappelle que la Region avait delegue cette
tache d'information alix communes et que la presse de Saint-
Gilles avait etc favorable. Quant a la part qui incombe a la
commune d'Anderlecht, Ie Ministre peut-il me dire:

1. Si des contacts ont etc pris avec ladite commune pour
organiser cette information et Ie cas echeant, quelle a ete la
reponse de la commune ?

2. S'il s'avere en effet qu'aucune information n'est fournie
aux riverains concernes, quelle sera son attitude pour pallier
cette carence ?

Repoase-.Le quoridien LaLanterne du 1" juin 1993 fait etat
de 1'irritation d'un proprietaire dont 1'immeuble a ete declar6
d'utilite publique par deux arretes royaux d'expropriation en
date des 5 aout 1991 et 27 novembre 1991, pris au profit de la
SNCB.

Je n'ai trouve nulle mention dans 1'article concern^ de
1'antenne d'information quej'avais pris soin de faire ouvrir des
Ie 24 octobre 1991, aussitot apres approbation du schema-
directeur que 1'Executif regional avait fait etablir en son temps.

II m'est toutefois possible de vous apporter les precisions
suivantes:

— Une antenne d'information a etc ouverte par la Region
dans les locaux mis a disposition par la commune de Saint-
Gilles, rue Emile Feron et par la cellule de renovation
d'Anderlecht, rue des Veterinaires.

La tache de cette antenne a etc d'apporter une information
complete et objective sur les orientations prises par la Region
afin notamment de faire cesser les inquietudes nees de la specu-
lation et de permerrre a chacun des habitants du quartier de se
situer par rapport aux perimetres de prorecrion (les plus eten-
dus) et les zones operationnelles. Lorsque cet habitant se trou-
vait dans une zone operationnelle, ceci permerrair en ourre de
lui donner une premiere information et de constituer un pre-
dossier. Cette action a porte ses fruits puisque la speculation a
effectivement cessee depuis Ie debut de 1'annee 1992.

— Passee la periode d'information sur Ie schema-directeur,
les renseignements attendus par les riverains concernaient
d'une part les PPAS et d'autre part les perimetres d'expropria-
tion. L'information sur les PPAS etant, par essence, de compe-
tence communale, il a etc decide qu'elle serait donnee au
niveau de chaque commune; 1'information sur les expropria-
tions releve de la SNCB en ce qui concerne Ie perimetre pour
lequel, elle a beneficie d'un arrete d'expropriation et de la
Region et de son operateur Bruxelles-Midi pour Ie perimetre
operationnel avenue Fonsny.

Pour 1'avenue Fonsny, afin de repondre a 1'attente des rive-
rains, la commune de Saint-Gilles, en etroite concertation avec
la societe Bruxelles-Midi a tenu a disposition de la population
les elements d'information au fur et a mesure de leur elabora-
tion.

Pour Ie c6te « rue de France », j'ai propose a la SNCB Ie 2
mars 1992 un projet deprotocole aux termes duquel 1'antenne
devait etre chargee de diffuser 1'information sur 1'avancement
des projets et de faciliter Ie relogement des habitants. Cette
proposition n'a a ce jour pas etc acceptee par la SNCB.
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Daar de onteigening van de betrokken gronden tot de be-
voegdheid van de NMBS behoort, kan niemand haar
verplichten om meer informatie te verstrekken aan de omwo-
nenden dan deze die ze wenst te geven. Dit geldt des te meer
daar do belangrijkste vraag van de bewoners betrekking heeft,
zoals trouwens benadrukt wordt in het artikel in LaLanterne,
op het bedrag dat hen zai voorgesteld worden en her antwoord
op deze vraag behuort noch tot de bevoegdheden van het
Gewest noch tot deze van de betrokken gemeenten.

In het raam van de bilaterale contacten met de NMBS heb ik
nooit nagelaten te benadrukken welk belang ik hecht aan een
gelijke behandeling van de bewoners uit het door de NMBS
onteigende huizenblok met deze die geldt voor de bewoners
van de operationele zone rond de Fonsnylaan.

L'expropriation des terrains concern6s relevant dc sa
competence, nul ne peut contraindre la SNCB a apporter aux
riverains, plus d'informations qu'elle ne souhaite en donner,
d'autant, comme Ie souligne 1'article dc La Lanterne, quc la
veritable question posee par les riverains concernc Ie prix qui
leur sera propose, question qui ne releve dc la competence ni de
la Region, ni des communes concernees.

Dans Ie cadre des contacts bilatcraux avec la SNCB, je nc
manque jamais de rappeler 1'interet que {'attache a cc que les
habitants de 1'llot exproprie par la SNCB recoivent la mcmc
attention que celle qui leur est portee dans Ie secteur operation-
nel cote avenue Fonsny.

Vraag nr. 645 van de heer de Simonet d.d. 19 juli 1993 (Fr.):

De dure overeenkomst tussen de Executieve en Cooparch
m.b.t. hetopstellen van het Gewestelijke Ontwikkeliagsplan.

Wat het opstellen van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan
betreft, rijst een vraag m.b.t. de onderhands gesloten over-
eenkomst tussen de Executieve en de maatschappij Cooparch-
RU, weike betrekking heeft op:

a) de raadpleging van internationale deskundigen, aange-
wezen door de deskundige-coordinator, voor eike aangelegen-
heid die betrekking heeft op her opstellen van het Gewestelijk
Ontwikkelingsplan,

b) de voorbereidende fase voor het opstellen van de grafi-
sche documenten van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan;

c) het secretariaat van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan;

d) het zoeken naar dc wijzigingen die in de bestaande regle-
mentaire plannen, naar gelang van de doelstellingen en van de
middelen van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan, moeten
worden aangebracht, alsmede de cartografie van het plan en de
definitieve cartografische weergave van de aspecten ervan die
dergelijke drager vergen.

Met de overeenkomst is een bedrag van meer dan 12 miljoen
frank gemoeid, war de Inspectie van Financien terecht doet
wijzen op de extreem hoge kostprijs van het contract.

Bovendien betreurt de Inspectie van Financien dat ze voor
een voldongen feit is geplaatst. Op het ogenblik dat de Execu-
tieve haar heeft geraadpleegd, was de periode waar in de aan
Cooparch toegekende opdrachten moeten worden uitgevoerd
reeds aangevangen (artikel 7 van de overeenkomst).

1. Waarom heeft de Executieve de Inspectie van Financien
niet preventiefover het contract om advies gevraagd ? Heeft de
Executieve rekening gehouden met de opmerkingen van de In-
spectie van Financien m.b.t. de extreem hoge kostprijs ervan ?

2. Kan de Minister-Voorzitter me meer informatie ver-
schaffen over de respectievelijke rollen en opdrachten van de
verschillende consultants en maatschappijen die betrokken
worden bij de voorbereiding en de opsteHing van het Gewes-
telijk Ontwikkellingsplan (Stratec, Cooparch, mevrouw
Roggemans) ? Is er zorgvuldig nagegaan of er overlappingen
mogelijk waren ?

Question n° 645 de M. Simonet du 19 juillet 1993 (Fr.):

La convention couteuse entrel'Executifet Cooparch dans Ie
cadre de /'elaboration du PRD.

Dans Ie cadre de 1'elaboration du Plan regional dc Develop-
pement, une question se pose a propos d'une convention cntrc
I'Executif et une societe Cooparch-RU. II s'agit de la conclu-
sion de gre a gre avec la firme Cooparch d'un marchc relatifa:

a) la consultation d'experts internationaux dcsignes par
1'expert-coordinateur pour toute matiere g6neralement quel-
conque ayant trait a 1'elaboration du PRD;

b) la phase preparatoire a la realisation des documents
graphiques du PRD;

c) Ie secretariat du PRD;

d) la recherche des modifications a apporter aux plans
reglementaires existants en fonction des objectifs et des
moyens du PRD ainsi que sa cartographic, 1'expression carto-
graphiee definitive des volets du PRD qui necessitcnt un tel
support.

Le marche s'eleve a plus de 12 000 000 de francs ce qui
conduit 1'Inspection des Finances a evoquer a juste titrc «lc
caractere exrremement couteux de la Convention*.

Bien plus, 1'Inspection des Finances deplore avoir et6 placee
devant le fait accompli puisque, a la date ou I'Executif 1'a
consultee, les periodes de missions confiees a Cooparch etaient
deja largement entamees (article 7 de la convention).

1. Pourquoi I'Executif n'a-t-il pas saisi preventivement
1'Inspection des Finances du contrat ? L'Executif a-t-il pris en
compte les remarques de 1'Inspection des Finances relatives au
caractere extremement couteux de la convention ?

2. Le Ministre-President peut-il me preciser les r6les et
missions respecrifs des differents consultants et societes inter-
venant dans le cadre dc la preparation et de 1'elaboration du
PRD (Srratec, Cooparch, Mme Roggemans) ? Les risques de
doubles emplois ont-ils etc soigneusement poses ?
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3. Hoe hoog ligt het totale bedrag van de prive-consultancy
overeenkomsten die in het kader van het opstellen van het ge-
westelijk ontwikkelingplan werden gesloten ?

Antwoord: De eigenlijke uitwerking van het ontwerp van
GOP nam een aanvang op 1 juni 1992. Sindsdien werd de
opdracht permanent verder uitgevoerd, zonder dat een
werkdag werd onderbroken. De uitwerking gebeurde onder
toezicht van en in nauwe samenwerking met een Begeleidings-
comite samengesteld uit vertegenwoordigers van alle Admini-
straties, Para-regionalen en Kabinetten in het Gewest.

Het contract van Cooparch, waarover sprake, past in deze
continuiteit en heeft zijn plaats binnen de begroting 1993 die
werd voorzien voor de uitwerking van het ontwerp.

Zoals elk professioneel studiebureau houdt Cooparch een
nauwgezette boekhouding bij van het aantal uren dat wordt
besteed aan het GOP. Het BSRO is zeer goed op de hoogte van
de details met betrekking tot de prestaties die reeds werden
geleverd en deze die nog noodzakelijk zijn om deze opdracht
tot een goed einde te brengen.

2. Alle overeenkomsten met groepen experts die onder co-
ordinatie van M.L. Roggemans bijstand verlenen aan de Rege-
ring bij de uitwerking van het ontwerp van het Gewestelijk
Ontwikkelingsplan, zijn gebaseerd op een raamovereenkomst
die uitdrukkelijk voorziet in onderhandse contracten met een
zeker aantal consultants (advies van de Inspectie van Financien
op 30 September 1992). Deze consultants zijn rechtstreeks of
via onderaanneming verantwoordelijk voor een of meerdere
luiken van de sectonele studies die worden uitbesteed met het
oog op de uitwerking van het GOP. Ter aanvulling van deze
raamovereenkomst worden vervolgens, afhankelijk van de
behoefte, specifieke overeenkomsten gesloten met de consul-
tants. De raamovereenkomst legt daarnaast tevens de bedra-
gen van de honoraria vast:

Senior expert: 3 000 Belgische frank/uur;

Junior expert: 1 500 Belgische frank/uur;

plus in voorkomend geval de secretariaatskosten.

De opdrachr bestaat in:

— een diagnose van de recente evolutie in het Gewest en
bijstandbij deselectieprocedurevanstrategischeoptiesvanhet
Gewestelijk Ontwikkelingsplan;

— de samenstelling van de noodzakelijke cartografie ter
illustratie van de algemene en sectonele scenario's van het
Gewestelijk Ontwikkelingsplan;

— het onderzoek naar wijzigingen die aan dc bestaande
reglementeringsplannen moeten worden aangebracht in func-
tie van de doelstellingen en de middelen van het GOP en de
cartografie die ermee verbonden is;

— een diagnose en optiebepaling voor het GOP wat betreft
het leefmilieu;

— het opstellen van een rooster van de gemengde stads-
functies en van de lokalisatie van de arbeid;

3. Quel est Ie montant total des conventions de consultance
privees passees dans Ie cadre de 1'elaboration du PRD ?

Repoase: 1. Le travail reel d'elaboration du projet de PRD
a commence au 1" juin 1992. II se deroule de maniere continue
depuis lors sans aucun jour ouvrable d'interruption, sous le
controle d'un Comite d'accompagnement compose de repre-
sentants de chaque Administration, Para-regional et Cabinet
de la Region et en collaboration quotidienne etroite avec ces
instances.

Le contrat de Cooparch dont question s'inscrit dans cette
continuity et prend place au sein du budget 1993 prevu pour
1'elaboration du projet.

Cooparch, comme tout bureau d'etude serieux, tient une
comptabilite tres precise des heures affectees aux travaux PRD
et 1'AUAT est parfaitement au courant des details des presta-
tions effectuees et de celles necessitees pour mener le travail A
bien.

2. L'ensemble des conventions qui sont passees avec des
, oupes d'experts charges d'assister le Gouvernement dans
'elaboration du projet de Plan regional de Developpement

sous la coordination de M.L. Roggemans, le sont sur base
d'une convention-cadre qui prevoit explicitement la conclu-
sion de gre a gre avec un certain nombre de consultants (visa de
1'Inspection des Finances en date du 30 septembre 1992). Ces
consultants ont en charge directement ou par voie de sous-
traitance d'un ou plusieurs volets des etudes sectorielles
commandoes en vue de 1'etablissement du PRD. A 1'appui de
cette convention-cadre, des conventions specifiques sont
ensuite passees selon les besoins avec les consultants. Cette
convention-cadre precise par ailleurs le montant des honorai-
res qui s'eleve i:

Expert senior: 3 000 francs belges/heure;

Expert junior: 1 500 francs belges/heure;

et les frais de secretariat en sus s'il y a lieu.

II s'agit a ce jour:

— d'une mission concernant le diagnostic de 1'evolution
recente de la Region ainsi que 1'assistancc A la demarche de
choix des options strategiques du Plan regional de Developpe-
ment;

— d'une mission de realisation de la cartographic neces-
saire a 1'illustration des scenarios generaux et sectoriels du
projet de Plan regional de Developpement;

— de la recherche des modifications a apporter aux plans
reglementaires existants en fonction des objectifs et de moyens
du PRD ainsi que sa cartographic;

— 1'etablissement du diagnostic et des options du PRD en
matiere d'environnement;

— 1'etablissement d'une grille dc mixite des fonctions
urbaines et de localisation de 1'emploi;

416
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— juridische bijstand;

— advies aan de Europese Instellingen te Brussel en de
wijze waarop deze passen in het Gewestelijk Ontwikkelings-
plan;

— advies bij de uitwerking van culturele belcidslijnen van
het Gewestelijk Ontwikkelingsplan;

— de waarneming van de evolutic in bezettingsgraad van
kantoren — 1987/1992 —, van de mobiliteit van de personen
die in de kantoorgebouwen werken, van de capaciteit van de
verschillende functies van de grootstedelijkc polen en van de
evolutie van het ruimtegebruik door administratieve acrivitei-
ten,

raadgevingen voor heel het sociale huisvestingsbeleid.

De respectieve functies en opdrachten die de verschillende
consultants en bedrijven vervuflen, worden telkens bepaald in
de overeenkomst die hen aan het Gewest bindt. Er is geen
dubbel gebruik mogelijk.

Mevrouw Roggemans werd door het Gewest voltijds aange-
worven als coordinatrice van het ontwerp van GOP. Zij neemt
geen enkele functie waar op het kabinet-van de Minister-
Voorzitter.

3. De begrotingen 1992 en 1993 voor de uitwerking van het
ontwerp van GOP zien er als volgt uit:

1992:6,2.

1993:

1. Voornaamste vastleggingen op 1 juli 1993: 30,3;

2. Voorziene vastleggingen: 15,7;

3. Openbaar onderzoek (gepland voor 1993 en 1994): 20.

— d'une mission d'assistance juridique;

— d'une mission de conseil relative aux Institutions euro-
peennes a Bruxelles et leur insertion dans Ie Plan regional de
Developpement;

— d'une mission de conseil concernant 1'elaboration des
axes culturels du Plan regional de Developpement;

— d'une mission concernant 1'evolution de 1'occupation
des bureaux en 1987 et 1992, la mobilite des occupants des
immeubles de bureaux, la capacite des differentes fonctions
des grands p6les mctropolitains, les capacites des differentes
fonctions dans les grands p6les metropolitains, evolution de la
consommation d'espaces par les activit6s administratives;

— de consultations pour 1'ensemble de la politique du loge-
ment social.

Les r6les er missions respectifs des differents consultants et
societes sont chaque fois precis6s par la convention qui les lie a
la Region. Aucun double emploi n'est possible.

Mme Roggemans est engagee plein temps par la Region
pour assurer Ta coordination du projet de PRD. Elle n'assume
aucune fonction au sein du cabinet du Ministre-President.

3. Les budgets d'elaboration pour 1992 et 1993 du projet dc
PRD sont:

1992: 6,2.

1993:

1. Principaux engagements realis6s au 1" juillet 1993:30,3,

2. Pr6vision d'engagement: 15,7,

3. Enquete publique (a realiser en 1993 et 1994): 20.

Vraag nr. 649 van de heer Zenner d.d. 25 juni 1993 (Fr.):

Mogclifke gewestelijke subsidie van de gemeente Molen-
beek voor haar deelneming aan het kapitaal van R WDM.

Naar aanleiding van mijn interpellatie tijdens de vergade-
ring van 11 juni 1993 betreffende het openbaar industrieel
initiatief in het Brussels Gewest en de privatisering van de
GIMB, heeft de Minister Rufin Grijp, die namens de Minister -
Voorzitter sprak, voorgesteld dat ik hem een vraag zou stellen
die tot zijn bevoegdheid behoort. Ziehier dus mijn vraag.

Hoe wordt de bijdrage van 10 miljoen die de gemeente
Molenbeek in het kapitaal van de SC Molenbeek inbrengt en
waarvan sprake was in de kranten van 14 mei jl. gefinancierd ?
Bestaat er een begrotingskrediet dat door de gewestelijke
toezichthoudendeoverheid werd goedgekeurd ? Bestaat er een
voorfinanciering of een gewestelijke subsidie?

Vind de heer Minister-Voorzitter niet dat het erg is vast te
stellen dat het voorzitterschap van de raad van beheer van de

Question n° 649 de M. Zenner du 25 juin 1993 (Fr.):

Subvention eventuellede•laRegion a/a commune de Molen-
beek pour sa participation au capital du RWDM.

Au cours de mon interpellation sur «1'initiative industriellc
publique en Region bruxelloise et la privatisation de la SRIB »
tors de la seance du 11 juin 1993, M. Ie Ministrc Rufin Grijp
qui representait Ie Ministre-President m'a suggere de lui poser
une question de sa competence que voici.

Comment la participation, annoncee dans la presse du
14 mai dernier, de 10 millions de francs au capitaf de la SC
RWDM par la commune dc Molenbeek, est-elle financec?
Existe-t-il un credit budgetaire approuve par la tutelle regio-
nale ? Y a-t-il un prefinancement quelconque ou une subven-
tion regionale ?

M. Ie Ministre-President ne considere-t-il pas qu'il est
facheux de constater que la presidence du conseil d'adminis-



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 30 September 1993 (nr. 33)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 30 septembre 1993 (n° 33) 3323

club wordt waargenomen door de voorzitter van de GIMB,
naast met de burgemeester van Molenbeek en met een van de
grootste lokale vastgoedpromotoren, die zijn investering in de
voetbalclub heeft verantwoord door het feit dat zijn groep in
de gemeente 60 000 m2 aan vastgoedprojecten heeft ?

Aatwoord: Ik heb de eer het geachte lid het antwoord op
zijn vraag te verstrekken.

De gemeentelijke deelneming in het kapitaal van de CV
«RWDM» werd gefinancierd met een lening bij de NV
«Gemeentekrediet van Belgie» en is terugbetaalbaar over
10 jaar.

De noodzakelijke kredieten werden, zowel in uitgaven als
ontvangsten.ingeschrevenopdebegroting 1993 (arrikel 1240/
816/01) en zijn goedgekeurd door de toezichthoudende over-
held.

Er is ter zake geen gewestelijke financiele tussenkomst.

Aangaande het feit dat de voorzitter van de raad van beheer
van de club ook voorzitter is van de GIMB, zie ik geen bezwa-
ren.

De GIMB is namelijk op geen enkele wijze betrokken bij de
CV « RWDM » en de acriviteiten van de heer Serge Vilain in
het kader van de club zijn dan ook volledig op persoonlijke
titel.

(ration du club soit assuree par Ie president de la SRIB au c6te
du nouveau bourgmestre de Molenbeek et de 1'un des princi-
paux promoteurs immobiliers de la place qui a justifie son
invesrissement dans Ie football club par Ie fait que « son groupe
a des projets immobiliers concernant 60 000 m2 dans la
commune »?

Reponse: L'honorable membrc voudra bien trouver ci-
dessous la reponse a sa question.

La participation communale dans Ie capital de la Societ6
cooperative « RWDM » a etc financee par un emprunt aupres
de la SA Credit communal de Belgique et remboursable en dix
ans.

Les credits necessaires, tant en recettes qu'en depenses, sont
inscrits au budget pour 1'exercice 1993 (article 1240/816/01) et
approuves par 1'autorite de tutelle.

II n'y a en la matiere aucune intervention finandere regio-
nale.

Quant au fait de la presidence du conseil d'administration
du club soit assuree par Ie president de la SRIB, je n'y vois rien
de facheux.

En effet, la SRIB n'est en aucune facon engagee dans la SC
« RWDM », et M. Serge Vilain agit dans Ie cadre de ce club, a
titre strictement privc.

Bovendien staat er geen enkele onverenigbaarheidsregel van
deze aard in de statuten van de GIMB.

Par ailleurs, il n'y a aucune regle d'incompatibilite de ce type
dans les statuts de la SRIB.

Vraag nr. 651 van de heer Drouart d.d. 24 juni 1993 (Fr.):

De beroepsopleiding van het personeel van het centrum
voor slachtofferhulp van Schaarbeek.

Onlangs ondervroeg ik de Minister-Voorzitter over
sommige problemen die voortspruiten uit de veiligheids-
contracten in Brusselse gemeenten, o.a. het feit dat sommige
gemeenren het pluralistisch karakter van de preventieraden,
zoals dit in de ministeriele circulaires ter zake wordt beoogd,
niet in acht nemen.

Vandaag rijst een ander probleem.

De meerderheid van de 8 betrokken Brusselse gemeenten
hebben de opening goedgekeurd van een centrum voor
slachtofferhulp. De personen die deze delicate opdracht
moeten uitvoeren, beschikken uiteraard over de hiervoor
specifieke kwalificaties: sociaal assistenten, juristen en
psychologen.

De gemeente Schaarbeek heeft op 24 mei dergelijke centrum
geopend. Niemand van het personeel heeft echter de vereiste
kwalificaties. Het College heeft er zich gewoon mee tevreden
gesteld 2 overlegassistenten die bij het politiekorps werkten
over te plaatsen.

Zonder de beroeps- en menselijkc kwaliteiten van deze
personen in vraag te stellen, is het duidelijk dat ze noch door

Question n° 651 de M. Drouart du 24 juin 1993 (Fr.):

La formation du personnel du centre d'aide aux victimes a
Schaerbeek.

Il y a peu, j'ai interroge Ie Ministre-President sur certains
problemes poses par la mise en place des contrats de securite
dans des communes bruxelloises notamment la volonte de
certaines communes de ne pas respecter Ie caractere pluraliste
des conseils de la prevention tel que Ie preconisent les circulai-
res ministerielles en cette matiere.

Un autre probleme se pose aujourd'hui.

La majorite des 8 communes bruxelloises concernees ont
vote 1'ouvertured'uncentred'aideaux victimes. Les personnes
requises pour assumer cette mission delicate sont naturelle-
ment specifiques: assistants sociaux, juristes et psychologues.

La commune de Schaerbeek a inaugurc un tel centre Ie
24 mai. Le centre ne comporte aucun personnel de cette forma-
tion. Le College s'est simplement contente de deplacer
2 assistants de concertation qui travaillaient a 1'interieur du
corps de police.

Sans remettre en cause les qualites professionnelles et
humaines de ccs personnes, il est evident que ni par leur forma-
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hun beroepsopleiding (boekhouder en socioloog) noch door
hun opdracht als overlegassistent voldoen aan de voorwaar-
den die het werk in deze centra voor slachtofferhulp stelt.

Het lij kt alsofhet College de bedoeling heeft het politiekorps
zijn autonomie terug te geven door deze hinderlijke overlegas-
sistenten uit het commissariaat te laten verdwijnen. Bovendien
versterkt de verplaatsing van de 2 overlegassistenten naar het
bureau voor slachtofferhulp de combinatie migranten/
onveiligheid die het Schaarbeekse College zo dierbaar is.

Is de heer Minister-Voorzitter van oordeel dat deze toestand
in overeenstemming is met de doelstellingen die hij in het kader
van de vciligheidscontracten heeft vastgesreld ? Zo neen, weike
maatregelen heeft hij dan tegenover de gemeente Schaarbeek
genomen om deze overdreven beslissing te bestraffen ?

Antn'oordslk breng het geachte lid ervan op de hoogte dat
de door hem gestelde vraag reeds ter sprake kwam in de
Evaluatiecommissie van het veiligheidscontract met de
gemeente Schaarbeek, die samenkwam op het kabinet van de
Minister van Binnenlandse Zaken op 5 juli 1993.

Ik kan hem dan ook geruststellen, aangezien werd over-
eengekomen dat de twee overlegassistenten het bureau
slachtofferhulp zullen verlaten om vervolgens deel uit te gaan
maken van het politiekorps van Schaarbeek en dit vanaf het
ogenblik waarop de sociaal assistent, die voor het voornoemde
bureau werd voorzien, zai zijn aangeworven door de
gemeente.

tion professionnelle (comptable et sociologue), ni par leur
mission d'assistant de concertation, ils ne remplissent les
conditions pour Ie travail dans ce centre d'aide aux victimes.

II semblerait que la volonte du College consiste a vouloir
rendre son autonomie au corps de police en ccartant ces
encombrants assistants de concertation du commissariat. DC
plus. Ie glissement des 2 assistants de concertation vers Ie
bureau (faide aux victimes ne fait que renforcer 1'amalgamc
immigres/insecuritc cher au College schaerbeekois.

Monsieur Ie Ministre-President considere-t-il que cette
situation rencontre les objectifs qu'il a definis dans Ie cadre des
contrats de securite ? Dans la negative, quelles mesures a-t-il
prises A 1'egard de la commune de Schaerbeek pour sanction-
ner cette decision abusive ?

Repoase: J'informe 1'honorable membre que la question
qu'il evoque a etc soulevee lors de la Commission devaluation
du contrat de securite de la commune de Schaerbeek qui a eu
lieu au cabinet du Ministre de 1'Interieur Ie 5 juillet 1993.

Je peux done Ie rassurer puisqu'il a etc convenu que les deux
assistants de concertation quitteraient Ie bureau d'aide aux
victimes pour rejoindre Ie corps de police de Schaerbeek des
que 1'assistant social prevu pour ledit bureau aura et6 engage
par la commune.

Vraag nr. 653 van de heer de Looz-Corswarem d.d. 24 juni
1993 (Fr.):

De aankoop van wagons voor de politiekorpsen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Enkele maanden geleden werd onder de verschillende poli-
tiekorpsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal
wagens verdeeld.

Zou de heer Minister me kunnen meedelen:

1) Hoeveel voertuigen van het gekozenmerkwerdenaange-
kocht ?

2) Hoeveel firma's ingcschreven hebben om de opdracht te
krijgen ?

3) Aan weike technische kenmerken moest worden
voldaan ?

4) Hoeveel eike wagen heeft gekost ?

5) Waarom het Gewest voor de Renault Clio heeft geko-
zen?

6) Of het Gewest voor zijn politiekorpsen wagens van
anderc merken heeft gekocht ? Zo ja, hoeveel en tegen weike
prijs?

7) Hoe de voertuigen onder de verschillende korpsen
werden verdeeld ?

Question n° 653 de M. de Looz-Corswarem du 24 juin 1993
(Fr.):

L'achat de voitures en favour des polices de la Region de
Bruxelles-Capitale.

II y a plusieurs mois deja, des voitures ont etc distribu6es par
la Region aux differents corps de police dc la Region de Bruxel-
les-Capitale.

Monsieur Ie Ministre-President pourrait-il me faire savoir:

1) Combien de voitures de la marque choisie ont et6 ache-
tees?

2) Quel est Ie nombre de firmes qui ont soumissionne pour
obtenir Ie marche?

3) Quelles furent les caracteristiques techniques exigees?

4) Quel fut Ie prix par unite?

5) Quelles furent les raisons pour lesquelles Ie choix de la
Region s'est fait sur la Renault Clio ?

6) La Region a-t-ellc achete des voitures d'autres marques
pour les polices de Bruxelles ? Si oui, combien et a quel prix ?

7) Comment s'est fait la repartition des vehicules entre les
differentes polices ?
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Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen naar
het antwoord op vraag nr. 298 van de heer de Lobkowicz d.d.
27 maart 1991 verschenen in Vragen en Antwoorden—Brus-
selse Hoofdstedelijke Raad van 29 juni 1991 (nr. 14).

Aanvullend kan het volgende gesteld worden:

1° In totaal werden 65 wagens gekocht.

2° Vermits de procedure van beroep op de mededinging
door het Centraal bureau voor benodigdheden werd uitge-
schreven en kaderde in een jaarlijkse procedure voor alle
departementen kan geen antwoord op vraag 2 gegeven
worden.

3° Wat de technische karakteristieken betreft werden, gelet
op het beoogde doel, geen bijzondcre eisen gesteld en zijn de
geleverde wagens standaardwagens met een (belangrijke)
aanvulling voor specifieke politieuitrusting inzonderheid een
lichtbalk en geluidsversterking. Rekening houdend met de
kredietresten werd het grootste deel der wagens van de optic
bijkomende batterij en een aansluitingskabel voor politieradio
voorzien.

4° De kostprijs per stuk beliep 450 000 frank speciale
uitrusting en BTW inbegrepen. De prijs der optie beliep
21 000 frank en tenslotte werden alle wagens geleverd met een
voile benzinetank (1 338 frank).

5° De keuze van het Gewest werd zoals gesteld beperkt tot
lichtepersonenwagensterwiji het Centraal bureau voor beno-
digdheden de nodigc stappen ondernomen heeft voor de keuze
van het merk.

6° Het Gewest heeft als dusdanig geen andere wagens meer
aangekocht voor de politic. Wel heeft eike gemeente de moge-
lijkheid gehad om in het kader van de gemeenschappelijke
subsidiering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in 1991 en in 1992 zeif poli-
tieuitrusting (dus ook wagens) aan te kopen.

7° De 65 wagens zijn als volgt verdeeld (deze verdeling
gebeurde op basis van de verdeelsleutel toegepast door het
Ministerie van Binnenlandse Zaken):

Anderlecht 4, Oudergem 2, Sint-Agatha-Berchem 1, Brussel
22, Etterbeek 2, Evere 1, Vorst 2, Ganshoren 1, Elsene 4, Jette
2, Koekelberg 1, Sint-Jans-Molenbeek 4, Sint-Gillis 2, Sint-
Joost-Ten-Node 1, Schaarbeek 5, Ukkel 4, Watermaal-
Bosvoorde 1, Sint-Lambrechts-Woluwe 3, Sint-Pieters-
Woluwe 2 en de metro-brigade 1.

Repoase:]'ai 1'honneur de renvoyer 1'honorable membre a
la reponse a la question n° 298 de monsieur de Lobkowicz du
27 mars 1991 publiee dans les Questions et Reponses —
Conseil Regional de Bruxelles-Capitale — du 29 juin 1991
(n° 14).

Les elements sui.vants peuvent completer cette reponse:

1° 65 vehicules ont etc achetes au total.

2° Dans la mesure ou la procedure d'appel a la concurrence
a 6t6 effectuee par 1'Office central des Fournitures et ou elle
s'inscrivait dans Ie cadre d'unc procedure annuelle pour tous
les departements, il ne peut pas etre repondu a la question.

3° En ce qui concerne les caracteristiques techniques,
compte tenu du but poursuivi, aucune exigence particulieren'a
et6 posee. Les v6hicules livres sont du modele standard avec
toutefois un (important) equipement specifique de police,
notamment une sirene et une rampe lumineuse. Dans la limite
des credits disponibles, la plupart des vehicules ont pu etre
munis d'options, a savoir une batterie supplementaire et un
cable special pour equipement radio.

4° Le cofit par vehicule a ete de 450 000 francs, equipement
special et TVA compris. Le prix des options s'elevait a
21 000 francs. Les vehicules ont, en outre, etc livres avec un
plein d'essence (1 338 francs).

5° Le choix de la Region s'est limite ̂  un vehicule automo-
bile leger. L'Office central des Fournitures a choisi la marque
en conformite avec la legislation sur les marches publics.

6° La Region comme telle n'a plus precede a des acquisi-
tions de v6hicules pour la police. Toutefois, dans le cadre de la
subsidiation en commun du Ministere de 1'Interieur et de la
Region de Bruxelles-Capitale, chaque commune a eu la possi-
bilite d'acquerir, en 1991 et 1992, des cquipements pour la
police (done aussi des vehicules).

7° La repartition des vehicules entre les communes a etc
operee selon la cle de repartition appliquee par le Ministere de
l'Int6rieur. Les 65 vehicules se repartissent comme suit:

Anderlecht 4, Auderghem 2, Berchem-Sainte-Agathe 1,
Bruxelles 22, Etterbeek 2, Evere 1, Forest 2, Ganshoren 1, Ixel-
les 4, Jette 2, Koekelberg 1, Molenbeek-Saint-Jean 4, Saint-
Gilles 2, Saint-Josse-Ten-Noode 1, Schaerbeek 5, Uccle 4,
'Watermael-Boitsfort 1, 'Woluwe-Saint-Lambert 3, "Woluwc-
Saint-Pierre 2 et la brigade du metro 1.

Vraag nr. 655 van de heer Vandenbossche d.d. 24 juni 1993
(N.):

Gebruik van het openbaar vervoer en de Gets door de kabi-
netsleden.

De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een
bijzonderprobleem. Het lijkt belangrijk te onderstrepen dat de
kabinettcn op voorbeeldige wijze de mobiliteit kunnen
aanpakken, met name een stimuleringsbeleid uitspreiden voor
het gemeenschappelij k en het openbaar vervoer zonder dat het
autogebruik wordt ontmoedigd. Hoe brengt het kabinet van

Question n° 655 de M. Vandenbossche du 24 juin 1993 (N.):

Utilisation des transports en commun et du velo par les
membres du cabinet.

La mobilite constitue, dans la Region de Bruxelles-Capitale,
un probleme parriculier. Il me semble important de souligner
que les cabinets peuvent montrer 1'exemplc en participant sk la
mobilite, en parriculier en stimulant les transports en commun
et publics sans toutefois decourager 1'utilisation de la voiture.
Comment le cabinet du Ministre/Secretaire d'Etat met-il ce
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de Minister/Staatssecretaris dit principc in praktijk ? Hoeveel
kilometers legden de kabinetsleden in 1992 per auto af?
Hoeveel kilometers met het openbaar vervoer ? Hoeveel kilo-
meters met de fiets ?

Over hoevecl auto's beschikt het kabinet? Hoeveel auto's
zijn er uitgerust met een catalysator?

Met weike middelen probeert de Minister/Staatssecretaris
het autogebruik door zijn kabinetsleden te ontmoedigen?
Wanneer gebruiken zijn kabinetsleden het openbaar vervoer of
de fiets ?

Antwoord:ln antwoord op de vraag van het geachte lid kan
ik het volgende mcdedelen ?

Daar het wenselijk is aan te sporen tot het gebruiken van het
openbaar vervoer voor de verpfaatsing van de woonst naar het
werk, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij besluit
de toekenning van een MIVB net-abonnement geregeld voor
het personeefvan het Ministerie, van de kabinetten en van
bepaalde instellingen van openbaar nut die onder haar toezicht
vatlen (CIBG-BIM-BGDA...).

Dit net-abonnement wordt gratis toegekend aan de statu-
taire, tijdelijke en contractuele personeelsleden.

Sommige kabinetsmedewerkers kunnen echter, in het
belang van de dienst, ook toelating krijgen om een persoonlijk
vervoermiddel te gebruiken, onder de voorwaarden voorzien
door artikel 12 van her besluit van 12 juli 1989 waarbij de
samenstelling en de working van de kabinetten van de Leden
van de Regering en van de Staatssecretarissen werd bepaald.

Mijn kabinet beschikt over 5 voertuigen. De 3 recentste zijn
uitgerust met een catalysator.

Als zou blijken dat de 2 andere dienen vervangen te worden
zullen we, conform aan de wetgeving, voertuigen verwerven
met een uitlaat met catalysator.

In het algemeen kan ik stellen dat het geachte lid voldoende
mijn inzet voor het leefmilieu kent om te weten dat ik, overal
waar ik dit kan, enkel voorstaander ben van het gebruik van de
wagen indien dit absoluut noodzakelijk blijkt.

principe en pratique ? Combien de kilometres les membres du
cabinet ont-ils effectues en voiture en 1992 ? Combien de kilo-
metres en transports en commun ? Combien de kilometres en
velo?

De combien de voitures Ie cabinet dispose-t-il ? Combien de
vehicules y sont-ils 6quipes d'un catalyseur ?

Par quels moyens Ie Ministre/Secretaire d'Etat cherche-t-il a
decourager 1'utilisation de la voiture par les membres de son
cabinet ? Quand les membres de son cabinet utilisent-ils les
transports en commun ou Ie velo ?

Reponse: A la question de 1'honorable membre, jc peux
communiqucr les elements suivants:

Considerant qu'il est souhaitable de developper les relations
domicile-travail en transports en commun, 1'Executif de la
Region de Bruxelles-Capitale a pris un arrete organisant
1'octroi d'un libre-parcours STIB au personnel du Ministerc,
des cabinets et de certains organismes d'interet public places
sous 1'autorite ou Ie controle du Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale (CIRB, IBGE, ORBEM...).

Ce libre-parcours est attribue gratuitement aux membres du
personnel statutaire, temporaire et contractuel.

Toutefois et dans 1'interet du service, certaines personnes de
mon cabinet peuvent etre autoris6es a utiliser un moyen do
transport personnel dans les conditions prevues dans 1'arti-
cle 12del'arretedu 12 juillet 1989 determinant la composition
et Ie fonctionnement des cabinets des membres du Gouverne-
ment de la Region de Bruxelles-Capitale et des Secretaires
d'Etat regionaux.

Le cabinet dispose de 5 voitures dont les 3 plus recentes sont
equipees d'un catalyseur.

Quant aux 2 autres, lorsque nous serons amenes a les
remplacer, nous procederons, conformement a la loi, & 1'acqui-
sition de vehicules equipes d'un pot catalytique.

D'une maniere generale, 1'honorable membre connatt, jc
pense, suffisamment mon engagement en matiere de politique
de 1'environnement que pour savoir queje pr6ne, partout ou
cela m'est possible, 1'usage de 1'automobile uniquement en cas
de necessite absolue.

Vraag nr. 656 van de heer Simonet d.d. 24 juni 1993 (Fr.):

Initiatievea en bevoegdhedea van de Staatssecretaris toege-
voegdaan de Minister belast met Financien imake migranten-
beleid.

Question n0 656 de M. Simonet du 24 juin 1993 (Fr.):

Initiatives et competences du Secretaire d'Etai adjoint au
Ministre des Finances en matiere d'immigration.

De pers geeft bericht over een nieuw initiatief van Staatsse-
cretaris Anciaux, die wordt voorgesteld als degene die in Brus-
sel belast is met het migrantenbeleid.

Een remake van BibiFricotins'enva-t'enguerreof is het olie
op het mediaspelvuur ?

Hoe dan ook, de heer Anciaux was bezorgd over de explo-
sieve toestand in de wijk rond het intussen beruchte Lemmens-
plein in Anderlecht.

La presse s'est faite 1'echo d'unc nouvelle initiative du secre-
taire d'Etat Vie Anciaux presente comme etant en charge, au
niveau bruxellois, du probleme de 1'immigration.

Remake de «Bibi Fricotin s'en va-t'en guerre» ou poudre
aux yeux mediatique ?

Toujours est-il que M. Anciaux s'est inquiet6 de la situation
explosive dans le quartier de la desormais celebre place
Lemmens a Anderlecht.
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Eerstc vraag: daar de heer Anciaux er steeds in slaagt
dossiers te behandelen die niet tot zijn bevoegdheid behoren,
vernam ik graag van de Minister-Voorzitter welk bevoegd-
heden de heer Anciaux precies heeft op het vlak van migranten
en door welk lid van de Executieve deze bevoegdheden hem
wcrden gedelegeerd met strikte naleving van de aan het Brus-
sels Gewest ter zake toegekende bevoegdheden ?

De heer Anciaux heeft bovendien twee krachtige uitspraken
gedaan die, naar men kan denken, de Minister-Voorzitter niet
onverschillig kunnen laten.

1. «Helaas blijven de initiatieven (N.B. het gaat onder
andere over financiele inspanningen met betrekking tot de
integratie van de migrantenbevolking in de wijk) zonder
gevolg; ze vallen in het water omdat er geen beleid is met
Betrekking tot de preventie en de bestrijding van de criminali-
teit.»

Premiere question: des lors que M. Anciaux est passe maTtre
dans 1'art de s'emparer des dossiers dont il n'a pas la charge,
j'aimerais que Ie Ministre-President nous precise quelles sont
les competences exactes de M. Anciaux en matiere d'immigra-
tion et par quel membrc de 1'Executif de telles competences lui
ont-elles etc deleguees dans Ie strict respect des attributions
devolues en la matiere a la Region de Bruxelles-Capitale?

M. Anciaux a par ailleurs emis deux considerations viriles
qui, on peut 1'imagincr, doivent emouvoir Ie Ministre-
President.

1. «Malheureusement, les initiatives (N.B.: il s'agit des
efforts notamment financiers d'integration des populations
immigrees dans Ie quartier) restent sans suite puisqu'elles sont
annulees A defaut d'une politique de prevention et de repres-
sion de la criminalite.»

2. En de heer Anciaux voegt eraan toe « Aldus exploiteren
de echte criminelen handig het thema van de integratie en de
samenleefbaarheid. Het perfecte alibi.»

Betekent dit dat u, indien we de lijn van de verklaringen van
de Staatssecretaris voor Migrantenbeleid doortrekken, net
zoals sommigen, van mening bent dat de initiatieven in de wijk
ten gunste van de integratie en de harmonieuze samenleving
van de gemeenschappen (in het kader van het Impulsfonds
voor het Migrantenbeleid, van de gewestelijke subsidies, van
desociaIewijkontwikkelinginKuregem)eengroremislukking
zijn, die slecht dienen om het doen en laten van dc echte crimi-
nelen te dekken, zodat er aan deze projecten tot integratie een
einde moet worden gesteld ?

Tweedc vraag: de heer Anciaux zou van de nationale Minis-
ters van Binnenlandse Zaken en justirie een bijzondere in-
spanning hebben geeist op het vlak van de preventie en de be-
strijding in de wijk. Gaat her over een alleenstaand initiatief
van de heer Anciaux of komt her van de gehele Executieve ?
Hoe werd deze eis in concrete vertaald ? En hoe luidde het
antwoord van de heren Tobback en Wathelet?

Aatwoord: Ik wil de aandacht van raadslid Simonet vesti-
gen op het feit dat de verklaringen van Staatssecretaris
Anciaux betreffende de verslechtering van de toestand op en
rond het Lemmensplein te Anderlecht in hun juiste instirutio-
nele contekst moeten geplaarst worden.

In de officiele persmededeling van 3 mei 1993 stelt de heer
Anciaux in de inleiding dat hij dit initiatief neemt in zijn
hoedanigheid van lid van de Vlaamse Gemeenschapscom-
missie waaraan de coordinatiebevoegdheid inzake migranten-
beleid werd gedelegeerd.

De heer Anciaux heeft dus geen bevoegdheid « migrant en »
op gewestelijk vlak. Er kan dus hier geen sprake zijn van
bevoegdheidsoverdracht.

De Brusselse Regering beschikt dus ook niet over be-
voegdheden inzake onthaal en integratiebeleid van migranten,
want deze bevoegdheden werden aan de Gemeenschappen
toegewezen.

Het Gewest heeft wel meerdere initiatieven genomen ter
verbetering van de toestand in Brussel, door, in het raam van
het toezicht, de gemeenten te ondersteunen op het vlak van de
veiligheid, de socio-professionele inschakeling en de integratie
en het samenleven.

Et M. Anciaux ajoute: «C'est ainsi que les vrais criminels
exploitent habilement Ie theme de 1'integration et de la convi-
vialite. C'est 1'alibi parfait.»

Est-ce a dire que dans Ie droit fil des declarations du
« Secretaire d'Etat a 1'Immigration » vous considerez a 1'instar
de certains que les initiatives prises dans Ie quartier en faveur
de 1'inregration et de la cohabitation harmonieuse des commu-
nautes (dans Ie cadre du FIPI, des subsides regionaux, du DSQ
de Cureghem) sont un echec retentissant ne servant qu'a
couvrir les agissements des vrais criminels en sorte qu'il y
aurait lieu de mettre un terme a ces projets d'integration ?

Deuxieme question: M. Anciaux aurait exige des Ministres
nationaux de I'lnterieur et de la Justice un effort particulier de
prevention et de repression dans Ie quartier. S'agit-il d'une
initiative isolee de M. Anciaux ou emane-t-elle de 1'ensemble
de 1'Executif? Comment s'est materialisee cette exigence?
Quelle a etc la reponse de MM. Tobback et Wathelet ?

Repoase:]e voudrais preciser a M. Ie conseiller Simonet que
les declarations de M. Ie Secretaire d'Etat Anciaux a propos de
la deterioration de la situation a la place Lemmens a
Anderlecht sont a resituer dans un contexte institutionnel
precis.

Dans Ie communique de presse officiel du 3 mai 1993, M.
Anciaux precise en introduction qu'il a pris cette initiative en
qualite de membre de la Commission communautaire
flamande ayant la competence deleguee de coordination en
matiere de politique d'immigration.

Consequemment, M. Anciaux ne dispose pas de la compe-
tence d'immigration au niveau regional, it n'y a done en
1'espece aucune devolution de competence.

Le Gouvernement bruxellois ne dispose pas non plus pour sa
part de la competence relative a la politique d'accueil et d'inte-
gration des immigres, celle-ci releve des Communautes.

La Region a pour sa part pris plusieurs initiatives en vue
d'ameliorer la situation a Bruxelles, en aidant les communes,
dans le cadre de 1'exercice de la tutelle, notamment en matiere
de securite, d'insertion socio-professionnelle et dans le
domaine de 1'integration et de la cohabitation.
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Het komt me niet toe een oordeel te vellen over de uitspra-
ken en initiatieven van een lid van onze Raad, als dat lid
optreedt als lid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

II ne m'appartient pas de porter un jugement sur des propos
et initiatives d'un membre dc notre Assemblee agissant en
qualite de membre de la Commission communautaire
flamandc.

Vraag nr. 660 van de heer Vandenbossche d.d. 30 juni 1993
(N.):

Stedebouwkundige ophssing voor bet militair hospitaal te
Elsene.

Kan de heer Minister-Voorzitter mij op gedetailleerde wijze
laten weten weike beslissingen reeds zijn genomen geworden
omtrent het militair hospitaal ?

Wat is het concept dat is vastgelegd geworden door de
Executieve ?

•Wieisbelast?

'Weike contracten zijn afgesloten ? Met weike uitvoerders?

Op
leefd?

Antwoord: Ik heb uitgebreid geantwoord op een deel van
uw vragen en wel tijdens de openbare vergadering van de
Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 2 april laatsleden.

U kunt ook teruggrijpen naar mijn antwoorden op de
mondelinge vragen van de heer Draps op 12 juli 1991, van de
heer Adriaens op 16 november 1989 evenals op de schriftelijke
vraag (nr. 446) van de heer Adriaens.

Ter herinnering vermeld ik dat de GOMB door de Regering
belast is met de herurbanisatie van het terrein.

Nadat op Europees niveau een oproep tot kandidaatstelling
werd gedaan in het raam van een promotieaanbesteding
(beperkte offerte aanvraag met prijsvraag), werd in juli 1992
een onderhandse overeenkomst gesloten met de vereniging
Baripont-Dewaele.

Zo heeft deze laatste dan ook een aanvraag tot stedc-
bouwkundig attest ingediend met de gevolgen die u bekend
zijn: dc voorkeur is uitgegaan naar de Stedebouwkundige
opiossing die de twee hoekgebouwen behoudt, mits een reeks
wijzigingcn.

Op weike wijze werden de openbare aanbestedingen nage-

Question n° 660 de M. Vandenbossche du 30 juin 1993 (N.);

Solution urbanistiquc pour I'hopital militairc a IxeHcs.

Le Ministre-President peut-il m'informer en detail des deci-
sions qui ont deja etc prises concernant I'hopital militaire?

Quel concept 1'Executif a-t-il retenu ?

Qui en a etc charge ?

Quels contrats ont etc conclus ? Avec quels executants ?

De quelle maniere a-t-on respectc les adjudications publi-
ques?

Reponse:]'ai deja longuement repondu a une partie de vos
questions notamment lors de la reunion publique de la
Commission de 1'Amenagement du Territoire le 2avril
dernier.

Vous voudrez egalement vous referer a mes reponses aux
questions orales de M. Draps du 12juillct 1991, de M.
Adriaens du 28 juin 1990 et du 16 novembrc 1989 ainsi qu'a la
question ecrite (n° 446) de M. Adriaens.

Pour rappel, la SDRB a etc chargee par le Gouvernement de
la reurbanisation de ce site.

Apres un appel europeen aux candidatures dans le cadre
d'un marche de promotion (appel d'offres restreint-concours),
une convention de gre a gre a etc conclue avec 1'association
Batipont-Dewaele en juinet 1992.

Dans ce cadre, cette derniere a introduit une dcmande de
certificat d'urbanisme qui a eu les suites que vous aurez appri-
ses : la solution urbanistique prevoyant la conservation des
deux immeublcs d'angle a etepr6feree, moyennant une serie de
modifications a apporter.

Vraag nr. 666 van de heer Paternoster d.d. 19 juli 1993 (Fr.):

Debeheerders van defondsen waaraan sommige gemeenten
de opbrengst van de kantoorbelasting voor 1992 hebben ge-
stort.

In de bijiage gewijd aan de vastgoedmarkt van een krant die
in de hoofdstadverschijnt, stond te lezen hoeveel de kantoor-
belasting de verschillende gemeenten van het Gewest heeft
opgebracht en waaraan deze is besteed?

Question n° 666 de M. Paternoster du 19 juillet 1993 (Fr.):

Gestionnaires des fonds auxquels certaines communes ont
affecte la taxe sur les bureaux en 1992.

Dans le supplement immobilier d'un journal dc la capitalc,
j'ai pu prendre connaissance des montants percus a titrc de
taxes sur les bureaux par les differentes communes dc la
Region, ainsi que les affectations qui ont etc donnees a ceux-ci.
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Een aantal gemeenten doen investeringen, andere investeren
en verlenen steun, een derde categoric heeft een fonds in het
leven geroepen, ten einde de woongelegenheid te bevorderen,
zoals u indertijd in een circulaire heeft meegedeeld.

Kunt u me zeggen, Mijnheer de Minister-Voorzitter, wie
deze fondsen beheert ?

Aatmwrd:lk heb de eer aan het geachtc lid mce te delen dat
indien een gemeente een «fonds» beheert, zoals in de vraag
bedoeld, het eigenlijk gaat om een geheel van geldmiddelen dat
ter beschikking scaat om het gesrelde doel te realiseren.

Het kan concreet gaan om een fonds dat hiertoe gecreeerd
wordt in de dienst voor orde van de begroting, maar het kan
ook gaan om een eenvoudige werkbenaming, waarvoor de
middelen op de gewone artikelen van de begroting geboekt
zijn.

In alle gevallen zijn de gewone gemeentelijke overheden
bevoegd, hetzij dc raad, hetzij het college, volgens het geval.

Des communes font des investissements, d'autres des inves-
tissements et des aides, er une troisidne categoric a cree un
« fonds », tout cela en faveur de 1'habitat, comme vous 1'avez
fait connattre en son temps par circulaire.

Pouvez-vous me dire, Monsieur Ie Ministre-President, qui
gere ces « fonds »?

Reponse: J'ai 1'honneur de communiquer a 1'honorable
membre que si une commune gere un « fonds », comme la ques-
tion Ie suggere, il s'agit, en realite, d'un ensemble de moyens
financiers qui est a sa disposition pour realiser 1'objectif desire.

Concrerement, il s'agit d'un fonds qui esr cree au service
pour ordre du budget, mais il peut s'agir egalement d'une
simple appellation propre A la commune par laquelle les
moyens sont inscrits a des articles ordinaires du budget.

En tout etat de cause, ce sont les autorites communales qui
sont competentes, Ie cas echeant Ie conseil ou Ie college.

Vraag nr. 667 van mevrouw de Ville de Goyet d.d. 19 juli 1993
(Fr.):

Alternatief project van de wijkbewoners voor het Militair
Hospitaal te Elsene.

Het Militair Hospitaal en het door de Overlegcommissie
aanvaarde ontwerp van aanleg zorgt voor heel wat polemie-
ken.

U bent wellicht op de hoogte van het feit dar de bcwoners
van de wijk rond het Hospitaal recent een alternatief project
hebben voorgesteld, dat in overeenstemming is met het door
het Gewest in 1990 opgestelde bestek. Deze stedebouwkundige
aanpak, die grondig verschilt van die van de GOMB, is om
meer dan een reden interessant: voorrang aan de huisvesting,
behoud van het oude patrimonium (onder andere de kapel),
naleving van de afmetingen...

Kan de Minister-Voorzitter me meedelen:

— Of er rekening zai worden gehouden met deze nieuwe
plannen van aanleg;

— Of er met de wijkbewoners overleg is gepleegd om met
deze nieuwe plannen rekening te houden in het huidigc project;

— Of er een nieuw onderzoek zai plaatshebben, ten einde
tegemoet te komen aan de wensen van de wijkbewoners ?

Antfvoord:\]'it het openbaar onderzoek dat onlangs naar de
herurbanisarie van die terrein werd gevoerd, is gebleken dat er
fel uiteenlopende opvattingen bestaan bij de verschillende
bewonersverenigingen.

Ik stel dan ook vast dat:

— Een vereniging zich gunstig heeft uitgesproken over het
project, mits verscheidene wijzigingen;

Question n° 667 de Mme de Ville de Goyet du 19 juillet 1993
(Fr.):

Pro jet d'ameaagement alteraatifdes riverains pour I'Hopi-
tal militaire a Ixelles.

L'Hopital militaire, et Ie projet d'amenagement accepte par
la Commission de concertation, suscitent bien des polemiques.

Vous n'etes pas sans ignorer que les riverains de 1'Hopital
ont devoile recemment un projet alternatifconforme au cahier
des charges etabli par la Region en 1990. Cette approche urba-
nistique, radicalement differente de cel!e proposte par la
SDRB, est interessante a plus d'un titre: priorite au logement,
maintien du patrimoine ancien (y compris la chapelle), respect
des gabarits,...

Le Ministre-President peut-il me dire:

— Si une suite sera donnee a ces nouveaux plans d'amena-
gement;

— Si une concertation a etc entamee avec les habitants afin
d'integrer les apports de ces nouveaux plans dans le projet
actuel,

— Si une nouvelle enquete sera mise en place, afin de
rencontrer les preoccupations des habitants de ce quartier ?

Repoase:L'enqu&te publique, recemment consacree a la re-
urbanisation de ce site, a fait apparaitre des opinions differen-
tes et contrastees entre diverses associations d'habitants.

Je constate en effet que:

— Une association s'est prononcee favorablement sur le
projet moyennant diverses modifications;

417
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— Een tweede vereniging zich ongunstig heeft uitgesproki
en zeifs helemaal weigert te onderhandelen over eventuc

:en
over eventuele

— Une association s'est prononcee defavorablement, refu-
sant globalement de discuter de modifications a y apporter;

wi)Zigingen;

— Nog een andere vereniging tegenwoordig een heel ander
standpunt inneemt dan tijdens het overleg drie jaar geleden
wat betreft het gevelfront van de Kroonlaan.

Uw vraag heeft betrekking op het voorstel dat eind juni
werd naar voren gebracht door de tweede hogervernoemde
vereniging. Dit project heeft zeker zijn verdiensten, maar
beantwoordt geenszins aan het lastcnboek dat het Gewest in
1990 opsteldc en wel omdat de financiele weerslag niet bekend
is-IS.

De vereniging waarover sprake werd op 11 juni samen met
vertegenwoordigers van Inter Environnement ontvangen op
mijnkabinet.

De mening van deze groep werd, naast het Overlcgcomite,
nogmaals uitgebreid gehoord. Deze vereniging heeft overigens
gemeend een verslag van deze vergadering te mogen overma-
ken aan de pers. Ik stel vast dat Inter Environnement zich van
dit initiatief heeft gedistantieerd, vertrekkend van het stand-
punt dat deze vergadering iedereen een kans gafom zijn stand-
punt te verduidelijken.

De cerste vereniging die hierboven werd vermeld, is even-
eens ontvangen op mijn kabinet en wel op 2 juli; zij heeft de
door haar georganiseerde petitie overgemaakt waarin, mits
een reeks wijzigingen, de instemming wordt betuigd met het
project dat de twee hoekgebouwen behoudt.

Ik meen daarom dat elkeen zijn standpunten in deze zaak
uitgebreid heeft kunnen laten blijken en dat het nu de overheid
toekomt her debat af te ronden.

Ondertussen zult u, onder meer uir mijn antwoord op de
schriftelijke vraag (nr. 660) van uw collega W. Vanden-
bossche, ook meer hebben vernomen over de evolutie van dit
dossier en over het standpunt dat de Regering en het College
van Elsene innemen in deze zaak.

— Une autre a modifie son point de vue, par rapport a cclui
exprime il y a trois ans lors de concertations sur les projets
anterieurs, et pour ce qui concerne en particulier Ie front de
1'avenue de la Couronne.

Votre question porte sur la proposition avancee fin juin par
la seconde association visee. Ce projet, certes interessant, ne
repond aucunement au cahier des charges etabli par la Region
en 1990, notamment parce que 1'implication financiere n'en est
pas connue.

L'association dont question a etc recue a mon cabinet Ie
11 juin accompagnee par des representants d'lnter Environne-
ment.

Complementairement a leur audition en Commission dc
concertation, leur avis a etc largement entendu. L'association
s'est d'ailleurs crue autorisee a publier, a 1'intention de la
presse, un comptc-rendu de la reunion. Je consratc qu'lnter
Environnement s'est desolidarise de cette pratique, cstimant
que cette rencontre avait permis a chacun de faire valoir son
point de vue.

La premiere association visee ici a egalement etc recue a mon
cabinet Ie 2 juillet; elle a fait part de la petition qu'elle a recueil-
lie qui est favorable au projet impliquant Ie maintien des deux
batiments d'angle, et moyennant une scrie de modifications.

Jc pense done que chacun a pu largement faire valoir ces
points de vue dans cette affaire, et qu'il appartenait auxautori-
tes publiques de trancher Ie debat.

Vous aurez appris par ailleurs, entre autre via ma reponse a
la question ecrite (n° 660) de votre collegue W. Vanden-
bossche de 1'evolution de ce dossier et dela position prise par Ie
Gouvernement et Ie College d'lxelles dans cette affaire.

Vraag nr. 673 van de heer Vandenbossche d.d. 16 juli 1993
(N.):

Doelen werkingsstructuren vande v.z.w. «Bruxelles2000».

Kan de heer Minister-Voorzitter mij laten weten:

— Wat het maatschappelijk doel is van de v.z.w.
«Bruxelles2000»;

— Op weike wijze deze v.z.w. bijdraagt tor de sociaal-
economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;

— Weike subsidiebedragen werden toegekend;

— Wie het voorzitterschap waarneemt;

— Weike de leden zijn van de Raad van bestuur;

Question n° 673 de M. Vandenbossche du 16 juillet 1993 (N.);

Objectif et structures de fonctioanement de 1'a.s.b.I,
«Bruxe]Ies 2000 ».

Le Ministre-President peut-il me dire:

— Quelle est la raison sociale de 1'a.s.b.I.« Bruxelles 2000 »;

— Comment cette a.s.b.l. contribue au developpement
socio-economique de la Region de BruxeIles-Capitale;

— Pour quel montant des subventions ont etc accordees,

— Qui en assure la presidence;

— Quels sont les membres du Conseil d'administrarion;
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— Op weike wijze de Executieve controle zai uitoefenen op
dc eventueel toegekende middelen ?

Antwoord: Het geachte lid stelt mij volgende vragen in
vcrband met de v.z.w. «Brussel 2000»:

— Wat is het maatschappelijk doel van de v.z.w.
«Bruxelles2000»?

— Comment 1'Executifexercera un contr6lc sur les moyens
eventuellement accordes ?

Reponse: L'honorable membre me demande, a propos de
1'a.s.b.l. « Bruxelles 2000 »:

— Quel est Ie but social de 1'a.s.b.l. «Bruxelles 2000»?

In artikel 3 van de statuten van de v.z.w. (Belgisch Staats-
bladvan 17 September 1992) wordt gestipulecrd dat« De Vere-
niging tot doel heeft het sociaal toerisme en de Franse cultuur
in net Brusselse Gewest te bevorderen. Zij mag eike handeling
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft
met haar doel.»

— Op weike wijze draagt deze v.z.w. bij tot de sociaal-
economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ?

De v.z.w. heeft sinds 1991 de bevoegdheid «sociaal
toerisme » van de Franse Gemeenschap overgenomen en finan-
ciert via subsidies die zij jaarlijks ontvangt de investeringen in
dc Brusselse jeugdherbergen. Zij draagt dus bij tor de sociale
ontwikkeling van het Gewest.

— Weike subsidiebedragen werden toegekend ?

Volgende subsidies werden roegekend aan de v.z.w.
« Bruxelles 2000 », ten laste van basisallocatie 22.11.63.01 van
de administratieve begroting:

1991: 46 miljoen;

1992: 46,2 miljoen;

1993: 46 miljoen.

Aangezien de subsidies voor het jaar 1993 op 8 juli laatst-
leden door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering toegekend
werden, werd het bedrag van 46 miljoen nog niet betaald aan
dc v.z.w. De betalingsmodalitciten worden thans uitgevoerd.

Gelieve er nota van te nemen dat voor ieder van deze drie
jaren 23 miljoen als compensarie op de begroting van Minister
Jos Chabert aangewezen werd (afdeling 2, programma 02).

— Wie neemt het voorzitterschap waar ?

De heer Serge Moureaux is voorzitter van de Raad van be-
stuur van de v.z.w. « Bruxelles 2000».

— Weike zijn de leden van de Raad van bestuur ?

De heren Serge Moureaux, Alain Hurchinson, Denis Grim-
berghs en Dominique Bastenier zijn lid van de Raad van be-
stuur die statutair uit 4 personen samengesteld is.

— Op weike wijze zai de Regering controle uitoefenen op
de eventueel toegekende middelen ?

De controle op de aanwending van de toegekende subsidies
gebeurt via een jaarverslag dat door de voorzitter van de v.z.w.
overhandigd wordt aan de Minister-Voorzitter van de Rege-
ring die bevoegd is voor deze materie.

L'article 3 des statuts de 1'a.s.b.l. (Moniteur beige du
17 septembre 1992) stipule: «L'association a pour objet la
promotion du tourisme social et culturel francophone en
Region bruxelloise. Elle peut accomplir routes operations se
rapportant directement ou indirectement a son objet.»

— Dequellefaconcettea.s.b.l. contribue-t-elleaudevelop-
pement social et economique de la Region de Bruxelles-
Capitale?

Ayant repris, depuis 1991, la competence «tourisme social»
de la Communaute francaise, 1'a.s.b.l. finance, par Ie biais du
subside qui lui est octroye chaque annee, les investissements
realises dans les auberges de jeunesse bruxelloises. Elle contri-
bue, des lors, au developpement social de la Region.

— Quels montants de subsides ont etc octroyes ?

Les subsides suivants ont etc octroyes a 1'a.s.b.l.« Bruxelles
2000», a charge de 1'allocation de base 22.11.63.01 du budget
administratif:

1991: 46 millions;

1992: 46,2 millions;

1993: 46 millions.

Le subside relatif a 1'annee 1993 ayant etc alloue par Ie
Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale le 8 juillet
dernier, le montant de 46 millions n'est pas encore paye a
1'a.s.b.l. II est actuellement en cours de liquidation.

Veuillez noter que pour chacune de ces trois annees, un
credit de 23 millions a ete inscrit en compensation au budget
du Ministre Chapbert (division 2, programme 02).

— Qui assure la presidence ?

Monsieur Serge Moureaux preside le Conseil d'administra-
tion de 1'a.s.b.l. « Bruxelles 2000 ».

— Quels sont les membres du Conseil d'administration ?

Messieurs Serge Moureaux, Alain Hutchinson, Denis
Grimberghs et Dominique Bastenier sont membres du Conseil
d'administration, qui est compose statutairement de quatre
personnes.

— De quelle maniere le Gouvernement exerccra-t-il son
contr6le sur les moyens eventuellement attribues ?

Le controle de 1'emploi des subsides octroyes se fait via un
rapport annuel remis par le President de 1'a.s.b.l. au Ministre-
President du Gouvernement, competent pour cettc maniere.
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Een externe controle wordt bovendien uitgeoefend door het
Rekenhof naarmate de dossiers door de Franse Gemeenschap
behandeld worden en bij de betaling van de subsidie die jaar-
lijks door het Gewest toegekend wordt.

Un contr6le externe est en outre realise par la Cour des
Comptes au fur et a mesure du traitement des dossiers a la
Communaute francaise, et lors de la misc en liquidation du
subside annuel alloue par la Region.

Vraag nr. 674 van de hcer Drouart d.d. 22 juli 1993 (Fr.):

Houding van de toezichthoudende overheid ten aanzien van
het outslag van een sociaal bemiddelaarster te Schaarbeek.

Op 28 april 1993 keurde de Schaarbeekse gemeenteraad,
met gesloten deuren, het ontslag van een sociaaT bemiddelaar-
ster goed. De Minister-Voorzitter heeft om tweeerlei reden met
deze beslissing te maken:

— enerzijds steunt hij, in het kader van de gewestelijke be-
groting, financieel deze becrekking van bemiddelaar;

— anderzijds oefent hij toezicht uit op de gemeenten in het
kader van zijn bevoegdheden.

De pers heeft uitgebreid bericht over de motieven die aan het
ontslag van deze persoon ten grondslag liggen. Ofschoon ze
correct de taak omschreven in de gewestelijke circulaire leek te
vervullen, lijkt dit ontslag vooral door politieke redenen inge-
geven. Dit ontslag lijkt ook uit administratiefoogpunt onregel-
matig.

Hiermee rekening houdend, vraag ik de Minister-
Voorzitter, die dc bevoegdheid heeft om deze beslissing te
vernietigen, of hij van zijn toezichthoudende bevoegdheid ter
zake inderdaad gebruikt heeft gemaakt en op weike redenen
hij zijn beslissing om deze al dan niet aan te wenden dan wel
steunt ?

AJim'oon/.-Hierbij verzoek ik het geachte lid de gegevenste
willen vinden als antwoord op de bovenvermelde vraag.

De beslissing van 28 april 1993 waarbij de gemeenteraad
van Schaarbeek beslist een sociaal werkster te ontslaan met een
opzeggingstermijn van drie maanden, heeft niet het voorwerp
uitgemaakt van een toezichtsmaatregel.

Deze beslissing is inderdaad in overeenstemming met arti-
kel 37 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-
eenkomsten, dat de werkgever toelaat de overeenkomst te
beeindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn.

De opzeggingstermijn van drie maanden is conform de
voorschrlften van arrikel 82, § 2, van de voormeldc wet.

Tevens werden alle vormvereisten in acht genomen.

Aangezien geen enkele wetsbepaling overtreden werd, stelt
de bedoelde beslissing geen bezwaren.

Question n° 674 de M. Drouart du 22 juillet 1993 (Fr.):

Attitude de la tutelle face au licenciement d'une mediatricc
socialc a Schaerbcek.

Le28 avril 1993, Ie Conseil communal de Schaerbcek a vote,
a huis-clos, Ie licenciement d'unc mediatrice socialc. Cettc
decision concerne a deux titres Ie Ministre-President:

— d'une part, il soutient financierement, dans Ie cadre du
budget regional, ce poste de mediateur;

— d'autre part, il a la tutelle sur les communes dans ses
competences.

La presse a largement fait echo des motifs qui ont pesc sur Ie
licenciement de cette personne. Alors qu'ellc semblait remplir
correctement la mission definie par la circulaire regionalc, c'cst
avant rout pour des raisons politiques que Ie licenciement
semble avoir etc effectue. Ce dernier cst, semble-t-il, cgalement
entache d'irregularite d'ordre administratif.

Compte tenu de ce qui precede. Ie Ministre-President qui
avait Ie pouvoir d'annuler la decision, a-t-il fait usage de son
pouvoir de tutelle en cette matiere ? Dans 1'affirmativc ou la
negative a cette question, quelles sont les motivations qui ont
conduit a cette decision ?

Reponse :}e prie 1'honorable membre de trouver d-dessous
les elements de reponse a la question susmentionnec.

La deliberation du 28 avril 1993 par laquelle Ie conseil
communal de Schaerbeek decide de ticencier un travailleur
social moyennant un preavis de trois mois, n'a pas fait 1'objet
d'une mesure de tutelle.

Cette decision est, en effet, conforme a 1'article 37 de la loi
du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, qui permet a
1'employeur de resilier Ie contrat moyennant un preavis.

Le preavis de trois mois correspond aux prescriptions dc
1'article 82, § 2, de la loi precitee.

En outre, les conditions de forme ont etc rcspectees.

Aucune disposition legate n'ayant etc violee, la deliberation
en cause ne souleve pas d'objection.

Vraag nr. 677 van mevrouw Nagy d.d. 26 juli 1993 (Fr.):

Dc dringende noodxakelijkheid waarop men xich in de
besluiten van dc Executievc beroept.

Kan de geachte Minister me zeggen waarom voor het besluit
van de Executievevan 15 oktober 1992, houdende de goedkeu-
ring van het bestek van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor
Arbeidsbemiddeling, de Raad van State wegens dringende
noodzakelijkheid niet om advies is gevraagd ?

Antwoord: In antwoord op haar vraag, kan ik het geacht
raadslid meedelen dat de dringendheid die werd ingeroepen in

Question n° 677 de Mme Nagy du 26 juillet 1993 (Fr.):

L'urgence invoquee dans les arretes dc 1'Executif.

L'honorable Ministre peut-il me dire pour quelle raison
1'arrete de 1'Executif du 15 octobre 1992 portant approbation
du cahier des charges de 1'Off ice regional bruxellois dc
1'Emploi, n'a pas etc soumis a 1'avis du Conseil d'Etat invo-
quant un motif d'urgence?

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de faire
savoir a 1'honorable membre que 1'urgence invoqu6e dans le
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de considerans van het besluit van de Executieve van
15 oktober 1992 tot goedkeuring van het bestek van de Brus-
selse Gcwestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling reeel was
en gebaseerd op het vcrmelde morief, d.w.z. dat het betrokken
bestek de Dienst verplichtingen van openbare dienst opiegde
waaraan deze zonder uitstelmoest kunnen voldoen.

Toch kan worden opgemerkt dat dit een besluit is van het
organieke type en dat het derhalve niet diende te worden voor-
getegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State (cfr.
A. Mast, A. Alen en J. Dujardin, Precis de droit administratif
beige, Story Scientia 1989, nr. 618, biz. 552 tot 554, C.
Lambotte, Ie Conseil d'Etat, UGA, 1982, biz. 99 tot 100). De
Executieve had dus de vermelding van de dringendheid van de
toepassing achterwege kunnen laten.

preambule de 1'arrete de l'Ex6cutifdu 15 octobre 1992portant
approbation du cahier des charges de 1'Office regional bruxel-
lois de I'Emploi etait bien reelle etfondeesur Ie motif indique, a
savoir que ledit cahier des charges imposait a 1'Office des obli-
gations de service public que ce dernier devait ette en mesurc
d'assurer sans delai.

II convient toutefois de signaler que cet arrete est en realite
un arrete de type organique et qu'il ne devait des lors pas etre
soumis a 1'avis de la section de legislation du Conseil d'Etat
(roy. A. Mast, A. Alen et J. Dujardin, Precis de droit adminis-
tratif beige, Story Scientia 1989, n° 628, pp. 552 a 554; C.
Lambotte, Ie Conseil d'Etat, UGA, 1982, pp. 99 a 100).
L'Executif aurait done pu se dispenser defaire etat de 1'urgence
qu'il y avait a 1'adopter.

Vraag nr. 679 van de heer Drouart d.d. 28 juli 1993 (Fr.): Question n0 679 de M. Drouart du 28 juillet 1993 (Fr.):

Desocialebegeleidingbij een project voor stadsvernieuwiag
in de Kiiregemwijk.

L'accompagnement sodal dans me operation de renova-
tion urbaine dans Ie quartier de Cureghem.

De Minister-Voorzitter heeft een overeenkomst gesloten om
te zorgen voor sociale begeleiding van de gezinnen die te reno-
veren gebouwen bewonen in het huizenblok tussen de Odon-,
de Liverpool-, de Scheikundige en de Zeemtouwersstraat in de
Kuregemwijk te Anderlecht.

Le Ministre-President a conclu une convention afin d'assu-
rer 1'accompagnement social des families occupant des immeu-
bles a renover dans Pilot compris entre les rues Odon, Liver-
pool, Chimiste et Megissier, situe dans le quartier de
Cureghem, a Anderlecht.

Zou de Minister-Voorzitter mij het bedrag van deze over-
eenkomst kunnen mededelen en de betrokken partner ?

Le Ministre-President pourrait-il me fournir le montant de
cette convention et le partenaire concerne ?

Zou hij mij eveneens per gebouw kunnen zeggen weike data
in uitzicht zijn gesteld voor de verschillende fasen van de
vernieuwing ?

Pourrait-il egalement me donner les dates prevues pour les
differentes phases dc renovation et ce par immeuble ?

Heeft de Minister-Voorzitter tenslotte de nodige maatre-
gelen getroffen opdar de personen na de renovatie hun huidige
woningen zouden terugkrijgen ? Is de waarschijniijke verho-
ging van de huurprijs geen hinderpaal voor dit vernieuwings-
project ?

Enfin, le Ministre-President a-t-il pris toutes les garanties
pour que les personnes puissenf, apres renovation, retrouver
leurs logements actuels ? L'augmentation probable des loyers
ne cohstituera-t-elle pas un obstacle a cette operation ?

Antwoord: Het Gewest heeft in 1979 242 miljoen toege-
kend aan de Gemeente Anderlecht voor de renovatie van de
Dauwwijk, daarbij steunend op het koninklijk besluit van
28 maart 1977 tot organisatie van de renovatie van huizen-
blokken.

Reponse: En 1979, la Region a accorde une subvention de
242 millions a la commune d'Anderlecht en vue de la renova-
tion du quartier de la Rosee, sur base de I'arrfite royal organi-
que de la renovation d'Tlot du 28 mars 1977.

In 1992 werd een aanvullende subsidie van 25 miljoen toege-
kend voor de renovatie van de openbare ruicnten.

En 1992, un complement de subside de 25 millions a etc
accorde, visant en parriculier la renovation des espaces
publics.

Op heden bedraagt het ongebruikte saldo 155 miljoen. A ce jour, le solde non utilise s'eleve a 155 millions.

Na een lange fase van studie en na verwerving, werd zopas
met de renovatiewerken van de eerste fase begonnen; deze
werken werden aanbesteed voor 68 miljoen.

Apres une longue phase d'ctudes et d'acquisition, les
travaux de renovation de la premiere phase viennent de demar-
rer, pour un coflt d'adjudication de 68 millions.
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%
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4 kam./ unif. 4 ch.
4 kam./ unif. 4 ch.
2 kam./ dupl. 2 ch.
3 kam./ dupl. 3 ch.

flat/ flat
2 kam./ appt. 2 ch.
3 kam./ dupl. 3 ch.

3 kam./ dupl. 3 ch.
3 kam./ dupl. 3 ch.
3 kam./ dupl. 3 ch.

flat/ flat
3 kam./ dupl. 3 ch.

3 559 m2 31 105/164

Woning: aantal woningen per gebouw;

Diverse: andere bestemming;

Bewoners: aantal personen per woning.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 3 juni 1993
een subsidie toegekend aan de v.z.w. Centrum voor Stadsreno-
vatie voor diezelfde wijk, ten belope van 3,35 miljoen. De
opdracht houdt de sociale begeleiding van de huidige bewo-
ners in.

Tussen de v.z.w. en de gemeente Anderlecht werd een over-
eenkomst gesloten, waarin de verplichring tot herhuisvesting
nader bepaald wordt. Dit wordt door artikel 4,8° van voor-
noemd koninklijk besluit geregeld.

DC wijze van berekenen van de huurprijs die door datzelfde
koninklijk besluit wordt opgelegd waarborgt betaalbare
huurprijzen.

Logement: nombre de logements par immeuble;

Divers: affectation autre que logement,

Habitants: nombre d'habirants par logement.

Le 3 juin 1993, Ie Gouvernement de la Region de Bruxelles-
Capitale a accorde une subvention a 1'a.s.b.l. Centre de Reno-
vation Urbaine, en vue du developpement social dc ce memc
quartier, d'un montant de 3,35 miflions. La mission consiste
notamment a 1'accompagnement social de 1'operation aupres
des habitants actuels.

Une convention lie 1'a.s.b.l. a la commune d'Anderlecht en
cette matiere; elle precise notamment 1'obligation de reloge-
ment, que reglemente en amont 1'articlc 4,8° de 1'arrete royal
evoque.

Le mode de calcul des loyers impose par ce meme arrete
royal donne 1'assurance que les loyers resteront accessibles.

Vraag nr. 680 van de heer Simonet d.d. 29 juli 1993 (Fr.):

Beroep op een prive-consultant voor de opstelling van het
Gewestelijk Ontwikkelingsplaa (vervolg).

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag (nr. 623) heeft
de Minister-Voorzitter erg vriendelijk gepreciseerd dat het

Question n0 680 de M. Simonet du 29 juillet 1993 (Fr.):

Recours a un consultant prive pour {'elaboration du Plan
r6gional de developpement (suite).

Dans la reponse qu'il formule a la question ecritc n° 623 que
je lui adressais, le Ministre-President a fort aimablement
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contract met de coordinator van het ontwerp van gewestelijk
onrwikkelingsplan was «gesteund op een maandelijkse faktu-
ratic van 500 000 frank, exclusief BTW» (FABI-barema's).

Tal van gegevens en documenten (o.a. een brief van 10 mei
1993 van het kabinet van de Minister-Voorzitter, met als refe-
rentie IV/MLR/AP/93195) doen vermoeden dat de coordina-
tor in kwestie eveneens lid is van het kabinet van de Minister-
Voorzitter van de Brusselse Regering.

Kan de Minister-Voorzitter me dit bevestigen ofontkennen ?

Indien de informatic juist is, had ik graag vernomen hoe dc
coordinator van het GOP zijn tijd verdeelt tussen zijn taken als
kabinetsmedewerker en zijn taken als consultant ?

Ik had vooral graag vernomen waarom de opdracht van
coordinator niet aan dezelfde persoon werd toeverrrouwd in
het kader van zijn taak als kabinetsmedewerker van de Minis-
ter, wat minder zou hebben gekost.

Aatwoord: De coordinator is door het Gewest voltijds
aangeworven om het ontwerp van GOP te coordineren. Hij
neemt geen enkele functie waar op het kabinet van de Minister-
Voorzitter.

Aangezien de Minister-Voorzitter instaat voor de supervisie
van het GOP, werd beslist dat het kantoor van de coordinator
gevestigd zou zijn op het kabinet. Dit verklaart de referenties
die staan vermeld op bepaalde brieven van het kabinet van de
Minister-Voorzitter met bctrekking tot de aktiviteit van de
coordinator.

precise que Ie contrat conclu avec Ie coordonnateur duprojet
PRD etait «bas6 sur une facturation mensueife de
500 000 francs HTVA» (baremes EABI).

Diverses informations et pieces (notamment une lettre du
10 mai 1993 du cabinet du Ministre-President et referenciee
(IV/MLR/AP/93195) donnent a penser que Ie coordonnateur
en question est egalement membre du cabinet du Ministre-
President du Gouvernement bruxellois.

Le Ministre-President peut-il confirmer ou infirmer cette
information ?

Si 1'information est exacte, comment le coordonnateur du
PRD reparrit-il son emploi du temps et ses taches entre ses
fonctions au sein du cabinet et sa mission de consultance?

Plus precisement, dans ce cas, pourquoi n'avoir pas confie a
moindre coflt la cache de coordination du PRD a la meme
personne dans le cadre de son travail au cabinet du Ministre?

Reponse: Le coordonnateur est engage plein temps par la
Region pour assurer la coordination du projet de PRD. II
n'assume aucune foncrion au sein du cabinet du Ministre-
President.

Le Ministre-President assurant la supervision du travail
d'elaboration du PRD, il a etc decide que le bureau du coor-
donnateur serait localise au cabinet. Ceci explique les referen-
ces mentionnees sur certaines lettres du cabinet du Ministre-
President relatives au travail du coordonnateur.

Minister belast met Financien, Begroting,
Openbaar Ambt

en Exteme Betrekkingen

Ministre des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures

Vraag nr. 173 van de heer de Lobkowicz d.d. 4 maart 1993
(Fr.);

Gemiddeld jaarlijks uurrooster van de gemeentelijke en
. gewestdijke ambtenaren.

Kan de geachte Voorzitter van de Executieve mij zeggen
welk het gemiddeld jaarlijks uurrooster is dat door de ambte-
naren van de verschillende gemeentelijke en gewestelijke be-
sturen wordt gepresteerd ?

Kunnen deze cijfers mij medegedeeld worden met een klassi-
ficatie van de verschillende besturen volgens het resultaat van
het onderzoek ?

Opdat de resultaten zo nauw mogelijk bij de werkelijkheid
zouden aansluiten zou men rekening moeten houden met het
wekelijks officieel uurrooster, de verloven, de verzekerde
diensten, een eventuele zomeruurrooster...

Antwoord:Hietbt'f verzoek ik het geachte lid de gegevens te
willen vinden als antwoord op de bovenvermelde vraag in
verband met de ambienaren van het Ministerie van het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest.

Question n0 173 de M. de Lobkowicz du 4 mars 1993 (Fr.):

Moyenne horaire annuelle de travail des fonctionnalres
communaux et regionaux.

L'honorable Ministre pourrait-il me dire quelle est la
moyenne horaire annuelle de travail prestepar les fonctionnai-
resdes differenresadministrations communales et des differen-
tes administrations regionales ?

Ces chiffres pourraient-ils m'etre communiques en classant
les differentes administrations selon le resultat de 1'enquete ?

Il y aurait lieu, afin d'obtenir des resultats aussi proches
possibles de la realite de tenir compte de 1'horairc officiel
hebdomadaire, des conges, des services assures, d'un eventuel
horaire d'ete...

Reponse;Je prie 1'honorable membre de trouver d-dessous
les elements de reponse A la question susmentionnee en ce qui
concernc les fonctionnaires du Ministere de la Region de
Bruxelles-Capitale.
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Normale werktijdregeling (1): 1 976 u.
10 feestdagen(2):

7 u. 36 x 10 = 76 u.
24 wettelijke vakantiedagen (3):

7 u. 36 x 24 = 182 u. 40.
Ziekte en arbeidsongevallen:

4 pet. van 1 976 u. = 79 u.
41/^ extralegale feestdagen (4):

34 u. 127 u. 36 x 41/^ =

Regime de travail normal (1):
10 jours feries (2):

7 h 36 x 10 =
24 jours dc vacances legales(3):

7 h 36 x 24 =
Maladie et accident dc travail:

4p .c .de l976h=
41/^ jours feries extra-Iegaux(4):

1 976 h.

7 h 36 x 4 l / ^ =

76 h.

182 h 40.

79 h.

34 h 12

Subtotaal
Of een gemiddeld jaarlijks aantal
uren van:

— 371 u. 52

1 604 u. 08

Sous-total
Soit une moyenne horaire annuelle
de

— 371 h 52

1 604 h 08

NotCTI;

(1) Krachtens artikd Her van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffendc
sommige vcrloven toegestaan aan personcelsledcn van dc Rijksbesturen, gewijzigd
door het koninklijk besluit van 22 november 1991 mag de gemiddelde maximum
arbeidsduur 38 uur per week niet overschrijden, of 38 u x 52 = 1976 u.

(2) In artikcl 1 van het koninklijk besluit van 18 april 1974 worden de feestdagen
bepaald, namelijk:

1 januari;
Paasmaandag;
I mei;
Hemelvaartsdag;
Pinkstermaandag;
21 juli;
Maria-HenieIvaart;
Allerheiligcn;
II november;
Kcrstmis;
dit wil zeggen 10 dagen.

(•>) Krachtens artikel 3 van het bovenvermeld koninklijk besluit van 1 juni 1964,
gewijzigd door het koninklijk besluit van 22 november 1991.

(4) Worden evenccns als officiele feestdagen in dc overheidssector beschouwd;

2 november,
15 november;
26 decembcr,
de namiddag van 22 juli;
alsmede de feestdag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Notes;

(') En vertudc Particle lefdel'a^^ete^oyaldul"juin 1964 rdatif a certainsconge*
accordcs a des agents des administrations dc 1'Etat notamment, modifie par 1'arrete
royal du 22 novembrc 1991, •laduree moyenne maximumdu temps detravailnepeut
excedcr 38 heures par semaine, soit 38 h x 52 =1 976 h.

(2) L'articlel"del'arreteroyaldul8 avril 1974deterniinelcsjour»ferics,asavoi(;

Ie 1" janvier;
!e lundi de Paques;
Ie 1" mai;
1'Asccnsion;
Ie lundi dc la Pcntec6te;
Ie 21 juillet;
1'Assomption;
la Toussaint;
Ie 11 novembre;
la Noel;
soit 10 jours.

(3) En vertu de 1'article 3 de 1'arrete royal du 1" juin 1964, susmentionne, modifle
par 1'arrete royal du 22 novembre 1991.

(<) Sont egalement consideres conune des jours dc conges officicis dans Ie secteur
public:

Ie 2 novembre;
Ie 15 novembre;
Ie 26 dccembrc;
Ie 22 juillet apres midi;
ainsi quo Ie jour de la fete de la Region de Bruxelles-Capitale.

Er dient ook te worden gepreciseerd dat:

1. De regeling die geldt voor de personeelsleden van de
MIVB die ter beschikking gesteld zijn van het Ministerie meer
aansluit bij het bedrijfsleven dan bij de overheidssector:

— 20 wettelijke vakantiedagen;

— 3 extralegale feestdagen: 2 november, 15 november en
26 december.

Het Ministerie telt 1 590 agenten waarvan 188 perso-
neelsleden van deMIVB dieter beschikking gesreld zijn van het
Ministerie.

II y a lieu dc preciser aussi que:

1. Le regime applique aux membres du personnel de la
STIB mis a la disposition du Ministere se rattachc davantagc
au secteur prive qu'a celui du secteur public:

— 20 jours de vacances legates;

— 3 jours feries extra-legaux: 2 novembre, 15 novembre et
26 decembre.

Le Ministere compte 1590 agents parmi lesquels
188 membres du personnel de la STIB mis a sa disposition.

2. Voor een zomerdienstregeling kwamen uitsluitend de
personeelsleden van de Agglomeratie Brussel in aanmerking
die op 1 april 1993 naar net Ministerie van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest zijn overgeheveld. Vanaf die datum
geldt dus voor die personeelsleden dezelfde regeling als voor de
personeelsleden van het Ministerie van het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest.

Wat betreft het CIBG (Centrum voor Informatica voor het
Brusselse Gewest), enige instelling van openbaar nut van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest waarop ik toezicht uitoefen:
Alle agenten van het CIBG, ambtenaren ofcontractuelen, zijn

2. Pour ce qui est de 1'horaire d'ete, les seuls b6neficiaires en
etaient les membres du personnel de 1'Agglomeration de
Bruxelles. Ceux-ci ont etc transfcres au Ministere de la Region
de Bruxelles-Capitale le I" avril 1993. Us sont done soumis
depuis cettc date, au meme regime que celui des membres du
personnel du Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne la CIRB (Centre d'lnformatique pour la
Region Bruxelloise), seui organisme d'interet public de la
Region de Bruxelles-Capitale sur lequel j'cxercc une tutellc:
Tous les agents du CIRB, fonctionnaires ou contractuels, sont
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onderworpen aan het normale administratieve uurrooster.
Principieet wordt rekening gehouden met het aantal werkda-
gen perjaar (255), waarvan men het aantal vakantiedagen (24)
moet aftrekken. Met een werktijd van 7 u 36, per dagbeloopt
het jaarlijks totaal 1 755 u. 36. Er bestaat geen « zomerdienst»
en de mogelijke overuren worden gecompenseerd.

Voor het toezicht op het personeel van de gemeenten is de
Minister-Voorzitter belast met de ondergeschikte besturen, de
heer Picque bevoegd.

soumis a 1'horaire administratif normal. II est fait usage du
principe du nombre de jours ouvrables par an (255) dont il faut
defalquer Ie nombre de jours de conge (24). A raison de 7 h 36
par jour cela nous fait 1755 h 36 par an. II n'y a pas de « service
d'ete » et les heures supplementaires eventuelles sont compen-
sees.

La tutelle sur Ie personnel des communes relive du Ministre-
President charge des pouvoirs locaux, M. Picque.

Vraag nr. 209 van de heer Vandenbossche d.d. 14 juni 1993
(N.):

Ovcmcht van de ministeriele commissies en comites.

1. Van weike commissies, comites, raden, conferenries en
dergelijke neemr het departement van de Minister/
Staatssecretaris het secretariaat waar ?

2. Kan de Minister/Staatssecretaris mij ook telkens de
oprichtingsdatum meedelen en verwijzen naar de publicatie in
het Belgisch Staatsblad^

3. Weike commissies, comites, raden, conferenties, en der-
gelijke werden sinds deoprichtingvan de Brusselse instellingen
afgeschaft ?

4. Maakt elk van hen jaarverslagen? Waar worden die
bewaard ? Kunnen ze geraadpleegd worden ?

5. Wie bewaart her archief?

Antn'oordflk. heb de eer het Geachte Lid mede te delen dat
van geen enkele commissie, raad of dergelijke, het secretariaat
door mijn kabiner wordt waargenomen.

Het is mij bijgevolg niet mogelijk een antwoord te ver-
strekken op de door U gestelde vragen.

Question n° 209 de M. Vandenbossche du 14 juin 1993 (N.):

Aperfu des commissions et comites ministeriels.

1. Quels sont les commissions, comites, conseils, conferen-
ces et autres dont Ie departement du Ministre/Secretaire d'Etat
assure Ie secretariat ?

2. Le Ministre/Secretaire d'Etat peut-il egalement me
communiquer pour chacun d'eux leur date de creation et de
publication au Moniteur beige ?

3. Quels sont les commissions, comit6s, conseils, conferen-
ces et autres qui ont etc supprimes depuis la creation des insti-
tutions bruxelloises ?

4. Etablissent-ils chacun des rapports annuels? Ou les
conserve-t-on ? Peut-on les consulter ?

5. Qui conserve les archives ?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre que mon Cabinet n'assure le secretariat d'aucune
commission, ni d'aucun conseil.

Par consequent, il m'est impossible de repondre aux ques-
tions que vous m'avez posees.

Vraag nr. 210 van de heer Vandenbossche d.d. 16 juni 1993
(N.):

Gebruik van hetNederlands doorbuitenlandseambassades
ten aaazien van Vlaamse Brusselaars.

In DeStandaardvan 6 en 7 maart jongstleden verscheen een
advertentie van het zogenaamde Cultural and Information
Centre of the embassy of japan. Niet alleen was de tekst eenta-
lig Engels, maar daarenboven werd het Brusselse adres van het
Centre uitsluitend in het Frans opgegeven.

Graag vernam ik of de diensten van het kabinet Externe
Betrekkingen de buitenlandse ambassades duidelijk

Sei'nformeerd hebben over het feit dat, wat de Vlamingen
etreft, Brusselse adressen in het Nederlands moeten worden

vermeld.

Question n° 210 de M. Vandenbossche du 16 juin 1993 (N.):

Emploi du neerlandais par les ambassades etrangeres a
I'egard des Bruxelhis flamands.

De Standoard des 6 et 7 mars derniers a public un encart
publidtaire d'un Cultural and Information Centre of the
embassy of Japan. Le texte etait redige uniquement en anglais
et, en outre, 1'adresse bruxelloise du Centre apparaissait
uniqueroent en francais.

Je souhaiterais savoir si les services du Cabinet des Relations
exterieures ont informe clairement les ambassades etrangeres
que, pour les Flamands, les adresses bruxelloises doivent etre
mentionnees en neerlandais.

418
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Aatwoord: Voor de tc Brussel gevestigde buitenlandse
ambassades is de Federale Minister van Buitenlandse Zaken
bevoegd. Ik heb hem gewezen op het door u geciteerde
probleem.

Reponse.'Le Ministre des Affaires etrangeres est competent
pour les ambassades etrangeres etablies a Bruxelles. J'ai attire
son attention sur Ie probleme que vous citez.

Vraag nr. 212 van de heer Vandenbossche d.d. 24 juni 1993
(N.):

Gebruik van het openbaar vervoer en de Gets door de kabi-
netstedem.

De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een
bijzonder probleem. Hetlijkt belangrijk te onderstrepen dat de
kabinetten op voorbeeldige wijze de mobiliteit kunnen
aanpakken, met name een stimuleringsbeleid uitspreidenvoor
het gemeenschappelijk en het openbaar vervoer zonder dat het
autogebruik wordt ontmoedigd. Hoe brengt het kabinet van
de Minister/Staatssecretaris dit principe in praktijk ? Hoeveel
kilometers legden de kabinetsleden in 1992 per auro af?
Hoeveel kilometers met het openbaar vervoer ? Hoeveel kilo-
meters met de fiets ?

Over hoeveel auto's beschikt het kabinet ? Hoeveel auto's
zijn er uitgerust met een catalysator ?

Met weike middelen probeert de Minister/Staatssecretaris
het autogebruik door zijn kabinetsleden te ontmoedigen?
Wanneer gebruiken zijn kabinetsleden het openbaar vervoer of
de fiets?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat
het probleem van de mobiliteit ons voldoende bekend is.

Ik kan u verzekeren dat alles in het werk wordt gesteld ten
einde het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren.

1. Vanaf 1 januari 1991 werd een MIVB-abonnement
toegekend aan de personeelsleden van het Ministerie van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de leden van de ministeriele
kabinetten en sommige pararegionale instellingen waarop de
sociale programmatic 1989-1990 toepasselijk was.

2. Dit heeft uiteraard tot gevolg dat het aantal kilometers
per auro afgelegd tot het strikte minimum wordt beperkt.

3. Het kabinet beschikt over geen fietsenpark. Het is duide-
lijk dat wanneer de afstand betrekkelijk klein is, de kabinetsle-
den het trajekt ie voet afleggen.

4. Het kabinet beschikt over vijf wagens waarvan twee
uitgerust met catalisator, de resterende wagens rijden met
loodvrije benzine.

Question n° 212 de M. Vandenbossche du 24 juin 1993 (N.):

Utilisation des transports en commun et du velo par les
membres du cabinet.

La mobilite constitue, dans la Region de Bruxelles-Capitale,
un probleme particulier. II me semble important de souligner
que les cabinets peuvent montrer 1'exemple en participant a la
mobilite, en particulier en stimulant les transports en commun
et publics sans toutefois decourager 1'utilisation de la voiture.
Comment Ie cabinet du Ministre/Secrctaire d'Etat met-il ce
principe en pratique ? Combien de kilometres les membres du
cabinet onr-ils effecfues en voiture en 1992 ? Combien de kilo-
metres en transports en commun ? Combien dc kilometres en
velo ?

De combien de voitures Ie cabinet dispose-t-il ? Combien de
vehicules y sont-ils equipes d'un catalyseur ?

Par quels moyens Ie Ministre/Secretaire d'Etat cherche-t-il a
decourager 1'utilisation de la voiture par les membres de son
cabinet ? Quand les membres de son cabinet utilisent-ils les
transports en commun ou Ie velo ?

Repoase: J'ai 1'honneur de faire savoir a 1'honorable
membre que Ie probleme de la mobilite est suffisamment
connu.

Je peux vous donner I'assurance que tout est mis en oeuvre
afin de stimuler 1'usager des transports publics.

1. Depuis Ie I" janvier 1991 un abonnement STIB a etc
octroye aux agents du Ministere de la Region de Bruxelles-
Capitale, aux membres des cabinets ministeriels et aux agents
decertainesinstitutionspararegionalesauxquelleslaprogram-
mation sociale 1989-1990 etait applicable.

2. II s'ensuit evidemment que Ie nombre de kilometres
parcourus en voiture est limite au strict minimum.

3. Le cabinet ne dispose pas d'un pare de bicyclettes. II est
clair que lorsque la distance est relativement petite, les
membres du cabinet font le trajet a pied.

4. Le cabinet dispose de cinq voitures dont deux equipees
d'un catalyseur. Les autres roulent a 1'essencc sans plomb.

Vraag nr. 213 van de heer Simonet d.d. 24 juni 1993 (Fr.):

De publikaties ran het departemeat en van de organen die
eronder ressorteren.

Kan de heer Minister me de lijst meedelen van de periodieke
publikaties van zijn departement, van de diverse organen die
eronder ressorteren en van de organen waar zijn departement
toezicht op uitoefent ?

Question n° 213 de M. Simonet du 24 juin 1993 (Fr.);

Les publications du departement et des organismes qui en
dependent.

Monsieur le Ministre peur-il me communiquer la liste des
publications periodiques de son departement et des divers
organismes qui en dependent, en ce compris ceux sur lesquels il
exerce un tutelle ?
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Voor elkc publikatie vernam ik graag hoe dikwijis ze ver-
schijnt en hoeveel dit gemiddeld kost. Graag vernam ik ook
weike publikaties artikelen bevatten waarvan de auteur niet
rot het bestuur behoort.

Antwoord;Er zijn geen periodieke publicaties, rechtstreeks
of onrechtstreeks uitgegeven op mijn iniriatief.

Sommige publicaties bevatten arrikels die van mij uitkomen.
Dit is het geval voor:

Pour chaque publication il me serait agreable de connattre la
frequence de la parution et Ie cout moyen. Je souhaiterais aussi
savoir quelles sont les publications qui contiennent des articles
dont 1'auteur est etranger a 1'administration.

Reponsall n'y a pas de publications periodiques ediiees qui
dependent directement ou indirectement de mon initiative.

Certaines publications reprennent des articles qui emanent
de moi. Ceci est Ie cas pour:

Frcquentie
Maandclijks
gemiddelde

kostprijs
(BTW inclusief)

Frequence
Montant mensuel

moyen
des frais

(TVA inclusc)

1) What's on. The Bulletin Wekelijks 80 545 F
2) Brussels To Day Maandelijks 105 889 F

1) What's on. The Bulletin Hebdomadaire 80 545 F
Mensuel 105 889 F2) Brussels To Day

De twee publicaties bevatten artikels waarvan de auteur niet
tot de administratie behoort.

Krediet op 22.1.1.1201 begroting 1992.

Les deux publications contiennent des articles dont 1'auteur
est etranger i 1'administration.

Credit inscrit au 22.1.1.1201 budget 1992.

Vraag nr. 214 van de heer Simonet d.d. 2 jiili 1993 (Fr.):

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve houdeade bewarende maatregelen imake de loop-
baan en de mobiliteit van persoaeelsleden die van de Gewes-
telijkc Economische Raad voor Brabant zijn overgegaan naar
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

De ordonnanrie van 24 december 1992 waarbij naar het
Gewest overgegane personeelsleden van openbare instellingen
ter beschikking van de Executieve worden gesteld regelt de
overgang van het personeel van verschillende openbare instel-
lingen (Wegenfonds, BDBH, Instituut voor de Middenstand en
Planbureau) naar her Ministerie van het Brusselse Hoofdstede-
lijk Gewest.

De personeelsleden van de Gewestelijke Economische Raad
voor Brabant (GERB) vallen niet onder deze regeling uitgere-
kend omdat de Executieve op 16 juli 1992 heeft besloten om ze
te verbinden aan de Economische en Sociale Raad van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest die moet worden opgericht
bij een ordonnantie waarvan het ontwerp bij de Hoofdstede-
lijke Raad is ingediend.

In afwachting dat die nieuwe maarregelen worden genomen
is een ontwerp-oesluit van de Executieve in studie. Het bevat
bewarende maatregelen inzake loopbaan en mobiliteit van de
personeelsleden die van de Gewestelijke Economische Raad
voor Brabant zijn overgegaan naar het Brusselse Hoofdstede-
lijk Gewest.

Hoogst merkwaardig is dat dit ontwerp tot doel zou hebben
het personeel van de vroegere GERB gelijk te stellen met de
intergewestelijke mobiliteitsregeling «ten einde te vermijden
dat er tussen para-regionale ambtenaren verschillen zouden
bestaan die objecrief bekeken niet te rechtvaardigen zijn».

Heelwat staturaire ambtenaren van hef Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest verhelen niet dat zij vrezen dat dergelijke onzin-

Question n° 214 de M. Simonet du 2 juillet 1993 (Fr.):

Projet d'arrete de I'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale portant des mesures conservatoires en matiere de
carriere et de mobilite des membres du personnel qui out et6
transferesdu Conseil economique regional pour Ie Brabant a la
Region de Bruxelles-Capitale.

L'ordonnance du 24 decembre 1992 relative a la mise a
disposition de I'Executif des membres du personnel d'organis-
mes publics, transferes & la Region, integre au sein du Minis-
tere de la Region de Bruxelles-Capitale Ie personnel en prove-
nance de divers organismes publics (Fonds des routes, OBCE,
Institut des Classes moyennes et Bureau du Plan).

C'est a dessein que les agents issus du Conseil economique
regional pour Ie Brabant (CERB) n'ont pas fait 1'objet d'une
teile mise a disposition, puisque I'Executif a decide Ie 16 juillet
1992 de les affecter au Conseil economique et social de la
Region de Bruxelles-Capitale qui doit etre cree par une ordon-
nance dont Ie projet a etc depose au Conseil regional.

En attendant la mise en place de ces nouvelles dispositions,
un projet d'arrete de I'Executif est a 1'examen, qui porte des
mesures conservatoires en matiere de carriere et de mobilite
des membres du personnel qui ont ete transferes du Conseil
economique regional pour Ie Brabant a la Region de Bruxelles-
Capitale.

Tres curieusement, ce projet aurait pour but d'assimiler Ie
personnel de 1'ancien CERB au regime de la mobilite intra-
regionale « afin d'eviter une difference injustifiable d'un point
de vue objectif entre les fonctonnaires para-regionaux».

De nombreux fonctionnaires statutaires de la Region de
Bruxelles-Capitale ne cachent pas leur crainte de voir ce type
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nige maatregelen het gelijkheidsbeginsel in openbare
betrekkingen schenden en als dekmantel dienen voor nieuwe
bombarderingen en partijdige benoemingen waarbij geen
rekening wordt gehouden met de vereiste bekwaamheid, en
zulks ten voordeTe van personeelsleden die reeds een schitte-
rende weddeschaal hebben na eerstc benoemingen in hun
personeelsformatie.

Er dient zeer duidelijk op gewezen te worden dat deze vroe-
gere personeelsleden van de GERB formeel in geen enkele
personeelsformatie worden opgenomen daar zij door de
ordonnantie van 24 december 1992 niet ter beschikking zijn
gesteld van de Executieve en daar er in de zopas door de Execu-
tieve goedgekeurde formatie overigens, buiten de nog op te
richten Economische en Sociale Raad van het Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest, voor hen geen plaats wordt gereserveerd.

Ik zou eveneens willen weren:

1. Of de Raad van State om advies moet worden gevraagd
in verband met deze merkwaardige constructie die een nieu-
wigheid is inzake ambtenarentechnologie;

2. Naar wcike betrekkingen en in weike personeelsformatie
deze personeelsleden kunnen solliciteren, hetzij bij wege van
bevordering, hetzij bij wege van mutatie of mobiliteit, en van
waaruit aangezien zij nergens worden ingedeeld;

3. Of de mandaatregeling eventueel op hen van toepassing
kan worden gemaakt in het kader van artikel 35, § 2 van het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende
de loopbaan van de ambtenaren van het Ministerie en van de
instellingen van openbaar nut van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest.

Aatwoord: Ik heb de eer aan het geachte lid het volgende
antwoord te verschaffen.

Laat mij eerst toe te zeggen dat de personeelsleden van de
GERB op 1 januari 1990 op dezelfde voet en onder dezelfde
voorwaarden als deze van de andere instellingen van openbaar
nut werden overgeheveld naar het Gewest.

Aangezien het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest op dat ogenblik te kampen had met een gebrek aan
personeel, werden zij alien bij dit Ministerie ingedeeld. Sedert
bijna vier jaar hebben deze personeelsleden zich zonder voor-
behoud ingezet en verdienstelijk gemaakt. Sommigen blijken
zeifs onmisbaar voor de goede werking van de dienst waarvoor
zij werden aangewezen.

Het blijft de bedoeling van de Regering het personeel van de
GERB bij ordonnantie toe te wijzen aan de op te richten Eco-
nomische en sociale Raad.

Het door het geachte Raadslid genoemde besluit beoogt
alleen dat deze personeelsleden zich, in het raam van de intra-
regionale mobiliteit die de Regering nastreeft, zoals de andere
gewestelijke ambtenaren kandidaat kunnen stellen, zonder dat
er enige toezegging wordt gedaan dat zij ooit effectief zullen
worden benoemd. Eventuele kandidaturen zullen aan het
advies van dc directieraad worden onderworpen en door hem
gerangschikt.

Het spreekt vanzelf dat er geen mandaat kan worden toege-
kend aan de personeelsleden van de ex-GERB, aangezien
alleen ambtenaren van de eigen instelling met een mandaat
kunnen worden belast.

Ik kan aan het geachte Raadslid mededelen dat her advies
van de Raad van State werd gevraagd.

de dispositions ineptes violer Ie principe dc 1'egalitc devant les
emplois publics et servir de paravent a de nouveaux parachuta-
ges ou nominations partisanes faisant fi des competences
requises, et cc au profit d'agents beneficiant deja dc barfimes
plantureux apres primonomination dans leur cadre d'orgine.

II faut signaler tres clairement que ces anciens agents du
CERB ne sont formellement affectfes dans aucun cadre, puis-
que I'ordonnance du 24 decembre 1992 ne les a pas mis a la
disposition de 1'Executif et que Ie cadre regional qui vient
d'etre approuve par 1'Executif ne leur reserve pas aillcurs
aucune place, en dehors du Conseil economiqueet social dc la
Region de Bruxelles-Capitale a creer.

Aussi souhaiterais-je savoir:

1. Si 1'avis du Conseil d'Etat sera requis concernant ce
curieux montage qui innove en matiere de technologie dc la
fonction publique;

2. A quels emplois et dans quel cadre ces agents pourraient
poser leur candidature, que ce soitpar promotion, mutation ou
mobilite, et a partir d'ou puisqu'ifs nc sont affectes nullc part;

3. Si Ie regime du mandat pourrait eventuellement leur etre
applique, dans Ie cadre de 1'artide 35, § 2 de 1'arretc dc
1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale relatif a la
carriere des agents du Ministere et des organismes d'interet
public de la Region de Bruxelles-Capitale.

Repoiise:]'sii 1'honneur de donner a 1'honorable membre la
reponse suivante:

Permettez-moi d'abord de vous dire que les membres du
personnel du CERB ont ete transferes a la Region sur pied
d'egalice et sous les memes conditions quc ceux des autres
organismes d'interet public.

Vu qu'a 1'epoque, Ie Ministere de la Region de Bruxclles-
Capitate devait faire face A un manque de personnel, ces fonc-
tionnaires ont tous etc affectes a ce ministere. Depuis pres de
quatre ans, ils sc sont devoues et rendus meritoires sans reserve.
Certains s'averent meme indispensables au bon fonctionne-
ment du service ou ils ont etc affectes.

Le Gouvernementa toujoursl'intenrion d'affecterleperson-
nel du CERB par ordonnance au Conseil economique et social
a creer.

L'arrete mentionne par 1'honorable membre du Conseil vise
uniquement que ces membres du personnel peuvent se porter
candidat dans le cadre de la mobilite intraregionale que Ic
Gouvernement poursuit tout comme les autres agents rcgio-
naux, sans qu'il ne leur soit promis d'etre effectivemcnt
nommes. Les candidatures 6ventuelles seront soumises a 1'avis
du Conseil de direction et classees par celui-d.

II va de soi qu'aucun mandat nc peut-etre conferc aux
membres du personnel de 1'ancien CERB, puisquc seuls
peuvent etre charges d'un mandat les agents de 1'insritution
meme.

Je fais savoir a 1'honorable membre du Conseil que 1'avis du
Conseil d'Etat est demandc.
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Minister belast met Huisvesting,
Leefmilieu, Natuurbehoud

en Waterbeleid

Vraag nr. 180 van de heer Drouan d.d. 1 oktober 1992 (Fr.):
Aantalafsluitingen van de waterdistributie in het Gewest.
Zou de heer Minister me kunnen zeggen hoeveel waterme-

ters er de jongste drie jaar in ons Gewest werden afgesloten?

Graag had ik deze gegevens per jaar en per gemeente. Zou
hij eveneens een onderscheid willen maken tussen de afsluitin-
gen in woningen met gezinnen en in andere woningen ?

Antwoord: Ik heb de eer her geachte lid de volgende infor-
matie te verstrekken:

In 1989 werden er op 323 257 facturen, 2 094 watermeters
afgesloten in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. In 1990
daalde dit aantal tot 1 401 (voor 324 480 facturen) en in 1991
tot 1 112(vopr318 537 facturen). Al deze afsluitingen zijn het
gevolg van laattijdige betalingen.

De hierbij gevoegde tabel geeft een overzicht van de gege-
vens per jaar en per gemeente.

BIWD
Afsluitingen ingevolge laattijdige bctaling

in de gemeenten van de Brusselse
intercommunale voor waterdistributie

Ministre du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature

et de la Politique de PEau

Question n° ISO de M. Drouart du 1" octobre 1992 (Fr.):
Nombre de coupures d'eau dans la Region.
Monsieur Ie Ministre pourrait-il me communiquer Ie nom-

bre de coupures d'eau qu'il y a eu ces trois dernieres annees
dans notre Region ?

II me plairait de connaltre ces informations par annee et par
commune. Pourrait-il egalement distinguer fes coupures de
compteurs de logements occupes par dcs menages des autres ?

Reponse: J'ai 1'honneur de transmettre a 1'honorable
membre les elements de reponse suivants a ses questions:

En 1989, il y a eu 2 094 coupures d'eau, pour 323 257 factu-
res dans la Region de Bruxelles-Capitale. En 1990, ce nombre
cst descendu jusqu'a 1 401 (pour 324 480 factures) et en 1991
jusqu'a 1 112 (pour 318 537 factures). Toutes ces coupures
resultent de retards de paiement.

Le tableau donne en annexe fournit les informations par
annee et par commune.

IBDE
Fermetures pour retard de paiement

dans les communes de 1'Intercommunale
bruxelloise de distribution d'eau

Aantal effectieve afsluitingen

Nombre de fermcturcs effectives (coupures)

Communes

Annee 1989

Anderlecht
Brussel. — Bruxelles
Elsene. — Ixelles
Etterbeek
Evere
Ganshoren
Jette
Koekelberg
Oudergem. — Auderghem
Schaarbeek. — Schaerbeek
Sint-Agatha-Berchem. — Berchem-Saint-Agathe
Sint-Gillis. — Saint-Gilles
Sint-Jans-Molenbeek. — Molenbeek-Saint-Jean
Sint-Joost-ten-Node. — Saint-Josse-ten-Noode
Sint-Lambrechts-Woluwe. — Woluwe-St-Lambert
Sint-Pieters-Woluwe. — Woluwe-St-Pierre
Ukkcl. — Uccle
Vorst. — Forest
Watermaal-Bosvoorde. — 'Watermael-Boitsfort

Totaal BIWD. — Total IBDE
voor 323 257

pour 323 257

Jaar 1989

109
363
242
60
41
29
73
27
40

274
29

130
138
78
66
42

112
116
38

2094

facturen

factures

Jaar 1990

Annee 1990

90
286
192
42
7

28
35
24
34

195
20

120
89
43
31
23
61
51
31

1401
voor 324 480

facturen
pour 324 480

factures

Jaar 1991

Annee 1991

110
196
123
33
25
16
45
18
18

121
15
73
81
37
39
19
64
63
18

1 112
voor 318 537

facturen
pour 318 537

factures

De gegevens over het afsluiten van de watermeters, die niet
te wijten zijn aan laattijdige betalingen, zijn niet beschikbaar.

Zo was het eveneens onmogelijk om een onderscheid te
maken tussen do afsluitingen in woningen met gezinnen en in
andere woningen.

Le nombre de coupures d'eau pour des raisons autres que
des retards de paiement n'est pas disponible.

De meme, il n'a pas ete possible de distinguer les coupures de
compteurs de logements occupes par les menages des autres.
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Vraag nr. 210 van de heer Vandenbossche d.d. 20 januari 1993
(N.):

Selectieve ophaliag en recyclage van de spuitbussen.

Het gebruik van spuitbussen met CFK's is een belasting voor
het leefmilieu en vooral voor de ozonlaag.

Kan de heer Minister mij mededelen:

1. Weike maatregelen werden tot nog toe genomen tot in-
dijking van het probTeem van de spuitbussen, inzonderheid tot
selectieve ophaling van spuifbussen ?

2. Wat zijn de actuele en toekomstige mogelijkheden tor
recyclage van die spuitbussen ?

3. Zijn er reeds bedrijven die spuitbussen selectief ophalen
of inzamelen, en kunnen verwerken ? Zo ja, weike, waar en
aan weike voorwaarden ?

4. Welk bedrag heeft de Brusselse regering aan het
probleem besteed in 1991 ?

5. Is het alternative drijfgas onschadelijk voor mens en
milieu ?

Antwoords In antwoord op de vraag van het geachte lid,
heb ik de eer hem de volgende inlichtingen te verstrekken.

Het in de handel brengen van spuitbussen met CFK's is
verboden omwille van de schadelijke invloed van deze gassen
op de ozonlaag.

1. De spuitbussen vallen tevens onder het afval dat wordt
opgehaald door de campagnc «Huishoudelijk Chemisch Af-
vaf», ongeacht het feit of ze al dan niet CFK's bevatten.

De informatieverstrekking die met deze campagne gepaard
gaat, omvat bijgevolg de sensibilisering van de bevolking voor
de problematiek van de CFK's in spuitbussen.

2. Wat betreft de recyclage van spuitbussen, zijn de hierin
vervatte CFK's niet zo belangrijk in een lege spuitbus, omwille
van de geringen hoeveelheid ervan. Bijgevolg dienen de gassen
te worden behandeld als gevaarlijk afval (b.v. vernietiging
ervan door gecontroleerde verbranding). De spuitbus zeif kan
voor de met de recyclage belaste persoon nuttig zijn wanneer
deze in aluminium is vervaardigd.

3. De spuitbussen kunnen worden opgehaald door elk
erkende ophaler van gevaarlijk afval. De lijst van deze perso-
nen is op aanvraag bij het BIM beschikbaar.

4. Alle acties rond het probleem van de spuitbussen maken
deel uit van deze met betrekking tot het huishoudelijk
chemisch afval en zijn niet het voorwerp van een afzonderlijke
facturering. Deze begrotingspost heeft betrekking op maxi-
mum 1 tot 2 pet. van het budget voor het beheer van huishou-
delijk chemisch afval, hetgeen neerkomt op een ruweschatting
van 500 000 frank per jaar.

5. Het alternatieve drijfgas is een stookgas dat behoort tot
de familie van het stadsgas. Op zich is dat gas niet direct scha-
delijk voor het leefmilieu, hoewel het eengasvormig organisch
component betreft dat echter wel ontvlambaar en ontpTofbaar

Question n° 210 de M. Vandenbossche du 20 janvier 1993
(N.):

Collects selective et recyclage des aerosols.

L'utilisation d'aerosols contenant des CFC constitue unc
charge pour 1'environnemcnt et principalement pour la couche
d'ozone.

Le Ministre peut-il me dire:

1. Quelles mesures ont ete prises a ce jour pour endiguer le
probleme des aerosols, en particulier en vuc de la collecte selec-
tive d'aerosols ?

2. Quelles sont les possibilites actuelles et futures de recy-
clage de ces aerosols?

3. Y a-t-il deja des societes qui effectuent des collectes ou
des ramassages selectifs de ces aerosols et qui sont a meme de
les recycler ? Si oui, lesquelles, oil et a quelles conditions ?

4. Quel montant 1'Executif bruxellois a-t-il consacre a ce
probleme en 1991 ?

5. Le gaz propulseur de remplacement est-il inoffcnsif pour
1'homme et lenvironnement ?

Reponse:yai le plaisir de donner a 1'honorable membre les
elements suivants en reponse a sa question.

La commercialisation d'aerosols contenant des CFC est
interdite en raison de 1'influence nefaste de ces gaz sur la
couche d'ozone:

1. Les aerosols sont compris dans les dechets collectes par la
campagne « Dechets chimiques domestiques», qu'ils contien-
nent ou non des CFC.

Les actions de communication liees a cette campagne
comprennent en consequence la sensibilisation a la problema-
tique des CFC contenus dans les a6rosols.

2. Pour ce qui est du recyclage des aerosols, les CPC conte-
nus ne presentent pas d'interet en raison de la tres faible quan-
tite contenue dans une bombe aerosol vide. Les gaz doivent
done ctre traites en tant que dechets dangereux (ex. destruction
par incineration contr6lee). Le contenant par contre peut
presenter un interet pour le recycleur lorsqu'il est en alumi-
nium.

3. Les aerosols peuvent etre collectes par tout collecteur
agree de dechets dangereux, dont la liste est disponible sur
demande a 1'IBGE.

4. Les actions relatives au probleme des a6rosols sont inclu-
ses dans celles relatives aux dechets chimiques domestiques et
ne font pas I'objet d'une facturation separee. Toutefois, ce
poste ne doit pas concerner polus de 1 a 2 p.c. du budget consa-
cre a la gestion des dechets chimiques domestiques, ce qui
correspond a une estimation grossiere dc 500 000 francs par
an.

5. Le gaz propulseur de remplacement est un gaz combusti-
ble de la familie du gaz de ville. II n'estpas en soi directement
nuisible pour 1'environnement quoi qu'il s'agisse d'un
compose organique gazeux, mais est inflammable et cxplosif.

is.
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Vraag nr. 220 van mevrouw Nagy d.d. 11 februari 1993 (Fr.):

Het statuut van de personen van de eel «Milieuinspectic»
hi/bet BIM.

In het activiteitenverslag 1992 van het BIM kan men lezen
dat het instituut een eel« Milieuinspectie » bevat, samengesteld
uit 21 personen.

Kan de geachte Minister mij zeggen:

1. Wat het statuut van dcze 21 personen is? Wetende dat
slechts na de stemming over de staatshervorming de Gewesten
de titel van politieofficier voor hun personeelsleden zullen
verkrijgen, war is de status van de handelingen van deze
cellen?

Question n0 220 de Mme Nagy du 11 fevrier 1993 (Fr.):

Le statut despcrsonnes de la cellule "Inspectoral de 1'Envi-
ronmement» a 1'IBGE.

On peut lire dans le rapport d'activites 1992 de 1'IBGE que
1'insritut comporte une cellule «Inspectorat de 1'Environne-
ment» composee de 21 personnes.

L'honorable Ministre peut-il me dire:

1. Quel est le statut de ces 21 personnes ? Sachant que ce ne
sera qu'apres le vote de la reforme de 1'Etat que les Regions
obtiendront la qualite d'offider de police pour leurs agents,
quel est le statut des actes de cette cellule ?

2. Hoeveel kostte de intensieve vorming die hen werd gege-
ven?

2. Quel a ete le cout de la formation intensive qui leur a ete
donnee ?

3. Waaruit bestaat hun basisuitrusting en wat kost dat ?

4. Met wie werd het «vademecum» verwezenlijkt over de
overtredingen inzake leefmilieu ?

5. Hoeveel kostte deze samenwerking en op welk begro-
tingsartikel werd ze ingeschreven ?

Antwoord:ln anrwoord op haar vraag van 8 februari 1993,
heb ik de eer het geachte lid her volgende mee te delen:

1. DC 21 personeelsleden van de afdeling Milieuinspectie
kunnen worden onderverdeeld in een drietal statuten:

— Drie personen werden ter beschikking gesteld door de
Agglomeratie;

— Zeven personen werden op contractuele basis aange-
worven;

— De overige elf personen zijn statutair.

De voornoemde ambtenaren en beambten handelen in
uitvoering van het besluit van de Executieve van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van 18 juni 1992 betreffende het
toezicht op het naleven van de wettelijke en reglementaire
bepalingen inzake leefmilieu (Belgische Staatsblad van
3 februari 1993).

3. Quel est leur equipement de base et son coflt ?

4. Avec qui a etc realise le « vade-mecum » concernant les
infractions en matiere d'environnement ?

5. Quel a etc le cout de cette collaboration et A quel article
budgetaire a-t-elle etc imputee ?

Repoase: En reponse a sa demande du 8 fevrier 1993, j'ai
1'honneur de donner a 1'honorable membre les elements
suivants:

1. Les 21 membres du personnel de la cellule Inspectorat de
1'Environnement sont repartis en trois statuts:

— Trois personnes ont etc mises en disponibilite par
1'Agglomeration;

— Sept personnes ont ete engagees sur base contractuelle;

— Les onze autres personnes sont statutaires.

Les fonctionnaires et agents agissent en execution de l'arret6
dc 1'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale du 18 juin
1992 relatif au confrole du respect des dispositions Icgales et
reglementaires en matiere d'environnement {Moniteur beige
du 3 fevrier 1993).

Dit besluit delegeert aan de directeur-generaal en de inspec-
teur-generaal van het BIM de bevoegdheid om eenstemmig de
bevoegde technische ambtenaren en beambten aan te wijzen
die uitsluitend belast zijn met het toezicht op de in het besluit
opgenomen wettenenreglementeringen. Detoezichthoudende
ambtenaren en beambten werden hiertoe uitgerust met een
legitimatiekaart.

2. De kostprijs van de intensieve vorming die aan de per-
soneelsleden van de afdeling Milieuinspectie werd gegeven.

De VLAREM-cursus van de provincie Gent — een wettelij k
voorziene gespecialiseerde opieiding voor de ambtenaren
belast met de inspectietaken in Vlaanderen — werd door een
zevental mensen bijgewoond en de personeelsleden die het
laatst werden aangeworven (zes ingenieurs, een juriste),

Cet arrete habilite le directeur general et 1'inspecteur general
de 1'IBGE a designer de commun accord les fonctionnaires et
agents techniques charges, a titre exclusif, de veiller au respect
des legislations et regrementations en matiere d'environne-
ment.

2. Le cofit de la formation intensive donnee aux membres
du personnel de la cellule Inspectoral de 1'Environnement.

Sept personnes ont assiste au cours VLAREM de la province
de Gand — une formation specialisee legale adressee aux fonc-
tionnaires charges des taches d'inspection en Flandre —, et les
membres du personnel engages en dernier lieu (6 ingenieurs,
1 juriste) ont etc inscrits au cours VLAREM organise par
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werden ingeschrcven voor de VLAREM-cursus georganiseerd
door de Universitaire Instelling Antwerpen. De kostprijs van
deze opieidingen bedroeg 300 000 francs. Deze opieiding
omvatte zowereen theoretische als een praktische opieiding.

Daarnaast werden de personeelsleden, naar gelang van hun
spedalisatie ook afgevaardigd op colloquia, studiedagen of
specifieke opieidingen. Het is echter onmogelijk om daarvoor
dc preciezc kostprijs te bepalen.

Een onafhankelijkc deskundige, die de redactie van het
vademecum op zich nam (c/.punt 4 en 5), heeft ook een juri-
dische opieiding rond dit document georganiseerd. Zo kregen
de personeelsleden een betere kijk op de toepasselijke milieu-
wetgeving in het Brusselse Gewest. De kost van de 2 x 20 lesu-
ren bedroeg 40 000 frank.

Ten slotte werden er ook naar aanleiding van de aankoop
van apparatuur gratis vormingscycli georganiseerd over het
gebruik van de apparaten, de interpretatie van de meetresul-
taten en dergelijk meer.

3. De basisuitrusting en de kostprijs hiervan:

a) Grond- en oppervlakteveronrreiniging
300 000 frank

— Monsrernamerecipienten
— Bewaarinfrastructuur
— Striptests + fotometerinfrastructuur voor

in situ-met'mgen.

b) Afval- en bodemproblematiek 600 000 frank
— Monsrernamerecipienten
— Boorinfrastructuur
— Draagbare foto ionisatie-analyse

voor detectie van organische componenten in situ.

c) Geluid en toebehoren voor trillingsmetingen
1 200 000 frank

— Geluidmeter voor staristische analyse
— Software voor grafische verwerking
— Digital Audio Tape Recorder
— Een derdc Octave Band Real Time Analyzer.

d) Luchtverontreiniging 900 000 frank
— Monstcrname-infrastructuur voor

immissiemetingen
— Rookgasanalyse-apparaaf.

e) Algemeen
— Pollaroid fotofoestellen 40 000 frank
— Ontvang- en uitzendapparatuur 70 000 frank

Totaal 3 110 000 frank

4. Met wie werd het vademecum gerealiseerd ?

Voor de opstelling zowel van het vademecum voor de
ambtenaren ats voor het vademecum voor de ondernemingen
werd een beroep gedaan op een onafhankelijke deskundige. In
een volgend schrijven zai ik u het adres en de naam van deze
deskundige meedelen.

5. De kostprijs van de onder 4 genoemde samenwerking en
her begroringsarrikel waaronder deze kosren werden
geplaarsr:

De kosrprijs kan geraamd worden op 610 000 frank.

l'« Universiraire Insrelling Antwerpen ». Lc cout de ces forma-
tions etait de 300 000 francs. Cette formation comprenait un
volet technique et un volet pratique.

Par ailleurs, les membres du personnel ont etc delegues,
suivant leur specialisation, a des colloques, des seminaires ou a
des formations specifiques. II est toutefois impossible d'en
determiner Ic cout exact.

Un expert independant, qui s'etair charge de la redaction du
vade-mecum (cf. points 4 et 5), a egalement organise une
formation juridique relative a ce document. Les membres du
personnel ont acquis grace a elle une meilleure vision dc la
legislation environnementale en Region bruxelloise. Lecoutde
2 x 20 cours etait de 40 000 francs.

Enfin, 1'achat d'appareillage a permis des cycles de forma-
tion gratuits relatifs a 1'utilisation des differents appareils, i
1'interpretation des resulrats de mesures, etc.

3. L'equipement de base et son cout:

a) Pollution des eaux sourerraines et de surface
300 000 francs

— Recipients de prise d'echantillons
— Infrastructure dc conservation
— Tigettes + infrastructure de photometric

pour les mesures in situ.

b) Problematique des dechets et du sol 600 000 francs
— Recipients de prise d'echantillons
— Infrastructure de forage
— Infrastructure portable d'analyses de photo-ionisation

pour la detection des composantes organiques in situ.

c) Bruit et accessoires de mesures des vibrations
1 200 000 francs

— Sonometre pour les analyses statistiques
— Software pour Ie traitemenr graphique
— Enregistreur digital
— Un tiers Octave Band Real Time Analizer.

d) Pollution de 1'air 900 000 francs
— Infrastructure de prise d'echantillons

pour mesurer les immissions
— Appareil d'analyse des fumees.

e) Autres
— Appareils photos Polaroid 40 000 francs
— Appareillage de reception et d'emission 70 000 francs

Total 3 110 000 francs

4. Qui a participe a la realisation du vademecum ?

Un expert independant a etc requis pour I'elaboration du
vade-mecum adresse aux fonctionnaires et celui adresse aux
entreprises. Un courrier ulterieur vous communiquera Ic nom
et 1'adresse de celui-ci.

5. Le cout de la collaboration mentionnee au point 4 et
1'articlc budgetaire auquel ces frais ont etc portes:

L'estimation du cout est de 610 000 francs.
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In deze som waren begrepen:

— Het opstellen van het vademecum voor de ambtenaren,

— Het opstellen van het vademecum voor de ondernemin-
gen.

Dit bedrag werd onder artikel A 532.01 van de begroring
ondergebracht.

Ces sommes englobent:

— La redaction du vade-mecum adresse aux fonctionn-
naires;

— La redaction du vade-mecum adresse aux entreprises.

Ce montant a ete porte a 1'article A 532.01 du budget.

Vraag nr. 226 van de heer Drouart d.d. 24 februari 1993 (Fr.):

De bezoldiging van de bestuurders ran de gewestelijke
opeabare maatschappijen en van de leden van de adviesraden.

Kan de heer Minister me het bedrag meedelen van de bezol-
diging van de Voorzitter en eventueel van de andere bestuur-
ders van de gewestelijke openbare maatschappijen en de
adviesraden waar de Minister toezicht op uitoefent, alsmede
het bedrag van hun presentiegelden en van de onkostenver-
goeding waarop de bestuurders aanspraak kunnen maken ?

Antmwrd:De vraag van hetgeachte lid heeft betrekking op
twee instellingen: de BGH en de Raad voor het Leefmilieu.

a) De Voorzitter en de Vice-Voorzitter van de Raad van
Bestuur van de BGH ontvangen een jaarlijkse bruto
geindexeerde bezoldiging ten belope van 500 000 frank. De
beheerders ontvangen een presenriegeld ten belope van
4 000 frank per zitting.

b) De Raad voor het Leefmilieu.

Eike zitting van ten minste twee uur geeft recht op een
presenriegeld, vastgesteld op:

— 1 500 frank voor de Voorzitter;

— 1 000 frank voor de Vice-Voorzitters;

— 500 frank voor de leden en plaatsvervangende leden die
geen bezoldiging ten laste van de Staat, een Gewest of een gede-
centraliseerd bestuur hebben.

Artikel 12 van het besluit tot oprichting van de Raad bepaalt
overigens dat de leden van de Raad reis- en verblijfs-
vergoedingen genieten overeenkomstig de bepalingen die
terzake gelden voor de leden van het personeel van de Ministe-
ries. Tot op heden werd deze bepating nog niet toegepast.

Question n° 226 de M. Drouart du 24 fevrier 1993 (Fr.):

Les emoluments des administratears des societes publiques
de la Region et des membres des conseils consultatifs.

Monsieur Ie Ministre peut-il m'indiquer Ie montant de
1'indemnite allouee au President, eventuellement aux autres
administrateurs ainsi que celui des jetons de presence et des
remboursements de frais des administrateurs auxquels ces
derniers peuvent pretendreau sein des societespubliqucsregio-
nales et des conseils consultatifs dont Ie Ministre a la tutelle ?

Reponse: La question de 1'honorable membre concerne
deux organismes: la SLRB et Ie Conseil de 1'Environnement.

a) Le President et Ie Vice-President du Conseil d'Adminis-
tration de la SLRB disposent d'une indemnite brute annuelle
indexee s'elevant a 500 000 francs. Les administrateurs quant
a eux percoivent un jeton de presence de 4 000 francs par
seance.

b) Le Conseil de 1'Environnement.

Chaque seance d'au moins deux heures donne droit a un
jeton de presence fixe a:

— 1 500 francs au President;

— 1 000 francs aux Vice-Presidents;

— 500 francs aux membres el membres suppleants ne bene-
ficiant pas d'une remuneration a charge de 1'Etat, d'une
Region ou d'une administration decentralis6e.

Par ailleurs, 1'article 12 de 1'arrete insrituant le Conseil
stipule que ses membres peuvent pretendre aux indemnites
pour frais de parcours et de sejour, conformement aux disposi-
tions y afferentes en vigueur pour le personnel des Ministeres.
A ce jour, il n'a jamais etc fait application de cette disposition.

Vraag nr. 227 van de heer Debry d.d. 26 februari 1993 (Fr.):

Het mechanism e voor de terugbetaliag van de leningen voor
de sociale huisvesting.

Tijdens de bespreking van her ontwerp van ordonnantie
houdende de goedkeuring van de overeenkomst van 4 mei

Question n° 227 de M. Debry du 26 fevrier 1993 (Fr.):

Le mecanisme deremboursement des empnints du logemeat
social.

Lors de la discussion du projet d'ordonnance portant appro-
bation de la convention du 4 mai 1987 (organisant les relations

419
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1987 tot organisatie van de betrekkingen tussen de Gewesten,
de Regering en het AFLSH, heeft u uitgelegd dat de mechanis-
men inzake de verdeling, tussen de Gewesten en de Staaf, van
de lasten van de leningen voor de sodale huisvesting de Gewes-
ten die het meest terugbetaalden, benadeelden.

De Minister verklaarde dat hij het probleem bij het AFLSH
ging aankaarten, ten einde dit absurde effect van het verde-
tingsmechanisme te neutraliseren.

Zou de Minister me kunnen zeggen of hij deze stap reeds
hceft ondernomen, en zo ja, of het systeem werd gewijzigd.

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte ge-
westraadslid, heb ik de eer hem de votgende inlichtingen te
verstrekken:

De verdeling van de lasten uit het verleden tussen de Gewes-
ten wordt geregeld bij artikel 4 van de overeenkomst van 4 mei
1987. Deze verdeling houdt met name rekening met de ach-
terstalligebetalingen aan devoormalige NMH en de NLM. De
strikte toepassing van dit artikel schept geen problemen voor
de periode die voorafgaat aan de ontbinding van de NMH en
de NLM (31 december 1989). Deze ontbinding werd op defini-
tieve wijze geregeld in het verslag van de Regeringsafge-
vaardigden en werd later bij koninklijk besluit bekrachtigd.

Deze regel toepassen vanaf 1 januari 1990 zou echter nega-
tievegevolgen hebben teweeggebracht. Rekening houden met
de achterstallige betalingen, wat geen zin meer heeft sedert de
oprichting van het AFLSH, zou er eventueel toe hebben geleid
dat een Gewest, dat al zijn lasten voor het jaar zou hebben
betaald, voor datzelfde jaar toch nog een deel van de finandele
lasten van de herfinanderingsleningen zou moeten dragen,
hoewel het eigenlijk voor deze terugbetaling niet verantwoor-
delijk is.

Daarom heeft de Raad van Bestuur van het AFLSH een stel-
sel uitgewerkt voor de verdeling van de lasten van de herfinan-
deringsleningen die na 1 januari 1990 werden afgesloten.
Hierdoor draagt iedereen de lasten van de herfinande-
ringsleningen die door ieders toedoen werden aangegaan.
Zodoende zai elk Gewest en de Staat verantwoordelijk zijn
voor de gevolgen van de eigen keuzes inzake de amorrisatie
van de schuld, zonder dat de keuzes van de anderen hierbij een
rol spelen.

Dit stelsel werkt als volgt;

De jaarlijkse brutolast van elk Gewest en de Staat, vastge-
steld volgens de door de Afgevaardigden van de Regering
vastgesteTde verdeelsleutels, wordt geboekt op de debetzijde
van de rekening van elkeen van deze vier tussenkomende par-
tijen.

Het gedeeltc van de theoretische mathematische annui'teiten
voor de Staat ofde Gewesten wordt geboekt op de creditzijde
van de rekening van elkeen.

De door de Gewesten of dc Staat verrichte betalingen
worden eveneens op de creditzijde van elkeen geboekf.

De som van de dcbetsaldo's van deze vier rekeningen, onder
voorbehoud van de inachtneming van de thesaurieschom-
melingen tussen 1 januari en 31 december van het desbetref-
fende dienstjaar, stemt overeen met het totaal van de herfinan-
deringen van het jaar.

entre les Regions, Ie Gouvernement et Ic Fadels), vous avez
explique que les mecanismes de repartition entre les Regions ct
1'Etat des charges des emprunts du logement social penali-
saient les Regions qui 'remboursaient Ie plus.

Le Ministre declarait qu'il allait saisir Ie Fadels duprobleme
afin de neutraliser cet cffet absurde du mecanisme de reparti-
tion.

Le Ministre pourrait-il nous dire si cette demarche a etc faitc
et, dans 1'affirmative, si le systeme a etc modifie?

Repoase: En reponse a la question de 1'honorablc membre
du Conseil regional, je peux lui communiquer les elements dc
reponse suivants:

La repartition des charges du pass6 entre les Regions est
reglee par 1'article 4 de la convention du 4 mai 1987. Cette
repartition tient notamment compte des arrieres de paiements
aux ex-SNL et SNT. L'application stricte de cet article ne cree
pas de difficultes pour la periode anterieure a la dissolution de
!a SNL et de la SNT (31 decembre 1989) qui a 6te definitive-
ment reglee dans le rapport des Delegues du Gouvernement,
ulterieurement entenne par un arrete royal.

L'application de cette regle a partir du 1" janvier 1990
aurait cependant conduit a des effets pervers. En effet, la prise
en compte des arri6res qui n'a plus de sens apres la mise en
place du Fadels aurait pu amener une Region qui aurait payc la
totalite dc ses charges de 1'annee a supporter une part des char-
ges finanderes des emprunts de refinancement de cette meme
annee, alors qu'ellc n'aurait eu aucune responsabilite dans ce
refinancement.

C'est la raison pour laquelle le Conseil d'Administration du
Fadels a mis au point un systeme de repartition des charges des
emprunts derefinancementconclus a partir du 1° janvier 1990
qui permet de faire supporter a chacun des charges des
emprunts de refinancement qu'il a contribue a rendre necessai-
res. Chaque Region et 1'Etat devient done responsable des
consequences de ses propres choix en matiere d'amortissement
de la dette sans aucune interference des choix des autres.

Ce systeme fonctionne comme suit:

La charge annuelle brute de chaque Region et 1'Etat etablie
selon les des fixees par les Delegues du Gouvernement est
portee au debit du compte de chacun de ces quatre interve-
nants.

La part des annuites mathematiques theoriques qui revient a
1'Etat ou aux Regions est portee au credit du compte de chacun
d'entre eux.

Les versements effectues par les Regions et 1'Etat sont egale-
ment portes au credit de chacun d'eux.

La somme des soldes debiteurs de ces quatre comptcs, sous
reserve de la prise en consideration de la variation de fa tresore-
rie entre le I" janvier et le 31 decembre de 1'exerdce en cause,
correspond au total des refinancements de 1'annee.
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Op basis van de verhouding tussen deze vier debetsaldo's
wordt de verdeclsleutel bepaald voor de toekomstige lasten
van de herfinancieringslenmgen, die tijdens het desbestref-
fende jaar werden aangegaan.

Le rapport entre ces quaere soldes debiteurs determine la cle
de repartition des charges futures des emprunts de refinance-
ment conclus pendant 1'annee en cause.

Vraag nr. 232 van de heer Debry d.d. 12 maart 1993 (Fr.): Question n° 232 de M. Debry du 12 mars 1993 (Fr.):

Degemiddeldea in 1991 en 1992 van de normale huurwaar-
den.

Les valours moyennes en 1991 et 1992 des valeurs locatives
normales.

De normale huurwaarden vormen een grens die de sodale
huurprijzen niet mogen overschrijden.

Les valeurs locatives normales constituent des plafonds que
les loyers sociaux ne peuvent depasser.

De Minister heeft te kennen gegeven de normale huurwaar-
den progressief te willen verhogen, met name door middel van
artikel 16, § 2 en § 3 van het Besluit van 16 oktober 1991.

Le Ministre a exprime sa volonte de releverprogressivement
les valeurs locatives normales, notamment au moyen de 1'arti-
cle 16, § 2 et § 3 de I'arrete du 16 octobre 1991.

Kan de Minister mij voor 1991 en 1992 de gemiddelden van
de normale huurwaarden geven voor eike maatschappij, uitge-
drukt in her percentage van degemiddelde basis huurprijs voor
eike maatschappij ?

Le Ministre peut-il me donner pour 1991 et 1992 les valeurs
moyennes des valeurs locatives normales pour chaque sodete,
exprimees en pourcenrage du loyer de base moyen de chaque
sodete ?

Antwoord:ln antwoord op dc vraag van het geachte lid van
dc Gewestraad, heb ik de eer hem de volgende inlichtingen te
verstrekken:

Reponsc: En reponse a la question de 1'honorable membre
du Conseil regional, j'ai 1'honneur de fournir les elements de
reponses suivants:

Ter herinnering dient re worden vermeld dar artikel 16, § 3
van het besluit van 17 oktober 1991 betreffende het verhuren in
het Brusselse Gewest van woningen die beheerd zijn door de
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de
door haar erkende maatschappijen, de progressieve verhoging
van de normale huurwaarden bepaalt.

Pour rappel, 1'article 16, § 3 de I'arrete du 17 octobre 1991
relatifaux locations dans la Region bruxelloise des habitations
gerees par la Sodete du Logement de la Region bruxelloise ou
par des societes agreees par celle-ci, encadre 1'evolution
progressive a la hausse des valeurs locatives normales.

Deze waarden zijn een van normen, die als grenswaarden
voor de rede huurprijzen gelden en die de openbare vastgoed-
maatschappijen dienen toe te passen.

Celles-d constituent une des normes en terme de plafonds
des loyers reels que les societes immobilieres de service public
sont tenues d'appliquer.

Voor 1992 werd een coefficient voorzien, die op het totaal
bedrag van de basishuurprijzen werd toegepast en die schom-
melt tussen 125 en 300 pet.

Pour 1992, il etait prevu un coefficient applique au montant
total des loyers de base variant entre 125 et 300 p.c.

De analyse van de toestand voor dit dienstjaar van de maat-
schappijen, opgenomen in de tabel in bijiage, laat blijken dat
deze bepaling werd nageleefd.

L'analyse des societes repertoriees dans le tableau d-annex6
pour 1'exerdce fait apparaitre un respect de cet encadrement.

Dc vaststelling van de huurwaarde zai op termijn toelaten
om de huurprijzen aan te passen aan de bijdragecapaciteit van
de gezinnen in de sector van de volkshuisvesting.

Cet encadrement de la valeur locative permettra a terme de
reobjectiver les prix des loyers par rapport a la capadte contri-
butive des menages dans le secteur du logement sodal.
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Vraag nr. 233 van dc heer Debry d.d. 12 maart 1993 (Fr.):

Deterugbetaliag van werken dieonrechtmatigaan dehuur-
ders van de Anderlechtse Haard werden aangerekend.

Herhaalde malen heb ik de aandacht van de Minister geves-
tigd op het probleem van de vervanging van de thermosta-
tische kranen in de gebouwen van de Anderlechtsc Haard.

Op basis van de antwoorden van de Minister, dat de vervan-
ging van dergelijke kranen de taak was van de maatschappij
(beHalve indien het bewijs van een abnormaal gebruik wordt
geleverd) heeft de BGHM naar de Anderlechtse Haard ge-
schreven om haar hierover in te lichten.

Question n° 233 de M. Debry du 12 mars 1993 (Fr.):

Le remboursement de traraux mdument factures aux loca-
taires du Foyer anderlechtois.

J'ai deja, a plusieurs reprises, evoque au Ministre le
probleme du remplacement de vannes thermostatiques dans
tes immeubles du Foyer anderlechtois.

Sur base des reponses du Ministre, qui precisait quo le
remplacement de telles vannes incombait a la societe (sauf
preuve d'un usage normal), la SLRB a ecrit au Foyer
anderlechtois pour 1'informer dc la chose.
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Deze maatschappij heeft bijgevolg ten onrechte soms aan-
zienlijkc bedragen gevorderd — om dergelijke kranen te
vervangen, en voor andere werken die nonnaal gesproken te
haren laste zijn, en zou dit nog steeds docn.

Welk verhaal hcbben de huurdcrs ? Kunnen zij eisen dat de
ten onrechte door de maatschappij gei'nde bedragen worden
terugbctaald ? Zai de Minister tussenbeide komen, zodanig dat
de onwettigepraktijken van de Anderlechtse Haard stoppen en
dat de huurders worden terugbetaald ?

Aatwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid van
de Gewesrraad heb ik de eer hem volgende inlichtingen te ver-
screkken;

Wat betreft het probleem van de vervanging van de thermo-
statische kranen, wens ik aan het volgende principe te herinne-
ren; indien de beschadiging van de radiatorkraan het gevolg is
van de verouderde staat van de vcrwarmingsinstallatie of in
geval van overmacht, is de vervanging ervan ten laste van de
verhuurder.

Daarentegen indien de beschadiging te wijten is aan een
slecht onderhoud of aan een abnormaal gebruik ervan, is het
de huurder of desgevallend het onderhoudsbedrijf voor de
verwarmingsinstallatie, die moet instaan voor de vervanging.

Dit principe werd in de loop van 1992 meegedeeld aan de
Anderlechtse Haard.

De verhaalmogelijkheden voor de huurder in geval van niet-
naleving van de regelen inzake berekening van de lasten vallen
onder hot Burgerujk 'Wetboek.

La societe dont question a doncpercu indument—et conti-
nuerait a percevoir — des sommes parfois importantes pour Ie
remplacement desditesvannes, ainsi que pour d'autres travaux
normalement a sa charge.

De quels recours disposent les locataires ? Peuvent-ils exiger
Ie remboursement des sommes indument percues par la
societe ? Le Ministre compte-t-il intervenir pour que cessent les
pratiques illegales du Foyer anderlechtois et que les locataires
soient rembourses?

Reponse: En reponse a la question dc 1'honorable membre
du Conseil regional, j'ai 1'honneur de lui fournir les elements
de reponses suivants:

Face a la problematique du remplacement de vannes ther-
mostatiques, je desire rappeler le principe suivant: si la degra-
dation des vannes de radiateurs resulte de la vetuste de
1'insrallaiion de chauffage ou d'un cas de force majeure, son
remplacement incombe au bailleur.

Par contre, si elle resulte d'un mauvais entretien ou d'un
usage anormal, c'est au locataire ou a la rigueur, a la firme
d'entretien de 1'installation de chauffage, qu'incombe son
renouvellement.

Ce principe a etc communique au Foyer anderlechtois dans
le couranr de 1'annee 1992.

Les recours possibles du locataire en cas de non-respect des
regles en matiere de calcul de charges relevent du Code civil.

Vraag nr. 234 van de heer Debry d.d. 12 maart 1993 (Fr.):

De voorwaarden voor het verlenea van voorrang bij het
verkrijgen van een volkswoning.

Artikel 8, § 1 van het besluit van de Executieve van
17 oktober 1991 bepaalt dat er aan de kandidaat-huurder met
een inkomen dat lager ligt dan het referte-inkomen, drie aan-
spraken op voorrang worden verleend, wanneer ten minste
10 pet. van de woningen van de maatschappij bewoond
worden door huurders waarvan her inkomen meer bedraagt
dan het inkomen bedoeld in artikel 3, § 1.

Kan de Minister me zeggen weike maatschappijen deze
voorwaarden vervullen ?

Question n° 234 de M. Debry du 12 mars 1993 (Fr.):

Les conditions d'octroi de priorites si I'acces au logement
social.

L'article 8, § 1" de 1'arrgte de 1'Executifdu 17 octobre 1991
prevoir 1'octroi dc trois titres de priorite au candidat locataire
dont les revenus sont inferieurs aux revenus de reference,
«lorsque 10 p.c. au moins des logements de la societe sont
occupes par des locataires dont les revenus depassaient les
revenus d'admission vises a l'article3, § !"».

Le Ministre pourrait-il me dire quelles sont les societes qui
sont dans ces conditions ?

Antwoord;In antwoord op de vraag van het geachte lid van
de Gewestraad heb ik de eer hem mee te delen dat ik momen-
teel nog niet beschik over de gegevens om hem deze problema-
tiek toe to lichten.

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable membre
du Conseil regional, j'ai 1'honneur de porter a sa connaissance
que les elements de reponse susceptibles de 1'eclairer quant a
cette problematique ne sont pas, pour 1'instant, en ma disposi-
tion.

Dit is nogmaals dc gelegenheid om het belang te onderstre-
pen van het uitwerken van behcersindicatoren, die eigen zijn
aan de volkshuisvesringssector, waardoor meer nauwgezette
en jaarlijks bijgcwerkte gegevens kunnen worden verstrekt en
waardoor de beslissingen van degewestelijke ovcrheid kunnen
worden georienteerd, gelet op de huidige vraag naar volkswo-
ningen.

Ceci est, une fois de plus, 1'occasion de reformuler route
1'importance de la mise en place de tableaux de bord de gestion
propres au secteur du logement social et qui me permettront de
fournir une information plus detaillee, actualisee annuelle-
ment et susceptible d'orienter les decisions du pouvoir regional
face aux defis qui se posent a nous.
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De bevestiging van de gegevens van de Brusselse Geweste-
lijke Huisvestingsmaatschappij aan de hand van deze indicato-
ren met betrekking tot her dienstjaar 1992 zai aldus voor het
cerst dit jaar mogelijk zijn.

La consolidation des donnees au niveau de la Soci6tc dc
Logement de la Region bruxclloise se rfealisera ainsi pour la
premiere fois cette annee pour 1'exercicc 1992.

Vraag nr. 235 van de heer Debry d.d. 12 maart 1993 (Fr.):

De afwijkingen van de voorraagsregeling voor het verkrij-
gea van volkswoaingen.

Artikel 9 van het besluit van 17 oktober 1991 voorziet in een
aantal procedures om afte wijken van de in artikel 8 bepaalde
voorrangsregels.

1. In § 1 wordt bepaald dat de BGHM eike openbare vast-
goedmaatschappij kan verzoeken af te wijken van artikel 8.
Kan de Minister me zeggen ofde BGHM deze procedure reeds
heeft aangewend, en zo ja, tegenover weike maatschappijen en
om weike redenen ?

2. In § 2 wordt bepaald dat de openbare vastgoedmaat-
schappij, met toestemming van de BGHM kan afwijken van de
in artikel 8 bepaalde regels. Zou de Minister me kunnen
zeggen hoeveel aanvragen om afwijking eike maatschappij bij
de BGHM heeft ingediend, hoeveel afwijkingen werden gewei-
gerd en de redenen waarom om een afwijking wordt gevraagd.
Dit gedeelte van de vraag heeft betrekking op de jaren 1989,
1990, 1991 en 1992, voor zo ver dit mechanisme om af te
wijken toen reeds bestond.

3. In § 3 wordt bepaald dat de BGHM eike maatschappij
contractueel kan vragen in sommige gevallen af te wijken van
het voorrangsstelsel. Kan de Minister me zeggen ofde BGHM
van deze mogelijkheid reeds gebruik heeft gemaakt en zo ja,
tegenover weike maatschappijen en om weike redenen ?

Antnword.'ln antwoord op de vraag van hetgeachte lid van
de Gewestraad heb ik de eer hem de volgende inlichtingen te
verstrekken:

1. Bij mijn weten heeft de BGH nooit gebruik gemaakt van
het voorrecht, toegckend bij §§ 1 en 3 van artikel 9 van het
besluit van 17 oktober 1991, te weten, dat ze nooit een open-
bare vastgoedmaatschappij heeft aangespoord afte wijken van
artikel 9.

2. Ingevolge een brief van 6 januari 1993, waarin ik aan de
BGH vroeg mij de stand van zaken mee te delen over de
aanvragen om afwijking, werd er mij meegedeeld, war volgt:

— De «Anderlechtse Haard» kent regelmatig woningen
toe volgens § 2 van artikel 9 van het besluit van de BHE van
17 oktober 1991 (in werkelijkheid meer dan 150 voor de jaren
1991 en 1992);

— Le «Logement Molenbeekois» heeft eveneens twee
aanvragen in 1990 en drie in 1991 ingediend (geen in 1992),
terwiji de «Foyer Etterbeekois* in 1992 een aanvraag heeft
ingediend, ingevolge uw tussenkomst.

Er werd aan do BGH gevraagd om een bijkomend
onderzoek uit te voeren betreffende de « Anderlechtse Haard ».

Volgens de BGH zou, sedert 1 juni 1990, geen andere maat-
schappij artikel 9, § 2 hebben toegepast.

Question n° 235 de M. Debry du 12 mars 1993 (Fr.):

Les derogations au regime dcpriorites a faeces au logcment
social.

L'article 9 de 1'arrete du 17 octobre 1991 prfevoit un certain
nombre de procedures de derogations aux regles dc priorite
fixees a 1'article 8.

1. Le § 1°' prevoit que la SLRB peut invitcr route SISP a
deroger a 1'article 8. Le Ministre peut-il me dire si la SLRB a
deja utilise cette procedure et, dans 1'affirmative, les societcs
concernees et les motifs d'une telle intervention?

2. Le § 2 permet au SISP de deroger aux regles fixees a 1'arti-
cle 8, moyennant accord de la SLRB. Le Ministre pourrait-il
me dire, par societe, le nombre de derogations soumises a la
SLRB, le nombre de derogations refusees ainsi que les raisons
evoquees pour demander la derogation. Cette parrie de la ques-
tion porte sur les annees 1989, 1990, 1991 et 1992, dans la
mesure ou ce mecanisme de d6rogations preexistait.

3. Le § 3 permet a la SLRB d'inviter par contrat toute societe
a deroger dans certains cas au regime des titres de priorites. Le
Ministre peut-il me dire si la SLRB a utilis6 cette faculte et,
dans 1'affirmative, les societes concernees et les motifs d'une
telle intervention ?

Reponse: En reponse a la question de 1'honorablc membrc
du Conseil regional, je peux lui communiquer les elements dc
reponses suivants:

1. A ma connaissance, la SLRB n'a jamais utilise les prero-
gatives que les §§ 1" et 3 de 1'article 9 de 1'arrete du 17 octobre
1991 lui octroient, a savoir done qu'elle n'a jamais invite une
SISP a deroger a 1'article 9.

2. Suite a un courrier dare du 6 janvier 1993 dans lequcl je
demandais a la SLRB de me faire le point sur les demandes de
derogations, il m'a etc repondu ceci, a savoir:

— Que le « Foyer Anderlechtois» precede regulierement a
1'attribution de logements suivant le § 2 de 1'article 9 de
1'AERBC du 17 octobre 1991 (en realite plus de 150 pour les
annees 1991 et 1992).

— Que le « Logement Molenbeekois» a egalcment intro-
duit deux demandes en 1990 et trois en 1991 (aucune en 1992)
tandis que le « Foyer Etterbeekois » a introduit une demande en
1992 suite a votre intervention.

Une demande d'enquete complementaire a etc adressee a la
SLRB au sujet du Foyer Anderlechrois.

Aucune autre societe n'aurait fait application de 1'article 9,
§ 2 depuis le 1" juin 1990, selon la SLRB.
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Vraag nr. 236 van de heer Drouart d.d. 12 maart 1993 (Fr.):

De aaa de gemeenten verleeade subsidies.

In een vorige schriftelijke vraag (nr. 533) stelde ik de Minis-
ter-Voorzitter vragen over de aan de gemeenten verleende
subsidies.

De Minister-Voorzitter bezorgde me weliswaar de lijst van
dc momenteel toegekendc subsidies, maar decide me ook mee
dat ik pas later de lijst zou ontvangen van de (jaar) bedragen
van de subsidies die sedert het aantreden van de Executieve aan
de verschillende gemeenten van ons Gewest werden verleend.

De Minister-Voorzitter verantwoordde dit uitstel door te
stellen dat deze subsidies niet tot zijn bevoegdheidsveld
behoorden en dat hij hicr de andere leden van de Executieve
diende te contacteren.

Zou de heer Minister me de lijst kunnen meedelen van de
aan de gemeenten toegekende subsidies voor aangelegenheden
die tot zijn bevoegdheid behoren, alsmede de bedragen per
gemeente en per jaar (sedert 1989) ? Zou hij me ook kunnen
zeggen onder weike voorwaarden deze subsidies worden
toegekend ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid de volgende
inlichtingen te verstrekken, in antwoord op zijn vraag betref-
fende de aan de gemeenten verleende subsidies.

Dit type toelage vindt men alleen terug in de afdeling 18:

a) «Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen
met het oog op de toepassing van de ordonnantie betreffende
de milieuvergunning.»

Voor 1993 werd acht miljoen voorzien in de vorm van varia-
bele krcdieten. Het betoelagingsbesluit wordt momenteel in de
Raad voor het Leefmilieu besproken. De voorbije jaren werd
geen enkele toelage toegekend.

b) «Toelagen aan de ondergeschikte openbare besturen
voor de uitvoering van gewone werken in verband met de
hygiene en de volksgezondheid en voor de informatica-
uitrusting inzake de milieuvergunning.»

In 1989 en in 1990 werden er geen toelagen toegekend.

Voor 1991 werd 46,5 miljoen betaald aan de volgende
gemeenten:

— Sint-Joost: 44 miljoen;

— Koekelberg: 0,5 miljoen;

— Anderlecht: 0,5 miljoen;

— Elsene: 1,5 miljoen.

Voor 1992, werd 29,9 miljoen betaald aan:

— Schaarbeek: 15 miljoen;

— Anderlecht: 1,1 miljoen;

— Watermael: 1,5 miljoen;

— Vorst: 0,3 miljoen;

— Etterbeek: 0,1 miljoen;

— Sint-Joost: 11 miljoen;

— Elsene: 0,9 miljoen.

Question n° 236 de M. Drouart du 12 mars 1993 (Fr.):

Les subsides aux communes.

Dans une question ecrite precedente (n° 533), j'avais inter-
roge Ie Ministre-President concernant la problematique des
subsides accordes aux communes.

Apres m'avoir fourni la liste des differents subsides exis-
tants. Ie Ministre-President a postpos6 la seconde partie des
reponses aux questions posees portant sur Ie montant des
subsides octroyes depuis 1'installation de l'Ex6cutif(par ann6e)
a destination des differentes communes de notre Region.

Le Ministre-President a justifie Ie retard apporte aux repon-
ses a ces questions par le fait que tous ces subsides n'etaient pas
de sa competence et qu'il lui etait necessaire d'interroger des
autres membres de 1'Executif.

Monsieur leMinistre pourrait-il me fournir la liste des subsi-
des a destination des communes qui sont de sa competence
ainsi que les montants octroyes par commune et par annee
(depuis 1989) ? Pourrait-il egalementm'indiquer les conditions
de subsidiation ?

Reponse:]'ai leplaisir de transmettre a 1'honorable membre
les elements de reponse a sa question concernant les subsides
aux communes.

Ce type de subside se retrouvc seulement dans la division 18:

a) « Subventions aux administrations publiques subordon-
nees en vue de 1'application de 1'ordonnance relative au permis
environnement»

Huit millions sont prevus en credits variables pour 1993.
L'arret6 de subsidiation est en cours de discussion au sein du
Conseil de 1'Environnement. Aucune subvention n'a 6te oc-
troyee les annees anterieures.

b) « Subsides aux administrations publiques subordonnees
en faveur de 1'execution des travaux ordinaires interessant
1'hygiene et la sante publique et en faveur de 1'equipement
informatique relatif au permis environnement»

Pas de subsides accordes en 1989 et en 1990.

Pour 1'annee 1991,46,5 millions ont etepayes aux commu-
nes suivantes:

— Saint-Josse: 44 millions,

— Koekelberg: 0,5 million;

— Anderlecht: 0,5 million;

— Ixelles: 1,5 million.

Pour 1'annee 1992, 29,9 millions ont etc payes:

— Schaerbeek: 15 millions;

— Anderlecht: 1,1 million;

— Watermael: 1,5 million;

— Forest: 0,3 million;

— Etterbeek: 0,1 million;

— Saint-Josse: 11 millions;

— Ixelles: 0,9 million.
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Deze toelagen werden aangewend voor werkzaamheden in
dc kerkhoven.

Vanaf 1993, wordt 15 miljoen voorzien in het kader van het
« Afvalstoffenplan »teneinde financiele en technische steun tc
verlenen aan de gemeenten die containerparken voor de selec-
tievc ophaling van afval zouden aanleggen. De toelage-
aanvragen dienen bij het BIM te worden ingediend. De toeken-
ningscriteria voor deze toelagen dienen nog te worden vast-
gesteld door mijn kabinet en het BIM.

Ces subventions concernent des travaux realises dans les
cimetieres.

A partir de 1993,15 millions sont prevus dans Ie cadre du
« Plan dechets » pour assister finanderement et tcchniquement
les communes qui installeraient ou amenageraient des pares a
conteneurs pour la collecte s6lective des dechets. Les demandes
de subsidiation seront a introduire a 1'IBGE. Les critcres
d'attribution de ces subsides sont encore a fixer par mon cabi-
net et 1'IBGE.

Vraag nr. 237 van de heer Debry d.d. 22 maart 1993 (Fr.):

Het str'mgente karakter van de omzendbrieven van de
BGHM.

In het kader van haar toezicht op de openbare vastgoed-
maatschappijen stelt de BGHM regelmatig circulaires op, ten
behoeve van de openbare vastgoedmaatschappijen.

Deze circulaires bevatten meestal richtlij nen die de strekking
van de besluiten van de Execuiieveverduiaelijken, deze omzet-
ten in concrete bewoordingen en die de procedures bepalen die
bij de toepassing van de reglementering in acht moeten worden
genomen.

Ik verncem dat sommige maatschappijen het stringente
karakter van deze richtlijnen, die niet explicict in de besluiten
van dc Executieve zouden worden vermetd, op losse schroeven
zetten.

Zou de Minister me dit kunnen bevestigen en me zijn stand-
punt ter zake meedelen ?

Antwoord :ln antwoord op de vraagvan het geachte lid van
de Gewestraad, moet ik hem meedelen dat ik, tot op heden,
nog niet op de hoogte werd gebracht van het door hem aange-
haalde problcem.

Sommige toestanden betreffende de verkoop van volkswo-
ningen, waarvoor de administratieve akten werden onderhan-
deld of vastgesteld voor het invoeren van het moratorium, in
juli 1990, werden door de Raad van bestuur van de BGH en
door mezelf onderzocht, naar rato van de specifieke situaties
die dienden te worden overwogen.

Ik ben bovendien van plan om, war betreft de tijdens het jaar
1992 vastgestelde richtlijnen, de toestand te peilen en de Raad
hierover Fater in te lichten.

Question n° 237 de M. Debry du 22 mars 1993 (Fr.):

Lc caractere contraignant des circulaires dc la SLRB.

La SLRB, dans Ie cadre de sa mission de tutelle des SISP,
produit regulierement des circulaires destinees aux SISP.

Ces circulaires contiennent en general des directives qui
precisent la portee des arretes de i'Executif, traduisent ceux-ci
en termes concrets et fixent les procedures a respecter pour
1'application de la reglementation.

II me revient que certaines societes remettent en cause Ie
caractere contraignant et obligatoire des directives qui nc
seraient pas explicitement citees dans les arretes de I'Executif.

Lc Ministre pourrait-il confirmer cet etat de choses ct nous
preciser sa position en la matiere ?

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable membre
du Conseil regional, je dois lui signaler que je nc suis pas, a ce
jour, informe de maniere synthetique du problcmc qu'il
evoque.

Certes, par exemple, certaines situations concernant la ventc
de logements sociaux pour lesquelles des actes administratifs
avaient etc negocies ou etablis avant 1'installation du mora-
toire de juillet 1990 ont etc examinees par Ie Conseil d'adminis-
tration de la SLRB et par moi-memc au prorata des situations
specifiques a envisager.

Pour Ie surplus, je me propose de proceder a une enquetc par
sondage en ce qui concerne les directives etablies durant
1'annee 1992 et d'en informer Ie Conseil ultcrieurement.

Vraag nr. 238 van de heer Debry d.d. 22 maart 1993 (Fr.):

Technische aormen met betrekking tot het bouwen van
volkswoningen.

Zowel voor het bezetten als voor het bouwen van volkswo-
ningen worden verschillende normen gehanterd.

Zijn deze normen altijd dezelfde als deze die van kracht
waren in de tijd van de NMH ?

Denkt de Minister dat deze normen nog steeds actueel zij n of
zouden ze moeten worden herzien ?

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid van
de Gewestraad, heb ik de eer hem de volgende inlichtingen te
verstrekken:

1. Wat betreft dc normen voor het bewonen van een
volkswoning, is het ministerieel besluitvan 13 november 1981,

Question n° 238 de M. Debry du 22 mars 1993 (Pr.):

Les normes techniques relatives a la construction dc loge-
ments sociaux.

Differentes normes regissent rant les conditions d'occupa-
tion que la construction de logements sociaux.

Ces normes sont-elles toujours les memes que celles qui
etaient en vigueur du temps de la SNL ?

LeMinistreestime-t-ilquecesnormessonttoujoursd'actua-
lite ou qu'il conviendrait de les revoir?

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable membre
du Conseil regional, je peux lui communiquer les elements de
reponse suivants:

1. En ce qui concerne les normes regissant les conditions
d'occupation, 1'arrete ministeriel du 13 novembrc 1981 paru
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verschenen in het Belgisch Staatsbladvw 27 november 1981,
tot vaststelling van de normen tot bepaling van het begrip
aangepaste woning, nog steeds van toepassing.

Het zijn bijgevolg dezelfde normen als deze voor de voorma-
ligc NMH. Ik moet echter onderstrepen dat ik in juni 1992 aan
de BGH heb gevraagd om deze normen inzake hygiene te
herzien en dit met betrekking tot de problematiek van de
woningen voor grote gezinnen.

2. Wat betreft de verschillende normen voor de bouw van
volkswoningen:

— bepalen momenteel « De onderrichtingen van het PO/
84» nog steeds de normen inzake «bewoonbare opper-
vlakten» en «woningoppervlakten» voor de verschillende
woningtypes;

— worden de normen « van Keulen» (Europese normen)
herzien, zowel door de BGH, als door het WTCB (Weten-
schappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf),
teneinde ze aan te passen aan de huidige vereisten.

au Moniteur beige du 27 novembre 1981 concernant les
normes relatives a la determination de la notion du logement
adapte est toujours d'application.

Ce sont done les memes normes que du temps de la SNL. Je
dois cependanf souligner que j'ai adresse A la SLRB en juin
1992 une demande de revision de ces normes de salubrite et ce
en relation avec la problematique des logements pour grandes
families.

2. A propos des differentes normes regissant la construction
de logements sociaux:

— ce sont toujours actuellement« Les instructions du PO/
84» qui regissent les normes en matiere de « surfaces habita-
bles » et de « surfaces du logement» des differents types de loge-
ment;

— ces normes dites « de Cologne » (normes europeennes)
sont actuellement en cours de revision tant a la SLRB qu'au
CSTC (Centre scientifique et technique de la Construction) en
vue de leurs adaptations aux contingences actuelles.

Vraag nr. 239 van de heer de Lobkowicz d.d. 22 maart 1993
(N.):

Herstelling van de borden «Zonienwoud» in bua oor-
spronkelijke staat.

Uw diensten hebben aan alle uithoeken van dit bos borden
met de vermelding «Gewestelijk Zonienwoud» en met het
iriskenteken geplaatst.

Deugnieten hebben echter sedertdien het woord
«gcwestelijk» doen verdwijnen.

Wanneer gaat u de borden in hun oorspronkelijke staat
herstellen ?

Antwoord: Ik heb aan mijn diensten de opdracht gegeven
om dc borden zo vlug mogelijk in hun oorspronkelijke toe-
stand te brengen.

Question n° 239 de M. de Lobkowicz du 22 mars 1993 (Fr.):

Restauration des panneaux «Foret de Soignes» dans lew
pristin etat.

Vos services ont installe des panneaux « Foret regionale de
Soignes» accompagnes de 1'iris a tous les coins de cette foret.

Depuis, des malandrins ont fait disparattre Ie mot
« regional*.

Quand allez-vous restaurer les panneaux dans leur pristin
etat ?

Reponse: Instructions ont etc donnees & mes services de
remettre dans les meilleurs delais les panneaux dans leur pris-
tin etat.

Vraag nr. 241 van de heer Debry d.d. 24 maart 1993 (Fr.):

Het meedelen, door de openbare vastgoedmaatschappijen,
van iaformatie met betrekking tot de bewegingen in het huur-
dersbestand.

Artikcl 8, § 5, van het besluit van 17 oktober 1991 bepaalt
dat de openbare vastgoedmaatschappijen de BGHM uiterlijk
op 31 maart een versiag moeten sturen over de bewegingen in
het huurdersbestand tijdens het voorbije jaar.

Kan de Minister me zeggen of deze verplichting reeds gold
voor dc bewegingen in 1991 en of de maatschappijen in 1992
verslagen heboen binnengestuurd ?

Zo ja, zou het dan mogelij'k zijn me voor eike maatschappij
de voornaamste gegevens uit deze verslagen mee te delen ?

Question n° 241 de M. Debry du 24 mars 1993 (Fr.):

La transmission parles SISPd'mformations surles mouve-
ments de locataires.

L'article 8, § 5, de 1'arrete du 17 octobre 1991 prevoit que les
SISP sont tenues de transmettre a la SLRB, au plus tard Ie
31 mars, un rapport sur les mouvements de locataires de
1'annee anterieure.

Le Ministre peut-il me dire si cette obligation portait deji sur
les mouvements dc locataires de 1991 et si les rapports des
societes ont etc remis en 1992 ?

Dans 1'affirmative, serait-il possible de connaitre, par
societe, les principales informations contenues dans ces
rapports ?

420
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Ik zai dezelfde vraag stellen voor de verslagen over de bewe-
gingen voor 1992, waarover de BGHM reeds beschikt.

Aatwoord: In antwoord op de vraag van her geachte lid van
de Gewestraad heb ik de eer hem mee te delen dat deze
verplichting reeds betrekking had op het dienstjaar 1991.

Voor dit dienstjaar beschikt de Brusselse Gewestelij ke Huis-
vestingsmaatschappij echter niet over de inlichtingen, maar
voor het dienstjaar 1992 is het onderzoek aan de gang en de
resultaten hiervan zullen u worden meegedeeld van zodra ik
erover beschik.

De vertraging bij het inzamelen van deze gegevens is te
wijten aan de verschillende problemen die zich stelden bij de
oprichting van de personeelsformatie van de BGH, die onder-
tussen door alle betrokken partijen werd goedgekeurd.

Wat 1992 betreft, zai de informatisering van de volkshuis-
vestingssector, die zopas werd uitgewerkt, toelaten om de
informatie in te zamelen betreffende de bewegingen in het
huurdersbestand.

Je poserai la meme question pour les rapports sur les mouvc-
ments de 1992 deja en possession dc la SLRB.

Reponse: En reponse a la question de 1'honorable membre
du Conseil regional, j'ai 1'honneur de I'informer que cettc obli-
gation portait deja sur 1'exercice 1991.

Si pour cet exercice la Societe du Logement dc la Region
bruxelloise ne possede pas les renseignemenrs, 1'enquete est en
cours pour 1'exercice 1992 dont les resultats vous seront
communiques des qu'ils seront en ma possession.

Le retard enregistre dans la collecte dc ces informations sc
j ustifie par les difrerents problemes poses par la constitution du
cadre SLRB qui, depuis lors, a etc ratifie par toutes les parties
concernees.

En ce qui concerne 1992, 1'informatisation du secteur du
logement social dont la mise en place vient de se realiser,
permettra de rfcolter 1'information concernant les mouve-
ments de locataires.

Vraag nr. 243 van de heer Drouart d.d. 2 april 1993 (Fr.):

De publicitaire kosten van deberichten van de Minister in
verscheidene publikaties.

De Minister poogt zijn beleid te promoten door in verschil-
lende publikaties berichten van algemeen belang te laten ver-
schijnen.

Graag vernam ik voor 1992 en 1993 met weike publikaties
de Minister contact heeft opgenomen om diens berichten te
laten verschijnen, alsmede wat elk bericht heeft gekost.

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachte lid,
heb ik de eer hem de volgende inlichtingen te verstrekken.

Alleen de Milieusids publiceerde regelmatig een informa-
tieve bijiage, die tot doel had om ruchtbaarheid te geven aan de
verschillende milieudiensten die ter beschikking staan van het
publiek. Hierbij denk ik aan de Stadswinkel, de gewestelijke
milieutelefoon, de verschillende diensten die werden opgericht
binnen het BIM, enz.

Deze bijiage werd maandelijks, van September 1992 tot en
met mei 1993 gepubliceerd, voor een totaal bedrag van 500 000
frank, alle kosten en lasten inbegrepen, dat werd geboekt op
artikel 18.02.01, basisallocarie 12.01.

Volgens mij beantwoordde deze publikatie aan een vraag
naar informatie en doorzichtigheid. Tot op heden bestaat er
geen enkel project om de overeenkomst waarvan sprake te
verlengen. Ik meen inderdaad dar wanneer ons wordt
gevraagd om begrotingsbeperkingen door te voeren, de infor-
matieve acties met alle omzichtigheid dienen te worden
bepaald.

Daarenboven kwamen verschillendepublikaties tot stand in
het kader van de informatiecampagne betreffende het Afval-
stoffenplan. Deze publikaties vatien bijgevolg onder het
globale budget dat voor deze campagne werd voorzien.

Question n0 243 de M. Drouart du 2 avril 1993 (Fr.):

Les frais publicitaires des messages du Ministre dans diver-
ses publications.

Le Ministre tente de promouvoir sa politique en publiant
dansdifferentespublicationsdes messages «d'inreret general*.

II me plairait de connatoe, pour les annees 1992 et 1993, la
liste des publications qui ont ete contactees par le Ministre
pour editer ses publicites ainsi que les montants des frais pour
chacune d'elles.

Reponse ;En reponse a la question de 1'honorable membre,
jc le prie de trouver ci-apres les precisions suivantes.

Seui le Moniteurdel'EnvironnententpuWah regulierement
un encart d'information destine a populariser les outils envi-
ronnementaux mis a la disposition du public. Je veux parler du
Centre urbain, du telephone-environnement regional, des
differents services mis en place aupres de 1'IBGE, etc.

Cet encart regulier etait public mensuellement du mois de
septembre 1992 jusqu'a mai 1993 inclus pour un montant
global, tous frais et charges compris, de 500 000 francs, a
charge de Particle 18.02.01, allocation de base 12.01.

Cette publication repondait a mon sens, a unc nccessitc
d'informarion et de transparence. Aucun projet de reconduc-
tion de la convention en question n'existe encore a ce jour. Je
crois en effet, qu'au moment ou d'importantcs restrictions
budgefaires nous sont demandees, il convient de definir avec
circonspection les outils de communication.

En outre, plusieurs publications ont et6 entreprises dans le
cadre de la campagne de communication relative au Plan
Dechets. Ces publications font done partie integrante du
budget global de cette campagne.
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Wij hebben tevens een overeenkomst gesloten met het
maandblad Kiosquevooz een totaal bedrag van 657 250 frank,
dat ten laste is van arrikel 18.02.01.12.01. Dit maandblad
publiceert een bladzijde met algemene informatie over het
milieu.

Op het vlak van de huisvesting en teneinde te beantwoorden
aan een gegronde vraag naar inlichtingen vanwege de
bevolking, publiceerde het weekblad La Cite twee reportages.
De eerste, in 1992, voor een bedrag van 146 000 frank, de
twecde, in 1993, voor een bedrag van 41 825 frank, alle kosten
en lasten inbegrepen.

Ten slottevermeld ik nog twee publikaries van informatieve
aard: dc ene verscheen in de Brusselse gids Le Petit Fute, in
oktober 1992, voor een bedrag van 57 241 frank, alle kosten en
lasten inbegrepen; dc andere verscheen in de Brusselse Guide
Seniors, voor een bedrag van 50 000 frank.

Om af te sluiten wens ik aan het geachte lid mee te delen dat,
hoewel er inderdaad contacten werden gelegd met andere
media, voornamelijk met Ville et Habitants, hieraan geen
gevolg werd gegeven.

Nous avons egalement signe une convention avec le mensuel
Kiosquepow un montant total de 657 250 francs, a charge de
1'article 18.02.01.12.01. Celui-ci public mensuellement une
page d'information generate relative a 1'environnement.

En matiere de logement, et afin de satisfaire la legitime
demande de renseignements de la population, 1'hebdomadaire
La Cite a public deux reportages. L'un, en 1992, pour un
montant de 146 000 francs, 1'autre en 1993, pour un montant
de 41 825 francs, tous frais et charges compris.

Enfin, je signale encore deux publications a caractere infor-
mant : 1'une dans le guide Le Petit Fute de Bruxelles, en octobre
1992, pour un montant de 57 241 francs, tous frais et charges
compris; 1'autre dans le Guide Seniors de Bruxelles, pour un
montant de 50 000 francs.

Je conclus en signalant a 1'honorable membre que, si des
contacts one bien etc pris avec d'autres medias, en particulier
avec Ville et Habitants, ils n'ont pas etc suivis d'effets.

Vraag nr. 251 van de heer de Looz-Corswarem d.d. 28 april
1993 (Fr.):

Resultaten van de opbaling van huishoudelijk chemisch a f -
val.

Kan de heer Minister mij meedelen:

— De resultaten van de drie eerste ophalingen;

— Het bedrag van de kredieten die voor elk van deze vier
campagnes werden uitgetrokken ?

Antwoord: In antwoord op de vraag van het geachre lid,
heb ik de eer hem de volgende inlichtingen te verstrekken:

De resultaten van de verschillende ophalingscampagnes, die
telkens 12 maanden duurden, zijn de volgende:

— 1990-1991: 127 ton;

— 1991-1992: 141 ton;

— 1992-1993: 220 ton.

De kostprijs voor de ophaling en de verwerking bedroeg:

— 24 miljocn voor de ophaling 1990-1991 (30);

— 26 miljoen voor de ophaling 1991-1992 (120);

— 23,5 miljoen voor de ophaling 1992-1993.

Ingevolge de beperkte offerteaanvraag (13 aanvragen om
inschrijvingen) bedraagt de kostprijs van de nieuwe over-
eenkomst met de opdrachthouder 23 miljoen voor de cam-
pagne 1993-1994.

Question n° 251 de M. de Looz-Corswarem du 28 avril 1993
(Fr.):

Resultats de collectes des dechets chimiques menagers.

Monsieur le Ministre peut-il me faire connaTtre:

— Le resultat des trois premieres collectes;

— Le montant des credits prevus pour chacune de ces
quatre campagnes ?

Reponse: J'ai 1'honneur de donner a 1'honorable membre
les elements suivants en reponse a sa question.

Les resultats des differentes campagnes de collectes sont
pour des periodes de 12 mois:

— 1990-1991: 127 tonnes;

— 1991-1992: 141 tonnes;

— 1992-1993.-220 tonnes.

Les couts des operations de collecte et de traitement ont etc
de:

— 24 millions pour la collecte 1990-1991 (30);

— 26 millions pour la collecte 1991-1992 (120);

— 23,5 millions pour la collecte 1992-1993.

Par ailleurs, la nouvelle convention conclue avec 1'operateur
suite a 1'appel d'offre restreint (13 demandes de soumissions)
correspond a un cofit de 23 millions pour la campagne 1993-
1994.
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Her geachte lid heeft overigens kunnen vaststellen dat:

1° De actie steeds meer succes boekt bij de bevolking;

2° De inspanningen van het BIM om dc kosten te beperken,
geslaagd zij n dank zij de mededinging en de optimalisering van
dc ophalings- en verwerkingsmethode.

L'honorable membre a pu se rendre compte que:

1° L'operation emporte un succes croissant aupres de la
population;

2° Les efforts de 1'IBGE visant a reduirc les couts grace a la
mise en concurrence et a 1'optimisation des modes de collecte et
de traitement sont couronnes de succes.

Vraag nr. 257 van mevrouw Nagy d.d. 13 mei 1993 (Fr.):

Debestemmiag van hetniet-rccycleerbaarafvalingezameld
tijdens de selectieve ophalingen.

De selectieve ophaling van afval zit in verschillende gemeen-
ten van de Agglomeratie nog altijd in de experimentele fase.
Men kan weliswaar verheugd zijn over het feit dat vele Brus-
selse gemeenten eraan deelnemen, maar toch rijzen een aantal
vragen wat de bestemming van dit ingezameld afval betreft.

Kan de Minister me in dit verband de volgende vragen
beantwoorden:

1. Hoeveel ton niet-recycleerbaar afval levert de selectieve
ophaling op ?

2. Wat gebeurt er met dit afval ? Wordt het naar de verbran-
dingsoven van Neder-over-Heembeck gebracht ?

3. Zo neen, wordt het dan in Vlaanderen als afval
verwerkt ? Waar in Vlaanderen en hoeveel kost dit ?

Aatwoord: De «pilootactie» inzake selectieve ophaling in
de vijf weerhouden gemeenten heeft veel succes geboekt, zowel
op het vlak van de opgehaalde hoeveelheden als wat betreft de
kwaliteit van de door de bevolking verrichte sortering.

Ter herinnering en overeenkomstig hetgeen werd voorzien
in het «Afvalstoffenplan», maakt whet observatorium voor
afvalstoffen » momenteel een eerste volledige en omstandige
balans op. Dit observatorium is samengesteTd uit het ANB en
het BIM.

Question n° 257 de Mme Nagy du 13 mai 1993 (Fr.);

La destination des dechets non recydables issus de la
collecte selective.

La collecte s6lective de dechets est toujours en cours d'expe-
rimentation dans differentes communes dc 1'agglomeration. Si
1'on ne peur que se rejouir du fait qu'elle suscite la participation
de nombreux Bruxellois, certaines questions subsistent cepen-
dant quant a la destination des dechets collectes.

A ce sujet, Ie Ministre peut-il repondre aux questions suivan-
tes:

1. Quel est Ie tonnage des dechets non recydables que
produit la collecte selective ?

2. Quelle est la destination de ces dechets ? Sont-ils amenes a
1'incinerateur de Neder-over-Hembeek ?

3. Dans la negative, sont-ils alors traites comme dechets en
Flandre ? Le cas ech6ant, ou en Flandre a lieu cc traitement et
quel cout represente-t-il ?

Repouse.'U operation « pilote» de collecte selective dans les
cinq communes retenues a rencontre un succes appreciable
tant au niveau des quantites collectees que de la qualitc du tri
effectue par la population.

Pour rappel, et conformement a ce qui est pr6vu dans le
«Plan Dechets», un premier bilan complet et detaillc est en
cours de preparation par «l'observatoirc dechets», observa-
toire compose par 1'ABP et de 1'IBGE.

In afwachting hiervan en teneinde te antwoorden op de
vraag van het geachte lid, gelieve hieronder de laatste be-
schikbare gegevens te willen vinden:

Per 30 april 1993, nadat de actie meer dan 4 maanden liep,
werd ongeveer 3 500 ton recycleerbaar afval opgehaald.

Ongeveer 60 pet. van deze 3 500 ton bestaat uit
verpakkingsafval, het saldo uit oud papier.

Ongeveer 75 pet. van. de tonnage die naar het sorteercen-
trum werd gevoerd werd gerevaloriseerd door de met de recy-
clage belaste ondernemingen, het overige deel bestaat uit
onbruikbare afvalstoffen.

Momenteel wordt gezocht naar een middel om dit
onbruikbare percentage afvalstoffen te verminderen via de
verbetering van zowel de ophalings- als de sorteringswijzen.

En attendant, et afin de repondre a la requete de 1'honorablc
membre, voici les derniers chiffres disponibles:

Au 30 avril 1993, apres plus de 4 mois d'operation, pres dc
3 500 tonnes de dechets recydables ont etc collectes.

Pres de 60 p.c. de ces 3 500 tonnes consistent en des dechets
d'emballages, le solde representant les vieux papiers.

Pres de 75 p.c. du tonnage entrant au centre de tri a etc valo-
rise dans les filieres de recyclage, le reste etant constitue de
rebuts non valorisables.

Des recherches sont actuellement en cours afin de diminuer
ce taux de rebuts via une amelioration tant des modalites de
collectes que celles du tri.
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Dit onbruikbaar afval wordt naar stortplaatsen in het
Vlaamse Gewest gevoerd.

De gemiddelde kostprijs voor het afvoeren van het afval
bedraagt 2 350 frank/ton waarvan de helft ten laste wordt
genomen door de firma die het sorteercentrum exploiteert.

Ces rebuts sont evacues en decharge en Region flamande.

Le cout moyen d'evacuation est de 2 350 francs/tonne dont
la moitie est pris en charge par la societe exploitante du centre
de tri.

Minister belast met Economic Ministre de 1'Economie

Vraag nr. 100 van de heer Roelants du Vivier d.d. 7 September
1992 (Fr.):

Recyclage van de afgedankte wagons.

Eind juli kondigden constructeurs PSA Peugeot Citroen en
Renault aan dat ze gingen partidperen in een door de Compa-
gnie franfaise des Ferailles in de streek van Parijs te bouwen
eerste industrieel centrum voor het dcmonteren van afge-
dankte voertuigen. Dit centrum, in staat 200 wagens per dag te
verwerken, zai geleidelijk voor alle andere Europese construc-
teurs worden opengesteld.

Is de heer Minister van oordeel dat dit nieuwe gat in de
markt kansen schept voor ons Gewest waar een belangrijke
autofabriek is gevestigd ? Bestaan er bij zijn weten in Brussel
gelijksoortige projecten ? Zo ja, zou het Gewest deze dan niet
kunnen aanmoedigen ?

Aatwoord;Het« afvalplan » voorziet, in hetdeelgewijd aan
industriele afval, de mogelijkheid van her« demonteren » maar
er is op dit ogenblik geen concreet project voor een demontage-
centrum van in onbruik geraakte voertuigen.

Daareniegen ontwikkelen drie bedrijven een tamelijk be-
langrijke activiteit van traditionele schroothandel op het
grondgebied van het Gewest, en meer bepaald in de
kanaalzone. Deze bedrijven behandelen in onbruik geraakte
voertuigen, die niet alleen uit Brussel afkomstig zijn, maar ook
uit Vlaanderen en Wallonie, of zeifs het buitenland. Er bestaat
dus een zekere vorm van recuperatie van materialen, maar
deze bedrijven hebben het nadeel hinder te veroorzaken.

De vestiging van dergelijke demontagebedrijven in Brussel
zou interessant kunnen zijn, maar het initiatief zou van fabri-
kanten moeten komen, zoals dat het geval is in de omgeving
van Parijs.

Question n0100 de M. Roelants du Vivier du 7 septembre 1992
(Fr.):

Recyclage des voitwes hors d'asage.

Les constructeurs PSA Peugeot Citroen et Renault ont
annonce a la fin du mois dejuillet leur participation commune
a un premier centre industriel cree dans la Region parisienne
par la Compagniefrancaise des Ferrailles en vue du demontage
des vehicules hors d'usage. Ce centre, capable de traiter
200 voitures par jour, sera progressivement ouvert a tous les
autres constructeurs europeens.

Monsieur le Ministre est-il d'avis que ce nouveau cr6neau
represente une opportunity pour notre Region qui abrite une
importante industrie automobile ? Y a-t-iT eu, a sa connais-
sance, des projets du meme ordre a Bruxelles et, le cas echeant,
la Region ne pourrait-elle les encourager ?

ReponsesLe, «Plan Dechet», dans sa partie consacree aux
dechets industriels, fait etat de la possibilite de « demontage »
mais il n'existe pas de projet concret de centre de demontage de
vehicules hors d'usage.

Par contre, 3 entreprises exercent une activite relativement
importante de ferraitleur traditionnel sur le territoire dc la
Region, dans la zone du canal plus precisement. Ces entrepri-
ses traitent des voitures hors d'usage en provenance non seule-
ment de Bruxelles mais encore de Flandre et de Wallonnie,
voire de 1'etranger. Elles permettent done une certaine recupe-
ration de matiere mais sont toutefois generatrices de nuisances
par ailleurs.

II pourrait etre interessant que ce type d'entreprises de
demontage des vehicules s'installe a Bruxefles mais dans ce cas,
il faudrait que 1'initiative vienne de constructeurs comme c'est
le cas en region parisienne.

Vraag nr. 141 van de heer de Looz-Corswarem d.d. 4 juni 1993
(Fr.):

Studie over de verwachtingen van dc KMO-leiders en de
Brusselse handclaars met betrekking tot despeciGeke strategic
in het Gewest.

Volgens een brief die hij aan een doelpubliek heeft gericht,
heeft de heer Minister de KMO « Studiccentrum » de opdracht
gegeven een onderzoek in te stellen naar de verwachtingen van
de KMO-leiders en van de Brusselse handelaars met
betrekking tot de specifieke strategic in hun Gewest.

Question n° 141 de M. de Looz-Corswarem du 4 juin 1993
(Fr.):

Etude surlesattentes des dirigeants dePMEet des commer-
cants bmxellois en matiere de strategic specifique dans la
Region.

Selon les termes d'une lettre qu'il a fait adresser a un public
cible, Monsieur le Ministre a donne 1'ordre au KMO Studie-
centrum de proceder a une enquere sur les attentes des diri-
geants de PME et des commercants bruxellois en matiere de
strategic specifique dans leur region.



3358 Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 30 September 1993 (nr. 33)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 30 septembre 1993 (n° 33)

Dit brengt me ertoe hem de volgende vragen te stellen:

1. Tot hoeveel studies en onderzoeken heeft hij sedert hij lid
is van de Brusselse Execurieve opdracht gegeven ?

2. Waarop had elkeen hiervan betrekking en hoeveel heeft
elkeen ervan gekost ?

3. In welk opzicht heeft de betaalde prijs voor elkeen hier-
van ertoe bijgedragen de toestand van de KMO's en hande-
laars gunstig te veranderen ? Met andere woorden, waren ze
rendabel ?

Antwoordi\n antwoord op zijn vraag, vindt het geachte lid
hierna de gevraagde cijfers en inlichtingen tot op heden en
opgetekend vanaf her begin van de legislatuur voor mijn
departement.

Er werden twee studies of enquetes van kleine omvang, dat
wil zeggen van minder dan 500 000 Belgische frank, uitge-
voerd: het gaat enerzijds om een studie over de ontwikkelings-
beleiden van de Europese steden (182 700 Belgische frank) en
anderzijds om een studie over de richtlijnen van een zuiver
regionaal economisch beleid (300 000 Belgische frank).

Wat de andere studies betreft, moet een onderscheid worden
gemaakt tussen de studies die ik in eigen naam heb besteld, en
de studies die samen met andere leden van de Regering werden
opgedragen:

Eerste Categoric (studies enkel besteld door de Minister van
Economic):

— Vergelijkende studie van de steden Brussel, Amsterdam,
Frankfurt, Londen en Parijs (833 000 Belgische frank);

— Analyse van het profiel van Brussel (1 184 050 Belgische
frank);

— Studie over de creatie van een Technopool tc Brussel
(4 750 000 Belgische frank);

— Verwezenlijking van een inventaris van initiatieven ten
gunste van de KMO's (606 900 Belgische frank);

— Studie over de economische betekenis van de culturele
sector (4 730 000 Belgische frank);

— Studie over de kenmerken van de bedrijvencentra
(595 000 Belgische frank);

— Studie over het aanbod van adviezen aan de KMO's
(585 550 Belgische frank);

— Studie over de sector van de grafische kunstennijverheid
en de drukkerij te Brussel (13 742 500 Belgische frank);

— Studie over de sector van de wapennij'verheid te Brussel
(1 200 000 Belgische frank);

— Studies over de audiovisuete sector te Brussel
(4 660 500 Belgische frank);

— Studie over de betrekkingen tussen de overheid en de
KMO's/Middenstand (3 600 000 Belgische frank).

Celle-ci m'incite a lui poser les questions suivantes:

1. Depuis qu'il est membre de 1'Executif bruxellois, quel cst
Ie nombre d'etudes et enquetes qu'il a commandees ?

2. Quel est Ie nom de chacune de celles-ci et quel est Ie prix
paye pour chacune d'elles ?

3. En quoi Ie prix paye pour chacune de celles-ci a-t-il
change favorablement la situation des PME et des commer-
cants ? En d'autres mots, ont-elles etc rentables ?

RSponse: En reponse a sa question, 1'honorable membre
trouvera ci-apres les chiffres et renseignements demandes,
arretes a ce jour et recenses depuis Ie debut de la legislature
pour mon departement.

Les etudes ou enquetes dc petite envergure, soit de moins dc
500 000 francs beiges sont au nombre de deux: il s'agit d'une
etude sur les politiques de developpement des villes d'Europc
(182 700 francs beiges) et d'unc etude sur les axes d'une politi-
que economique purement regionale (300 000 francs beiges).

En ce qui concerne les autres etudes, il importe de distinguer
celles que j'ai commandees en nom propre et cclles qui ont etc
commandees ensemble avec d'autres membres du Gouverne-
ment:

Premiere categoric (etudes commandees par Ie scul Ministrc
de 1'Economie):

—Etude comparative des villes de Bruxelles, Amsterdam,
Francfort, Londres et Paris (833 000 francs beiges);

— Analyse duprofilde Bruxelles (1 184 050 francs beiges);

— Etude sur la creation d'une Technopolc a Bruxelles
(4 750 000 francs beiges);

— Realisation d'un inventaire des initiatives en faveur des
PME (606 900 francs beiges);

— Etude sur 1'importance economique du secteur culturel
(4 730 000 francs beiges);

— Etude sur les caracteristiques des centres d'entrcprise
(595 000 francs beiges);

— Etude sur 1'offre de conseils aux PME (585 550 francs
beiges);

— Etude sur Ie secteur de 1'industrie des arts graphiques et
de 1'imprimerie a Bruxelles (13 742 500 francs beiges);

— Etude sur Ie secteur de 1'industrie de 1'armement a
Bruxelles (1 200 000 francs beiges);

— Etudes sur Ie secteur de 1'audiovisuel a Bruxelles
(4 660 500 francs beiges);

— Etude sur les relations enrre les pouvoirs publics et les
PME/Classes moyennes (3 600 000 francs beiges).
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Tweede categoric (studies in participatie):

— Studie over de vestiging van hotels te Brussel
(896 250 Belgische frank);

— Studie over het onthaal van de ondernemingen te Brussel
(9 308 000 Belgische frank);

— Srudie over de renovatie en de ontwikkeling van de
Kanaalzonc (1 073 600 Belgische frank);

— Studie over de Kanaalzone (3 955 450 Belgische frank);

— Studie over de instelling van een beheersstructuur van de
Kanaalzone (7 842 188 Belgische frank).

Seconde categoric (etudes en participation):

— Etude sur 1'etablissement d'hotels a Bruxelles
(896 250 francs beiges);

— Etude sur 1'accueil des entreprises a Bruxelles
(9 308 000 francs beiges);

— Etude sur la renovation et Ie developpement de la zone
du Canal (1 073 600 francs beiges);

— Etude de la zone du Canal (3 955 450 francs beiges),

— Etude de mise en place d'une structure de gestion dc la
zone du Canal (7 842 188 francs beiges).

Vraag nr. 142 van mevrouw Nagy d.d. 14 juni 1993 (Fr.):

De sameastelliag van de raad van bestuur van Technopolen
de vertcgenwoordiging van de gewestelijke overheden.

In een artikel van de Echo de la Bourse van 1 juni 1993 is er
sprake van de economische ontwikkelingspolen die door
Technopol zijn gekozen. Het artikel stelt eveneens de raad van
bestuur van deze privaatrechtelijke vereniging voor met
13 economische actoren die tot verschillende sectoren behoren,
evcnals vertegenwoordigers van de gewestelijke overheden, de
universiteiten, de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Kan de Minister mij zeggen:

1. Hoe de mandaten tussen de verschillende vermclde eco-
nomische actoren worden verdeeld ?

2. Hoe de mandaten tussen de verschillende vertegenwoor-
digers van de Gewestelijke overheden worden verdeeld ?

Antwwrd:De verdeling van de mandaten in de schoot van
de raad van bestuur van v.z.w. Brussel-Technopol tussen de
verschillende effectieve leden van deze vereniging werd vast-
gelegd in artikel 17 van de statuten. Dit artikel voorziet dat de
beheerders door de Algemene Vergadering worden gekozen
onder de door de aangesloten verenigingen en instellingen
voorgestelde kandidaten en wel op volgende wijze:

1. Verbond van Ondernemingen te Brussel v.z.w. — twee
bestuurders;

2. Kamer van Koophandel en Nijverheid van Brussel v.z.w.
— een bestuurder;

Question n° 142 de Mme Nagy du 14 juin 1993 (Fr.):

La composition du conseil d'administration de Technopol
et la representation des pouvoirs regionaux.

Un recent article paru dans \'Echo du 1" juin 1993 fait etat
des p6les de developpement economique choisis par Techno-
pol. II presente egafement Ie conseil d'administration de cette
association de droit prive qui compte 13 acteurs economiques
appartenant a differents secteurs ainsi que des representants
des pouvoirs regionaux, universites, organisations patronales
et syndicales.

A ce sujet. Ie Ministre peut-il me dire

1. Comment se fait la repartition des mandats entre les
divers acteurs economiques evoques ?

2. Comment se fait la repartition des mandats entre les
differents represenrants des pouvoirs regionaux ?

Reponses La repartition des mandats au sein du conseil
d'administration de 1'a.s.b.l. Bruxelles-Technopole entre les
differents membres effectifs de cette association a etc reglee
dans Particle 17 des statuts. Cet article prevoit que les adminis-
trateurs sont designes par 1'Assemblee Generate parrni les
candidats presentes par les associations et les institutions adhe-
rentes de la maniere suivante:

1. Union des Entreprises de Bruxelles a.s.b.l. — deux admi-
nistrateurs;

2. Chambre de Commerce et d'lndustrie de Bruxelles
a.s.b.l. — un administrateur;

3. Brusselse Interregionale van de ABW — een bestuurder; 3. Interregionale de Bruxelles de la FGTB — un administra-
teur;

4. Brusselse Federatie van de Christelijke Vakbonden —
een bestuurder;

4. Federation Bruxelloise des Syndicats Chretiens — un
administrateur;

5. Brusselse Regionale van de ACLVB — een bestuurder;

6. Brussels Hoofdstedelijk Gewest — zes bestuurders;

5. Regionale de Bruxelles de la CGSLB — un administra-
teur;

6. Region de BruxeIles-Capitale — six administrateurs;
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7. Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel
— een bestuurder;

8. Gewestelijke Investeringsmaatschappij Brussel — een
bestuurder;

9. University Libre de Bruxelles — een bestuurder;

10. Cliniques Saint-Luc — een bestuurder;

11. Comite voor de Bevordering van het Wetenschappelijk
Onderzock bij COOVI v.z.w. — een bestuurder;

12. BRUMEDI SA — een bestuurder.

Vraag nr. 145 van de heer Zenner d.d. 25 juni 1993 (Fr.):

Mogelijke stem van de GIMB aan RWDM.

Tijdens mijn interpellatie op de vergadering van 11 juni
1993, met betrekking tot het openbaar industrieel initiatief in
het Brussels Gewest en de privatisering van de GIMB, heeft de
Minister belast met Economic me voorgesteld mijn vragen
schriftelijk te stellen.

Op 14 mei jl. stond in de pers te lezen dat dc voorzitter van
de GIMB werd verkozen tot voorzitter van de samenwerkende
vennootschap Racing White Daring Molenbeek (RWDM).

Ik wens over dit dossier een aantal vragen te stellen, waarop
ik graag precieze antwoorden krijg:

— Is de voorzitter van de GIMB, voorzitter van de club in
het kader van zijn functies in de GIMB of in een andere hoeda-
nigheid, en zo ja, in weike ? En kreeg de voorzitter van de
GIMB dan voorafgaandelijk toestemming om hem van zijn—
werkelijke en permanente — voltijdse verplichtingen in de
GIMB te ontslaan ?

— Er was sprake van een investering van 200 miljoen frank
voor de bouw van een nieuwe tribune. Dit bedrag moest
worden bijeengebracht via autofinanciering en via de
oprichting te dien einde van een specifieke maatschappij,
« Tribune » genaamd. Is er een bijdrage van de GIMB ten voor-
dele van de club, de NV Tribune of derden ? Zo neen, kunt u
me dan bevestigen dat aan geen enkele dergelijke bijdrage
wordt overwogen ?

— Werd er nagedacht over het fcit dat de steun van de
GIMB of van haar voorzitter aan de club uit Molenbeek
concurrentieverstoring zou kunnen betekenen voor RSC
Anderlecht, dat zeifzijn nieuwe installaties heeft gefinancierd ?

Antwoord:\n. antwoord op de vraag van het geachte lid, is
het in de eerste plaats mijn plicht hem erop te wijzen dat het
niet tot de parlementaire gebruiken behoort persoonlijke
kwesties te behandelen. Ik zai mij hier dus beperken tot het
behandelen van principiele kwesties.

Het voorzitterschap dat door de voorzitter van de GIMB bij
Racing White Daring van Molenbeek wordt waargenomen
wordt niet uitgeoefend in het kader van zijn functies bij de
GIMB.

7. Societe de Developpement Regional de Bruxelles — un
administrateur;

8. Societe Regionale d'lnvestissement dc Bruxelles — un
administrateur;

9. Universite Libre de Bruxelles — un administrateur;

10. Cliniques Saint-Luc — un administrateur;

11. Comite pour la Promotion de la Recherche Scientifiquc
au CERIA a.s.b.l. — un administrateur;

12. BRUMEDI SA — un administrateur.

Question n° 145 de M. Zenner du 25 juin 1993 (Fr.):

Appui eventuel de la SRIB au R WDM.

Au cours de mon interpellation sur «1'initiative industrielle
publique en Region bruxelloise ct la privatisation de la SRIB »
lors de la seance du 11 juin 1993, M. fe Ministre de 1'Economie
m'a suggere de poser mes questions par ecrit.

La presse a annoncfe Ie 14 mai dernier que Ie president dc la
SRIB avait et6 appele aux fonctions de president de la society
cooperative Racing White Daring de Molenbeek (RWDM).

J'ai sur ce dossier plusieurs questions sur lesquelles je
souhaiterais recevoir une reponse precise:

— Lapresidenceduclubest-elleassumecparlepresidentde
la SRIB dans Ie cadre de ses fonctions au sein de cette institu-
tion, ou a un autre titre, et alors lequel ? Dans ce cas, une auto-
risation prealable a-t-elle etc donnee au pr6sident dc la SRIB
pour Ie degager de ses obligations, censees etre reelles et perma-
nentes, et done exercees a temps plein au sein de la SRIB ?

— On a parle d'un investissement de 200 millions de francs
pour la construction d'une nouvelle tribune, a reunir par auto-
financement et par emprunt et de la constitution a cet effet
d'une societe specifique, appelee « Tribune*. Y a-t-il eu une
intervention de la SRIB en faveur du club, de la SA Tribune ou
d'un autre tiers ? Si la reponse est negative, pouvez-vous me
confirmer qu'aucune intervention de ce genre n'est envisagee ?

— A-t-il etc songe aux distorsions de concurrence dont
1'appui de la SRIB ou de son president au club de Molenbeek
pourrait-etre la cause pour Ie club d'Anderlecht qui a finance
lui-meme ses nouvelles installations ?

Reponse ;En reponse a la question de 1'honorablc membrc,
j'ai tout d'abord Ie devoir de lui rappeler qu'il n'est pas dans les
usages parlementaires de traiter des questions de personnes. Je
me limiterai done par la presente a traiter des questions dc
principe.

La presidence exercee par Ie president de la SRIB au Racing
White Daring de Molenbeek n'est pas exercee dans Ie cadre des
fonctions devolues par la SRIB.
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De voorzitter van de GIMB oefent deze functie bij de
RWDM als prive-persoon uit.

Het is waar dat de functies van het voorzitterschap van de
GIMB reee! en permanent zijn en voltijds worden gepresteerd,
maar dit betekent nog niet dat de voorzitter dag en nacht en
voor eeuwig aan het roer staat, al was het maar om de van
kracht zijnde sociale wetgeving te eerbiedigen.

Bovendien meen ik te mogen preciseren dat de resultaten
van de GIMB in de afgelopen drie jaar beduidend verbeterd
zijn, wat bewijst dat het leidend team zijn verplichtingen meer
dan behoorlijk nakomt.

Er is bij mijn weten geen tussenkomst van de groep GIMB
geweest om de tribune van de RWDM te financieren en bij
mijn weten zai er ook geen komen. Zoals u weet in uw hoeda-
nigheid van voormalig beheerder van de GIMB, hangt een
dergelijke beslissing van de autonomie van de raad van beheer
af, maar eike beslissing die tegen de statuten van de GIMB of
de van krachr zijnde wetgeving zou indruisen is vatbaar voor
beroep vanwege de commissarissen van de Executieve bij de
raad van beheer.

M. Ie President dc la SRIB exerce ses fonctions au RWDM ̂
titre prive.

II est exact que les fonctions de president de la SRIB sont
reelles et permanences et doivent done s'exercer & temps plein,
mais ceci ne signifie pas de maniere diurne, nocturne et a
perpetuite, ne serait-ce que pour respecter la legislation sociale
en vigueur.

En outre, je pense pouvoir preciser que les resultats obtenus
par la SRIB au cours de ces trois dernieres annees sont en sensi-
ble amelioration et demontrent que 1'equipe dirigeante en
place assume pleinement ses obligations.

U n'y a pas eu et il n'y aura pas, a ma connaissance,
d'intervention du groupe SRIB pour financer la tribune du
RWDM. Cependant, comme vous Ie savez en rant qu'ancien
administrateur de la SRIB, ce genre de decision releve de
1'autonomie du conseil d'administration de celle-ci, mais toute
decision qui irait a 1'encontre des statuts de la SRIB ou de
legislation en vigueur est susceptible d'un recours des commis-
saires de 1'Executif aupres du conseil d'administration.

Vraag nr. 147 van de heer Simonet d.d. 24 juni 1993 (Fr.):

De publikaties van het departement en van de organen die
eronder ressorteren.

Kan de heer Minister me de lijst meedelen van de periodieke
publikaties van zijn departement, van de diverse organen die
eronder ressorteren en van de organen waar zijn departement
toezicht op uitoefent.

Voor elk publikatie vernam ik graag hoe dikwijis ze ver-
schijnt en hoeveel dit gemiddeld kost. Graag vernam ik ook
weike publikaties artikels bevatten waarvan de auteur niet tot
het bestuur behoort.

Antwoord: Als Minister van Economic van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest laat ik volgende periodieke publicaties
verschijnen:

— «Brubizz» een driemaandelijks economisch tijdschrift.
De redactie gebeurt bij NV Edica op basis van materiaal dat
door het kabinet van de Minister en door Brusselse econo-
mische instancies wordt toegeleverd.

De gemiddelde kostprijs per aflevering bedraagt
672 302 Belgische frank (verzending en BTW inbegrepen).

— « Brusselse economische barometer »(BEB), tweemaan-
delijkse publicarie van een peiling bij 700 Brusselse bedrijven
met wetenschappelijke verwerking van de gegevens. Deze we-
tenschappelijke peiling werd aanvankelijk uitgevoerd door de
VUB, nu door de ULB.

De kostprijs per aflevering ('Wetenschappelijke verwerking,
verzending en BTW inbegrepen) bedraagt 1 416 666 Belgische
frank.

Question n° 147 de M. Simonet du 24 juin 1993 (Fr.):

Les publications du departement et des organismcs qui en
dependent.

Monsieur Ie Ministre peut-il me communiquer la liste des
publications periodiques de son departement et des divers
organismes qui en dependent, en ce compris ceux sur lesquels il
exerce une tutelle ?

Pour chaque publication il meseraitagreabledeconnaTtrela
frequence de la parution et Ie cout moyen. Je souhaiterais aussi
savoir quelles sont les publications qui conriennent des articles
dont 1'auteur est etranger a 1'administration.

Reponse:V.n tant que Ministre de 1'Economie de la Region
deBruxelles-Capitalejefaisediter les publications periodiques
suivantes:

— « Brubizz » revue economique trimestrielle. La redaction
est assuree par la SA Edica, sur base de donnees fournie par Ie
cabinetdu Ministre et par les instances economiques bruxelloi-
ses.

Le cout moyen par numero est de 672 302 francs beiges
(frais d'envoi et TVA compris).

— « Barometre economique bruxellois »(BEB), publication
bimestrielle d'un sondage aupres dc 700 entreprises bruxelloi-
ses, dont les donnees sont traitees scientifiquement. Ce
sondage scientifique etait realise a 1'origine par fa VUB et est
actueHement confie A 1'ULB.

Le cout moyen publication (traitement scientifique, envoi et
TVA compris) s'elevc a 1 416 666 francs beiges.

421
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Vraag nr. 148 van de heer Drouart d.d. 29 juli 1993 (Fr.):

Decontacten van iawonersmet de Minister in hetkader van
zi/n ministeriele functie.

Tal van Brusselaars, alien inwoners van Anderlecht, hebben
me vragen gesteld naar aanleiding van een aan hen gerichte
brief van de Minister.

Deze brief, die hen op hun verjaardag werd verstuurd om
hen te feliciteren, is ook een uitnodiging om de Minister in het
kader van zijn functies te contacteren.

Kan de heer Minister me geruststellen over het feit dat de
uitgaven voor dergelijke briefwisseling (drukwerk, postzegels,
personeel,...) niet onder de kabinetsuitgaven worden geboekt ?

Hoe dikwijis en waarvoor werd de Minister in het kader van
zijn functies aldus gecontacteerd ?

Antwoord;In antwoord op zijn vraag, kan ik het geachte lid
mededelen dat de uitgaven inzake drukwerk en postzegels niet
ten laste van de kabinetsuitgaven komen.

Wat de contacten met de Minister betreft, gaat het hier voor-
namelijk om verzoeken van sociale aard in de ruimste zin. Het

Jeachte lid is er zeker van op de hoogte dat veel van onze mede-
urgers dergelijke verzoeken formuleren en mijn post maakt

hierop geen uitzondering. De behandeling van deze vragen,
dat wil zeggen de op gang gebrachte opiossingen of de aange-
duide contacten, wordt normaliter buiten het kabinet door
verschillende personen uitgevoerd die aan dit dienstbetoon
medewerken. Wanneer het technisch aspect of de specificiteit
van de vraag het vereist, wordt een vraag geheel of gedeeltelijk
door het prive secretariaat van de Minister behandeld.

Question n° 148 de M. Drouart du 29 juillet 1993 (Fr.):

Les contacts pris par des habitants avec Ie Ministre dans Ie
cadre de sa function minsterielle.

Differenrs Bruxellois habitant tous la commune
d'Andcrlecht m'ont interpelle suite a un courrier que leur avait
adresse Ie Ministre.

Ce courrier, envoye a ccs personnes Ie jour de leur anniver-
saire afin de les feliciter pour cette fete, constituc aussi une invi-
tation a prendre contact avec Ie Ministre dans Ie cadre de ses
fonctions.

Monsieur Ie Ministre peut-il me rassurer sur Ie fait que les
depenses qui incombent a un tel courrier (impression, timbres,
personnel,...) nc sont pas prises en charge par ses depenses dc
cabinet ?

Quels contacts (nombre et objet) ont etc pris aupres du Mi-
nistre, dans Ie cadre de ses fonctions ?

Reponse: En reponse a sa question, j'informe 1'honorable
membre que les depenses d'impression et de timbres relatives a
ce courrier ne sont pas prises en charge par les frais de cabinet.

En ce qui concerne les contacts pris avec Ie Ministre, il s'agit
essentiellement de questions d'ordre social au sens large.
L'honorable membre n'ignore certainement pas qu'il s'agit la
d'une coutume fort repandue parmi nos concitoyens et mon
courrier ne fait pas exception en la matiere. Le traitement de
ces questions c.a.d. les solutions initiees ou les contacts indi-
qucs, est effectue normalement en dchors du cabinet par diff6-
rentes personnes collaborant a ce service d'aide. Lorsquc la
technicite ou la sp6cificite de la question le requiert, 1'une ou
1'autre de ces questions est traitee en tout ou en partic par le
secretariat prive du Ministre.

Minister belast met Openbare Werken,
Verkeer en de Vernieuwing

van Afgedankte Bedrijfsruimten

Vraag nr. 425 van de heer Vandenbossche d.d. 14 juni 1993
(N.):

Overzicht van de ministeriele commissies en cornices.

1. Van weike commissies, comites, raden, conferenties en
dergelijke neemt het deparfement van de Minister/
Staatssecretaris het secretariaat waar ?

2. Kan de Minister/Staatssecretaris mij ook telkens de
oprichtingsdatum meedelen en verwijzen naar de publicatie in
het Belgisch Staatsblad?

3. Weike commissies, comites, raden, conferenties en der-
gelijke werden sinds de oprichting van de Brusselse instellngen
afgeschaft ?

4. Maakt elk van hen jaarverslagen ? Waar worden die
bewaard ? Kunnen zc geraadpleegd worden ?

Ministre des Travaux publics,
des Communications et de la Renovation

des Sites d'Activites economiques desaffectes

Question n0 425 de M. Vandenbossche du 14 juin 1993 (N.):

Apercu des commissions et comites ministeriels.

1. Quels sont les commissions, comites, conseils, conferen-
ces et autres dont le departement du Ministre/Secretaire d'Etat
assure le secretariat ?

2. Le Ministre/Secretaire d'Etat peut-il egalement me
communiquer pour chacun d'eux leur date de creation et dc
publication au Moniteur beige?

3. Quels sont les commissions, comites, conseils, conferen-
ces et autres qui onr etc supprimes depuis la creation des insti-
tutions bruxelloises ?

4. Etablissent-ils chacun des rapports annuels? Ou les
conserve-t-on ? Peut-on les consulter ?
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5. Wie bewaart het archief?

Antwwrd: 1. Het BUV neemt het secretariaat waar van
een enkele commissie, de « Adviescommissie voor de studie en
de verbetering van het openbaar vervoer».

2. Dezc commissie werd opgericht door het koninklijk
besluit van 12 juni 1989, en bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsbladvan 18 oktober 1989.

3. Er werden geen commissies, comites of raden afgeschaft
sedert de oprichting van de Brusselse instellingen.

4. Na elkc vergadering van de « Adviescommissie voor de
studie en de verbetering van her openbaar vervoer» wordt een
vcrslag opgesteld. Elk jaar vinden minsten vier vergaderingen
plaats. De verslagcn van deze vergaderingen worden bewaard
op de Dienst Al van het BUV, Bolwerklaan 21 te 1210 Brussel.

5. Qui conserve les archives ?

Reponse: 1. L'ADE assure Ie secretariat d'une seule
commission. II s'agit de la « Commission consultative pour
1'etude et 1'amelioration des transports publics*.

2. Cette commission a etc institute par arrete royal du
12 juin 1989, public au Moniteur beige du 18 octobre 1989.

3. II n'y a pas eu de suppression de commissions, comites,
conseils depuis la creation des institutions bruxelloises.

4. Un proces-verbal est redige apres chacune des reunions
de la « Commission consultative pour 1'etude et 1'amelioration
des transports publics*. Les reunions ont lieu au moins quatre
foispar an. Les proces-verbaux de ces reunions sont conserves
au sein du Service Al de 1'AED, 21, avenue du Boulevard a
1210 Bruxelles.

Vraag nr. 427 van de heer Adriaens d.d. 25 juni 1993 (Fr.) :

Schema van de baggerwerken in het kanaalen kosten voor
de stortingen van het slijk.

In bijiage 3, door de hand van de Minister van Verkeers-
wezen bij het verslag over de eerste begrotingsaanpassing voor
1993 (biz. 91) gevoegd, staat te lezen dat de investeringen voor
dc baggerwerken in het kanaal van 150 naar 50 miljoen frank
werden teruggebracht.

In verband met deze begrotingsaanpassing vernam ik graag
van de Minister:

1. Weike bedragen werden de vorige jaren geinvesteerd,
weike delen van het kanaal aldus werden gebaggerd en hoeveel
baggerslijk werd weggenomen ?

2. Welk deel van het kanaal zai dank zij het voor 1993 uitge-
trokken bedrag worden gebaggerd ?

3. Werd er voor de komende jaren een baggerprogramma
opgesteld ? Zo ja, weike begrotingsbedragen worden hiervoor
uitgetrokken en voor weike zones ?

4. Op weike hoeveelheden slaan de vergunningen voor het
storten van het baggerslijk in het Vlaamse Gewest en voor
welkc rermijn golden ze.

5. Hoeveel moet momenteel worden betaald om het slijk te
storten op erkende stortplaatsen in het Vlaamse Gewest ?

Antwoord: 1. Het bedrag dat van 1990 tot 1992 werd
geinvesteerd bedraagt 338 miljoen frank. De vakken, die
werden uitgebaggerd, bevinden zich tussen de sluis van
Anderlecht en de brug van het Klein Eiland. De hoeveelheid
verwijderd slib bedroeg 150 000 m3.

2. De 50 miljoen frank van 1993 zullen toelaten de zone van
het kanaal tussen de brug van het Klein Eiland en de brug van
Kuregem uit te baggeren.

3. Er werd een baggerprogramma opgesteld om het slib te
verwijderen tussen de brug van Kuregem en de Budabrug, en
dit ten einde de werken in oktober 1994 te voltooien. Hiertoe
werd een bedrag vastgelegd van 405 miljoen frank.

Question n° 427 de M. Adriaens du 25 juin 1993 (Fr.):

Calendner des travaux de dragage du canal et couts dc
versement des boues.

Dans 1'annexe 3 remise par Ie Ministrc des Communications
dans Ie rapport relatif au 1s ajustement budgetaire 1993
(page 91), on peut lire que les investissements pour Ie dragage
du canal sont ramenes de 150 a 50 millions de francs.

En relation avec cet ajustement budgetaire, je souhaiteposer
au Ministre les questions qui suivent:

1. Quels furent les montants investis les annees precedentes
et quels ont etc les troncons du canal ainsi dragues et quelles
quantites de boues ont-elles etc evacuees ?

2. Quelle portion du canal sera draguee grace aux
50 millions de francs maintenus en 1993 ?

3. Un programme de dragage a-t-il etc etabli pour les annees
a venir ? si oui, quels montants budgetaires sont-ils prevus et
quelles zones sont-elles visees ?

4. Sur quelles quantites et jusqu'a quelle date portent les
autorisations de versement des boues de dragage en Region
flamande ?

5. Quel est Ie prix actuellement demande pour Ie versage
des boues sur des decharges autorisees en Region flamande ?

Reponse: 1. Le montant investi les annees precedentes de
1990 a 1992 est de 338 millions. Les troncons dragues le furent
entre 1'ecluse d'Anderlecht et le pont de la Petite He. La quan-
tite dc boue evacuee etait de 150 000 m3.

2. Les 50 millions de 1993 permettront de draguer la zone
du canal entre le pont de la Petite He et le pont de Cureghem.

3. Un programme de dragage a et6 etabli afin d'evacuer les
boues entre le pont de Cureghem et le pont de Buda, et ce de
maniere a terminer les travaux en octobre 1994. Un budget de
405 millions a etc engage a cet effet.
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4. De vergunningen voor de stortingen van slib in het
Vlaamse Gewest hebben betrekking op de volledige hoeveel-
heid die moet worden uitgebaggerd, en dit tot het einde van de
werkzaamheden.

5. Deze prijs is ons onbekend. De aanbesteding had immers
betrekking op een forfaitaire operatic met het oog op de ver-
wijderingbuiten het Brussels Gewest, en tegen een vastgestelde
prijs, van dc modder en het slijk, zonder zich zorgen te maken
voor de prijzenstructuur. We hebben bijgevolg de laagste prijs
weerhouden, te weten, 65 frank/m3 (alles inbegrepen per m3).

4. Les autorisarions concernant Ie vcrsage des boues en
Region flamande porte sur l'entierct6 des quatites a draguer et
ce jusqu'a la fin des travaux.

5. Ce prix nous est inconnupuisquc 1'adjudication a portc
sur une operation de type forfaitaire visant a evacucr dc la
Region bruxelloise, pour un prix determin6, les vases et les
boues sans se preoccuper de la structure du prix. Des lors, nous
avons retenu Ie prix Ie moins 6leve a savoir 65 francs/m3 (tout
compris par m3).

Vraag nr. 430 van de heer Vandenbossche d.d. 24 juni 1993
(N.):

Borden betreffendedeverkeersinformatie op degewestelijke
wegen.

Voorheen werd u reeds schriftelijk geinterpelleerd omtrent
dc aankondigingen van RTBF als uitsluitend infomiddel voor
verkcer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tot op heden is
hieraan niets gewijzigd.

Kan de heer Minister mij de juiste planmatige aanpak laten
kennen van de wijziging van deze aankondiging ?

Antwoord: Ik heb de eer om het geachte lid erover in re
lichten dat mijn diensten kontakt heboen opgenomen met de
BRTN om voor de gewestwegen te kunnen beschikken over de
borden betreffende de wegeninformatie die door deze laatste
wordt uitgezonden. Ik decide dit reeds mee in mijn vorig
antwoord, op vraag nr. 300 van de heer De Berlangeer.

Deze borden werden besteld. De vervaardiging ervan zai
binnenkort voltooid zijn.

De borden betreffende de wegeninformatie van de BRTN
zullen op dezelfde plaatsen als de borden van de RTBF worden
opgestefd. Alle borden zouden moeten geplaatst zijn voor het
einde van 1993.

Question n° 430 de M. Vandenbossche du 24 juin 1993 (N.):

Panneaux relatifs aux informations routieres sur les voi'n'es
regionafcs.

Vous avez deja etc interpell6 pr6cedemment par ecrit sur Ie
fait que la signalisation renseigne, comme moyen d'informa-
tion sur Ie trafic dans la Region de Bruxelles-Capitale, la seule
RTBF. A ce jour, rien n'a change.

Le Ministre peut-il m'informer du calendrier exact qui presi-
dera a la modification de cette annonce?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorablc membre
que comme je 1'avais signalc dans ma reponsc preccdentc
(question n° 300 de monsieur De Berlangeer), mes services ont
pris certains contacts avec la BRTN afin de pouvoir disposer
sur les voiries regionales des panneaux relatifs aux informa-
tions routieres emises par cette derniere.

La commande de ces panneaux ayant etc effectuee, la fabri-
cation de ceux-ci est bient6t terminee.

Leplacementdespanneauxrelatifsauxinformationsroutie-
res de la BRTN se fera aux memes endroits que les panneaux
de la RTBF et devrait etre termine pour la fin de 1'annec 1993.

Vraag nr. 431 van de heer Vandenbossche d.d. 24 juni 1993
(N.):

Gebruik van het openbaar vervoer en de fiets door de kabi-
netsleden.

De mobiliteit in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is een
bijzonder probleem. Het lijkt belangrijk te onderstrepen dat dc
kabinetten op voorbeeldige wijze de mobiliteit kunnen
aanpakken, met name een stimuleringsbeleid uitspreiden voor
het gemeenschappelijk en het openbaar vervoer zonder dat het
autogebruik wordt ontmoedigd. Hoe brengt het kabinet van
de Minister/Staatssecretaris dit principe in prakrijk ? Hoeveel
kilometers legden de kabinetsfeden in 1992 per auto af?
Hoeveel kilometers met het openbaar vervoer ? Hoeveel kilo-
meters met de fiets ?

Over hoeveel auto's beschikt het kabinet ? Hoeveel auto's
zijn er uitgerust met een catalysator ?•

Met weike middelen probeert de Minister/Staatssecreraris
het autogebruik door zijn kabinetsleden te ontmoedigen?
Wanneer gebruiken zijn kabinetsleden het openbaar vervoer of
de fiets?

Question n° 431 de M. Vandenbossche du 24 juin 1993 (N.):

Utilisation des transports en commun et du velo pour les
membres du cabinet.

La mobilite constitue, dans la Region de Bruxelles-Capitale,
un probleme particulier. II me semble important de souligner
que les cabinets peuvent montrer 1'exemple en participant a la
mobilite, en parriculier en stimulant les transports en commun
et publics sans toutefois decourager I'utilisation de la voiture.
Comment le cabinet du Ministre/Secretaire d'Etat met-il cc
principe en pratique ? Combien de kilometres les membres du
cabinet ont-ils effectues en voiture en 1992 ? Combien de kilo-
metres en transports en commun ? Combien de kilometres en
velo?

De combien de voitures le cabinet dispose-t-il ? Combien de
vehicules y sont-ils equipes d'un catalyseur?

Par quels moyens le Ministre/Secretaire d'Etat chcrche-t-il a
decourager I'utilisation de la voiture par les membres de son
cabinet ? Quand les membres de son cabinet utilisent-ils les
transports en commun ou le velo ?
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Antwoord: 1. Ik vestig de aandacht van het geacht lid op
het feit dat de vragen, die hij stelt, grotendeels betrekking
hebben op statistische gegevens die niet bestaan. Ik zai me dan
ook beperken tot een algemeen antwoord.

2. Voor wat betreft de omvang van het autopark van mijn
kabinet, ben ik 20 vrij om het geacht lid te verwijzen naar mijn
antwoord op vraag nr. 412 van de heer Stephane de Lobko-
wicz.

3. Voor wat betreft deprive-verplaatsingenvan mijn mede-
werkers kan ik onmogelijk antwoorden. Ik wijs het geacht lid
er cvcnwel op dat al mijn medewerkers beschikken over een
vrijkaart van de MIVB. Dit moet het gebruik van het openbaar
vervoer bevorderen. Het vervoerbewijs wordt mits betaling
verstrekt aan alle personeelsleden van de kabinetten, naar het
voorbeeld van de wijze waarop het Ministerie te werk gaat
voor zijn personeel.

Reponse: 1. J'attire 1'attention de 1'honorable membre sur
Ie fait que les questions qu'il pose concernent en grande partie
des donnees statistiques qui n'existent pas. Je me contenterai
des lors de repondre dans les grandes lignes.

2. Pour ce qui concernc 1'importance du pare automobile de
mon cabinet, je me permets de renvoyer 1'honorable membre A
la reponse i la question n° 412 de M. Stephane de Lobkowicz.

3. En ce qui concerne les d6placements prives de mes colla-
borateurs il m'est impossible de repondre mais je signale a
1'honorable membre que 1'enrierete de mes collaboratcurs
disposent d'un titre de transport STIB. Ceci afin de favoriser
1'utilisation des transports en commun. Ce titre de transport est
accorde a 1'ensemble du personnel des cabinets moyennant
paiement A 1'instar de ce que fait Ie Ministere pour son person-
nel.

Vraag nr. 433 van mevrouw Nagy d.d. 2 juli 1993 (Fr.):

De inrichting van de openbare ruimte rondbetgebouw van
de Raad van de Europese Gemeenschappen.

In het akkoord dat op 9 maart 1990 tussen de Staat en het
Gewest is gesloten is er sprake van termijnen voor de uitvoe-
ring van de wcrkzaamheden voor de inrichting van de ruimte
rond het gebouw van de Europese Raad van Ministers.

— Heraanleg van het Jamblinne de Meuxplein: begin
1992;

— Etterbeeksesteenweg, tussen de Belliardstraat en de De
Pascalestraat: juni tot december 1992;

— De nieuwe straat van het huizenblok Froissart: Septem-
ber tot december 1992;

— Raadsplein: november 1992 tot mei 1993;

— Froissartstraat: mei tot September 1993.

Hetzelfde geldt voor de huizenblokken Van Maerlant en
Froissart waarvan de wederopbouw diende samen te vallen
met de afwerking van het gebouw van de Raad van Ministers.

Die uitvoeringstermijnen zijn allemaal verstreken. Afgezien
van de werkzaamheden op het Jamblinne de Meuxplein zijnde
werkzaamheden nog niet begonnen. Bovendien heeft de Staat
de eigendom van het huizenblok Froissart-Comines zeifs niet
overgedragen aan het Gewest, terwiji de ruwbouw van her
gebouw van de Raad van Ministers bijna af is.

Kan de Minister mij zeggen waarom er vertragingen zijn
opgetreden en weike stappen hij heeft gezet opdat de Staat zijn
verbintenissen met betrekking tot de heraanleg zou nakomen ?

Antwoord: Het geachte lid verwijst naar het samen-
werkingsakkoord van 9 maart 1990 en ondervraagt me over de
uitvoeringstermijnen van de werken die erin worden vermeld.

De volgende werken van gewestelijk belang en vermeld in
het akkoord zijn voltooid:

— de inrichting van het Leopoldspark;

— de Belliardstraat;

— de Etterbeeksesteenweg tussen het Jourdanplein en de
Belliardstraar;

— de Kortenberglaan.

Question n° 433 de Mme Nagy du 2 juillet 1993 (Fr.):

Amenagement de I'espace public autour du batiment du
Conseil europeen.

L'accord de cooperation signe entre 1'Etat et la Region du
9 mars 1990 contient des delais d'execution des travaux
d'amenagement de I'espace autour du batiment du Conseil des
Ministres europeens.

— Reamenagement de la place Jamblinne de Meux: debut
1992;

— Chaussee d'Etterbeek, entre les rues Belliard et de
Pascale: juin a decembre 1992;

— La nouvelle rue de 1'ilot Froissart: septembre i decembre
1992;

— Place du Conseil: novembre 1992 a mai 1993;

— Rue Froissart: mai a septembre 1993.

II en est de meme des tlots Van Maerlant et Froissart dont la
reconstruction devait coi'ncider avec 1'achevement du Conseil
des Ministres.

Ces delais d'execution sont tous arrives & expiration. Or, a
1'exception de la place Jamblinne de Meux, les travaux n'ont
pas encore commence. De plus, alors que Ie gros-oeuvre du
batiment du Conseil des Ministres touche a sa fin, la propriete
de 1'ilot Froissart-Comines n'a meme pas etc transferee de
1'Etat a la Region.

Monsieur Ie Ministre peut-il me preciser la raison de ces
retards et les demarches qu'il a entreprises pour que 1'Etat
respecte ses engagements en matiere de reamenagement ?

Reponse: L'honorable membre fait reference a 1'accord de
cooperation du 9 mars 1990 et m'interroge sur les delais
d'execution des travaux repris dans ledit accord.

Les travaux d'interets regionaux suivants, repris dans
1'accord, sorit termines:

— 1'amenagement du pare Leopold;

— la rue Belliard;

— la chaussee d'Etterbeek entre la place Jourdan et la rue
Belliard;

— 1'avenue de Cortenbergh.
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Voor wat betreft de uitvoering van de andere werken waar-
toe dient overgegaan, hebben de federale Staat en het Gewest
artikel 5, § 3, toegepast van het akkoord. Dit preciseert:« Deze
planning mag, in gezamenlijk akkoord, volgens de behoeften
worden aangepast».

Deze noden waren en zijn in onderhavig geval van tweeerlei
aard:

— her verkrijgen van de stcdebouwkundige vergunningen
waarbij — op gelijkvorinig advies — de gemeenten tussen-
beide komen;

— en het vrijmaken van de terreinen die momenteel
worden bezet door de werfvan het gebouw van de Europese
Ministerraad, beheerd door het bestuur van de Gebouwen van
de nationale Openbare Werken.

De oorspronkelijke planning van de werken, die moesten
worden uitgevoerd rond het complex van de Ministerraad,
nicest bijgevolg worden aangepast en ziet er vandaag als volgt
uit:

— Herinrichting van het de Jamblinne de Meuxplein

De stedebouwkundige vergunning werd toegekend na twee
volledige procedures van openbaar onderzoek en overleg op
initiatief van de gemeente.

— Etterbeeksesteenweg, Raadplein en Nieuwestraat

De werfvan het complex van de Ministerraad, op iniriatief
van dc nationale diensten, heeft vertraging opgelopen. De zone
van de werken omvat de werf zeif en de werfinstallaties die
onontbeerlijk zijn voor de organisatie ervan.

Deze werfgrenst rechtstreeks aan de drie openbare ruimten
die de toegang ertoe verzekeren: de Etterbeeksesteenweg, het
Raadplein en de Nieuwestraat.

Het is redelijk over te gaan tot de aanleg van de omgeving
van een onroerend-goedcomplex na eerst de eigenlijke bouw
ervan te hebben vokooid.

Voor wat betreft de Etterbeeksesteenweg en de Nieuwe-
straat die betrekking hebben op de eigenlijke werf, zai de fede-
rale Staat de aanvragen van stedebouwkundige vergunning
indienen in augustus 1993. De uitvoering van de werken is
gepland voor het eerste semester van 1994.

Voor wat betreft het Raadplein dat betrekking heeft op de
werfinstallaties, zullen de overblijvende werkzaamheden niet
kunnen worden uitgevoerd voor 1995. Het Gewest heeft geen
vat op deze termijn.

— Froissartstraat

Het eerste gedeelte van de werken, aan de zijde van de
omwonenden, is voltooid. Met het tweede gedeelte zai worden
begonnen in September 1993. Het zai vijf kalendermaanden
vergen.

De gewestelijke toekomst van de kern Komen-Froissart is
verzekerd voor wat betreft het grondgedeelte dar het Gewest
betreft.

Ik verwijs het geacht lid naar het koninklijk besluit van
16 juni 1993, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
5 juli 1993, dat de eigendom van de federale Staat in de kern
overdraagt aan het Gewest.

Ik heb mijn administratie verzocht om me snel een dossier
voor te leggen voor de grondvalorisatie van het volledig ge-
westelijk goed, overeenkomstig de overeenkomst van 5 juni
1987 en de bepalingen van het geldend BBP.

En ce qui concerne 1'execution des autres travaux restants a
faire, 1'Etat federal et la Region ont fait application de 1'arti-
cle5, §3 dudit accord precisant: «le planning joint en
annexe 3 pourra etre adapte, de commun accord, selon les
besoins».

En 1'occurrence, ces besoins ont etc et sont de deux ordres:

— d'une part, 1'obtention des permis d'urbanismc ou inter-
viennent — sur avis conformc — les communes;

— et, d'autre part, la liberation des terrains actuellement
occupes par Ie chantier du batiment du Conseil des Ministres
europeens, gere par 1'Administration des Batiments des
Travaux publics nationaux.

En consequence. Ie planning initial des travaux a realiser
autour du complexe du ConseiTdes Ministres a du etre adapte
et se presente aujourd'hui comme suit:

— Reamenagement de place Jamblinne de Meux

Le permis d'urbanisme a etc octroye apres deux procedures
completes d'enquete publiquc et de concertation a 1'initiativc
communale.

— Chaussee d'Etterbeek, place du Conseil et Nouvellc rue

Le chantier du complexe du Conseil des Ministres, a 1'initia-
tive des services nationaux, a pris du retard. La zone des
travaux reprend le chantier lui-meme et les installations de
chantier indispensables a son organisation.

Ce chantier touche directement aux trois espaces publics qui
organisent ses acces: la chaussee d'Etterbeek, la place du
Conseil et la Nouvelle rue.

II est rationel de proceder a 1'amenagement des abords d'un
complexe immobilier apres avoir d'abord acheve sa construc-
tion proprement dite.

Au sujet de la chaussee d'Etterbeek et de la Nouvellc rue qui
concernentle chantier proprement dit, 1'Etat federal introduira
les demandes de permis d'urbanisme en aout 1993. L'execution
des travaux est fixee au 1" septembre 1994.

Au sujet de la place du Conseil qui concerne les installations
de chantier, les travaux restant a faire ne pourront etre realises
avant 1995. La Region ne maltrise pas ce delai.

— Rue Froissart

La premiere partie des travaux, c6te riverains, est terminec.
La deuxieme partie debutera en septembre 1993 et prendra
cinq mois calendrier.

L'avenir regional de 1'Ilot Comines-Froissart, pour la partie
fonciere qui concerne la Region, est assure.

Je renvoie 1'honorable membre a 1'arretc royal du 16 juin
1993, public au Moniteurbelge\e 5 juillet 1993, qui transfere la
propriete de 1'Etat federal dans 1'ilot a la Region.

J'ai charge monadministrationdemesouniettrerapidemcnt
un dossier de valorisation fonciere du bien regional complet,
conformement a la convention du 5 juin 1987 et aux disposi-
tions du PPAS en vigueur.
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Voor wat betrcft de toekomst van de Van Maertlantkern,
weinu, artikel 4, § 4 van her samenwerkingsakkoord van
9 maart 1990 koppelt deze aan het afsluiten tussen de federale
Staat en het Gewest van een uitvoeringsovereenkomst die moet
worden doorgevoerd binnen de drie maanden na de goedkeu-
ring van het BBP van de ruimte. Dit BBP werd nog niet goedge-
keurd door het Gewest.

Ik licht het geacht lid er evenwel over in dat er onlangs een
akkoord is bereikt tussen de Staat en het Gewest opdat de Van
Maerlantdriehoek voorlopig zou dienen als parkeerplaats
voor dc toeringbussen van de bezoekers van het Europees
Parlement zodra het in werking zai treden, evenals voor de
journalisten die de parlementaire sessies zullen bijwonen.

Aan ditprecair gebruik zai een einde komen zodra de opera-
tic van de dekpTaat van het Luxemburgstation zai zijn
voltooid, waarin zich de parkeerruimte zai bevinden ten
behoeve van her Europees Parlcment.

Enfin, quant a 1'avenir de Pilot Van Maerlant, 1'article 4, S 4
de 1'accord de cooperation du 9 mars 1990 lie celui-ci a la
conclusion entre 1'Etat federal et la Region d'une convention-
execution a intervenir dans les trois mois de 1'approbation du
PPAS couvrant Ie site. Ce PPAS n'a pas encore etc approuvc
par la Region.

J'informc cependant I'honorable membre qu'un accord est
intervenu recemmenr entre 1'Etat et la Region pour que Ie
triangle Van Maerlant serve provisoiremenr de parking pour
les autocars des visiteurs du Parlement europeen des qu'il
entrera en fonction ainsi que pour les journalistes qui assiste-
ront aux sessions parlementaires.

Cette utilisation precaire prendra fin des t'achevement de
I'operation de la dalle du Luxembourg qui abritera Ie parking
a 1'usage des besoins du Parlement europeen.

Vraag nr. 434 van de heer Hasquin d.d. 16 juli 1993 (Fr.);

Het nut en de kostprijs van de ombudsman van de MIVB.

De bezoldiging voor de ombudsman van de MIVB bedraagt
500 000 frank, ten laste van het Gewest. Bovendien moet de
MIVB deze laatste een administratief assistent rer beschikking
stellen, d.w.z. een gekwalificeerd personeelslid, dat voltijds
werkt. Gelet op de graad en de ancienniteit van deze laatste,
bedraagt de jaarlijkse loonkost meer dan 2 250 000 frank.

Het totaal komt dus op 2 750 000 frank, geen rekening
houdend met de kantooroppervlakte die de MIVB de ombuds-
man eveneens ter beschikking moet stellen. In zijn eerste activi-
teitenverslag (1992) heeft deze laatste verklaard negen dossiers
te hebben behandeld. Hieruit kan men dus makkelijk besluiten
dat eike dossier de Brusselse belastingbetaler meer dan
300 000 frank heeft gekost. Bovendien blijkt uit dit beperkt
aantal behandelde gevallen dat de werkelijke nood aan een
ombudsman op zijn zachtst gezegd overschat is. Is de Minister
niet van oordeel dat het tijdis orn een eind te stellen aan dit
duur en tot niets dienend experiment ?

Antwoord: Her geacht raadslid wijst er reeds op in zijn
vraag, het verslag van de bemiddelaar van de MIVB heeft
slechts betrekking op het eerste jaar van de uitoefening van de
functie.

Deze functie is momenteel nog niet echt tot ontwikkeling
gekomen op het vlak van de openbare dienstverlening. Het
beroep door het publiek op deze instantie maakt nog niet echt
deel uit van dc Belgische zeden en gewoonten, dit in tegenstel-
ling tot andere landen waar dit soort dienstverlening reeds lang
bestaat.

De berekeningen van het geacht lid houden slechts rekening
met dossiers die rechtstreeks onder de bevoegdheid vallen van
de bemiddelaar. Hij heeft het niet over de dossiers die naar de
bemiddelaar werden gestuurd, door deze laatste werden over-
gemaakt aan de bevoegde diensten van de MIVB en waarvan
het aantal voor hetzelfdc jaar ongeveer 340 bedraagt.

Ik ben zeker niet van plan om deze dienst af te schaffen die
werd voorzien door de ordonnantie tot organisatie van het
openbaar vervoer. Ik meen bovendien dat het voorbarig is om
dit experiment af te doen als weinig overtuigend na een
bestaansduur van een jaar, te meer daar de bemiddelaar tot op
heden reeds meer dan twintig dossiers heefr afgehandeld die
onder zijn bevoegdheid vielen.

Question n° 434 de M. Hasquin du 16 juillet 1993 (Fr.):

L'utilite et Ie coat du mediateur de la STIB.

Les emoluments prevus pour Ie mediateur de la STIB
s'elevent a 500 000 francs, a charge de la Region. Par ailleurs,
la STIB est tenue de mettre a la disposition de cc dernier une
assitance administrative sous la forme d'un personnel qualifie
a plein temps. Vu Ie grade et 1'anciennete dela personne affec-
tee a cette tache, son cout salarial s'eleve annuellemenr a plus
de 2 250 000 francs.

Le total s'eleve done a 2 750 000 francs, compte non tenu
des surfaces des bureaux que la STIB doit egalement mettre a la
disposition du mediateur! Or, dans son premier rapport d'acti-
vite pour 1'annee 1992, celui-ci decfare avoir traite neuf
dossiers. II est done aise de conclure que chaque dossier a coute
au contribuable bruxellois plus de 300 000 francs! De plus, le
nombre pour le moins limite de cas traites indique que le
besoin reel de la fonction a pour le moins ete surestime! M. le
Ministre ne croit-il pas le moment venu de mettre un terme a
une experience coQteuse et non concluante ?

Reponse: Comme le signale I'honorable membre dans sa
question le rapport du mediateur de la STIB concerne la
premiere annee de son exercice.

Cette fonction etant encore fort peu developpce, a 1'heure
actuelle, dans les services publics le recours du public A cette
instance n'est pas encore fortement repandu dans les moeurs
beiges au contraire de ce qui se passe dans d'autres pays ou ce
type de service existe depuis longtemps.

Le calcul de I'honorable membre ne tenant compte que des
dossiers relevant directement des competences du mediateur, il
passe sous silence les dossiers adressees au mediateur et trans-
mis par ses soins aux services competents de la STIB et qui se
chiffrent pour la meme annee a environ 340 dossiers.

De toute maniere il n'entre pas dans mes intentions de
supprimer ce service prevu par I'ordonnance organisant les
transports en commun et j'estime qu'il est premature de consi-
derer cette experience comme etant non-concluante apres
seulement un an d'existence et ce d'autant plus qu'a ce jour le
mediateur a deja traite plus de vingt dossiers entrants dans ses
competences.
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Staatssecretaris
toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

Secretaire d'Etat
adjoint au Ministre-President

Vraag nr. 81 van de heer Vandenbossche d.d. 1 September 1992
(N.):

Ecologisch veraatwoord gebruik van papier.

Vanuit het perspectief van de duurzame economie die
uitdrukkelijk als richtsnoer is vermeld in de Regerings-
verklaring kan het gebruik van papier in een meer milieuvrien-
delijke richting worden bijgestuurd. Heeft de Minister niet
voorgeschreven dat voor zijn departement men geleidelijk kan
overschakelen op gerecycleerd papier ? Zo kan bereikt worden
dat binnen een tijdsspanne van 10 jaar 95 pet. van het totaal
gebruik aan papier zai bestaan uit gerecycleerd papier. De
resterende 5 pet. zou kunnen aangewend worden voor de druk
waaraan een exrreem hoge eis zou worden gesteld. Ook voor
dit restprodukt kan milieuvriendelijker papier worden
gebruikt: niet-chloorgebleekt papier. De aanwezigheid van
chloor is ongewenst in onze waterbiotoop en geeft bij verbran-
ding aanleiding tot het ontstaan van de gevreesde dioxyne.

Kan de hcer Minister mij mededelen:

1. Hoeveel papier wordt momenteel door de diensten van
de hcer Minister gebruikt en met weike toepassing ?

2. Wat is daarvan het aandeel van gerecycleerd papier ?

3. Wat is het nadecl van niet-chloorgebleekt papier ?

4. Weike maatregelen heeft de heer Minister genomen om
het aandeel van deze laatste twee soorten papier op te drijven
en tot welk percentage van het totaal gebruik ?

5. Weike maatregelen heeft de heer Minister genomen om
de selectieve ophaling van papier door zijn diensten te bevor-
deren ?

Question n° 81 de M. Vandenbossche du 1" septembre 1992
(N.):

Utilisation ecologiquc du papier.

Si 1'on se place du point de vue economiquc de la durability
qui figure explicitement en tant que ligne directricc dans la
declaration gouvernementale, il est possible d'orienter 1'utili-
sationdu papier afin de la rendre plus respectueuse de 1'envi-
ronnement. Lc Mnistre n'a-t-il pas ccrit que, dans son departe-
ment, on puisse progressivement passer au papier recycle?
D'ici 10 ans, 95 p.c. du papier utilise pourra ainsi etrc du papier
recycle. Les 5 p.c. restants pourraient etrc consacres aux publi-
cations rcquerant une quahte tres superieure. Meme pour ces 5
p.c., on peut utiliser du papier ecologique, a savoir du papier
blanchi sans chlore. La presence de chlore est deconseillee dans
notre biotope aquarique et libere, en cas de combustion, la
dioxyne tant redoutee.

Le Ministre peut-il me dire:

1. Quelle quantite de papier ses services urilisent actuellc-
ment et pour quelles applications ?

2. Quelle est, sur cette quantite, la part du papier recycle ?

3. Quel est le desavantage du papier blanchi sans chlore ?

4. Quelles mesures le Ministre a prises pour augmenter la
part de ces deux derniers types de papier et jusqu'a quel pour-
centage sur 1'ensemble du papier utilise?

5. Quelles mesures le Ministre a prises pour promouvoir la
collecte selective de papier par ses services?

6. Vanaf weike datum zijn de specifieke acties voor papier
in zijn diensten zo aangepast dat het gebruik van gerecycleerd
papier of niet-chloorgebleekt papier opgenomen is ?

Aittwoord: In antwoord op zijn vraag nr. 81 deel ik het
geachte raadslid volgende informatie mede: '

1. De hoeveelheid papier die door « Net Brussel» gebruikt
wordt, bedraagt ongeveer per jaar:

— Tussen januari en juni 1993 werden 803 000 A4 bladen
gebruikt, wat met een jaarlijks verbruik van ongeveer
1 606 000 A4 bladen overeenkomt.

Het verbruik van listingpapier wordt op 10 000 bladen
geraamd; dit van A3 papier op 5 000 bladen.

2. Het aandeel van gerecycleerd papier beloopt ongeveer
280 000 bladen.

3. «Net Brussel» heeft gecn enkele opmerking over niet-
chloorgebleekt papier gemaakt.

6. A partir de quelle date les actions specifiques pour le
papier ont cte adaptees dans ses services de maniere a inclurc
i utilisation de papier recycle ou de papier blanchi sans chlore ?

Reponse: En reponse a la question n° 81 de 1'honorablc
membre, je lui signale que:

1. Les quantites annuelles approximatives de papier utilises
par «Bruxelles-Proprete» sont:

— Entre janvier et juin 1993, la consommation de papier
s'eleve a 803 000 feuilles A4. Ce qui correspond a unc consom-
mation annuelle d'environ 1 606 000 feuilles A4.

La consommation de papier listing est evaluee a
10 000 feuilles. La consommation de papier A3 est d'environ
5 000 feuilles.

2. La part de papier recycle se chiffre a environ
280 000 feuilles.

3. Aucune remarque n'a etc formulee par les services de
«Bruxelles-Proprete» a 1'encontre du papier non-chlorc.
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4. « Net Brussel» had niet overwogen kringlooppapier voor
1992 te gebruiken. De beslissing om dit soort papier vanaf het
boekjaar 1993 in dc bestellingen te integreren en een aandeel
van 20 pet. van de globale papierbestelling hiervoor te bestem-
men is bijgevolg een noemenswaarde maatregel.

5. Inzake selectieve papierophalingen heeft « Net Brussel»
sinds 1 november 1992 een systeem van dubbele vuilbak inge-
voerd met het oog op de scheiding van papier van de andere
afvalsoorten. Het papier wordt twee keer per week opgehaald
en gaat dan naar het containerpark. De hoeveelheid gerecupe-
recrd papier wordt geraamd op 10 m3 per week, wat een jaar-
lijks volume van 520 m3 vertegenwoordigt.

6. Zoals reeds vermeld werden de diensten van het agent-
schap vcrzocht om gerecycleerd papier vanaf 1 januari 1993 te
gebruiken.

4. Pour 1'annee 1992,1'utilisation du papier recycl6 n'avait
pas etc envisagee a « Bruxelles-Proprete ». Des lors, la decision
de 1'inclure des 1'exercice 1993 dans les commandes de fourni-
tures et de lui reserver une part de 20 p.c. de la commande
globale de papier constitue une mesure non-negligeable.

5. En matiere de collecte selective de papier « Bruxelles-
Proprete » a instaure, depuis Ie I" novembre 1992, un systeme
de double poubelle permettant de separer Ie papier des autres
dechets. Le papier est collecte deux fois par semaine et ensuite
dirige vers fa dechetterie. La quantite de papier recuper6 est
evaliiee a 10 n^/semaine, ce qui correspond a un volume
annuel de 520 m3.

6. Comme dit precedemment, les services de 1'Agence ont
ete invites a utiliser du papier recycle des le 1st janvier 1993.

Vraag nr. 93 van de heer de Lobkowicz d.d. 14 januari 1993
(Fr.):

Benaming van dc Brusselse Executieve in de bnefwisseling
met de andere Executieven.

De Vlaamse Executieve heeft zich tot gewoonte gemaakt
zich de « Vlaamse Regering» tc noemen.

Uiteraard heeft de Waalse Gewestexecutieve om niet achter
te blijven, maar in tegenstelling met de Brusselse Hoofdstede-
lijke Executieve, even onwettetljk als haar Vlaamse tegenhan-
ger, een gelijksoortige beslissing genomen.

Kunt u me bevestigen dat u in uw bnefwisseling met deze
beidc Gewestexecutieven slechte de in de Grondwet bepaalde
formules en benamingen aanwendt ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat
enkel de officiele benamingen van de instellingen in de
bnefwisseling gebruikt worden.

Ik vestig de aandacht van het geachte lid op artikel 59quater
van de Grondwet dat bepaalt dat de in artikel \07quater
bedoelde gewestelijke instellingen voortaan voor elk Gewest
een Raad en een Regering bevatten (Grondwetswijziging van
5 mei 1993, Belgisch Staatsblad van 8 mei 1993).

Question n° 93 de M. de Lobkowicz du 14 janvier 1993 (Fr.):

Appellation del'Executifbruxelloisdanssa corrcspondaace
avec les autres Executifs.

L'Executif flamand a pris pour coutume de s'auto-intituler
«gouvernement flamand ».

Naturellement, pour ne pas etre en reste, mais contrairement
a la Region de Bruxelles-Capitale, 1'Executif regional wallon,
de maniere tout aussi illegafe que son homologue flamand, a
pris une decision semblable.

Pouvez-vous me confirmer que dans vos relations epistolai-
res avec ces deux Executifs regionaux vous n'utilisez que les
formules prevues et les appellations fixees par la Constitution ?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre
qu'il est uniquement fait usage des denominations officielles
des institutions lors des echanges de correspondance.

J'attire 1'attention de 1'honorable membre sur 1'article
59quater de la Constitution qui etablit que desormais les orga-
nes regionaux vises a 1'article \07quater comprennent, pour
chaque Region, un Conseil et un Gouvernement (modification
de la Constitution du 5 mai 1993, Moniteur beige du 8 mai
1993).

Vraag nr. 101 van de heer Drouart d.d. 5 april 1993 (Fr.):

Toepassing van hetgemeentelijke belastingreglcment op de
daden van verwiling.

Op initiatief van de Staatssecretaris heeft het Gewest de
gemeenten geholpen bij het opstellen van een model van gc-
meentelijk belastingreglement dat ertoe het achterlaten van
vuilnuis van dc gemcentelijke wegen te belasten.

Zou de Staatssecretaris me de lijst kunnen meedelen van de
gemeenten die dit reglement wel en niet toepassen, alsmede
voor de gemeenten die het wel toepassen, de bedragen (per
gemcente) die deze belastingen hebben opgeleverd ?

Question n° 101 de M. Drouart du 5 avril 1993 (Fr.):

L 'application du reglement-taxe communal visantlesgestes
de malpropretc.

La Region, a 1'initiative du Secretaire d'Etat, a aide les
communes a mettre au point un modele de reglement-taxe
communal visant la taxation des gestes de malproprete sur les
voies communales.

Le Secretaire d'Etat pourrait-il me communiquer la liste des
communes qui appliquent et celles qui n'appliquent pas ce
reglement-taxe ainsi que, pour les communes qui i appliquent,
les montants (par commune) de ces taxes ?

422
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Antwoord: In antwoord op zijn vraag nr. 101 deel ik het
geachte raadslid mede dat veertien gemeenten het model van
taksverordening dat op mijn initiatief werd onderzocht in
samenwerking met dc gemeenten, goedgekeurd hebben:

— Elf gemeenten passen het in het model van taksveror-
dening voorgesteld tarief toe,

— Drie gemeenten passen dit tarief toe en hebben aanvul-
lende bepaungen bijgevoegd.

Vier gemeenten hebben ecn taksverordening goedgekeurd
v66r de indiening van het model van taksverordening en
hebben hun verordening in deze zin niet gewijzigd.

Alleen de gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft nog geen
taksverordening goedgekeurd.

Het geachte raadslid zai een tabel met de gemeenten,
verdeeld volgens de al dan niet volledige toepassing van dit
ontwerp van verordening in bij'lage vinden.

1. Gemeenten die het type-ontwerp toepassen

1.1. Passen het type-tarief toe:
Anderlecht,
Stad Brussel,
Etterbeek,
Vorst,
Ganshoren,
Elsene,
Koekelberg,
Sint-Gillis,
Schaarbeek,
Watermaal-Bosvoorde,
Sint-Pieters-Woluwe.

Type-tarief

1. Voor de reiniging van de openbare weg ten gevolge van
het neerleggen van zakken of bakken bevattend afval als
gevolg van de gewone activiteit der gezinnen alsmede indus-
triele, commerciele en gelijkgestelde afvalsoorten, per zak of
per bak: 3 000 frank.

2. Voor de reiniging van de openbare weg ten gevolge van
het achterlaten van zakken, bakken, voorwerpen en afval die
niet bestemd zijn voor de gewone ophaling:

— Tot de eerste m3: 6 000 frank;

— Meer dan 1 m3: 6 000 frank, re verhogen met 3 000
frank per aangevatte bijkomende m3.

3. a) Reiniging van de openbare weg, vevuild door een
persoon of het dier en het voorwerp die ze bewaakt: 1 500
frank, per handeling;

b) Reiniging van de plaatsen waar de aanwezigheid van een
dier door de politieverordening verboden is: 3 000 frank.

4. Reiniging van de openbare weg ten gevolge van eike
achtergelaten vuilnis op de openbare weg: 1 500 frank, per
handeling.

R^poase: En reponse a sa question n° 101, jc signale a
1'honorable membrc que quatorze communes ont adopte Ic
projet dc reglement-taxe communal type etudic, a mon initia-
tive, en coHaboration avec les communes:

— Onze communes appliquent Ie tarif propos6 dans Ic
projet-type;

— Trois communes appliquent Ie tarif en y ajoutant des
dispositions supplementaires.

Quatre communes ont adopte un reglement-taxe avant la
presentation du projet-type et n'ont pas modifie leur reglement
en ce sens.

Seule la commune de Molenbeek-Saint-Jean n'cn a pas
encore adopte un.

L'honorable membre trouvera en annexe une ventilation des
communes ayant un reglement-taxe, selon qu'elles appliquent
integralement ou nonie projet.

1. Communes appliquant Ie projet-type

1.1. Appliquent Ie tarif-type:
Anderlecht,
Bruxelles-Ville,
Etterbeek,
Forest,
Ganshoren,
Ixelles,
Koekelberg,
Saint-Gilles,
Schaerbeek,
Watermael-Boitsfort,
Woluwe-Saint-Pierre.

Tarif-type

1. Pour Ie nettoyage de la voie publique suite au dep6t de
sacs ou recipients contenant des dechets provenant de 1'activitc
normale et habituelle des menages et des dechets industriels et
commerciaux assimiles a des dechets menagers, par sac ou
recipients: 3 000 francs.

2. Nettoyage de la voie publique suite a 1'abandon dc sacs,
recipients, objets non destines a la collecte ordinaire:

— Jusqu'au 1" m3: 6 000 francs;

— Plus de 1 m3:6 000 francs a augmenter de 3 000 francs,
par m3 entam6.

3. a) Nettoyage de la voie publique salie par une personne,
un animal et la chose qu'elle a sous sa garde: 1 500 francs, par
acte;

b) Nettoyage des endroits ou la presence de 1'animal est
interdite par Ie reglement de police: 3 000 francs.

4. Nettoyage de la voie publique qui resulte de 1'abandon de
tout petit dechet: 1 500 francs, par acte.
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1.2. Passen het type-tarief toe en voegen er aanvullende
bepalingen aan toe:

Berchem: bepaling betreffende het pcrsoneel belast met het
vaststellen van de inbreuken op de verordening.

Jette: taks op de graffiti op het stadsmeubilair, de muren en
de openbare gebouwen: 15 000 frank.

Ukkel: taks op de graffiti op het stadsmeubilair, de muren
en de openbare gebouwen: 3 000 frank.

2. Gemeenten die het type-ontwerp niet toepassen

Oudergem: verschillende tekst en tarief.

Evere, Sint-Joost en'Sint-Pieters-Woluwe hebben een veror-
dening goedgekeurd voordat het model van verordening hen
voorgesteld werd en hebben hun verordening niet aangepast.

1.2. Appliquent Ie tarif-type en y ajoutant de nouvelles
dispositions:

Berchem: disposition relative au personnel charge de cons-
tater les infractions au reglement. ,

Jette: taxe sur les graffitis sur Ie mobilier urbain et les bati-
ments publics: 15 000 francs.

Uccle: taxe sur les graffitis sur Ie mobilier urbain et les bati-
ments publics: 3 000 francs.

2. Communes n'appliquant pas Ie projet-type

Auderghem: texte et tarif differents.

Evere, Saint-Josse, Woluwe-Saint-Lambert ont adopte un
reglement-taxe avant la presentation du projet type et n'ont
pas modifie leur reglement en ce sens.

Vraag nr. 103 van dc heer Galand d.d. 10 mei 1993 (Fr.):

De veiligheid van de werknemers van het Gewestelijk
Agentschap voor Nctheid.

Kan de Staatssecretaris me de volgende gegevens meedelen:

, 1. Het aantal arbeidsongevallen waarvan de werknemers
van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid in 1991 en 1992
het slachtoffer zijn geweest en de opsplitsing van deze ongeval-
len volgens de plaats waar werd gewerkt,

2. De nieuwe in 1991 en 1992 genomen maatregelen ter be-
scherming van het personeel en ter preventie van ongevallen.

Ik vraag de Staatssecretaris me eveneens gegevens mee te
delen betreffende enerzijds de vaccinaties voor de werknemers
van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid en anderzijds de
studies en de verbeteringen van de werkomstandigheden op
ergonomisch plan die in 1991 en 1992 binnen het Gewestelijk
Agentschap voor Netheid zouden zijn verwezenlijkt.

Antwoordi\n antwoord op zijn vraag zai het geachte raads-
lid de volgende statistieken voor 1991 en 1992 over de arbeids-
ongevallen betreffende het personeel van het Gewestelijk
Agentschap voor Netheid vinden. De ongevallen werden in
twee groepen gerangschikt: ongevallen op de arbeidsplaats en
ongevallen op weg naar de arbeidsplaats.

Men bcdoelt met arbeidsongevallen deze die zowel in de
gebouwen als op straat tijdens de ophalingen gebeuren.

Question n° 103 de M. Galand du 10 mai 1993 (Fr.):

La securite des travailleurs de I'Agence regionale de
proprete (ex: Service de Proprete de /'Agglomeration}.

Je demande au Secretaire d'Etat de bien vouloir me commu-
niquer:

1. Le nombre d'accidents de travail dont ont 6te victimes les
travailleurs de I'Agence regionale de Proprete en 1991 et 1992
et la repartition de ces accidents d'apres les lieux de travail;

2. Les nouvelles mesures de protection et de prevention
prises en 1991 et 1992 pour le personnel.

Je demande egalement au Secretaire d'Etat de m'informer,
d'une part, des vaccinations dont les travailleurs de I'Agence
regionale de Proprete beneficient et, d'autre part, des etudes et
amfeliorations des conditions de travail sur le plan ergonomi-
que qui auraient 6te realisees en 1991 et 1992 au sein de
I'Agence regionale de Proprete.

Repoase: En reponse a sa question, 1'honorable membre
trouvera ci-apres les statistiques sur les accidents de travail
survenus aux collaborateurs de I'Agence regionale pour la
proprete pour les annees 1991 et 1992 selon qu'il s'agit d'acci-
dents sur les lieux de travail et ceux survenus sur le chemin du
travail.

Par accident sur le lieu de travail, on entend aussi bien ceux
survenus dans les batiments que ceux advenus en rue lors des
collectes de dechets.

Totaal aantal aangegeven arbeidsongevallen:

— In 1991: 468,

— In 1992: 527.

Nombre total d'accidents de travail declares:

— En 1991: 468;

— En 1992: 527.
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Aantal arbeidsongevallen met tijdelijke arbeidsonge-
schiktheid:

— In 1991: 447;

— In 1992: 495.

Aantal arbeidsongevallen op de weg naar de arbeidsplaats:

— In 1991: 21,

— In 1992: 32.

Wat de tweede vraag betreft, kan ik mededelen dat een vijf-
jarenplan voor 1990-1994 werd uitgewerkt en dat voor elk van
deze jaren prioriteitsmaatregelen besloten werden.

In 1991 wcrd de nadruk gelegd op de opieiding van de
werkers die met her vegen van de gewestelijke wegen belast
zijn, de individuele en collectieve bescherming, onder meer
inzake verwijdering van grofvuil, de veiligheidsvoorschriften
binnen dc verbrandingsinstallatie, de sensibilisatie van bet
personeel ten opzichtevan de arbeidsongevallen en tenslotte de
oprichting van een geneeskundige eel.

Deze besloten maatregelen zullen verder toegepast worden.

In 1992 ging de prioriteit naar de opieiding van het personeel
van het nieuwe containerpark, inzonderheid wat de speciale
risico's verbonden aan het opslaan van gevaarlijke produkten
betreft, alsmede de opieiding en de veiligheidsvoorschriften
tijdens de selectieve ophalingen.

Een bijzondere inspanning werd zodoende geleverd voor:

1° De verbetering van dc individuele en collectieve be-
scherming;

2° De personeelsopleiding (de veiligheidsmaatregelen inbe-
grepen).

Alle medewerkers worden medisch onderzocht voor hun
indiensttreding; zodra ze met het werk beginnen, worden ze
tegen tetanus geind en ook hepatitis B voor degenen die het
wensen.

232 personen werden aldus op het ogenblik van hun
aanwerving onderzocht.

Deanderemedischconderzoeken(± 1 000) houdenverband
met een regelmatige controle, werkhervatting na een ziekte of
een ongeval en vrijwillige onderzoeken.

Tenslotte heeft het Agentschap tot nu toe nog geen speci-
fieke studie op ergonomisch vlak besteld.

Nombre d'accidents de travail avec incapacite temporairc:

— En 1991: 447;

— En 1992: 495.

Nombre d'accidents de travail sur Ie chemin du travail:

— En 1991: 21;

— En 1992: 32.

A la deuxieme question, je peux signaler qu'unplan quin-
quennal a etc fixe pour la periode 1990-1994. Pour chacune dcs
annees, des mesures prioritaires sont decidees.

En 1991, 1'accent a etc mis sur la formation des ouvriers
affectes au balayage des voiries regionalcs, les protections indi-
viduelles et collectives notamment pour 1 enlevement des
objets encombrants, les consignes de securit6 a respecter i
1'usine d'incineration, ainsi qu'une sensibilisation du person-
nel aux accidents de travail et la creation d'unc antenne medi-
cale.

Ces mesures ont et6 mises en place et sont poursuivies.

En 1992, priorite a etc donnee a la formation du personnel
de la nouvelle dechetterie — notamment pour les risques
speciaux decoulant du stockage de produits dangereux, ainsi
qu'a la formation et aux consignes de securite lors des collcctes
selectives.

L'effort a ainsi porte sur:

1° Les mesures de protection individuelle et collective;

2° La formation du personnel (en cc compris les regles de
securite).

Tous les collaborateurs, avant de rentrcr en service, subis-
sent des examens medicaux; des leur arrivee, its sont vaccines
contre Ie tetanos et, pour ceux qui Ie desirent, contre 1'hepa-
titeB.

C'est ainsi que 232 personnes ont et6 examinees lors dc leur
embauche.

Les autres examens medicaux (± 1 000) concernaient les
examens periodiques, les reprises de travail apres maladie et
accident et les examens spontanes.

Enfin, depuis sa creation, 1'Agence regionale n'a pas encore
commande d'etudes specifiques sur Ie plan ergonomiquc.

Vraag nr. 105 van mevrouw Nagy d.d. 18 mei 1993 (Fr.):

De driageadheid aangehaald in de besluiten van deExecu-
tieve (vervolg).

Kan de geachte Minister mij zeggen om weike reden het
besluit van de Execurievc van 1 apnl 1993 tot vaststelling van
delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de

Question n° 105 dc Mme Nagy du 18 mai 1993 (Fr.):

L'urgeace iavoquec dans les arrStes de 1'Executif (suite).

L'honorable Ministre, peut-il me dire pour quelle raison
1'arrete de 1'Executif du 1" avril 1993 determinant les delega-
tions de competences au fonctionnaire dirigeant et au fonction-
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adjunct-leidend ambtenaar van het Gewestelijk Agentschap
voor Netheid niet voor advies aan de Raad van State werd
voorgelegd met een verzoek tot spoedbehandeling ?

Antwoord: De overdracht van het personeel van de open-
bare reinigingsdiensr van dc Agglomeratie naar het Agent-
schap «Net Brussel», die op 1 april 1993plaatsvond, heefttot
gcvolg dat cen specifiek statuut waar de feidende ambtenaren
verschillendc administratieve daden moeten stellen, op dit
personeel van toepassing is. Ten einde in de inwerkingstelling
van deze besluitcn en in de goede werking van het Agentschap
tc voorzien, dienden de delegaties van bevoegdheden aan de
leidende ambtenaren onverwijid te worden bepaald.'

naire dirigeant adjoint de 1'Agence regionale pour la Proprete,
n'a pas etc soumis A 1'avis du Conseil d'Etat invoquant un
motif d'urgence ?

Reponse: Le transfert du personnel au 1° avril 1993 du
Service Proprete publique de 1'Agglomeration vers 1'Agence
« Bruxelles-Proprete* a pour consequence de lui rendrc appli-
cable un statut specifique ou les fonctionnaires dirigeants sont
appeles a poser divers actes administratifs. Des lors, afin
d'assurcr la mise en oeuvre de ces arretes, ainsi que le bon fonc-
tionncment de 1'Agence, il importait de determiner sans retard
les delegations de competences aux fonctionnaires dirigeants.

Vraag nr. 107 van de heer Galand d.d. 15 juni 1993 (Fr.):

Evaluatie van hetprogramma "Research in Brussels»1990-
1992.

DeStaatssecretaris had het genoegen ons een exemplaar van
de synthesebrochure van het programma 1990-1992
"Research in Brussels* te bezorgen.

In het kader van dit programma werden 32 vorsers in de
onderzoekscellen van de universitaire insteHingen in het
Hoofdstedelijk Gewest opgenomen.

De onderzoeken werden uitgevoerd over materies waarvoor
her Gewest bevoegd is.

Er wordt de Minister gevraagd te zeggen of dit onderzoeks-
programma werd geevalueerd, door weike instelling dit werd
gedaan en war er de balans van is.

Gelet op het belang van een gedeelte van deze onderzoeken
voor gewestelijke actualiteitsonderwerpen vraag ik de Staats-
sccretaris aan weike andere leden van de Executieve het resul-
taat van deze onderzoeken werd medegedeeld en over weike
onderzoeken het ging ?

Weike promotoren hebben opnieuw in 1993 onderzoeks-
projecten ingediend om de door het eerste programma ingesla-
gen weg verder uit te bouwen ?

Antwoord: Ik wens re onderstrepen dat het programma
«Research in Brussels* de verhoging van het researchpo-
tentieel van het Gewest beoogt door hooggekwalificeerde
gepromoveerde buitenlandse wetenschappers met een ervaring
van ten minste vier jaar of beroemde buitenlandse onderzoe-
kers ter beschikking van de universitaire onderzoekscentra te
stellen voor periodes van dric a twaalf maanden.

Dankzij hun intcgratie in de Brusselse ploegen kunnen deze
wetenschappers van hun ervaring doen profiteren en verrijken
bijgevolg dc know-how van deze teams. Deze inbreng wordt
door de promotoren zeif beoordeeld: de verslagen gepubli-
ceerd in de synthesebrochure "Research in Brussels* werden
door de promotoren goedgekeurd. De brochure werd in de
betrokken kringen verdeeid en werd onder meer aan mijn
collega's toegestuurd. Ze bevat bovendien het adres en verdere
gegevens van de promotoren en de onderzoekers zodat de
geihtercsseerde personen contact met hen kunnen opnemen.

Anderzijds heb ik het initiatiefgenomen om een gewestelijke
steun te verlenen aan de publikatie van de resultaten van de

Question n° 107 de M. Galand du 15 juin 1993 (Fr.):

Evaluation du programme « Research in Brussels» 1990-
1992.

Monsieur le Secretaire d'Etat a eu le plaisir de nous faire
parvenir un exemplaire de la brochure de synthese du
programme 1990-1992 «Research in Brussels*.

Dans le cadre dc ce programme, 32 chercheurs ont ete
accueillis dans des unites de recherche des institutions universi-
taires en Region bruxelloise.

Les recherches effectuees ont pprte sur des matieres de
competence regionale.

II cst demande au Ministre de preciser s'il y a eu evaluation
de ce programme de recherche, par quelle instance elle a etc
realisec et quel est le bilan de cette evaluation.

Vu 1'interet d'une partie de ces recherches pour des sujets
regionaux d'actualite, a quels autres membres de 1'Executifles
resultats de ces recherches auraient-ils etetransmis et de quelles
recherches s'agirait-il ?

Quels promoteurs auraient reintroduit des projets de recher-
che en 1993 pour poursuivre dans la voie du premier
programme ?

Reponse: Je souligne que 1'objectif poursuivi par le
programme « Research in Brussels » est d'accrottre lepotentiel
de recherche de la Region en mettant a la disposition des unites
de recherche universitaires des chercheurs etrangershautement
qualifies, post-doctorants ayant une experience de quatre
annees au moins, ou des eminents scientifiques etrangers,
durant des periodes de trois a douze mois.

En s'integrant aux equipes bruxelloises, ces chercheurs les
font beneficier de leur experience ct,par consequent, enrichis-
sent leur savoir-faire, devaluation de cet apport est effectuee
par les promoteurs eux-memes: les rapports figurant dans la
brochure de synthese « Research in Brussels* ont recu 1'aval
des promoteurs. La brochure a fait 1'objet d'une diffusion dans
les milieux interesses et notamment aupres de mes collegues.
Elle contient a la fois les coordonnees des promoteurs et des
chercheurs afin que les personnes interessees puissent prendre
contact avec ceux-ci.

D'autre part, j'ai pris 1'initiative d'une aide regionale a la
publication des resultats de recherches effectuees dans le cadre
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onderzoekwerkzaamheden die in het kader van « Research in
Brussels* werden verricht, volgens een formule van samen-
werking met een gespecialiseerde uitgever. Zo werd het boek
Les institutions de Bruxelles. De la Commune a I'Agglomera-
tion. De la Region-Capitale a I'Etat beige gepubliceerd. De
auteur ervan is een buitenlandse beroemde wetenschapper die
in 1991 onthaald werd.

Het is eveneens mogelijk de belangstelling vopr het pro-
gramma « Research in Brussels »te ramen via het aantal kandi-
daturen die door de promotoren worden voorgedragen. Voor
het programma «Research in Brussels — 1994» werden
zodoendc 28 kandidaturen binnen de vastgelegde termijnen
ingediend voor ongevcer vijftien beurzen.

Wat de herhaalde indiening van onderzoeksprojecten
betreft, wordt vermeden overeenkomsren te vernieuwen ten
einde een bredere toegankelijkheid in het kader van de begro-
tingvan 15,3 miljoen frank teverzekeren. Opaanbevelingvan
het College van onafhankelijke experts werd nochtans een
uitzondenijke afwijking verleend voor een project betreffende
de clandestiene immigratie en het zwart werk. Dit project werd
voorgesteld door professor R. Dedecker van de ULB. De
experts hebben immers in hun advies het nut voor het Gewest
onderstreept om dit belangrijk onderzoek tot een goed einde te
brengen daar de verlenging ervan door de omvang van het
probTeem en de in 1992 voorspelbare onrwikkelingen
verantwoord is.

de «Research in Brussels*, scion une formule dc coedition
avec un editeur specialise. C'est ainsi qu'a etc public Ie livrc Les
institutions de Bruxelles. De la Commune a I'Agglomeration.
De la Region-Capitale a I'Etat beige redigc par un eminent
scientifique accueilli en 1991. Jc 1'ai fait parvenir a mes collc-
gues et aux groupes du Conseil regional.

II est 6galement possible d'evaluer 1'interct pour Ie
programme « Research in Brussels » par Ie biais du nombrc dc
candidatures presentees par les promoteurs. Ainsi, pour Ic
programme « Research in Brussels —1994 », 28 candidatures
ont etc deposees dans Ie delais, par rapport a une potentialite
d'une quinzaine dc bourses environ.

En ce qui concerne la reintroducrion deprojets de recherche,
la regle suivie consiste a eviter Ie renouvellement des contrats
afin d'assurer une large ouverture dans Ie cadre d'un budget dc
15,3 millions dc francs. Cependant, a titrc exceptionnel et sur
la recommandation du College des experts independants, une
derogation a etc accordee a un projet concernant 1'immigra-
tion clandestine et Ie travail clandestin, propose par Ie profes-
seur R. Dedecker de 1'ULB. En effet, 1'avis des experts soulignc
1'utilite pour la Region de voir menee a son terme une recher-
che de grand interet dont Ie prolongement est justifie par
1'ampleur du sujet et les developpements imprevisibles en 1992.

Vraag nr. 109 van de heer Simonet d.d. 24 juni 1993 (Fr.):

Depublikaties van het departement en van de organen die er
onder ressorteren.

Kan de heer Minister me de lijst meedelen van de periodieke
publikaties van zijn departement, van de diverse organen die er
onder ressorteren en van de organen waar zijn departement
toezicht op uitoefent.

Voor eike publikatie vernam ik graag hoe dikwijis ze ver-
schijnt en hoeveel dit gemiddeld kost. Graag vernam ik ook
weike publikaties artikels bevatten waarvan de auteur niet tot
het bestuur behoort.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag informeer ik het
geachte Raadslid dat het Agentschap « Net Brussel» geen enkel
tijdschrift bestemd voor de bevolking publiceert.

Question n° 109 de M. Simonet du 24 juin 1993 (Fr.):

Les publications du departement et des organismes qui en
dependent.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat peut-il me communiquer la
liste des publications periodiques de son departement et des
divers organismes qui en dependent, en cc compris ceux sur
lesquels il exerce une tutelle ?

Pour chaque publication il me serait agreable de connatee la
fr6quence de la parution et Ie coflt moyen. Je souhaiterais aussi
savoir quelles sont les publications qui contiennent des articles
dont 1'auteur est etranger a 1'administration.

Reponse:En reponse a la question de 1'honorable membrc,
je 1'informe que 1'Agence « Bruxelles-Proprete» n'cditc pas de
publications a caractere periodique a I'intention du public,

Vraag nr. 110 van de heer de Lobkowicz d.d. 9 april 1993 (Fr.):

Uitbreidiagen van degreazea van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest via de selectieve ophaliagen.

Ik heb u reeds vragen gesteld over de verdeling van de
beruchte gele en blauwe zakken in de wijken van Ukkel, waar
echter geen enkele selectieve ophaling werd georganiseerd.

Nu verneem ik dat zowat twee weken geleden ook zakken
werden verdeeld in Linkebeek, namelijk in de wijk rond het
Dapperenplein en in dc Stationstraat.

Gaat het over een nieuwe vergissing, in welk geval er een
ernstig probleem rijst in verband met de verdeling van de vuil-
niszakken, of organiseert u daarentegen selecrieve ophalingen
in Linkebeek, waarvoor dan mijn oprechte felicitaties ?

Question n0 110 de M. de Lobkowicz du 9 avril 1993 (Fr.):

Extension deslimites de la Region de Bruxelles-Capitale par
la vote des collectes selectives.

J'ai deja eu 1'occasion de vous interroger sur les distributions
des desormais fameux sacs jaunes et bleus dans les quartiers a
Uccle ou partant aucune collecte selective n'etait organisee.

J'apprends, a present, qu'il y a deux semaines environ, des
sacs etaient distribues a Linkebeek aux environs du square des
Braves et de la rue de la Station.

S'agit-il d'une nouvelle erreur, auquel cas commence serieu-
sement a se poser Ie probleme de la distribution des sacs
poubclles, ou, au contraire, vous organise? des collectes selec-
tives a Linkebeek ce qui vous vaudrait mes tres sinceres felicita-
tions ?
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Antwoord:lndien gele en blauwe zakken over de grens van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een aangrenzende straat
van Linkebeek werden verdeeld, gaat het om een vergissing
van de prive-firma die met dc verdeling van deze zakken was
belast.

Repoase: Si des sacs jaunes et bleus ont etc distribute au-
deisi de la limite de la Region de Bruxelles-Capitale dans unc
rue adjacente de Linkebeek, une telle erreur doit etre imputee a
la firme privee chargee de la distribution desdits sacs.

Vraag nr. 115 van de heer Demannez d.d. 22 juli 1993 (Fr.):

Gebruik van kleine niet-reglementaire vuilniszakken.

Volgens de nieuwe bepalingen m.b.t. de aard van de vuil-
niszakken moeten deze grijs ofzwart zijn en minimum 30 liter
en maximum 120 liter kunnen inhouden.

Deze maatregel stelt de kleine plasticzakken die in de grote
distributieketens te koop zijn buiten de wet. We weten echter
dar o.a. de bejaarden en de personcn die alleen leven frequent
gebruik maken van deze kleine vuilniszakken.

Kan dc heer Staatssecretaris me bevestigen dat deze zakken
inderdaad niet meer mogen worden gebruikt en me meedelen
weike instructies het personeel wordt gegeven om te voorko-
men dat soortgelijke verpakkingen op de openbare weg blijven
rondslingercn omdat ze niet worden meegenomen ?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat de
mogelijkheid om afval in zakken van 30 liter voor de ophaling
aan te bieden, aan de wens van sommige huishoudens en onder
meer van alleenstaanden beantwoordt.

Hier dienr re worden onderstreept dat het gebruik van de
kleine zakken die aan de kassa worden verdeeld, de facto door
de agglomeratieverordening van 1988 was verboden omdat ze
ongeschikt voor de ophaling zijn.

De huidige verordening die kort geleden door de Hoofdste-
delijke Raad werd goedgekeurd, verbiedt evencens het gebruik
van dergclijke zakken als vuilniszakken. Ze zijn immers te
klein en ze beanrwoorden noch aan de technische normen voor
de samenstelling van vuilniszakken, noch aan de reglemente-
ring betreffende de kleuren van de zakken die bij artikel 10 van
de verordening van 15 juli 1993 opgelegd werd.

De kleine supermarktzakken vormen een groot deel van de
zakken die opgehaald worden. Hetonderzoek waarmee ik
professor Patesson, directeur van het« Centre de Psychosocio-
togic de l'0pinion» van de ULB heb belast, heeft aangetoond
hoe groot het aandeel (24 pet.) van de zakken, gerecupereerd
na boodschappen in supermarkten en gebruikr om er afval in te
doen, is. 24 pet. van de bevolking gebruiken deze zakken en
17 pet. deponeren ze op straat, wat een inbreuk op de regle-
mentering is.

Hier dient te worden herhaald dat het aantal kleine zakken
her aantal verplaatsingen van ons personeel tussen het trottoir
en de vuilniswagen bei'nvloedt en het werk vertraagt.

« Net Brussel» zai, na een sensibilisatie- en waarschuwings-
fase, waarvoor ik op de samenwerking van de gemeenten
reken, de in de politieverordening voorziene sancties toepas-
sen.

Question n° 115 de M. Demannez du 22 juillet 1993 (Fr.):

Usage de petits sacs poubelles non reglementaires.

Les nouvelles dispositions relatives a la nature des sacs
poubelles prevoient que ces derniers doivent necessairement
etre gris ou noir d'une capacite de 30 litres minimum et
120 litres maximum.

Cette mesure mettra hors la loi les petits sacs en plastique
fournis par les grandes chalnes de distribution. Nous savons
que chez les personnes agees notamment, et les personnes
vivant seules, il est fait couramment usage de ces petits sacs
poubelles.

M. Ie Secretaire d'Etat voudra-t-il bien me confirmer qu'il ne
pourra plus en etre fait usage d'une part et quelles sont les
instructions donnees au personnel pour eviter que de tels
emballages ne s'accumulent sur la voie publique faute d'etre
ramasses ?

Reponsei]'ai 1'honneur de signaler a 1'honorable membre
que la possibility de presenter a la collecte des dechets emballes
dans des sacs de 30 litres repond a la demande de certains
menages et notamment, des personnes isolees.

Il faut souligner que Ie reglement d'agglomeration de 1988
interdisait — de facto — 1'usage des sacs de sortie de caisse peu
adaptes pour contenir des irnmondices presentees a la collecte.

L'actuel reglement recemment adopte par Ie Conseil regio-
nal, interdit egalement 1'usage de ces sacs comme sacs-
poubelles. En effet, ils sont trop petits et non conformes aux
normes techniques de composition et a la reglementation des
couleurs imposees par Ie reglement adopte Ie 15 juillet 1993, en
son article 10.

Les petits sacs de sortie de caisse representent une part consi-
derable des sacs presentes a la collecte. L'enquete que j'ai
confiee au professeur Patesson, directeur du Centre de Psycho-
spciologie de 1'Opinion de 1'ULB, a montre «la forte propor-
tion (24 p.c.) de sacs recuperes a la suite des achats dans les
superniarches que 1'on destine au depot des ordures». Si
24 p.c. de la population utilisent ces petits sacs, 19 p.c. les
deposent sur la rue en infraction par rapport a la reglementa-
tion.

II faut rappeler que Ie nombre de petits sacs conditionne Ie
nombre de deplacements des agents entre Ie trottoir et Ie
camion et ralentit Ie travail.

Apres une phase de sensibilisation et divertissement a
mener par «Bruxelles-Proprete» et pour laquelle j'espere
d'ailleurs Ie concours des communes, il faudra recourir aux
sanctions prevues au reglement dc police.
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Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Financien, Begroting,

Openbaar Ambt
en Exteme Betrekkingen

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
des Finances, du Budget,
de la Fonction publique

et des Relations exterieures

Vraag nr. 104 van de heer Simonet d.d. 24 juni 1993 (Fr.):

De publikaties van bet departement en van de organen die
eronder ressorterea.

Kan de heer Minister me de lijst meedelen van de periodieke
publikaties van zijn departement, van de diverse organen die
eronder ressorteren en van de organen waar zijn departement
toezicht op uitoefent..

Voor eike publikatie vernam ik graag hoe dikwijis ze ver-
schijnt en hoeveel dit gemiddeld kost. Graag vernam ik ook
weike publikaties artikel bevatten waarvan de auteur niet tot
het bestuur behoort.

Antwoord: Ik heb de eer het volgende aan het geachte lid
mee te dclen:

Bij de Dienst voor brandweer en dringende medische hulp
alsmede bij de Dienst energie wordt geen enkel tijdschrift
uitgegeven.

Bij de Dienst voor de brandweer en dringende medische
hulp worden wel folders met preventieve infbrmatie uitge-
deeld, en dit gemiddeld een keer per jaar. Deze folders worden
door brandweerpersoneel opgesteld.

Bij de Dienst energie worden eveneens op geregelde tijdstip-
pen folders met informatie opgemaakt. Gezien het gebrek aan
een goed bemande administratie wordt de opmaak van deze
folders uitbesteed.

Question n° 104 de M. Simonet du 24 juin 1993 (Fr.):

Les publications du departement et des organismcs qui en
dependent.

M. Ie Secretaire d'Etat peut-il me communiquer la listc des
publications periodiques de son departement et des divers
organismes qui en dependent, en ce compris ceux sur lesquels il
exerce une tutelle ?

Pourchaquepublicationilmeseraitagreabledcconnattrela
frequence de la parution et Ie coflt moyen. Jc souhaiterais aussi
savoir quelles sont les publications qui contiennent des articles
dont 1'auteur est etranger a I'administration.

Reponse: J'ai 1'honneur de transmettre a 1'honorable
membre les elements de reponse suivants:

Le Service d'incendie et d'aide medicale urgentc ainsi quc Ic
Service energie n'6ditent aucune publication periodiquc.

Le Service d'incendie et d'aide medicale urgente diffuse des
brochures ponctuelles d'information preventive, en moyennc
une fois par an. Leur redaction est assuree exclusivement par
des agents du service.

Le Service energie etablit egalement des brochures ponctuel-
les d'information. Vu le manque d'une administration bien
equipee, 1'etablissement de ces brochures est sous-trait6.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Huisvesting,

Leefmilieu, Natuurbehoud
en Waterbeleid

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
du Logement, de 1'Environnement,
de la Conservation de la Nature

et de la Politique de 1'Eau

Vraag nr. 264 van mevrouw Nagy d.d. 4 met 1993 (Fr.):

Uitstelen weigering van voorstellen voor aan bescherming
voorafgaande ondenoeken en van beschermingsvoorstellen.

In een brief van 6 april 1993 geeft de Staatssecretaris mij na
het debat dat wij op tclevisie hebben gevoerd, het antwoord op
mijn vraag van 20 februari 1992 over de gevorderde staat van
de beschermingsdossiers.

1. Ik stel vast dat voor de jaren 1990 tot 1992, de Executieve
12 aan de bescherming voorafgaande onderzoeken heeft uit-

Question n0 264 de Mme Nagy du 4 mai 1993 (Fr.):

Reports et refus de propositions d'enquetes prcalables au
classement et de propositions de classement.

Dans une lettre datee du 6 avril 1993, Ic Secretaire d'Etat me
transmet« a la suite du debar qui nous a oppose a la television »
(je cite) la reponse a ma question du 20 fevrier 1992 concernant
1'avancement des dossiers de classement.

1. Je constate que pour les annees 1990 a 1992,1'Executifa
reporte 12 et refuse 4 propositions d'enquetes prcalables au
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gesteld en 4 geweigerd. Kan de Staatssecretaris mij zeggen
weike onderzoeken hij heeft uitgesteld en weike hij heeft
geweigerd evenals de motivering van deze beslissing ?

2. Wat de beschermingsvoorstellen betreft, heeft de Execu-
tieve een voorstel uitgesteld en 52 monumenten en 2 lands-
chappen beschermd, hoewel de Commissie er haar 41 had
voorgesteld. Kan hij mij zeggen:

a) Weike voorstel werd uitgesteld en waarom;

b) Van waar her verschil komt tussen de voorstellen die
door de Dienst Monumenten en Landschappen werden door-
gegeven en de beslissingen tot bescherming;

c) Over welkc dossiers het gaat ?

Antwoord: Uw eerste vraag gaat over de voorstellen tot
voorafgaand onderzoek aan de bescherming. Voor de jaren
1990 tot 1992 had de Execurieve niet 12, maar wel 16 voor-
stellen tot voorafgaand onderzoek aan de bescherming,
verdaagd.

Hier volgt dc lijst van de door de Executieve verdaagde
dossiers tot voorstel van voorafgaand onderzoek aan de be-
scherming :

— Goedkeuring voor het instellen van een voorafgaand
onderzoek voor de eventuele rangschikking van de achterge-
bouwen gelegen Warmoesberg 11 en 15 te Brussel (Executieve
van 20 december 1990).

— Vergunning voor het instellen van een voorafgaand
onderzoek voor de eventuele rangschikking als monument van
de gevels en de bedakingen van de gebouwen gelegen Victor
Mabillestraat 9 (hoek Emile Delvastraat 85-89), Emile Delva-
straat 77,79-81 en 83, Fransmanstraat 94 (hoek Fineaustraat)
en Fineaustraat 1-3,5-7,9-11,13-15,17,21,23-25 en 27 (hoek
Delvastraat 75) te Brussel. (Executieve van 25 april 1991 en
2 mei 1991).

Het onderzoek voor dit architecruraal geheel is geopend
sinds 22 april 1993.

— Vergunning voor het instellen van en voorafgaand
onderzoek voor de eventuele rangschikking als monument van
de voorgevel en de bedaking van de gebouwen gelegen
Koningsstraat 96,102-104 re Brussel (Executieve 4 juFi 1991,
18 juli 1991 en 15 oktober 1992).

— Vergunning voor het instellen van een voorafgaand
onderzoek aan de eventuele rangschikking als monument van
de voorgevel en de bedaking van de gebouwen gelegen
Leopoldstraat 3-5-7 en 23 evenals Schildknaapstraat 34 te
Brussel (Executieve 14 november 1991 en 21 november 1991).

— Vergunning voor het instellen van een voorafgaand
onderzoek aan de eventuele rangschikking als monument van
het geheel van de bioscoop «Varietes» gelegen Mechelse-
straat 25 te Brussel (Executieve van 27 februari 1992).

— Vergunning voor het instellen van een voorafgaand
onderzoek aan de eventuele rangschikking als monument van
het geheel van de gebouwen gelegen Belliardstraat 3,39-41-43,
58 en Trierstraat 53 en 55-57 re Brussel (Executieve van
5 maart 1992).

classement. Le Secretaire d'Etat peut-il me dire quelles sont les
enquetes qu'il a reportees et refusees, ainsi que la motivation de
cette decision ?

2. En ce qui concerne les propositions de classement,
1'Executif a reporte une proposition et classe 52 monuments et
2 sites, alors que la Commission lui en a propose 41. Peut-il me
dire;

a) Quelle a etc la proposition reportee et pour quel motif ?

b) D'ou provient la difference enrre les propositions trans-
mises par le service des Monuments et Sites et les decisions dc
classement;

c) Quels sont les dossiers concernes ?

.Rcponw.'Votrepremiere question portcsur les propositions
d'enquete prealable au classement. En fait, 1'Executif a reportfe
non 12mais 16propositionsd'enqueteprealableau classement
pour les annees 1990 a 1992.

La liste des dossiers de propositions d'enquete prealable au
classement reportes par 1'Executif est la suivante:

— Autorisation d'ouverture d'enquete prealable au classe-
ment eventuel des immeubles de fond, sis rue Montagne-aux-
Herbes Potageres, n0 11 et 15 a Bruxelles (Executif du
20 decembre 1990).

— Autorisation d'ouverture d'enquete prealable au classe-
ment eventuel comme monument des facades et des toitures
des immeubles sis rue Victor Mabille 9 (angle rue Emile
Delva 85-87), rue Emile Delva 77, 79-81 et 83, rue Frans-
man 94 (angle rue Fineau) et rue Fineau 1-3,5-7,9-11,13-15,
17,21,23-25 et 27 (angle rue E. Delva 75) a Bruxelles (Executif
des 25 avril 1991 et 2 mai 1991).

L'enquere est ouverte pour cet ensemble architectural depuis
le 22 avril 1993.

— Autorisation d'ouverture d'enquete prealable au classe-
ment eventuel comme monument de la facade a rue et de la
toiture des immeubles sis rue Royale n03 96,102-104 a Bruxel-
les (Executif 4 juillet 1991,18 juillet 1991 et 15 octobre 1992).

— Autorisation d'ouverture d'enquete prealable au classe-
ment eventuel comme monument de la facade a rue et de la
toiture des immeubles sis rue Leopold n03 3-5-7 et 23 ainsi que
rue de 1'Ecuyver n° 34 a Bruxelles (Executif 14 novembre 1991
et 21 novembre 1991).

— Autorisation d'ouverture d'enquete prealable au classe-
ment eventuel comme monument de la totalite du cinema
Varietes sis rue de Malines n° 25 a Bruxelles (Executif du
27 fevrier 1992).

— Autorisation d'ouverture d'enquete prealable au classe-
ment eventuel comme monument de la totalite des immeubles
sis rue Belliard n05 3, 39-41-43, 58 et rue de Treves n0' 53 et
55-57 a Bruxelles (Executif 5 mars 1992).

423
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— Vergunning voor het instellen van een voorafgaand
onderzoek aan de eventuele rangschikking als monument van
het geheel van de gebouwen gelegen Wetstraat 65-70-78-91,
Jozef II-straat 76A-82, Wetenschapsstraat 18 (hoek Wet-
straat), Montoyerstraat 26-61, Aarlenstraat 63-65-67-92
evenals de voorgevel en de bedakingen van de gebouwen gele-
gen Wetenschapsstraat 27-29-31 te Brussel (Executieve van
12 maart 1992 en 18 juni 1992).

— Vergunning voor het instellen van een voorafgaand
onderzoek aan de eventuele rangschikking als monument van
dc voorgevel en van bepaalde elementen uit het interieur van
de gebouwen gelegen Auguste Ortsstraat 20-28 te Brussel
(Executieve van 12 maart 1992, 21 mei 1992 en 3 juni 1992).

— Vergunning voor het instellen van een voorafgaand
onderzoek aan de eventuele rangschikking als monument van
het geheel van de gebouwen gelegen Hoedenmakersstraat 17-
19-21 te Brussel (Executieve van 2 juli 1992).

— Vergunning voor her instellen van een voorafgaand
onderzoek aan de eventuele rangschikking als monument van
de deuromlijsting van het gebouw gelegen Hoedenmakers-
straat 11 te Brussel (Executieve van 2 juli 1992).

— Vergunning voor het instellen van een voorafgaand
onderzoek aan de eventuele rangschikking als monument van
het geheel van het gebouw gelegen Hoedenmakersstraat 23 te
Brussel (Executieve van 2 juli 1992).

— Vergunning voor het instellen van een voorafgaand
onderzoek aan de eventuele rangschikking als monument van
de gebouwen gelegen Violetstraat 10, 12, 14, 16,18 en 20 te
Brussel (Executieve van 2 juli 1992);

— Vergunning voor het instellen van een voorafgaand
onderzoek aan de eventuele rangschikking als monument van
het geheel van de Spoorwegbrug met Egyptiserend decor gele-
gen Gerijstraat te Anderlecht (Executieve van 24 September
1992 en 1 oktober 1992). De rangschikkingsprocedure werd op
18 maart 1993 gestart.

— Vergunning voor het instellen van een voorafgaand
onderzoek aan de eventuele rangschikking als monument van
het geheel van het gebouw van het voormalige Arme-
Klarenklooster, gelegen Bloemenstraat 3, hoek Vander Elst te
Brussel (Executieve van 3 September 1992,10 december 1992
en 17 december 1992).

— Vergunning voor het instellen van een voorafgaand
onderzoek aan de eventuele rangschikking als monument van
het geheel van het gebouw gelegen Andcrlechtstraat 187-189
alsook van de wegenis, met inbegrip van de twee ingangen, van
de gevels en de bedakingen van alle gebouwen van de Heris-
straat te Brussel (Executieve van 17 december 1992).

De vier dossiers van voorstellen tot voorafgaand onderzoek
die door de Executieve geweigerd werden, zijn de volgende:

— Vergunning voor het instellen van een voorafgaand
onderzoek aan de eventuele rangschikking als monument van
het geheel van het hoofdgebouw van het station Brussel-
Leopoldswijk te Elsene (Execurieve van 21 november 1991 en
6 februari 1992).

— Vergunning voor het instellen van een voorafgaand
onderzoek aan de evenruele rangschikking als monument van
het geheel van de gebouwen gelegen JozefII-straat 17 en 28 te
Brussel (Executieve van 6 februari 1992).

— Autorisation d'ouverture d'enquete prealable au classc-
ment eventuel comme monument de la totalite des immeubles
sis rue de la Loi n°' 65-70-78-91, rue Joseph II n°» 76A-82, rue
de la Science n° 18 (angle rue de la Loi), rue Montoyer n°* 26-
61, rue d'Arlon n0' 63-65-67-92 ainsi que de la facade a rue et
de la toiture des immeubles sis rue de la Science n°* 27-29-31 a
Bruxelles (Executif des 12 mars 1992, 18 juin 1992).

— Autorisation d'ouverture d'enquete prealable au dassc-
ment eventuel comme monument de la facade a rue et de certai-
nes parties interieures des immeubles sis rue Auguste Orts 20-
28 a Bruxelles (Executif 12 mars 1992, 21 mai 1992 et 3 juin
1992).

— Autorisation d'ouverture d'enquete prealable au classc-
ment eventuel comme monument de la totalite des immeubles
sis rue des Chapeliers 17-19-21 a Bruxelles (Executif 2 juillet
1992).

— Auforisation d'ouverture d'enquete prealable au classe-
ment eventuel comme monument de 1'encadrement de porte de
1'immeuble sis rue des Chapeliers 11 a Bruxelles (Executif
2 juillet 1992).

— Autorisation d'ouverture d'enquete prealable au classc-
ment eventuel comme monument dela totalite de 1'immeuble
sis rue des Chapeliers 23 a Bruxelles (Executif 2 juillet 1992).

— Autorisation d'ouverture d'enquete prealable au classe-
ment eventuel comme monument des immeubles sis rue dc la
Violette 10,12,14,16,18 et 20 a Bruxelles (Executif 2 juillet
1992).

— Autorisation d'ouverture d'enquete prealable au classe-
ment eventuel comme monument de la totalite du pont ferro-
viaire a decor egyptisant situe rue du Charroi a Anderlecht
(Executif 24 septembre 1992,1" octobre 1992). La procedure
de classement a debute Ie 18 mars 1993.

— Autorisation d'ouverture d'enquete prealable au classe-
ment eventuel comme monument de fa totalite du batiment de
1'ancien couvent des Pauvres-Claires sis rue aux Fleurs 3, angle
de la rue Vander Elst a Bruxelles (Executif 3 septembre 1992,
10 decembre 1992, 17 decembre 1992).

— Autorisation d'ouverture d'enquete prealable au classe-
ment eventuel comme monument de la totalite de 1'immeuble
sis rue d'Anderlecht 187-189 ainsi que de la voiric, en cc
compris les deux entrees, les facades et toiturcs de tous les
immeubles de la rue Heris a Bruxelles (Executif 17 decembre
1992).

Les quatre dossiers de propositions d'enquete prealable au
classement que 1'Executif a refuses sont:

— Autorisation d'ouverture d'enquete prealable au classe-
ment'eventuel comme monument de la totalite de 1'edifice prin-
cipal de la gare de Bruxelles-Quartier Leopold a Ixelles (Execu-
tif des 21 novembre 1991 et 6 fevrier 1992).

— Autorisation d'ouverture d'enquete pr6alable au classe-
ment eventuel comme monument de la totalite des immeubles
sis rue Joseph II n° 17 et 28 a Bruxelles (Ex6cutif 6 fevrier
1992).



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 30 September 1993 (nr. 33)
Questions etReponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 30 septembre 1993 (n° 33) 3379

— Vergunning voor het instellen van een voorafgaand
onderzoek aan de eventuele rangschikking als monument van
het grafmonument van Jacques Louis David gelegen op het
kerkhof van Brussel (Execurieve van 17 September 1992).

— Vergunning voor het instellen van een voorafgaand
onderzoek aan de eventuele rangschikking als monument van
het geheel van de gebouwen gelegen Nancystraat 6-8 te Brussel
(Executieve van 7 mei 1992).

De meestc dossiers die hierboven vermeld staan, werden
wegens stedebouwkundige problemen uitgesteld ofgeweigerd
door de Executieve. Wat de in de Leopoldswijk gelegen gebou-
wen betreft, wordt momenteel een stedebouwkundige en patri-
moniale studie uitgcvoerd door het Gewest.

Uw tweede vraag heeft betrekking op de voorstellen tot
rangschikking. Op dc 42 voorstellen die voorgelegd werden
aan de Executieve, werd er slechts een uitgesteld. Het had
betrekking op drie gebouwen gelegen in de Leopoldswijk
(gebouw Guimardstraat 18 en voorgevel van de gebouwen
Guimardstraat 14 en 16 te Brussel).

Het verschil tussen het aantal voorstellen tot rangschikking
dat door de dienst Monumenten en Landschappen doorgege-
ven wordt en het aantal dat door de Executieve aangenomen
wordt, bedraagt 10 dossiers. Die bevinden zich trouwens op
mijn kabinet.

Buiten het dossier betreffende de Guimardstraat, zijn de
10 voorstellen die nog niet op de dagorde ingeschreven waren,
de volgende:

— Rangschikking als monument van de gevel van de
gebouwen gelegen 'Waversesteenweg 1604-1606 te Oudergem;

— Rangschikking als monument van de voorgevel en de
bedaking van het gebouw Stormstraat 7 te Brussel,

— Rangschikking als monument van het mausoleum van
F. Nicolay gelegen op het kerkhof van Laken;

— Rangschikking als monument van de gevels van de
hoeve «Hof ter Coigne» te 'watermaal-Bosvoorde;

— Rangschikking als monument van de inkomhal, de
centrale hal, de trapzaal en de liftkoker van het gebouw van de
voormalige « Gresham » gelegen Koningsplein 3 te Brussel.

Dit dossier dat op de dagorde van 29 april 1993 inge-
schreven werd, werd uitgesteld teneinde het advies van de
Regie der Gebouwen in te winnen.

— Automation d'ouverture d'enquete prealable au classe-
ment eventuel comme monument de la tombe de Jacques Louis
David au cimetiere de Bruxelles (Executif 17 septembre 1992).

— Autorisation d'ouverture d'enquete prealable au classe-
ment eventuel comme monument de fa totalite des immeubles
sis rue de Nancy 6-8 a Bruxelles (Executif 7 mai 1992).

La plupart dcs dossiers susmentionnes ont etc rcportes ou
refuses par 1'Executif parce que des problemes urbanistiques y
etaient ties. Concernant les immeubles situes dans Ie Quartier
Leopold, une etude patrimoniale et urbanistique est en ce
moment menee par la Region a leur sujet,

Votre deuxieme question porte sur les propositions de clas-
sement. Sur les 42 propositions transmises a 1'Executif de 1989
a 1993, seule une fut reportee. Elle concernait Ie classement de
trois immeubles sis dans Ie Quartier Leopold (immeuble sis rue
Guimard n° 18 et facade a rue des immeubles sis rue Guimard
n0814 et 16 A Bruxelles).

La difference entre Ie nombre de propositions de classement
transmises par Ie service Monuments et Sites et celles adoptees
par 1'Executif s'eleve a 10 dossiers, actuellement a mon cabi-
net.

Outre Ie dossier de la rue Guimard, les 10 propositions qui i
la date du 31 decembre n'avaient pas encore etc inscrites a
1'ordre du jour de 1'Executif sont:

— Classement comme monument de la totalit6 des immeu-
bles sis chaussee de Wavre 1604-1606 a Auderghem;

— Classement comme monument de la facade a rue et de la
toiture de 1'immeuble sis rue d'Assaut n° 7 a Bruxelles;

— Classement comme monument du mausolee dc
F. Nicolay sis au cimetiere de Laeken;

— Classement comme monument des facades de la ferme
« Hof ter Coigne » a Watermael-Boitsfort;

— Classement comme monument du hall et des cages
d'escalier et d'ascenseur de 1'ancien Gresham.

Ce dossier inscrit a 1'ordre du jour du 29 avril 1993 a etc
reporte pour avis de la Regie des Bailments.

— Rangschikking als monument van het oude omroepge-
bouw.

Dit dossier werd op 1 april 1993 aan de Executieve voorge-
legd en uitgesteld.

— Rangschikking als monument van de voorgevel, de
bedaking en de trapzaal van het gebouw gelegen Lombard-
straat 5-7-9 te Brussel.

Dit Hamesse-gebouw is sinds 3 juni 1993 beschermd.

— Classement comme monument de 1'ancien batiment de
1'INR.

Ce dossier fut presente Ie 1" avril 1993 a 1'Executif et a etc
reporte.

— Classement comme monument dc la facade A rue, de la
toiture et de la cage d'escalier de 1'immeuble sis rue du
Lombard 5-7-9 a Bruxelles.

Ce batiment de 1'architecte Hamesse est classe depuis Ie
3 juin 1993.
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— Rangschikking als monument van de voorgevels en de
bedakingen van de gehouwen gelegen Paul-Henri Spaaks-
traat 4-6-8 en Kluisstraat 86 te Elsene.

— Rangschikking als monument van de Koninklijke
Vlaamse Schouwburg gelegen Lakensestraat 146 te Brussel.

— Rangschikking als monument van de Koninklijkeijskel-
ders van de Koninklijke jacht. Deze werden op 13 mei laatstle-
den beschermd.

Sinds de ordonnantie over het behoud van het onroerend
erfgoed aangenomen werd, kunnen we kiezen tussen drie
beschermingsnivcaus.

Bepaalde dossiers die hierboven vermeld werden blijven op
het kabinet zodat ze, zodra het mogelijk zai zijn, ingeschreven
zullen worden op de vrijwaringslijst. Andere verblijven,
vooraleer beschermd tc worden, eveneens op het kabinet want
de herbestemming en de waarde van het gebouw moeten be-
sproken worden.

— Classemcnt comme monument des facades a rue et des
toitures des immeubles sis rue Paul Spaak 4-6-8 et de 1'Ermi-
tage 86 a Ixelles.

— Classement comme monument du Theatre royal
flamand sis rue de Laeken 146 a Bruxelles.

— Classement comme monument des glacieres royalcs dc
la Chasse Royale. Celles-ci onr etc protegees Ic 13 mai dernier.

Depuis 1'adoption de 1'ordonnance sur la conservation du
patrimoine immobilier, nous avons Ie choix entrc trois nivcaux
de protection.

Certains dossiers susmentionncs sont conserves au cabinet
afin d'etre inscrits sur la liste de sauvegardc des que ce sera
possible. D'autres Ie sont car il y a lieu avant Ie classement dc
s'accorder sur la valeur d'usage, la reaffectation du batiment.

Vraag nr. 266 van mevrouw Grouwels d.d. 4 juni 1993 (N.):

Klassering van de Zwarte Torea.

a) Wanneer werd de «Zwarte Toren » geklasseerd?

b) Weike stukken van de omwalling zijn niet geklasseerd ?

c) Werd voor de Zwarte Toren reeds een « vrijwaringszone
tot herwaardering van een beschermd monument* (zie uw
antwoord op mijn vraag nr. 259) ingesteld?

d) Voor weike al dan niet gcklasseerde stukken van de
omwalling werd nog geen dergelijke vrijwaringszone inge-
steld ?

Antwoord: a) De Zwarte Toren is beschermd bij konink-
lijk besluit van 1 februari 1937.

Andere stukken van de omwalling — te weten de overblijf-
selen van de Toren, en van een deel van de omwallingsmuur
die opgenomen werden in het gebouwencomplex van het
«Sint-Jorisinstituut», gelegen Cellebroersstraat (koninklijk
besluit van 30 maart 1962), tiet stuk in de Wolvengrachtstraat
43 (koninklijk besluit van 5 oktober 1984) — werden reeds be-
schermd v66r het bestaan van het Brusselse Gewest.

Wat de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
berreft, herinner ik er u aan (cf. uw vraag nr. 259) dat zij de
Plebaantoren (27 juni 1991) en de zogenaamde Anneessens-
toren (20 februari 1992) beschermd heeft.

b) Er resten nog niei-beschermde delen van de 1"° omwal-
ling: Eikstraat, Van Arteveldestraat, Kartuizersstraat waar-
voor ik kortelings een voorstel tot voorafgaand onderzoek zai
toekrijgen, Warmoesbergstraat, Anspachlaan, de voormalige
Spui, die eveneens binnenkort het voorwerp zai uitmaken van
een voorstel tot opening van her onderzoek, misschien ook
Brederodestraat, zonder te spreken van het vernielde stuk,
verplaatst en heropgebouwd in de Ruisbroekstraat (Algemene
Rijksarchieven). HetPaleisvanSchone'Kunsten isgrotendeels
beschermd (19 april 1977), de Toren die er goed verstopt is, is
dat niet.

c) Er bestaat nog steeds geen wettelijke vrijwaringszone
rond de Zwarte Toren, ook niet rond de andere beschermde

Question n° 266 de Mme Grouwels du 4 juin 1993 (N.):

Classement de la Tour noire.

a) Quand la «Tour noire» a-t-elle classee?

b) Quels sont les troncons dc 1'enceinte qui ne sont pas clas-
ses?

c) A-t-on deja instaure pour la « Tour noire » une « zone de
protection qui met en valeur un bien classe» (voir votre
reponse a ma question n° 259) ?

d) Quels sont les troncons, classes ou non, de 1'enceinte
pour lesquels on n'a pas encore instaure une telle zone dc
protection ?

Reponse: a) La Tour Noire est classee par arrete royal du
I" fevrier 1937.

D'autres troncons de 1'enceinte ont etc proreges avant 1'exis-
tence de la Region bruxelloise, a savoir les vestiges dc la Tour,
d'une partie du mur d'enceinte englobes dans Ie complexe des
batiments de 1'Institut Saint-Georges, rue des Alexiens (arrete
royal du 30 mars 1962), Ie troncon rue Fosse-aux-Loups 43
(arrete royal du 5 octobre 1984).

Quant a 1'Executif de la region dc Bruxelles-Capitale, jc
vous rappelle {cf. votre question 259) qu'il a classc la Tour du
Pleban (27 juin 1991) et la Tour dite Anneessens (20 fevrier
1992).

b) II reste des troncons non classes dc la 1" enceinte; rue du
Chenc, rue Van Artevelde, rue des Charrreux pour lesquels une
proposition d'ouverture d'enquete me parviendra prochainc-
ment, rue Montagne-aux-Herbes-Potageres, boulevard
Anspach, 1'ancienne Spui, qui sera cgalement bient6t 1'objet
d'une proposition d'ouverture d'enquete, peut-etre aussi rue
Brederode, sans parler du troncon demoli, deplace ct recons-
truit rue de Ruysbroeck (archives generales du Royaume). Si Ie
Palais des Beaux-Arts est en grande partie classe (19 avril
1977), la Tour qui y est bien cachee ne 1'est pas.

c) II n'existe pas encore de zone de protection legale autour
de la Tour Noire, pas plus qu'autour d'autres monuments clas-



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 30 September 1993 (nr. 33)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 30 septembre 1993 (n° 33) 3381

gebouwen. Deze wordt slechts opgelegd door de ordonnantie
van 4 maart 1993 die, voor dit artikel, op 1 november 1993 in
werking treedt. Deze vrijwaringszone moet voor alle in de
toekomst beschermde gebouwen, voorgesteld worden door de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.
Ik ben ook zinnens alle noodzakelijke maairegelen te treffen
opdat alle goedeien die reeds langer beschermd werden,
progressief zouden bedeeld worden met zo'n zone.

ses. Celle-ci n'est imposee que par 1'ordonnance du 4 mars
1993, entrant en application, pour cet article. Ie 1° novembre
1993. Cette zone de protection devra etre proposee par la
Commission Royale des Monuments et des Sites pour tous les
futurs biens classes. Je compte egalement prendre les disposi-
tions necessaires pour que les biens plus anciennement classes
soient, progressivement, dotes d'une telle zone ?

Vraag nr. 267 van de heer Drouart d.d. 9 juni 1993 (Fr.):

De erkeaning van Brusselse sites door de Uaesco ah cultu-
red crfgoed van de mensheid.

De bevoegdheid en de zorg voor het artistiek erfgoed zijn
gewestelijke aangelegenheden, maar de bekrachtiging van de
Convenrie van de Uriesco met betrekking tot het artistiek
erfgoed dat deel uitmaakt van het universeel cultureel erfgoed
van de mensheid is een federale aangelegenheid. Volgens mijn
collega, de heer Daras, Raadslid in het Waalse Gewest, blijkt
dat de Minister van BuitenlandseZaken er maar niet in slaagt
de drie gewestelijke Ministers voor dit thema samen te bren-
gen.

Een aantal Brusselse (maar ook Waalse en Vlaamse) sites
verdienen nochtans te worden opgenomen in deze Conventie
van de Unesco.

Kan de heer Staatssecretaris me dan ook uitleggen waarom
de vier Ministers tot op heden nog niet zijn kunnen samenkp-
men?

Kan hij me ook zeggen weike Brusselse sites hij de Unesco
wil voorstellen ?

AntwoordsOp 11 September 1992 heeft de Regering van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar goedkeuring gehecht aan
de bekrachtiging door Belgig van de Conventie van de Unesco
van 1972. De drie gewesren hebben hun wil om die tekst te
bekrachtigen aan de Minister van Buitenlandse Zaken meege-
deeld.

Tengevolge de Sint-Michielsakkoorden behoort de onderte-
kening van een internationale tekst tot de bevoegdheden van
de gewestraden. Het gaat hier om de herziening van artikel 68,
§ 3, van de Grondwet.

Teneinde de procedure te kennen die terzake gevolgd moet
worden heb ik op 24 juni naar het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (dienst betrekingen met gemeenschappen en gewesten)
geschreven.

De lijst van het wereldlijk erfgoed wordt, op voorstel van de
lidstaten, samengesteld door het Comite van het wereldlijk
erfgoed. Op basis van selectiecriteria worden monumenten,
landschappen ofgehelen gekozen: oorsprong, invloed, unieke
getuigenis, ideeen of universeel geloof, voorbeeld van traditio-
neel woonmilieu dat representatief is van een cultuur.

Wat het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreft, zai dra een
eerste lijst van monumenten en landschappen, die inge-
schreven moeten worden op de lijst van het wereldlijk erfgoed,
voorgesteld worden aan de goedkeuring van de Regering van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewesr. Deze lijst heeft op 5 mei
1993 het gunstig advies gekregen van de Koninklijke Commis-
sie voor Monumenten en Landschappen.

Question n° 267 de M. Drouart du 9 juin 1993 (Fr.):

La reconnaissance de sites bruxellois par 1'Unesco corn me
hetitage culturel de I'humanite.

La competence et les soins du patrimoine artistique sont de
niveau regional, mais la ratification de la Convention de
1'Unesco sur Ie patrimoine artistique appartenant a 1'heritage
culturel universel de I'humanite est du ressort du niveau fede-
ral. D'apres mon collegue, M. Daras, conseiller a la Region
wallonne, il apparatt que Ie Ministre des Affaires etrangeres
n'arrive pas a reunir les trois Ministres regionaux sur ce theme.

Des sites bruxellois (mais aussi wallons et flamands) merite-
raient pourtant d'etre inclus dans cette Convention de
1'Unesco.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat peut-il des lors m'expliquer
pourquoi, jusqu'a present, les quaere Ministres n'ont pu se
reunir ?

Peut-il aussi m'indiquer quels sites bruxellois il compte
presenter a 1'Unesco ?

Rcponse:'En date du 11 septembre 1992, Ie Gouvernement
de la Region de Bruxelles-Capitale a marque son accord a la
ratification par la Belgique de la Convention de 1'Unesco de
1972. Aujourd'hui, les trois regions ont notifie officiellement
au Ministre des Affaires etrangeres leur volonte de signer ce
texte.

Mais suite aux accords de la Saint-Michel, la signature d'un
texte international est du ressort des regions et de leur conseil.
II s'agit de la revision de 1'ancien article 68, § 3, de la Constitu-
tion.

J'ai ecrit, en date du 24 juin, au Ministere des Affaires etran-
geres, service des relations avec les regions et les communautes,
afin de connaltre la procedure a suivre en la mature.

La liste du patrimoine mondial est constitue par Ie Comite
du Patrimoine Mondial sur les propositions des Etats
membres. Le Comite choisit les monuments, sites ou ensembles
sur base de criteres de selection: un bien doit etre authentique,
avoir exerce une grande influence, apporter un temoignage
unique, etre associe a des idees ou des croyances de significa-
tion universelle ou constituer un exemple eminent d'habitat
humain traditionnel representatif d'une culture.

Pour la Region de Bruxelles-Capitale, une premiere liste de
monuments et de sites a inscrire sur la liste du patrimoine
mondial sera prochainement proposee au Gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale pour approbation. Cette liste a
recu 1'avis favorable de la Commission Royale des Monu-
ments et des Sites en seance du 5 mai 1993.
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Lijst van de voor te stellen monumenten en landschappen:

1. Grote Markt van Brussel en omringende straten;

2. Stocletpaleis, Tervurenlaan 281;

3. Solvayherenhuis, Louizalaan 224,
4. Hortamuseum, Amerikaansestraat 23-25;

5. Koninklijke Serres van Laken, Koninklijk-Domein;

6. Station en pakhuis van Thurn en Taxi's Picardlaan en
Helihavenlaan;

7. Tuinwijk Floreal — Lc Logis te Watermaal-Bosvoorde;

8. De wijk van dc pleinen: Van Eetveldeherenhuis, de
Saint Cyrwoning en de directe omgeving;

9. De Oostenrijkse wijk (Park van Brussel, Koningsplein
en directe omgeving),

10. Het Justiticpaleis.

Vraag nr. 270 van de heer Vandenbossche d.d. 24 juni 1993
(N.):

Gebraik van het openbaar vervoer en de Gets door de kabi-
netsleden.

De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een
bijzonder probleem. Het lijkt belangrijk te onderstrepen dat de
kabinetlen op voorbeeldige wijze de mobiliteit kunnen
aanpakken, met name een stimuleringsbeleid uitspreiden voor
het gemeenschappelijk en het openbaar vervoer zonder dat het
autogebruik wordt ontmoedigd. Hoe brengt het kabinet van
de Minister/Staatssecretaris dit principe in praktijk ? Hoeveel
kilometers legden de kabinetsteden in 1992 per auto af?
Hoeveel kilometers met het openbaar vervoer ? Hoeveel kilo-
meters met de fiets ?

Over hoeveel auto's beschikt het kabinet ? Hoeveel auto's
zijn er uitgerust met een catalysator ?

Met weike middelen probeert de Minister/Staatssecretaris
het autogebruik door zijn kabinetsleden te ontmoedigen?
Wanneer gebruiken zijn kabinetsleden het openbaar vervoer of
de fiets?

Aatwoord: Het geachte lid kan verzekerd zijn van mijn
volledige instemming met de nobele overwegingen die hem
bezielen.

Zeifs al kan ik mij met herinneren hem tegengekomen te zijn
in e6n ofander metrostation dat onzeparlementaire ofministe-
riele werkplaatsen verbindt, zeifs al had ik niet het genoegen
hem achter mij te laten op een onzer fietspaden die ik sinds de
lente haar intrede deed vaak gebruik, heeft het geachte lid
duizendmaal gelijk: men moet het goede voorbeeld geven!

Jazeker, we moeten zo vaak het maar kan voorkeur geven
aan het openbaar vervoer of de fiets boven de auto.

«En waarom niet met de benenwagen?» zou ik snedig
kunnen antwoorden als ik niet bang zou zijn belerend over te
komen.

Wat een plezicr om te voet terug te keren van de Gewest-
raad, van de Wetstraat tot het kabinet in de Louizawijk, al
keuvelend met zijn raadgevers en ogenblikkelijk deelgenoot te
zijn aan een of andere gebeurtenis uit het Brusselse Teven die
ons nieuwe stof tot nadenken geeft.

Liste des monuments et sites a proposer:

1. Grand-Place de Bruxelles et rues avoisinantes;

2. Palais Stoclet, avenue de Tervueren 281;

3. Hotel Solvay, avenue Louise 224;

4. Musee Horta, rue Americainc 23-25;

5. Serres Royales de Laeken, domaine royal;

6. Gare et entrepot de Tour et Taxi, avenue Picard/avenuc
du Port;

7. Cit6s-jardins Floreal — Le Logis a Watermael-
Boitsfort;

8. Quartier des squares: Hotel Van Eetvelde, maison
Saint-Cyr et leurs abords;

9. Quartier Autrichien (pare de Bruxelles, place Royalc et
leurs abords);

10. Palais de Justice.

Question n° 270 de M. Vandenbossche du 24 juin 1993 (N.);

Utilisation des transports en common ou du veto par les
membres du cabinet.

La mobilite constitue, dans la Region de Bruxelles-Capitale,
un probleme parriculier. II me semble important de souligner
que les cabinets peuvent montrer 1'exemple en participant a la
mobilite, en particulier en stimulant les transports en commun
et publics sans toutefois decourager 1'utilisation de la voiturc.
Comment le cabinet du Ministre/Secretaire d'Etat met-il ce
principe en pratique ? Combien de kilometres les membres du
cabinet ont-ils effectues en voiture en 1992 ? Combien dc kilo-
metres en transports en commun ? Combien de kilometres en
velo?

De combien de voitures le cabinet dispose-t-il ? Combien de
vehicules y sont-ils equipes d'un catalyseur?

Par quels moyens le Ministre/Secretaire d'Etat cherche-t-il a
decourager 1'utilisation de la voiture par les membres de son
cabinet ? Quand les membres de son cabinet utilisent-ils les
transports en commun ou le velo ?

Reponse: L'honorable membre peut etre assure dc mon
entiere adhesion aux nobles preoccupations qui 1'animent.

Meme si je n'ai pas le souvenir de 1'avoir rencontre dans
1'une ou 1'autre station de metro qui relic nos lieux de travail
parlementaire ou ministeriel, mcmesi ne n'ai pas eu le bonheur
de le depasser sur une de nos pistes cyclables que je frequente
des le printemps revenu, 1'honorable membre a mille fois
raison: il nous faut montrer 1'exemple!

Oui, autant que faire se peut, il nous fautpreferer, a 1'auto-
mobile, les transports en commun et le velo.

« Et pourquoi pas la marche ?», pourrais-je lui recorquer si jc
n'avais peur d'apparaltre comme un donneur de lecons.

Quel plaisir de revenir a pied du Conseil regional, dc la rue
de la Loi jusqu'a soncabinet au quartier Louise, tout en devi-
sant avec ses conseillers et saisissant instantanement 1'un ou
1'autre fait de la vie bruxelloise qui viendra murlr la reflexion
en cours.
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Als ik niet zou vrezen de illusie te wekken dat ik een Staats-
sccretaris te velde was zou ik durven toegeven dat het wel eens
gebeurd dat we ons in de Gulden-Vlieslaan laten verleiden
door een terras, door een klein kopje verkwikkende koffie.

Heb ik het geachte lid met het voor de geest halen van deze
beelden genoeg gerustgesteld ?

Oh, mijn antwoord bevat ongetwijfeld geen enkel van de
gevraagde statistische gegevens. Maar buiten het -feit dat wij
hierover geen djfermateriaal bijhouden, is het met de statistie-
kcn niet als met bikini's ? Vcrbergen ze beide niet de essentie ?

Si je ne craignais donner 1'image d'un secretariat d'Etat aux
champs, j'avouerais que passant avenue de la Toison d'Or, il
nous arrive de nous laisser tenter a une terrasse, par un petit
cafe reparateur.

Ai-je suffisamment rassure 1'honorable membre par ces
quclques evocations ?

Oh, sans doutc, ma r6ponse ne contient-elle aucune des
statistiques demandees. Mais outre que nous n'en tenons
aucune en la matiere, les statistiques, comme les bikinis, ne
cachent-elles pas 1'essentiel ?

Vraag nr. 271 van de heer Simonet d.d. 24 juni 1993 (Pr.):

De publikaties van het departement en van de organen die
eronder ressorteren.

Kan de heer Minister me de lijst meedelen van de periodieke
publikaties van zijn departement, van de diverse organen die
eronder ressorteren en van de organen waar zijn departement
toezicht op uitoefent ?

Voor elkc publikatie vernam ik graag hoe dikwijis ze ver-
schijnt en hoeveel dit gemiddeld kost. Graag vernam ik ook
weike publikaties artikel bevatten waarvan de auteur niet tot
het bestuur behoort.

Antwoord: Wat betreft de sector monumenten en land-
schappen wordt er noch door het Bestuur, noch door de Ko-
ninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen,
een tijdschrift uitgegeven.

Anderzijds betoelaagt de sector verenigingen met het oog op
het vergemakkelijken van de verschijning van hun tijdschrift:
Inter-Environnement (Ville et Habitant), Bral (Alert), Les
Amis de 1'Unesco (Les nouvelles du patrimoine).

In het kader van het betaald personenvervoerper taxi, ver-
schijnt er driemaandelijks een brochure onder de naam « De
Brusselse Spoernik». Deze brochure is bestemd voor de Brus-
selse taxichauffeurs.

De kostprijs van dit drukwerk: 90 000 frank (BTW niet
inbegrepen).

Deze publikatie omvat geen enkel artikel van een aan her
bestuur vrcemde auteur.

Question n° 271 de M. Simonet du 24 juin 1993 (Fr.):

Les publications du departement et des organismes qui en
dependent.

Monsieur Ie Secretaire d'Etat peut-il me communiquer la
liste des publications periodiques de son departement et des
divers organismes qui en dependent, en ce compris ceux sur
lesquels il exerce une tutelle ?

Pour chaque publication il meserait agr cable deconnaltre la
frequence de la parution er Ie cout moyen. Je souhaiterais aussi
savoir quelles sont les publications qui contiennent des articles
dont 1'auteur est etranger SL 1'administrarion.

Reponse:Pom Ie secteur monuments et sites, ni 1'Adminis-
tration, ni la Commission royale des Monuments et des Sites
n'editent un periodique.

Le secteur subventionne par ailleurs des associations en vue
de facilitcr la parution de leur revue: Inter-Environnement
(Ville et Habitant), Bral (Alert), Les Amis de 1'Unesco (Les
nouvelles du patrimoine).

Dans le cadre de la matiere du transport remunere de
personnes par taxi, une brochure intitulee «Le Spoutnik
bruxellois » est editee trimestriellement a 1'intention des chauf-
feurs de taxi bruxellois.

Le cout de 1'impression s'eleve a 90 000 francs (HTVA).

Cette publication ne comprend aucun article dont 1'auteur
est etranger a 1'administration.

Vraag nr. 272 van mevrouw de Ville de Goyet d.d. 16 juli 1993
(Fr.):

Hetopstellen van de uitvoeringsbesluiten van deordonnan-
tie betreffendc het onroerend erfgoed.

De ordonnantie betreffende het onroerend erfgoed werd in
maart jl. door de Hoofdstedelijke Raad goedkgekeurd en snel
in het Staatsbladbekendymaakt. Ze moet op 1 november e.k.
in werking treden, na de goedkeuring van de uitvoerings-
besluiten.

— Kan de Staatssecretaris me mededelen hoever het staat
met het opstellen van deze besluken ?

— Zijn sommige ervan reeds aan de Raad van State voorge-
legd?

— Zullen ze aan de Hoofdstedelijke Raad worden meege-
deeld, eventueel gekoppeld aan een debat in de bevoegde
Commissie?

Question n° 272 de Mme de Ville de Goyet du 16 juillet 1993
(Fr.):

Elaboration des arretes d'execution del'ordonnance relative
au patrimoine immobilier.

L'ordonnance relative au patrimoine immobilier a etc votee
par le Conseil regional en mars dernier et publiee rapidement
au Moniteur. Elle doit entrer en vigueur le 1° novembre
prochain, apres adoption des arretes d'execution.

— Le Secretaire d'Etat peut-il me preciser ou en est la proce-
dure d'elaborarion de ces arretes ?

— Cerrains ont-ils deja ete soumis au Conseil d'Etat ?

— Feront-ilsl'objetd'une communication—assortieeven-
tuellement d'un debat en Commission — au Conseil regional ?
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Aatwoord: Het opmaken van deze uitvoeringsbesluiten
gaat verder nadat we daarin ernstig belemmerd werden door
dezaak Tervurenlaan 120. Alle aandachr van de juriste van her
kabinet ging noodzakelijkerwijze naar het op punt stellen van
de repliek op deze agressie tegen het erfgoed en naar het opvol-
gen van de verschulende fases van de ingezette procedure.

Zodra ze goedgekeurd werden door de Regering die ze bij de
hervatting door mij voorgelegd zai krijgen, zullen de besluiten
voorgelegd worden aan de Raad van State.

De Gewestraad verzocht mij niet om een discussie in
Commissie.

7?^pona-;L'elaboration de ces arretes d'execution sc pour-
suit apres avoir ete sericusement entravee par 1'affaire du 120,
avenue de Tervueren. La juriste du cabinet a en effet eu son
attention necessairement requise pour mettre au point la repli-
que a cette agression centre Ie patrimoine et suivre les etapes
des procedures entamees. '

Les arretes seront soumis au Conseil d'Etat des qu'ils auront
etc approuves par Ie Gouvernement a qui je les soumettrai des
la rentree.

Je n'ai pas etc saisi d'unc demande dc debat en Commission
du Conseil regional.

Vraag nr. 273 van mevrouw de Ville de Goyet d.d. 16 juli 1993
(Fr.):

Beschermiag van het erfgoed. — Beperkt aantal voorstellen
tot het openen van een onderzoek.

In 1992 is het tempo van de bescherming van het erfgoed lets
versneld, wellicht omdat de dossiers die ten tijde van Minister
Desir werden ingediend, werden afgewerkt. Het tempo dat
men er vandaag op nahoudt doet echter niet hopen op een
werkelijke bescherming van het Brussels erfgoed. Er zou inder-
daad immers 300 jaar nodig zijn om de 9 000 gebouwen die
voorkomen in de vier categorieen van de dringende gevallen
van het Sint-Lukasarchief te beschermen.

De Staatssecretaris beschikt op elk ogenblik over een
honderdtal dossiers waarvoor een onderzoek zou kunnen
worden geopend. Gemiddeld behandelt hij er twee ofdrie per
maand.

Waarom legt de Staatssecretaris slechts een beperkt aantal
dossiers aan de Executieve voor ?

Anfwoon/.'TerwijI ze schrijft — en ik citeer — «Ie rythme
actuellement soutenu» (het huidige gestage ritme), klaagt het
geachte lid over het beperkte aantal dossiers die ik voorleg aan
de Gewestregering. Dat is een heel persoonlijke mening van
naar. Op 21 juli warener36 dossiers (engeen honderdtal zoals
zij opmerkt) in mijn kabinet. Enkele daarvan werden al cens
voorgelegd aan de Regering en werden om diverse redenen
uitgesteld, anderc worden binnenkort voorgelegd.

In de preambule van de vraag schat het geachte lid « dat er
met het huidige ritme 300 jaar nodig zijn om de
9 000 gebouwen die in de vier categorieen van de urgentielijst
van Sint-Lukas ingeschreven zijn, te beschermen ».

«300 jaar», is dat niet een beetje veel?

Wat mij betreft leidt volgende gedachte mijn stappen.

Amsterdam 4 000 beschermde gebouwen en landschappen.
Brussel, 400.

Dat is de omvang van de taak die aan de jonge Brusselse
Regering overgelaten werd door de federate Staat die, in
60 jaar in Brussel slechts met mondjesmaat beschermd heeft of
beschermde.

De achterstand moet ingehaald worden, daarover zijn het
geachte lid en ik het eens.

Om dit te doen haalt zij de 300 eerstkomende jaren aan:
ikzelf daarentegen zai tcvreden zijn met dc eerstkomende zes
maanden. Een beetje uitleg.

Zodra de besluiten klaar zijn — wat geen klein bier is, maar
wat volgens mijn instructies binnen de zes maanden klaar moet
zijn —, zai ik aan de Gewestregering voorstellen om:

Question n° 273 de Mme de Ville de Goyet du 16 juillet 1993
(Fr.):

Protection du patrimoine. —Nombrercstreint des proposi-
tions d'ouverture d'enquete.

La cadence des classements s'est legerement accelerec en
1992. II s'agissait sans doutc de finaliserles dossiers instruits du
temps du Ministre Desir. Le rythme actuellement soutenu nc
permet cependant pas d'esperer une protection reelle du patri-
moine bruxellois. En effet, il faudrait 300 ans pour protcger les
9 000 batiments qui figurent dans les quatre categories
d'urgence de Sint-Lukas.

Or, le Secretaire d'Etat a, en permanence, unc centainc dc
dossiers qu'il peut proposer a 1'ouverture d'enquete. Il en traitc
en moyenne deux ou trois par mois.

Pourquoi le Secretaire d'Etar ne presente-t-il qu'un nombre
restreint de dossiers a 1'Executif?

Reponse: Tout en evoquant — je cite — «le rythme actuel-
lement soutenu», 1'honorable membre se plaint du nombre
restreint de dossiers que je presente au Gouvernement regio-
nal. C'est la une opinion qui lui est toutc personnelle. Au
21 juillet, 36 dossiers et non une centaine comme signale par
1'honorable membre, sont a mon cabinet. Certains d'entre eux
ont deja etc presentes au Gouvernement et ont etc reportes
pour divers motifs; d'autres sont en voie d'etre presentes.

En preambule a sa question, 1'honorable membre estimc
« qu'au rythme actuel, il faudrait 300 ans pour proteger les
9 000 batiments qui figurent dans les quatre categories
d'urgence de Sint-Lukas ».

«300 ans», n'est-ce pas un peu beaucoup?

Pour ma part, la reflexion qui suit guide mes pas.

Amsterdam, 4 000 monuments et sites proteges. Bruxelles,
400.

C'est dire 1'ampleur de la tache qui a etc laissee A la jeune
Region bruxelloise par 1'Etat federal qui, en 60 ans, n'a classfe a
Bruxelles qu'avec parcimonie.

Il faut rattraper le retard, 1'honorable membre et moi
sommes d'accord sur ce point.

Pour ce faire, il evoque les 300 prochaines annees: pour nna
part, je me contenterai des six prochains mois. Je m'expliquc.

Des que les arretes seront prets — ce qui n'est pas une mince
tache, mais qui devra, selon mes instructions, etre terminee
dans les six prochains mois—, jeproposerai au Gouvernement
regional d'accorder:



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 30 September 1993 (nr. 33)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 30 septembre 1993 (n° 33) 3385

— het Ie beschermingsniveau toe tc kennen aan
18 000 monumenten en landschappen;

— evenals het 2e beschermingsniveau aan 3 000 daarvan.

Wat betreft de 400 tot op heden beschermde monumenten,
zij zullen progressief omringd worden door een
«vrijwaringszone» zoals bepaald in de ordonnantie.

— Ie 1° niveau de protection a 18 000 monuments et sites;

— ainsi que Ie 1s niveau de protection a 3 000 d'entre eux.

Quant aux 400 biens classes a ce jour, ils seront progressi-
vement entoures d'une ozone de protection* conformement
aux dispositions de 1'ordonnance.

Vraag nr. 274 van mevrouw de Ville de Goyet d.d. 16 juli 1993
(Fr.):

Samenwerkiagmet het verenigiagslevea op het vlak van de
bescherming van het erfgoed.

U wijst voortdurend, en terecht, op de noodzaak van een
samenwerking met het verenigingsleven, ten einde op het vlak
van de bescherming van het erfgoed een coherent beleid te
kunnen voeren.

— Kunt u mij het overzicht geven van de subsidies die aan
de verenigingen werden verleend en die werden ingeschreven
op de begroting voor de bescherming van de Monumenten en
Landschappen van de begroting 1992 en 1993 en kunt u mij
zeggen hoeveel hiervan reeds werd uitbetaald ?

— Weike redenen verklaren de gecumuleerde achterstand
bij her uitbetalen ? Sommigen zeggen dat de procedures te log
en te ingewikkeld zijn. Is dit waar ?

Antwoord: De betoelaagde verenigingen zijn:

'*' in het kader van de begrotingen 1992 en 1993:

— de vrienden van de UNESCO;

— Arcadia;

— Inter-Environnement Bruxelles;

— Quartier des Arts;

— Koning Boudewijnstichting.

— nu, in her kader van de begroting 1993 alleen:

— CHRU (Centre de ressources humaines);

— Koninklijkc Vereriiging der Historische Woonsteden;

— La Roue du temps (productiecentrum van RTBF Brus-
sel).

— in het kader van de begroting 1992 alleen:

— Epitaaf;

— BRAL (Brusselse Raad voor het Leefmilieu);

— MOB (Milieucommissie Oost-Brussel);

— ECDE (Exchange for Community Development in
Europe);

— AAM (Archives d'Architecture moderne) maar de vere-
niging heeft de modaliteiten van de brief met wederzijdse
verplichtingen niet aanvaard.

Question n° 274 de Mme de Ville de Goyet du 16 juillet 1993
(Fr.):

Collaboration avec Ie secteur assodatif en matiere de
protection du patrimoine.

Vous ne cessez de souligner, a juste titre, la necessit6 d'une
collaboration avec Ie secteur associatifpour mener une politi-
que coherente en matiere de protection du patrimoine.

— Pouvez-vous me donner Ie detail des subsides accordes
aux associations qui emargent au budget de la protection des
monuments et sites dans Ie cadre du budget 1992 et 1993, en me
precisant 1'etat actuel de la liquidation de ceux-ci ?

— Quelles sont les causes des retards accumules dans la
liquidation ? Certains mettent en cause des procedures trop
lourdes et trop complexes. Qu'en est-il ?

Reponse: Les associations subsidises sont:

— dans Ie cadre des budgets 1992 et 1993:

— les amis de 1'UNESCO;

— Arcadia;

— Inter-Environnement Bruxelles;

— Quartier des Arts;

— Fondation Roi Baudouin.

— a 1'heure actuelle, dans Ie cadre du seui budget 1993:

— CRHU (Centre de ressources humaines);

— Association Royale des Demeures historiques;

— La Roue du temps (RTBF centre de production de
Bruxelles).

— a 1'heure actuelle, dans Ie cadre du seui budget 1992:

— Epitaaf;

— BRAL (Brusselse Raad voor het Leefmilieu);

— CEBE (Commission de 1'Environnement Bruxelles-Est);

— ECDE (Exchange for Community Development in
Europe);

— AAM (Archives d'Architecture moderne) mais 1'associa-
tion n'a pas accepte les modalites de la lettre d'obligation.

424
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Als de procedures «te log en te ingewikkeld » zijn dan is dat
omdat het gebruik van de staatskas strikt gereglementeerd is en
dat houdt onvermijdelijk controles in. Het Rekenhof verwijst
naar de te volgen procedure in haar 142e boek (november
1986).

Monumenten en Landschappen conformeert zich hieraan.

De toelagen die ingeschreven zijn op de begroting 1992 zijn
voor het overgrote deel vereffend.

Rest er de tweede schijf voor het Quartier des Arts en de
MOB waar de vereffening voorzien is in de loop van het 4e
trimester. Het begeleidingscomite moet eerstvolgend samen-
komen. De vereffening zai gebeuren na goedkeuring van de
opdracht.

Voor de toelagen die ingeschreven zijn op de begroting 1993
zullen de eerste begeleidingscomites begin volgend jaar verga-
deren.

Si les procedures sont «trop lourdes et trop complexes*,
c'est que 1'usage des deniers publics cst reglementc et implique
des contr6les. La Cour des comptes rappelle la procedure a
suivre dans son 1426 cahier (novembre 1986).

Cest sur celle-ci que s'alignent les Monuments et Sites.

Les subventions engages sur Ie budget 1992 sont, dans la
majorite des cas, liquidees.

Reste la seconde tranche pour Quartier des Arts et CEBE
dont la liquidation est prevue dans Ie courant du 4s trimestre.
Le comite d'accompagnement doit se reunir prochainement.
La liquidation s'executera apres approbation de la mission.

Pour les subventions inscrites au budget 1993, les premiers
comites d'accompagnement auront lieu fin dc cette annee ou
au debut de 1'annee prochaine.

Vraag nr. 275 van mevrouw de Ville de Goyet d.d. 16 juli 1993
(Fr.):

Hetopstellen van een inventaris ran het Brussels oaroerend
erfgoed.

De Staatssecretaris moet werk maken van het opstellen van
de inventaris van het Brussels onroerend erfgoed.

— Kan hij mij zeggen wat als basis voor dit werk zai
dienen ?

— Wie wordt met het opstellen belast ?

— Wanneer is deze lijst klaar ?

— Kan de Staatssecretaris mij anderzijds zeggen op basis
van weike studie hij de bewaarlijst zai vaststcllen, alsmede de
lijst van de nieuw uit te voeren beschermingen, en wanneer de
ordonnantie in working zai treden ?

Antwoord';Het Staatssecretariaat houdt zich zowel met de
wettelijke als met de wetenschappelijke inventaris bezig. De
afwerking van de inventaris van de Vijfhoek is nakend. De lijst
van alle gebouwen bestaat. Voor de rest van het gewesrelijk
grondgebied zai de door het Sint-Lukasarchief bijgewerkte
inventaris af zijn voor het einde van het jaar.

En de nieuwe aanwervingen bij de Dienst Monumenten en
Landschappen tenslotte, moeten inzonderheid toelaten zo vlug
mogelijk verder te gaan met de wetenschappelijke inventaris
van het gebied buiten de Vijfhoek.

Wat betreft dc bewaarlijst, deze is reeds opgemaakt. Rest
alleen nog het regelen van de praktische modaliteiten.

Inzake de bewaarlijst, staat de ordonnantie mij toe op eigen
initiatief goederen in te schrijven zonder de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen extra te
belasten. Dit geldt niet voor de bescherming. Daar moet de
Commissie haar advies in de loop van de procedure kenbaar
maken. Wanneer de bescherming beschouwd wordt als de
erkenning van de belangrijke waarde van een goed, dan is het
in dc eerste plaats aan deskundigen om de waarde ervan vast te
stellen.

Question n0 275 de Mme de Ville de Goyet du 16 juillet 1993
(Fr.):

Realisation de Hnvcntaire da patrimoiae immobilier
Braxellois.

Le Secretaire d'Etat doit s'atteler a la realisation de 1'invcn-
taire du patrimoine immobilier Bruxellois.

— Peut-il m'indiquer ce qui va servir de base a ce travail ?

— Qui a ete charge de sa realisation ?

— Quand sera-t-il pret ?

— D'autrepart, le Secretaire d'Etat peut-il me dire sur base
de quelle etude, il determinera la liste de sauvegardc er les
nouveaux classements a etablir, lors de 1'entree en vigueur de la
nouvelle ordonnancc ?

Reponse: Le Secretariat d'Etat se preoccupe de 1'inventaire
lant legal que scientifique. L'inventaire du Pentagone est en
cours a'achevement. La liste de tous les bariments cxistc. Pour
le reste du territoire regional, 1'inventaire reactualisc du Sint-
Lukasarchief sera acheve avant la fin d'ann6e.

Enfin, les nouveaux engagements au Service des Monu-
ments et Sites doivent permettre notamment de poursuivrc le
plus rapidement possible 1'inventaire scientifique extra-
Pentagone.

Quant a la liste de sauvegarde, celle-ci est etablie. Seules les
modalites pratiques restent a resoudre.

En matiere de liste de sauvegarde, 1'ordonnance m'autorise
a prendre 1'initiative d'inscrire des biens sans surcharger d'un
travail supplementairela Commission Royale des Monuments
et Sites. Il n'en va pas de meme pour le classement ou la
Commission doit donner son avis dans le cours de la proce-
dure. Si le classement est considere comme la reconnaissance
de la valeur importante d'un bien, c'est aux experts en prioritc
qu'il revient d'en etablir la valeur.
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Vraag nr. 276 van mevrouw de Ville de Goyet d.d. 16 juli 1993
(Fr.);

Gcdeeltelifke bescherming van het Brugmannhuis.

DC Commissie van Monumenten en Landschappen had
unaniem gunstig advies verleend m.b.t. de volledige be-
scherming van het Brugmannhuis.

— Waarom heeft de Sraatssecretaris slechts geijverd voor
de gedeeltelijke bescherming van de meest opmerkelijke
elementen ?

— Op weike overwegingen heeft hij zich gebaseerd om van
het unaniem advies af te wijken ?

Antwoord: Het geachte lid gecft zeif antwoord op haar
vraag. Ik heb me inderdaad ingezet voor de bescherming van
het geheel van de meest kenmerkcnde elementen en niet slechts
van enkele delen van de meest kenmerkende elementen zoals
het geachte lid schijnt begrepen te hebben. De Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen moet geen
rekening houden met de juridische, economische, naar de om-
standigheden, financiele of andere dergelijke aspecten. De
Gewestregering moet dat wel.

En wat betreft het «eenparig advies » dat het geachte lid tot
tweemaal toe aanhaalt, moet men weten dat dit soort gegevens
niet vcrmeld staat en niet vermeld wordt in de verslagen die de
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
naar het Staatssecretaris stuurt. De Commissie brengt haar
advies uit met meerderheid van de aanwezige leden.

Question n° 276 de Mmc de Ville de Goyet du 16 juillet 1993
(Fr.):

Classement partielde I'hotel Brugmann.

La Commission des Monuments et des Sites avait emis un
avis unanime en favour du classement integral de I'hotel
Brugmann.

— Pourquoi Ie Secretaire d'Etat n'a-t-il defendu que Ie clas-
sement partiel des elements les plus remarquables ?

— Sur quelles considerations s'est-il base pour s'ecarter
d'un avis unanime ?

Reponse :V\ionoisA3\e, membre repond elle-meme ̂  sa ques-
tion. J'ai en effet defendu Ie classement de la totalite des
elements les plus remarquables, et non de certaines parties
seulement des elements les plus remarquables, commc semble
1'entendre 1'honorable membre. La Commission Royale des
Monuments et des Sites, quant a elle, n'a pas a se soucier des
aspects juridiques, economiques, circonstanciels, financiers ou
aucres de ses propositions; Ie Gouvemement regional, oui.

Quant a «1'avis unanime » qu'evoque, par deux fois, 1'hono-
rable membre, il faut savoir que ce genre de detail ne figure pas
et n'a pas a figurer dans les rapports que la Commission
Royale des Monuments et des Sites envoie au Secretariat
d'Etat. La Commission donne ses avis a la majorit6 des
membres presents.

Vraag nr. 277 van mevrouw de Ville de Goyet d.d. 16 juli 1993
(Fr.):

Reikwijdte en partners van de overeenkomst over de over-
dracht van het archievenpatriminium.

Over het conflict dat u hebt met de « Archives d'architecture
moderne » hebben de meest uiteenlopende geruchten de ronde
gedaan. U zegt dat een overeenkomst met betrekking tot de
overdracht van het archievenpatrimonium niet werd nage-
leefd.

Kan de Staatssecretaris me medelen:

— Met weike partners deze overeenkomst werd gesloten;

— Wat de preciese inhoud van deze overeenkomst was;

— Wanneer ze in werking trad;

— Weike aspecten ervan niet werden gercspecteerd;

— Of er wordt gewerkt aan een compromis om dit dossier
te deblokkeren?

Antwoord: 1. De partners zijn de Executieve van de Franse
Gemeenschap, de v.z.w. « Archives d'Architecture Moderne »
en de Franse Cultuurcommissie van de Brusselse Agglomera-
tie.

2. De studieopdracht bestaat uit de oprichting te Brussel
van een museum voor de architectuurarchieven van de Franse
Gemeenschap.

3. Sinds 1984.

4. De overdracht van de rechtsfondsen van het Museum
vond niet plaats. Daardoor waren noch de Gemeenschap,

Question n° 277 de Mme de Ville de Goyet du 16 juillet 1993
(Fr.):

Porteeet partenaires de/a convention suria cession dupatri-
moine des archives.

Le conflit qui vous oppose aux «Archives d'architecture
moderne» a fait 1'objet de rumeurs en sens divers. Vous
evoquez le non-respect d'une convention portant sur la cession
du patrimoine des archives!

Le Secretaire d'Etat peut-il me preciser:

— Quels etaient les partenaires de cette convention;

— Sur quoi poriait exactement la convention;

— Quand elle prenait cours;

— Quels sont les termes de celle-ci qui n'ont pas etc respec-
tes;

— Si une solution de compromis est en vue pour debloquer
le dossier ?

Reponse: 1. Les partenaires sont I'Executif de la Commu-
naute francaise, 1'a.s.b.l.« Archives d'Architecture Moderne*
et la Commission francaise de la Culture de 1'Agglomeration
de Bruxelles.

2. La mission d'etude consiste en la creation a Bruxelles
d'un Musee d'Archives d'Architecture de la Communautc
francaise.

3. Des 1984.

4. Le transfer! des fonds constiturifs du Musee ne s'est pas
realise. Des lors, ni la Communaute, ni la Region (qui a repris a
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noch het Gewest (dat op zijn begroting dc jaarlijks aan de vere-
niging gestorte toelage voor dit project weer opgenomen heeft)
in staat om het •nMusee d'Archives d'Architecture de la
Communaute francaise» op re richren.

5. Wat mij betreft, ik hoop het. Ik heb zeifs aan het eindc
van 1992 een bemiddelaar aangesteld. De vereniging vond dat
zij zonder kon.

son budget Ie subside annuel verse a cette association pour cc
pro jet) n'ont etc en mesure de creer Ie «Musec d'Archives
d'Architecture de la Communaute francaise».

5. Pour ma part, je Ie souhaite. J'ai meme nommc un media-
teur a la fin de 1'annec 1992. L'Association a cstime pouvoir
s'en passer.

Vraag nr. 278 van mevrouw de Ville de Goyet d.d. 16 juli 1993
(Fr.):

Financiering van derenovatie van hetKarelAlbertkasteelin
WatermaaI-Bosvoordc.

De bouw van kantoren op dit domein, als compensatie voor
de renovatie van het Karel Albertkasteel in Watermaal-
Bosvoorde, was een van de opiossingen om dit monument te
redden.

De Staatssecretaris heeft, zich klaarblijkelijk steunend op
een advies van de Commissie voor Monumenten en Lands-
chappen, dit compromis geweigerd en verkozen het Gewest de
gehefe renovatie te latenbetalen. Er doen geruchten de ronde
over een persoonlijk conflict in de meerderheid van de gemeen-
teraad.

Men kan de bestaande alternarieven echter wel in vraag stel-
len, des te meer daar de ruines van het kasteel in dergelijke
staat van verloedering zijn dat een algehele renovatie enorme
bedragen zou kosten.

Kan de Staatssecretaris ons in detail meedelen aan weike
financiele strucruur hij heeft gedacht om de restauratie van het
kasteel te waarborgen en ons ook zeggen binnen weike termijn
zijn project zou moeten worden verwezenlijkt?

Antwoordslk neem er nota van dat het geachte lid een be-
schermd iandschap liever had zien verdwijnen — zij ook al! —
en zou verkiezen een gebouw dat geifsoleerd is in zijn fabel-
achtige omgeving, te zien bederven door een bouwwerk van
4 250 m2 kantoren (met garages en parking) komende tot op
14 meter van de achtergevel en met een hoogte van 10 meter.

Er zijn drie redenen voor mijn beslissing:

enkele ernstige studie ̂
zeer overdreven te zijn;

— Op juridisch vlak hield het ontwerp geen steek: het BPA
hield een wijziging van het Gewestplan in en was niet in
eerbied met het gebied met bouwverbod aan de zoom van het
bos;

— Tenslotte offerde her voorstel een beschermd Iandschap
en kasteel op.

Ik heb nooit voorgesteld dat het Gewest dc volledige restau-
ratie op zich zou nemen. Deze suggestie werd aan het einde van
een technische vergadering die handelde over dit dossier door
een lid van het Bestuur naar voren gebracht.

— Het goed opnieuw kopen, zoals een lid van het Gewes-
telijk Besfuur voorstelde en hetgeleidelijk aan restaureren, met
prioriteit in de tijd, aan de behoudswerkzaamheden.

'ergoeding die de eigenaar eist werd door geen
tige studie gerechtvaardigd. Na onderzoek bleek ze
reven te ziin:

Question n° 278 de Mme de Ville de Goyet du 16 juillet 1993
(Fr.):

Financcment de la renovation du chateau Charles-Albert a
Watermacl-Boitsfort.

La construction de bureaux sur Ie site pour compenser Ie
cout de la r6novation du chateau Charles-Albert a 'watcrmacl-
Boitsfort etait une solution pour sauver ce monument.

Le Secretaire d'Etat, s'appuyant apparemment sur un avis dc
la Commission des Monuments et Sites, a refuse ce compro-
mis, lui preferant uneprise en charge integrale dc la renovation
par la Region. Certaines rumeurs font etat d'un conflit de
personnes au sein de la majoritc du Conseil communal.

On peut toutefois douter des alternatives exisrantes,
d'autant que les ruines du chateau sont dans un etat dc dclabrc-
ment tel que route renovation engloutirait des budgets enor-
mes.

Le Secretaire d'Etat peut-il nous detailler le montage finan-
cier qu'il a imagine pour assurer la restauration du chateau et
les delais de realisation de son projet ?

Reponse: Je prends acte dc ce que 1'honorablc membrc
aurait prefere voir disparattre un site classe — lui aussi! — et
aurait apprecie de voir un batiment, isole dans son ccrin,
degrade par une construction de 4 250 m2 de bureaux (avec
garages et parking) venant A 14 metres de la facade arriere et
s'elevant sur 10 metres de hauteur.

Trois raisons ont motive mon attitude:

— La compensation exigee par le proprietaire n'etait justi-
fiee par aucune etude financiere serieuse. Apres examen, elle
s'est revelee nettement exageree;

— Sur le plan juridique, le projet ne tenait pas la route: il
impliquait une modification du plan de secteur et ne respectait
pas la zone non aedificandi en bordure du foret;

— Enfin il sacrifiait un site qui avait etc classe tout commc
le chateau.

Je n'ai jamais proposfe une prise en charge integrale dc la
restauration par la Region. Cette suggestion a etc fake par un
membre de 1'Administration, a la fin d'une reunion technique
traitant de cc dossier.

— Racheter le bien, comme 1'a propose un membre de
1'Administrarion regionale et le restaurer progressivement, en
donnant la priorite, dans le temps, aux travaux de conserva-
tion.
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Vraag nr. 279 van mcvrouw de Ville de Goyet d.d. 16 juli 1993
(Fr.):

Weigering door de Staatssecretaris van sen beschermingson-
dcrzoek in de Leopoldswijk.

Nadat het een lijst met dringende gevallen had opgesteld,
kreeg het Sint-Lukasarchief de opdrachr 60 prioritairc
erfgoedzones af te bakenen. Minister-Voorzitter Charles
Picque had aanvaard deze zones in het Gewestelijk Ontwikke-
lingsplan op tc nemen.

Dc eerste zone is deze van de Leopoldswijk, waardoor de
administratieve diensten 30gebouwen ter bescherming
werden voorgesteld. De Staatssecretaris heeft echter geweigerd
een onderzoek met betrekking tot deze bescherming te openen.

Welkc redenen motiveren deze beslissing ?

Antwoord:lk kan het geachte lid melden dat de voorrangs-
gebieden voor behoud, op mijn initiatief, good geintegreerd
werden in het GOP.

Wat betreft de Leopoldswijk werden de voorafgaande
onderzoeken en de beschermingen door de Executieve
onderworpen aan de verwezenlijking van een globale studie
over de heropwaardering van het erfgoed van deze wijk. Deze
studie is nu afgesloten en de resultaten ervan beginnen zich te
openbaren want de Ministerraad van 20 juli heeft de nummers
14-16-18 van dc Guimardstraat beschermd, terwiji voor de
nummers 70 en 78 van de Wetstraat en 63 tot 73 van de
Aarlenstraat het onderzoek geopend werd.

Wat betreft de overige zou het geachte lid moeten weten dat
ik niet geweigerd heb net onderzoek voor de bescherming te
openen. Ik kan haar dus geen motivering geven voor een beslis-
sing die ik niet genomen heb.

Question n° 279 de Mme dc Ville de Goyet du 16 juillet 1993
(Fr.):

Re fusd'oavertured'eaquetesdeclassement par Ie Secretaire
d'Etat dans Ie quartier Leopold.

Apres avoir dresse une liste d'urgence, Ie «Sint-
Lukasarchief» avait etc charge de definir soixante zones priori-
taires pour Ie patrimoine, zones que Ie Ministre-President,
Charles Picque avait accepte d'integrer dans Ie PRD.

La premiere de ces zones concernait Ie quartier Leopold,
dont trente immeubles avaient ete proposes au classement par
1'administration. Or, Ie Secretaire d'Etat a refuse d'ouvrir les
enquetes relatives a ces classements.

Qu'est-ce qui a motive cette decision ?

Reponse: Je puis confirmer a 1'honorablc membre quc les
zones prioritaires de conservation ont bien et6 integrees dans Ie
PRD, a 1'initiative de mon cabinet.

A propos du quartier Leopold, les ouvertures d'enquete et
les cfassements ont etc subordonnes par Ie Gouvernement
regional a la realisation d'une etude globale de mise en valeur
du patrimoine du quartier. Celle-ci est terminee et les resultats
commencent a se manifester puisque Ie Conseil des Ministres
du 20 juillet a classe les 14-16-18 rue Guimard et a ouvert
1'enquete pour les 70 et 78 rue de la Loi aisni que pour les 63 a
73 rue d'Arlon.

Quant au reste, 1'honorable membre devrait savoir que je
n'ai pas «refuse d'ouvrir les enquetes relatives a ces classe-
ments*. Je ne puis done lui donner la motivation d'une deci-
sion que je n'ai pas prise.

Vraag nr. 280 van mevrouw de Ville de Goyet d.d. 16 juli 1993
(Fr.):
Bewaring van de meest opmerkelijke en door het Sint-

Lukasarchiet' ge'iaveatorieerde gebouwen.

In 1991 overhandigde de v.z.w. Sint-Lukasarchief, op
verzoek van Minister Desir, een lijst met de 2 500 meest
opmerkelijke gebouwen van Brussel, die op de bewaarlijst
verdienden voor tc komen. Twee besluiten waren voldoende
geweest om een minimale bescherming te waarborgen.

Tot op vandaag werd deze lijst echter niet gebruikt.

— Waarom niet ?

Antwoord: De kermis van het geachte lid lijkt mij ietwat
eigenaardig.

Waar vindt zij een wettelijke bepaling die mij gisteren of
vandaag toelaat, door middel van twee besluiten, 2 500 gebou-
wen — of zeifs een enkel — in te schrijven op een bewaarlijst ?

Voor het overige kan het geachte lid het antwoord op vraag
nr. 275 naslaan.

Question n° 280 de Mme de Ville de Goyet du 16 juillet 1993
(Fr.):
Saiivegardedesimmeubleslesplusremarquablesrepertories

par Ie «Sint-Lukasarchief».

En 1991, 1'a.s.b.l. «Sint-Lukasarchief» remettait, a la
demande du Ministre Desir, une liste des 2 500 immeubles les
plus remarquables de Bruxelles meritant de figurer sur la liste
de sauvegarde. II suffisait de prendre deux arretes pour leur
assurer une protection minimale.

Or, cette liste n'a a ce jour, pas ete utilisee.

— Pourquoi Ie Secretaire d'Etat ne 1'a-t-il pas valorisee ?

Reponse: La science de 1'honorable membre m'apparait
quelque peu particuliere.

Ou trouve-t-elle une disposition legale me permettant, hier
ou aujourd'hui, de faire figurer, via deux arretes, 2 500 immeu-
bles — ou un seui, il est vrai — sur une liste de sauvegarde ?

Pour Ie reste, 1'honorable membre voudra bien se reporter a
la reponse deja donnee a la question n° 275.

Vraag nr. 281 van mevrouw de Ville de Goyet d.d. 16 juli 1993
(Fr.):

Stand van de bewaringen van de fresco's van het nr. 13 aan
het Martelarenplcin.

De Staatssecretaris heeft ons gewaarborgd dat de fresco's
van her nr. 13 aan het Martelarenplein zich op een veilige

Question n° 281 de Mme de Ville de Goyet du 16 juillet 1993
(Fr.):
Etat de conservation des fresques du nP 13 de la place des

Martyrs.
Le Secretaire d'Etat nous a assure quc les fresques du n° 13

de la place des Martyrs, etaient en lieu sur, qu'il avait eu lui-
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plaats bevonden, zoals hij zeif heeft kunnen vaststellen, en dat
ze, eens de renovatie van het gebouw achter de rug, hoe dan
ook opnieuw in het gebouw zouden worden aangebracht.

Kan hij mij ter zake meer informatie verschaffen:

— Waar bevinden deze fresco's zich ?

— In weike staat van bewaring ?

— Hecft dc promotor beloofd ze te restaureren ? Op wiens
kosten ? Werden bij het Gewest ter zake subsidies gevraagd ?

— Weike waarborgen heeft men dat ze inderdaad in de
gerenoveerde gebouwcn zullen worden aangebracht ?

Aittwoord: De muurschilderingen op het nummer 13 van
het Martelarenplein zijn niet beschermd. De vraag handelt dus
niet over mijn bevoegdheden. Ik heb het geachte lid dit al
meegedceld bij haar interpellatie van 7 juni.

meme 1'occasion de Ie constater et qu'elles seraient en tout 6tat
dc cause reintegrees une fois la renovation du batiment ache-
vee.

Peut-il me donner des informations plus precises a cc sujet:

— A quelle adresse se trouvent ces fresques ?

— Dans quel ctat de conservation ?

— Le promoteur s'est-il engage a assurer leur restauration ?
Aux frais de qui ? Des subsides ont-ils etc demandes a la Region
a ce propos ?

— Quelles assurances a-t-on dc leur integration effective
dans les batiments renoves ?

Reponse: Les peintures murales du numero 13 dc la place
des Martyrs ne sont pas classccs. La question nc relcve done
pas de mes competences. J'ai signals ce fait a 1'honorablc
membre, lors de son interpellation du 7 juin.

Vraag nr. 282 van mevrouw de Ville de Goyet d.d. 16 juli 1993
(Fr.):

Hetstilliggen van een aantal dossiers totbeschermingoftot
opening van een onderzoek.

Ofschoon geen enkel ernstig argument het stilliggen ervan
kan veranrwoorden, wordt er niets meer gedaan in een aantal
dossiers tot bescherming of tot het openen van een onderzoek
ter bescherming.

1° Wachten op bescherming:

— De vrijmetselaarsloge in de Kluisstraat: het dossier is
klaar sedert november 1991.

— Dit is ook het geval voor het Omroepgebouw op het
Flageyplein, Kleine Dalstraat, A. Steursplein.

2° Wachten op het openen van een onderzoek:

— Koningsstraat 96 en 104;

— Hoedemakersstraat (Vastapaneblok);

— Leopold/Schildknaapstraat: neoklassieke woningen
bedreigd door een hotelproject;

— Beursschouwburg, A. Ortsstraat,

— Vlaams Theater;

— Hoek Wetstraat/Wetenschapsstraat;

— Kapcl van het Sint-Pietersziekenhuis;

— Thurn en Taxis;

— Bioscopen: Varietes, Metropole, Pathe;

— Militaire Ziekenhuizen: tijdens de overlegpleging was
de ambtenaar van het bestuur voor het erfgoed de enige die de
integriteit van het gebouw aan de Kroonstraat en de centrale
groene ruimte heeft verdedigd.

Kan de Staatssecretaris me zeggen, gebouw per gebouw,
hoever het staat met het dossier, en waarom de Hoofdstede-
lijke Executieve nog geen enkele beslissing ter zake heeft geno-
men?

Question n° 282 de Mme de Ville de Goyet du 16 juillet 1993
(Fr.):

Paralysie dcplusieurs dossiers en attcnte dc classement ou
d'ouverture d'enquete.

Alors qu'aucun element serieux ne semble justifier leur
paralysie, un certain nombre de dossiers sont en attente de clas-
sement ou d'ouverture d'enquete en vue du classement.

1° Classements en attente:

— La loge maconnique de la rue dc 1'Ermitage: le dossier
est complet dcpuis novembre 1991.

— C'est aussi le cas de 1'INR, place Flagey, rue dc Vallon,
Square A. Steurs.

2° Ouvertures d'enquete en attente:

— Rue Royale, 96 et 104;

— Rue des Chapeliers (tlot Vastapane);

— Rue Leopold/Ecuyer: maisons neo-classiques menacees
par un projet d'h6tel;

— «Beursschouwburg*, rue A. Orts;

— Theatre Flamand;

— Angle rue dc la Loi/de la Science;

— Chapelle de 1'hopital Saint-Pierre;

— Tour et Taxis;

— Cinemas: Varietes, Metropole, Pathe;

— Hopital militaire: au cours de la concertation, le fonc-
tionnaire de 1'administration du patrimoine a etc le seui a
defendre 1'integrite du batiment a front de 1'avenue de la
Couronne et 1'espace vert central.

Le Secretaire d'Etat peut-il me donner, immeuble par
immeuble, 1'etat d'avancement du dossier, les raisons qui justi-
fient le fait qu'ils n'aient encore fait 1'objet d'aucune delibera-
tion de 1'Executif regional ?
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Antwoord: Ik kan u geen « redenen » geven « die het feit dat
de genoemde dossiers nog niet het voorwerp uitmaakten van
enige bespreking door de Gewestexecutieve, rechtvaardigen»
en dit voor de enige reden dat alle genoemde dossiers, voor
zover ze reeds overgemaakt werden aan het kabinet, bespro-
ken werden door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, met uitzondering van de volgende vijf dossiers:

Beschermingen:

— De Logo van de Vrijmetselaars, Kluisstraat: dit gebouw
zai op de vrijwaringslijst ingeschreven worden en op die
manier beschermd zijn.

— Flageyplein: ik ben niet op de hoogte van een bescher-
mingsdossier voor dit plein. Het geachte Tid moet zich vergis-
sen.

Openingen van onderzoek:

— Thurn en Taxis: ik heb het dossier met betrekking tot
het Thurn en Taxis entrepot goed ontvangen. De Commissie
heeft onlangs het voorstel tot bescherming uitgebreid tot het
geheel van dc gebouwen en ik wacht op het dossier tenejnde
het voorstel tot bescherming van het geheel van dezc indus-
trigle site voor te leggen.

— Pathe: Er bestaat geen dossier over dit onderwerp. Over
weike Pathe spreekt het geachte lid ?

— Militair Hospitaal: Tot op heden ben ik niet in het bezit
van een dossier voorafgaand aan de bescherming. Maar ik
veronderstel dat het geachte lid weet dat de beslissing bij de
Minister-Voorzitter Hgt.

Reponse:]e ne puis vous donner «les raisons qui justifient Ie
fait que les dossiers dtes n'aienr encore fait 1'objet d'aucune
deliberation de 1'Execurif Regional» pour la bonne et simple
raison que tous les dossiers cites, pour autant qu'ils aient deja
etc transmis au cabinet, ont fait 1'objet d'une deliberation du
Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale, a 1'excep-
tion des cinq dossiers repris ci-apres.

Classements:

— La loge maconnique, rue de 1'Ermitage: ce batiment sera
inscrit sur !a liste de sauvegarde et ainsi protege.

— Place Flagey: je ne connais pas de dossier de classement
de cette place. L'honorable membre doit faire erreur.

Ouvertures d'enquete:

— Tour et Taxis. J'aibienrecu Ie dossier rclatif a l'entrep6t
de Tour et Taxis. La Commission ayant recemment complete
la proposition de classement a 1'ensemble des bsltiments,
j'attends ce dossier afin de presenter la proposition de classe-
ment de 1'ensemble du site industriel.

— Pathe: II n'existe pas de dossier a ce sujet. De quel Pathe
parle 1'honorable membre ?

— Hopital militaire: A 1'heure actuelle, je ne suis en posses-
sion d'aucun dossier d'enquete prealable au classement. Mais
je suppose que 1'honorable membre sait que Ie Ministre-
President a 1'initiative en ce dossier.

Vraag nr. 283 van mevrouw de Ville de Goyet d.d. 16 juli 1993
(Fr):

Afbraak van een gebouw in de Leopoldwijk, ondanks een
gunstig advies tot bewaring.

In 1991 werd voor de Leopoldwijk een studie uitgevoerd,
waarbij 60 gebouwen ter bescherming werden voorgesteld.

Ondanks het gunstig advies van de Commissie voor Monu-
menten en Landschappen werd niets ondernomen om deze
gebouwen re bewaren. Integendeel, aan het begin van de
Luxemburgstraat werden een aantal gebouwen gesloopt.

— Wat heeft de Staatssecretaris met de resultaten van deze
studie ondernomen ?

— Waarom heeft hij ze niet benut ?

Antwoord: Deze vraag leunt aan bij vraag nr. 279.

Het geachte lid vermeldt niet weike studie zij bedoelt. Wat
mij betreft, ik ken geen studie over de Leopoldwijk die in 1991
gepubliceerd of verwezenlijkt werd. Daarom heeft het ook
geen zin me een dubbele vraag over dit onderwerp te stellen.

Wat betreft het advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en landschappen ten voordele van de bescher-
ming van 60 door vermelde studie voorgestelde gebouwen,
daar ben ik ook niet van op de hoogte.

Daarentegen heb ik wel weet van een aantal voorstellen van
dc Commissie die ik doorgezonden heb naar de Gewestrege-
ring. Deze laatste heeft haar beslissing uitgesteld met dc vraag
dat er voorafgaand een studie tot heropwaardering van het
erfgoed zou uitgevoerd worden.

Question n° 283 de Mme de Ville de Goyet du 16 juillet 1993
(Fr.):

Demolitions d'immeubles dans Ie quartier Leopold malgre
an avis favorable de sauvegarde.

En 1991, Ie quartier Leopold faisait 1'objet d'une etude qui
proposait Ie classement de 60 immeubles.

Malgre 1'avis favorable de la Commission des Monuments
et Sites, rien n'a etc entrepris en vue de leur sauvegarde. Pire,
des batiments ont etc demolis a 1'entree de la rue du Luxem-
bourg.

— Qu'a fait Ie Secretaire d'Etat des resultats de cette etude ?

— Pourquoi ne les a-t-il pas exploites?

Reponse: Cette question rejoint la question n° 279.

L'honorable membre ne precise pas de quelle etude elle
parle. Pour ma part, je ne connais pas d'etude sur Ie quartier
Leopold publiee ou realisee en 1991. II est des lors vain de me
poser une double question a cc sujet.

Quant a 1'avis de la Commission Royale des Monuments et
des Sites en faveur du classement des 60 immeubles proposes
par ladite etude, je n'en ai pas plus connaissance.

Par centre, je connais un certain nombre de propositions de
la Commission que j'ai relayees aupres du Gouvemement
regional. Ce dernier a reporte sa decision en demandant
qu'une etude de mise en valeur du patrimoine soit realisee
prealablement.
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Deze studie is, zoals ik in antwoord op uw vraag nr. 279
reeds vermeldde, nu afgerond.

Cette etude vient de sc terminer, commc jc vous Ie signalc en
reponse a votre question n° 279.

Vraag nr. 284 van mevrouw de Ville de Goyet d.d. 16 juli 1993
(Fr.):

Niet-verleaging van hetmandaat van desecretarissea van de
Commissie voor Moaumenten en Laadschappea.

Het mandaat van de leden van dc Commissie voor Monu-
menten en Landschappen werd voor zes maanden verlengd,
d.w.z. tot de inwerkingtreding van de nieuwe ordonnantie.

Het mandaat van de secretarissen van de Commissie werd
echter niet verlengd. Een ervan werkt op dit ogenblik als
vrijwilliger voort.

— Kan de Staatssecretaris mij zeggen weike maatregelen hij
heeft getroffen om de normale working van deze Commissie te
waarborgen ?

— Heeft hij vast personeel aangeworven?

— Waarom heeft hij het mandaat van de secretarissen niet
verlengd ?

— Vindt hij het normaal dat een ervan zijn opdracht als
vrijwilliger moet voortzetten ?

Antwoord'.-De strenge toon die het geachte lid aanwendc in
haar vraag is ongepast want de Commissie beschikt nu, in
tegenstelling tot vroeger, alle werkdagen over een admini-
stratieve kracht en niet slechts 2 dagen per week.

Vooraleer dc vraag te beantwoorden moet ook de tweede
preambule aangepast worden.

Tot 1 mei 1993 beschikte de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen 2 dagen per week over een
secretaris en een adjuncr-secretaris. De vernieuwing van het
mandaat van de secretaris stelde zich niet vermits deze als
gepensioneerde werkte en geen voltijdse betrekking kon
aannemen.

De adjunct-secretaris oefent zijn taak nog steeds uit en is
geen vrijwilliger zoals het geachte lid beweert.

Laten we terugkeren naar de vragen:

1. De getroffen maatregelen om de normale werking van de
Commissie te verzekeren, bestaan in de ontwikkeling en de
goedkeuring van een administrarief kader van 6 voltijdse
personen;

2. De eerste aanwerving gebeurde op 24 mei, de laatste
moeten plaatsvinden in de loop van de maand augustus;

3. Zie hierboven;

4. Zie hierboven.

Question n° 284 dc Mme de Ville de Goyet du 16 juillet 1993
(Fr.):

Non-prolongation dumandatdes secretaires de la Commis-
sion des Monuments et Sites.

Lc mandat des membres de la Commission des Monuments
et Sites a etc prolonge pour six mois, jusqu'a 1'entree en vigueur
de la nouvelle ordonnance.

Or, les secretaires de la Commission n'ont pas et6 invites a
poursuivre leur mandat. L'un d'entre eux poursuit actuelle-
ment sa mission a titre b6nevole.

— Le Secretaire d'Etat peut-il me idetailler les mesures qu'il
a prises pour assurer le foncrionnement normal de la Commis-
sion?

— A-t-il engage des permanents ?

— Pourquoi n'a-t-ilpas prolonge le mandat des secretaires ?

— Trouve-t-il normal que 1'un d'entre eux soit contraint dc
travailler a titre benevole ?

Reponse ;Le ton severe dont use 1'honorable membre dans
sa question n'est pas de propos puisqu'aujourd'hui, a la diffe-
rence d'hier, la Commission dispose d'une presence adminis-
trative, tous les jours ouvrables et non plus limiree a 2 jours par
semaine.

Avant de r6pondre a la question, il convient cgalcmcnt dc
rectifier le deuxieme preambule.

Jusqu'au I," mai 1993, la Commission Royalc des Monu-
ments et des Sites disposait d'un secretaire et d'un secretaire
adjoint, 2 jours par semaine. Le renouvcllement du mandat du
secretaire ne s'est pas pose, celui-ci travaillant commc
pensionne et ne pouvant accepter une charge a temps plein.

Le secretaire adjoint exerce toujours sa tachc et n'est pas
b6nevole, comme 1'affirme 1'honorable membre.

Venons-en aux questions:

1. Les mesures prises pour assumer le foncrionnement
normal de la Commission consistent en 1'claboration et
1'approbation d'un cadre administratifde 6 personnes a temps
plein;

2. Le premier engagement a eu lieu le 24 mai, les derniers
doivent avoir lieu dans le courant du mois d'aout,

3. Voir supra;

4. Voir supra.

Vraag nr. 285 van mevrouw de Ville de Goyet d.d. 16 juli 1993
(Fr.):
De aanwerving van twaalf personen voor het bestuw van

het erfgoed.

Tijdens de zomer moet het bestuur Van het patrimonium
verhuizen naar meer aangepaste lokalen.

Question n° 285 de Mme de Ville de Goyet du 16 juillet 1993
(Fr.):

Recrutement de douze personnes a {'administration du
patrimoine.

L'administration du patrimoine doit d6menager dans le
courant de 1'ete dans des locaux plus adaptes.
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Kan de Staatssecretaris mij zeggen ofdit zai toelaten, tegen
september/oktober, de twaalfpersonen aan te werven waar-
voor de Executieve in november 1991 de toestemming had
verleend?

Antwoords Het antwoord is ja.

Le Secretaire d'Etat peur-il me dire si cela permettra d'enga-
ger, pour la rentree, les douze personnes dont 1'Executif regio-
nal avait autorise le recrutement des novembre 1991 ?

Reponse: La reponse est oui.

Vraag nr. 286 van mevrouw de Ville de Goyet d.d. 19 juli 1993
(Fr.);

Deherinrichting van het Tournay-Solvaypark en de renova-
tie van bet centrale gebouw.

De heraanleg van het Tournay-Solvaypark loopt ten einde.
Toch is het vooralsnog niet duidelijk wat er moet gebeuren met
het op dit ogenblik vcrvallen centrale gebouw in her park.

Het Bestuur voor Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu
had voor dit vervallen gebouw een project tor transformatie op
zijn Engels ingediend. Kostprijs: plus minus 30 miljoen.

De Overlegcommissie heeft met betrekking tot dit project
een ongunstig advies uitgebracht.

Kan de Staatssecretaris me meedelen:

— Hoeveel een volledige renovatie van het gebouw zou
kosten, in geval het gebouw inderdaad volledig zou worden
gerestaureerd;

— Hoeveel het Gewest hiervan ten laste zou nemen;

— Aan weike andere financieringsbronnen zai worden
gedacht;

— Op weike criteria men zich baseert om dc voorkeur te
geven aan een volledige eerder dan een gedeeltelijkerestauratie
van het goed;

— Wanneer de werken uiterlijk moeten starten ?

Antwoord it-let Tournay-Solvaypark en het kasteel zijn niet
beschermd, en maken noch deel uit van een voorafgaand
onderzoek. De vraag behoort dus tot de bevoegdheid van de
Minister van Huisvesting, Leefmilieu en Natuurbehoud.

Question n° 286 de Mmc de Ville de Goyet du 19 juillet 1993
(Fr.):

LereamenagementduparcTournay-Solvayetlarenovatioa
de son edifice central.

Le projet de reamenagement du pare Tournay-Solvay
s'acheve. Cependant certaines hypotheses pesent encore sur
1'edifice qui occupe le centre du pare, actuellement a 1'etat de
ruine.

Un projet de transformation de ce batiment en ruines a
1'anglaise avait etc depose par 1'administration des ressources
naturelles et de 1'environnement, pour un cour d'une trentaine
de millions.

La Commission de concertation a emis, sur ce projet un avis
defavorable.

Le Secretaire d'Etat peut-il me dire:

— Dans le cas ou une restauration complete serait entre-
prise, quel serait le cout d'une renovation de 1'entierete de
t'immeuble;

— Quelle serait la part prise en charge par la Region;

— Quellesautressourcesdefinancementserontenvisagees;

— Quels sont les criteres qui font preferer une restauration
totale, plutot qu'une restauration partielle du bien,

— Quel delai maximum a etc fixe pour le debut des
travaux ?

Reponse;Le pare Tournay-Solvay et son chateau ne sont ni
classes, ni A 1'enquete prealable. La question est des lors de la
competence du Ministre du Logement, de I'Environnement et
de la Conservation dc la Nature.

425
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L'urgence invoquee dans les arretes de 1'Executif (suite).
De BPA's Vorstlaan Oost en West te Watermaal-Bosvoorde. 3296
Le PPAS Souverain Est ct Quest a Watermael-Boitsfort.
De overeenkomst BRAT inzake hotelinfrastructuur te Brus- 3307

sel.
La convention BRAT en matiere d'infrastructures hotelieres a

Bruxelles.
De programma's voor de bestrijding van de werkloosheid en 3308

de culturele verenigingen en de verenigingen voor perma-
nente vorming.

Les programmes de resorption du ch6mage occupes par les
associations culturelles et d'education permanente.

Besluit van de Executieve van 28 december 1992 betreffende 3309
de toekenning van een subsidie voor de informatisering
van de plaatselijke besturen.

Arrete de 1'Executif du 28 decembre 1992 relatif a 1'octroi
d'une subvention pour 1'informatisation des pouvoirs
locaux.

De Europese conferentie over de lokale besturen in het nieuwe 3268
Brusselse halfrond.

La conference du Parlement europeen sur les pouvoirs locaux
dans le nouvel hemicycle bruxellois.

Niet naleving door de GOMB van de wet op de overheids- 3310
opdrachten.

Non respect de la loi sur les marches publics par la SDRB.
Samenstelling van het kader van de pararegionalen. 3313
Composition du cadre des pararegionaux.
Samenstelling van de raad van beheer van Tele Bruxelles. 3313
Composition du conseil d'administration de Tele Bruxelles.
Lijst van dc reisgezellen van de Minister-Voorzitter naar 3314

Peking.
Liste des accompagnants du Ministre-President au voyage a

Pekin.
Afgifte van een vergunning voor een hondepiste (vervolg 3268

vraag nr. 598).
La delivrance d'un permis d'urbanisme pour une piste

d'education canine (suite question no 598).

Balans van de gewestelijke toestand overeenkomstig het 3315
koninklijk besluit houdende het Algemeen Rcglement op
de Gemeentelijke Comptabiliteit.

Bilan de la situation regionale conformement a 1'arrete royal
portant le Reglement general sur la Comptabilite commu-
nale.

De plaatsing van doorstraalpylonen voor mobilofoons met 3296
inachtneming van de ordonnantie op de stedebouw.

L'implantation de pylones relais pour mobilophones dans le
respect de 1'ordonnance sur 1'urbanisme.

Stadsverlichting als instrument in de strijd tegen de criminali- 3268
teit.

Eclairage public comme instrument dans la lutte centre la
criminalite.

Toekomst van de collecties van her Mundaneum. 3268
Avenir des collections du Mundaneum.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwcrp

Objet

Bladzijdc

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

9. 6.1993 640 Vandenbossche

9. 6.1993 641 de Ville de Goyet

14. 6.1993 642 Nagy

14. 6.1993 643 Vandenbossche

14. 6.1993 644 Vandenbossche

19. 7.1993 645 Simonet

11. 7.1993 646 de Looz-Corswarem

15. 6.1993 647 Nagy

15. 6.1993 648 Nagy

25. 6.1993 649 Zenner

25. 6.1993 650 Maingain

24. 6.1993 651 Drouart

24. 6.1993 652 Nagy

24. 6.1993 653 de Looz-Corswarem

24. 6.1993 654 Vandenbossche

24. 6.1993 655 Vandenbossche

* Question sans reponsc
o Question avcc reponse provisoirc

** Question avec reponsc

Onvoldoende maatregelen ter bewaring van dc gemeentcar- 3316
chieven.

Mesures insuffisantes pour la conservation des archives
communales.

Voorstellen naar aanleiding van «'Wonen te Brusscl». 3317
Propositions d'action de 1'etude «Habiter Bruxelles».
Het gebrek aan informatie van de buurtbewoners in het kader 3318

van de projecten van de Zuidwijk.
L'absence d'information des riverains dans Ie cadre des

projets du quartier du Midi.
SST. — Vergoeding voor de door de SST doorkruistc gemeen- 3268

ten.
Indemnite aux communes traversees par Ie TGV.
Overzicht van de ministeriele commissies en comites. 3269
Apercu des commissions et comites minist6riels.
De dure overeenkomst tussen de Executieve en Cooparch 3320

m.b.t. het opstellen van het Gewestelijkc Ontwikkelings-
plan.

La convention couteuse entre 1'Executif et Cooparch dans Ie
cadre de 1'elaboration du PRD.

Doelstelling van de affichecampagne « Brussel geeft u de 12 » 3269
Objectifdela campagne d'affichage « Bruxelles vous recoit 12

sur 12 » •
De dringendheid aangehaald in de besluiten van de Execu- 3270

tieve (vervolg).
L'urgence invoquee dans les arretes de 1'Executif (suite).
De samenstelling van de Gewestclijke Ontwikkelings- 3297

commissie.
La composition de la Commission Regionale dc Developpe-

ment.
Mogelijke gewestelijke subsidie van de gemeente Molehbeek 3322

voor haar deelneming aan her kapitaal van RWDM.
Subvention eventuelle de la R6gion a fa commune de Molen-

beek pour sa participation au capital du RWDM.
De door sommige gemeenten geheven belasting op dc gratis 3270

weekbladen.
Taxe sur les hebdomadaires gratuits imposes par certaines

communes.
De beroepsopleiding van het personeel van het centrum voor 3323

slachtofferhulp van Schaarbeek.
La formation du personnel du centre d'aide aux victimes a

Schaerbeek.
De 500 extra parkeerplaatsen in het gebouw « Les Croisades » 3270

in de Noordwijk.
Les 500 places de parking supplementaires du batiment« Les

Croisades* dans Ie quartier Nord.
De aankoop van wagens voor de politiekorpsen van het Brus- 3324

sels Hoofdstedelijk Gewest.
L'achat de voitures en faveur des polices de la Region dc

Bruxelles-Capitale.
GESCO's. — Tewerkstelling in Brusselse gemeentebesturen. 3297

— Taalaanhorigheid.
ACS employes dans les communes bruxelloises. — R6le

linguistique.
Gebruik van het openbaar vervoer en de fiets door de 3325

kabinetsleden.
Utilisation des transports en commun et du velo par les

membres du cabinet.
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Datum
—

Date

Vraag nr.
— Auteur

Question n°

Voorwerp
—

Objet

Bladzijde
—

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

24. 6.1993 656 Simonet

24. 6.1993 657 Simonet

25. 6.1993 658 Nagy

25. 6.1993 659 Simonet

30. 6.1993 660 Vandenbossche

5. 7.1993 661 Vandenbussche

5. 7.1993 662 Vandenbussche

5. 7.1993 663 Vandenbussche

5. 7.1993 664 Vandenbussche

5. 7.1993 665 Vandenbussche

19. 7.1993 666 Paternoster

19.7.1993 667 de Ville de Goyet

* Question sans r6ponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Initiatieven en bevoegdheden van de Staatssecretaris toege-
voegd aan de Minister belast met Financien inzake migran-
tenbeleid.

Initiatives et competences du Secretaire d'Etat adjoint au Mi-
nistre des Finances en matiere d'immigration.

De publikaties van het departement en van de organen die
eronder ressorteren.

Les publications du departement et des organismes qui en
dependent.

Het aantal stedebouwkundige overtredingen en het gevolg
gegeven aan de klachten.

Le nombre d'infractions en matiere d'urbanisme et la suite
donnee aux plaintes.

Advies van de Inspectie van Financien over de gewestelijke
subsidie ter bevordering van de integratie.

Avis de 1'Inspection des Finances sur la subvention regionale
en vue de promouvoir 1'integration.

Stedebouwkundige opiossing voor het militair hospitaal te
Evere.

Solution urbanistique pour 1'hopital militaire a Evere.
Toepassing taalwetgeving in dc gemeenten van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest. — Aantal geschorste en vernie-
tigde benoemingen.

Application de la loi linguistique dans les communes de la
Region de Bruxelles-Capitale. — Nombre de nominations
suspendues et annulees.

Toepassing taalwetgeving in de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. — Pariteit afdelingschef en hoger
op 31 december 1992.

Application de la legislation linguistique dans les communes
de la Region de Bruxelles-Capitale. — Parite chef de divi-
sion et grades superieurs au 31 decembre 1992.

Toepassing taalwetgeving in de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. —Gesubsidieerde contractuelen.

Application de la legislation linguistique dans les communes
de la Region de Bruxelles-Capitale. — Contractuels
subventionnes.

Toepassing taalwetgeving in de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. — Toegang voor niet-Belgen tot
betrekkingen bij gemeentebesturen.

Application de la legislation linguistique dans les communes
de la Region de Bruxelles-Capitale. — Acces de non-Beiges
a des emplois aux administrations communales.

Toepassing taalwetgeving in de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. — Contracruele personeelsleden
voor de integratieprojecten.

Application de la legislation linguistique dans les communes
de la Region de Bruxelles-Capitale. — Membres du
personnel contractuels engages dans le cadre dc projets
d'integration.

De beheerders van de fondsen waaraan sommige gemeenten
de opbrengst van de kantoorbelasting voor 1992 hebben
gestort.

Gestionnaires des fonds auxquels certaines communes ont
affecte la taxe sur les bureaux en 1992.

Alternatief project van de wijkbewonersvoor het herinrichten
van het Militair Hospitaal.

Projet d'amenagement alternatif pour 1'Hopital militaire
propose par Tes riverains.

3326

3271

3297

3271

3328

3272

3272

3273

3273

3273

3328

3329
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

19. 7.1993 668 Nagy

19. 7.1993 669 Nagy

19. 7.1993 670 Nagy

19. 7.1993 671 Nagy

19. 7.1993 672 Nagy

16. 7.1993 673 Vandenbossche

22. 7.1993 674 Drouart

22. 7.1993 675 Drouart

26. 7.1993 676 Nagy

26. 7.1993 677 Nagy

26. 7.1993 678 Nagy

28. 7.1993 679 Drouart

29. 7.1993 680 Simonet

4. 8.1993 681 Grouwels

8. 9.1993 682 Vandenbossche

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Verplichting van GOMB om bij de Executieve verslag uit te 3298
brengen over de voortgang van de projecten.

Obligation de la SDRB a rendre compte de 1'etat d'avance-
ment des projets a 1'Executif.

M:t. van de 3298
sluit.

Moyenne des subventions de la SDRB supericure a 30 p.c. de
1'investissement total et contraire a 1'arrete de subvention-
nement.

Onvoldoendc duidelijkheid in de algemene uitgavenbe- 3299
groting inzake de subsidies van de GOMB.

Manque de precision dans Ie budget general des depenses des
subsides de la SDRB.

Uitvoeringsschema voor de vastgoedprojecten in het drieja- 3300
renplan 1990-1993 van de GOMB.

Calendrier d'execution des projets immobiliers du plan trien-
nal de la SDRB entre 1990 et 1993.

Beoordeling van de drie door de GOMB verwezenlijkte reno- 3300
vaties.

Evaluation des trois projets de renovation realises par la
SDRB.

Doel en werkingsstructuren van de v.z.w. « Bruxelles 2000 ». 3330
Objectif et structures de fonctionnement de 1'a.s.b.l.

« Bruxelles 2000 ».
Houding van de toezichthoudende overheid ten aanzien van 3332

het ontslag van een sociaal bemiddelaarster te Schaarbeek.
Attitude de la tutelle face au licenciement d'une mediatrice

sociale a Schaerbeek.
De financiele beleggingen van de gemeenten in de vorm van 3274

aankoop en verkoop van aandelen van prive-
maatschappijen.

Placements financiers des communes sans forme d'achat et dc
vente d'actions de societes privees.

De dringendheid in de besluiten van de Executieve. 3301
L'urgence invoquee dans les arretes de 1'Executif.
De dringende noodzakelijkheid waarop men zich in de beslui- 3332

ten van de Executieve beroept.
L'urgence invoquee dans les arretes de 1'Executif.
De financiele bijdrage van het Gewest aan de exportac- 3274

tiviteiten van de KMO's.
L'intervention finandere de la Region a 1'egard des activites

liees a 1'exportation des PME.
De sociale begeleiding bij een project voor stadsvernieuwing 3333

in de Kuregemwijk.
L'accompagnement social dans une op6ration de renovation

urbaine dans Ie quartier de Cureghem.
Beroep op een prive-consultant voor de opstelling van het 3334

Gewestelijk Ontwikkelingsplan (vervolg).
Recours a un consultant privc pour 1'elaboration du Plan

regional de developpement (suite).
Maatregelen tegen het deficit van het onderwijs in de 3275

19 gemeenten.
Mesures a 1'encontre du deficit de 1'enseignement dans les

19 communes.
Uitbatingsvergunningen voor autokerkhoven en onderzoek 3301

naar bodemvervuiling.
Permis d'exploitation pour cimetieres de voitures et cxamen

de la pollution du sol.
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Datum
—

Date

Vraag nr.
— Auteur

Question n°

Voorwerp
—

Objet

Bladzijde
—

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoirc

** Question avec reponse

Minister belast met Financien, Begroring, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen
Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations exterieures

4. 3.1993

14. 6.1993

16. 6.1993

21. 6.1993

24. 6.1993

24. 6.1993

2. 7.1993

173 de Lobkowicz **

209 Vandenbossche **

210 Vandenbossche **

211 Simonet ^.„ ^
^ <,-.^-A

212 Vandenbossche

213 Simonet

214 Simonet

Gemiddeld jaarlijks uurrooster van de gemeentelijke en ge- 3335
westelijke ambtenaren.

Moyenne horaire annuellc dc travail des fonctionnaires
communaux et regionaux.

Overzicht van de ministeriele commissies en comites. 3337
Apercu des commissions et comites ministeriels.
Gebruik van het Nederlands door buitenlandse ambassades 3337

ten aanzien van Vlaamse Brusselaars.
Emploi du neerlandais par les ambassades etrangeres a 1'egard

des Bruxellois flamands.
Wettelijkheid van een subsidie aan de Franse orde van de 3275

advocaten van de Brusselse balie voor een concert.
Legalite d'une subvention a 1'ordre francais des avocats du

barreau de Bruxelles pour un concert.
Gebruik van het openbaar vervoer en de fiets door de 3338

kabinetsleden.
Utilisation des transports en commun et du velo par les

membres du cabinet.
De publikaties van het departement en van de organen die 3338

eronder ressorteren.
Les publications du departement et des organismes qui en

dependent.
Ontwerp van besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Execu- 3339

tieve houdende bewarende maatregelen inzake de loop-
baan en de mobiliteit van personeeisleden die van de Ge-
westelijke Economische Raad voor Brabant zijn overge-
gaan naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Projet d'arrete de 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale portant des mesures conservatoires en matiere de
carriere et de mobilite des membres du personnel qui ont
etc transferes du Conseil economique regional pour Ie
Brabant a la Region de Bruxelles-Capitale.

Minister belast met Huisvesong, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid
Ministre du Logement, de 1'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Polirique de 1'Eau

29. 1.1992

11. 2.1992

26. 3.1992

27. 4.1992

29. 7.1992

124

126

143

151

160

Roelants

Adriaens

Andre

de Lobkowicz

de Lobkowicz

* Aanmoediging van het gebruik van zonneenergie in nieuwe 3276
gebouwen.

Promotion de 1'utilisarion de 1'energie solaire dans les nouvel-
les constructions.

* Hetrecyclerenvangebruikteolienendierlijkeenplantaardige 3276
vetten.

Le recyclage des huiles et graisses animales et vegetales
usagees.

* Overeenkomsten gesloten door het BIM en de GOMB. 3276
Conventions passees par 1'IBGE et la SLRB.

* Betwistbaar gebruik van het portvrijdom door ambtenaren 3276
van het BNRL.

Utilisation contestable de la franchise postale par des fonc-
tionnaires de 1'ARNE.

* Gedeeltelijke concessie van het gebied Kinsendael. 3276
Concession partielle du site du Kinsendael.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

11. 8.1992

24. 9.1992

I.10.1992

28.10.1992

II.12.1992

11.12.1992

13. 1.1993

14. 1.1993

164 Adriaens

174 Roelants

180 Drouarr

188 Vandenbossche

195 Vandenbossche

196 Vandenbossche

204 Paternoster

205 de Lobkowicz

21. 1.1993 209 Vandenbossche

20. 1.1993 210 Vandenbossche

25. 1.1993 211 Nagy

27. 1.1993 212 Nagy

2. 2.1993 214 Vandenbossche

5. 2.1993 215 de Lobkowicz

11. 2.1993 218 Nagy

11. 2.1993 219 Nagy

11. 2.1993 220 Nagy

11. 2.1993 222 Nagy

11. 2.1993 223 Vandenbossche

11. 2.1993 224 Nagy

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoirc

** Question avec reponse

Het vervolgen van milieumisdrijven. 3277
La repression des atteintes a 1'environnement.
Installatie van regenwaterputten bij nieuwbouw. 3277
Installation de citernes d'eau de pluic pour les nouvelles cons-

tructions.
Aantal afsluitingen van de waterdistributie in het Gcwest. 3341
Nombre de coupures d'eau dans la Region.
Structuur en activiteitcn van de inspecriediensten onder de 3277

bevoegdheid van dc Minister.
Structure et activites des services d'inspecrion relevant dcs

attributions du Ministre.
Samenstelling en organisatie van de kabinetten. 3277
Composition et organisation des cabinets.
Samenstelling en organisatie van de kabinetten. 3277
Composition et organisation des cabinets.
Het riolenprobleem van laag Vorst. 3277
Le probleme des egouts du bas de Forest.
Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling 3278

met de andere Executieven.
Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspondancc

avec les autres Executifs.
Selectieve ophaling van vervallen geneesmiddelen. 3278
Collecte selective de medicaments perimes.
Selectieve ophaling en recyclage van de spuitbussen. 3342
Collecte selective et recyclage des aerosols.
De dringende noodzakelijkheid in de besluiten van de Execu- 3278

tieve (vervolg).
L'urgencc invoquee dans les arretes d'Executif (suite).
Het Brussels nijverheidsakkoord van mei 1991. 3278
L'accord de branche bruxellois de mai 1991.
Milieu-invloeden op de bewaring van het cultured erfgoed te 3278

Brussel.
Effets de 1'environnement sur la sauvegarde du patrimoine

culturel a Bruxelles.
Sensibilisering tot milieuvriendelijk verbruik. 3278
Sensibilisation a 1'eco-consommation.
De verwijdering van de produkten uit fotolaboratoria. 3278
Elimination des produits de laboratoires photographiques.
De colloquia over de verpakkingen gcorganiseerd door het 3279

BIM.
Les colloques sur les emballages organises par 1'IBGE.
Het statuut van de personen van de eel« Milieuinspectie » bij 3343

het BIM.
Le statut des personnes de la cellule «Inspectoral dc 1'Environ-

nement» a 1'IBGE.
De erkenningscommissie inzake gevaarlijke afvalstoffen. 3279
La commission d'agriation des entreprises en matierc de

dechets dangereux.
Gratis parkeerruimte voor ambtenaren en personeclsleden 3279

van parastatale insrellingen.
Emplacement de stationnement gratuit pour les fonctionnai-

res et membres du personnerde parastataux.
Uitbreiding van de drukkerij VHD. 3279
Extension de 1'imprimerie VHD.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

26. 2.1993 225 Vandenbossche

24. 2.1993 226 Drouart

26. 2.1993 227 Debry

4. 3.1993 228 de Lobkowicz

12. 3.1993 232 Debry

12. 3.1993 233 Debry

12. 3.1993 234 Debry

12. 3.1993 235 Debry

12. 3.1993 236 Drouart

22. 3.1993 237 Debry

22. 3.1993 238 Debry

22. 3.1993 239 de Lobkowicz

24. 3.1993 240 Nagy

24. 3.1993 241 Debry

25. 3.1993 242 de Lobkowicz

''' Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Weigering van toepassing van ordonnanties door de rechts- 3279
colleges.

Refus d'application d'ordonnances par les juridictions.
De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijke open- 3345

bare maatschappijen en van de leden van de adviesraden.
Les emoluments des administrateurs des societes publiques de

la Region et des membres des conseils consultatifs.
Het mechanisme voor de terugbetaling van de leningen voor 3345

de sociale huisvesting.
Le mecanisme de remboursement des emprunts du logement

social.
Toelage aan de v.z.w. «Reseau Idee». 3279
Subvention a 1'a.s.b.l. «Roseau Idee».
De gemiddelden in 1991 en 1992 van de normale huurwaar- 3347

den.
Les valeurs moyennes en 1991 et 1992 des valeurs locatives

normales.
De terugbetaling van werken die onrechtmatig aan de huur- 3348

ders van de Anderlechtse Haard werden aangerekend.
Le remboursement de travaux indument factures aux locatai-

res du Foyer anderlechtois.
De voorwaarden voor het verlenen van voorrang bij het ver- 3349

krijgen van een volkswoning.
Les conditions d'octroi de priorites a 1'acces au logement

social.

De afwijkingen van de voorrangsregeling voor het verkrijgen 3350
van volkswoningen.

Les derogations au regime de priorites a 1'acces au logement
social.

De aan de gemeenten verleende subsidies. 3351
Les subsides aux communes.
Het stringente karakter van de omzendbrieven van de 3352

BGHM.
Le caractere contraignant des circulaires de la SLRB.
Technische normen met betrekking tot het bouwen van 3352

volkswoningen.
Les normes techniques relatives a la construction de loge-

ments sociaux.

Herstelling van de borden «Zonienwoud» in hun oor- 3353
spronkelijke staat.

Restauration des panneaux « Foret de Soignes » dans leur pris-
tin etat.

Controle van de wets- en verordeningsbepalingen met 3280
betrekking tot het leefmilieu.

Controle des dispositions 16gales et reglemenraires en matiere
d'environnement.

Het meedelen, door de openbare vastgoedmaatschappijen, 3353
van informatie met betrekking tot de bewegingen in het
huurdersbestand.

La transmission par les SISP d'informations sur les mouve-
ments dc locataires.

Subsidie voor 1993 aan de v.z.w. Inter-Environnement- 3280
Bruxelles.

Subvention 1993 a 1'a.s.b.l. Inter-Environnement Bruxelles.

426
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

2. 4.1993 243 Drouart

9. 4.1993 244 de Lobkowicz

14. 4,1993 247 Nagy

16. 4.1993 248 Nagy

16. 4.1993 249 Nagy

26. 4.1993 250 Adriaens

28. 4.1993 251 de Looz-Corswarem

30. 4.1993 252 de Looz-Corswarem

13. 5.1993 253 Grouwels

10. 5.1993 254 Nagy

10. 5.1993 255 Nagy

14. 5.1993 256 Adriaens

13. 5.1993 257 Nagy

24. 5.1993 258 Grouwels

19. 5.1993 259 Debry

14. 6.1993 261 Vandenbossche

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoirc

** Question avec reponse

De publicitaire kosten van de berichten van de Minister in 3354
verscheidene publikaties.

Les frais publicitaires des messages du Ministre dans diverses
publications.

Proefboringen met het oog op het capteren van water. 3280
Sondages en vue de captation d'eau.
Ophaling van recyclecrbare kledingstukken en afval door de 3280

v.z.w. Terre.
Le ramassage de vetements et de dechets recyclables par

1'a.s.b.l. Terre.
De exploitatievergunning van het bedrijf Stevens in Schaar- 3280

beck.
Le permis d'exploitation des etablissements Stevens a Schaer-

beek.
De door de Europese Commissie vastgestelde overtredingen, 3280

door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de EEG-
richtlijnen.

Les infractions aux directives CEE relevees par la Commis-
sion Europeenne pour la Region de Bruxelles-Capitale.

De recyclage van bouwafval. 3280
Le recyclage des dechets de construction.
Resultafen van de ophaling van huishoudelijk chemisch afval. 3355
Resultats de collectes des dechets chimiques menagers.
Benoeming van de leden van de beheercommissies voor de 3281

gewestelijke natuurreservaten Zonienwoud, Zavelenberg
en Moeraske.

Nomination des membres des commissions de gestion des
reserves naturelles regionales de la foret de Soignes, du
Zavelenberg et du Moeraske.

Samenstelling van het kader van de pararegionalen. 3281
Composition du cadre des pararegionaux.
Dringende spoed in de besluiten van de Executieve (vervolg). 3281
L'urgence invoquee dans les arretes de 1'Executif (suite).
Spoedbehandeling van de besluiten van de Executieve 3281

(vervolg).
L'urgence invoquee dans les arretes de 1'Executif (suite).
De deelneming van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan 3281

het Comite voor de toewijzing van een Europees ecolo-
gisch label.

La participation de la Region de Bruxelles-Capitale au
Comite d'attribution du label ecologique europecn.

De bestemming van het niet-recycleerbaar afval ingezameld 3356
tijdens de selectieve ophalingen.

La destination des dechets non recyclables issus de la collecte
selective.

Verhouding van de sociale woningen in het Hoofdstedelijk 3281
Gewest.

Proportion des logements sociaux dans la Region bruxelloise.
Het aantal niet-Belgische huurders in de sociale huisvesting. 3282
La proportion de locataires non beiges dans les logements

sociaux.

EG-richtlijnen betreffende de instandhouding van de na- 3282
tuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

Directives CEE relatives a la conservation des habitats natu-
rels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

14. 6.1993 262 Zenner

14. 6.1993 263 Vandenbossche

16. 6.1993 264 Vandenbossche

21. 6.1993 265 Adriaens

25. 6.1993 266 Adriaens

24. 6.1993 267 Nagy

24. 6.1993 268 Vandenbossche

24. 6.1993 269 Vandenbossche

24. 6.1993 270 Simonet

30. 6.1993 271 Adriaens

28. 7.1993 272 Drouart

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

Oprichting van de NV Fost Plus belast met de organisatie van
de recyclage van huishoudelijke verpakkingen.

Creation de la SA Post Plus chargee de 1'organisation du recy-
clage des emballages menagers.

Overzicht van de ministeriele commissies en comites.
Apercu des commissions et comites ministeriels.
Toenemend gebruik van de «fish finder » in de hengelsport.
Utilisation accrue du «fish finder* (detecteur de poissons)

pour la peche a la ligne.

Aantal afbraken en constructies van woongebouwen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Nombre de demolitions et de constructions de bailments resi-
dentiels en Region de Bruxelles-Capitale.

De investeringen voor de waterzuivering en de participatie
van het Vlaams Gewest.

Les investissements d'epuration des eaux et la participation de
la Region flamande.

De aanwezigheid van de vertegenwoordigers van het BIM in
de overlegcommissies.

Presence des representants de 1'IBGE aux commissions de
concertation.

Gebruik van het openbaar vervoer en de fiets door de
kabinetsleden.

Utilisation des transports en commun et du velo par les
membres du cabinet.

Inspraak van de Hoofdstedelijke Raad bij de uitvoering van
de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen.

Participation du Conseil regional a 1'execution de 1'ordon-
nance relative au permis d'environnement.

De publikaties van het departement en van de organen die
eronder ressorteren.

Les publications du departement et des organismes qui en
dependent.

De recycling van de banden in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Recyclage des pneus en Region de Bruxelles-Capitale.

De sociale begeleiding bij een project van stadsvernieuwing.
L'accompagnement social dans une operation de renovation

urbaine.

3282

3283

3283

3284

3284

3285

3285

3286

3286

3287

3287

Minister belast met Economie
Ministre de 1'Economie

7. 9.1992 100 Roelants

2. 2.1993 121 Drouart

Recyclage van de afgedankte wagens.
Recyclage des voitures hors d'usage.

Overheidssteun aan bedrijven die politieke partijen financie-

3357

3288
ren.

11. 2.1993 122 Vandenbossche

Aide publique a des societes financant des partis politiques.

Gratis parkeerruimte voor ambtenaren en personeelsleden
van parastatale instcllingen.

Emplacement de stationnement gratuit pour les fonctionnai-
res et membres du personnelae parastataux.

3288
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

''' Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

24. 2.1993 125 Drouart

8. 3.1993 127 Clerfayt

8. 3.1993 128 Clerfayt

21. 4.1993 135 Zenner

13. 5.1993 139 Grouwels

17. 5.1993 140 Nagy

4. 6.1993 141 de Looz-Corswarem

14. 6.1993 142 Nagy

14. 6.1993 143 Vandenbossche

25. 6.1993 144 Zenner

25. 6.1993 145 Zenner

24. 6.1993 146 Vandenbossche

24. 6.1993 147 Simonet

29. 7.1993 148 Drouart

o

''' Question sans reponse
o Question avec reponse provisoirc

** Question avec reponse

De bezoldiging van de bestuurders van de gewestelijke open- 3288
bare maatschappijen en van de leden van de adviesraden.

Les emoluments des administrateurs des societes publiques de
la Region et des membres des Conseils consultant's.

Initiatieven ter begeleiding van het beheer van dc Brusselse 3288
KMO's.

Initiatives en matiere d'accompagnement a la gestion des
PME bruxelloiscs.

Initiatieven inzake dc opiciding van dc kaderleden van dc 3288
Brusselse KMO's.

Initiatives en matiere de formation des cadres de PMEbruxel-
loises.

Gedeeltelijke fiscale vrijstelling ten voordele van herinvesre- 3288
ring bij erfopvolging van KMO's.

Exoneration fiscale parrielle en faveur du reinvestissement
lors de la succession des PME.

Samenstelling van het kader van de pararegionalen. 3301
Composition du cadre des pararegionaux.

Deelneming van het Brussels Gewest aan dc Nationale Raad 3289
voor duurzame ontwikkeling.

La participation de la Region bruxelloise au Conseil national
du developpement durable.

** StudieoverdeverwachtingenvandeKMO-leidersendeBrus- 3357
seise handelaars met betrekking tot de specifieke strategic
in het Gewest.

Etude sur les attentes des dirigeants de PME et des commer-
cants bruxellois en matiere de strategic specifique dans la
Region.

** De samenstelling van de raad van bestuur van Technopol en 3359
de vertegenwoordiging van de gewestelijke overheden.

La composition du conseil d'administration de Technopol ct
la representation des pouvoirs rcgionaux.

* Overzicht van dc ministeriele commissies en comites. 3289
Apercu des commissions et comites ministeriels.

* MogelijkegewestelijkcsubsidievoordcgemeenteMolenbeek 3289
voor haar deelneming aan het kapitaal van RWDM.

Subvention eventuelle de la Region a la commune de Molen-
beek pour sa participation au capital du RWDM.

** Mogelijke steun van de GIMB aan RWDM. 3360
Appui eventuel de la SRIB au RWDM.

"' Gebruik van het openbaar vervoer en de fiets door de 3290
kabinetsleden.

Utilisation des transports en commun et du velo par les
membres du cabinet.

** De publikaties van het departement en van de organen die 3361
eronder ressorreren.

Les publications du departement et des organismes qui en
dependent.

** De contacten van inwoners met de Minister in het kader van 3362
zijn ministeriele functie.

Les contacts pris par des habitants avec Ie Ministre dans Ie
cadre de sa fonction minsterielle.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

*''' Question avec reponse

Minister belast met Openbare Werken, Verkeer en de Vernieuwing van Afgedankte Bedrijfsruimten
Ministre des Travaux publics, des Communications

et de la Renovation des Sites d'Activites economiques desaffectes

14. 6.1993 425 Vandenbossche

25. 6.1993 427 Adriaens

24. 6.1993 430 Vandenbossche

24. 6.1993 431 Vandenbossche

2. 7.1993 433 Nagy

16. 7.1993 434 Hasquin

Overzicht van de ministeriele commissies en comites. 3362
Apercu des commissions et comites ministeriels.
Schema van de baggerwerken in het kanaal en kosten voor de 3363

stortingen van net slijk.
Calendrier des travaux de dragage du canal et coflts de verse-

ment des boues.
Borden betreffende de verkeersinformatie op de gewestelijke 3364

wegen.
Panneaux relatifs aux informations routieres sur les voiries

regionales.
Gebruik van her openbaar vervoer en de fiets door de 3364

kabinetsleden.
Utilisation des transports en commun et du velo pour les

membres du cabinet.
De inrichting van de openbare ruimte rond het gebouw van de 3365

Raad van de Europese Gemeenschappen.
Amenagement de 1'espace public autour du batiment du

Conseil europeen.
Het nut en de kostprijs van de ombudsman van de MIVB. 3367
L'utilite et Ie cout du mediateur de la STIB.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister- Vooradtter
Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President

1. 9.1992

14. 1.1993

5. 4.1993

10. 5.1993

18. 5.1993

14. 6.1993

15. 6.1993

24. 6.1993

81 Vandenbossche

93 de Lobkowicz

101 Drouart

103 Galand

105 Nagy

106 Vandenbossche

107 Galand

108 Vandenbossche

Ecologisch verantwoord gebruik van papier. 3368
Utilisation ecologique du papier.
Benaming van de Brusselse Executieve in de briefwisseling 3369

met de andere Executieven.
Appellation de 1'Executif bruxellois dans sa correspondance

avec les autres Executifs.
Toepassing van het gemeentelijke belastingreglement op de 3369

daden van vervuiling.
L'application du reglement-taxe communal visant les gestes

de malproprete.
De veiligheid van de werknemers van her Gewestelijk Agent- 3371

schap voor Netheid.
La securite des travailleurs de 1'Agence regionale de proprete

(ex: Service de Proprete de 1'Agglomeration).
De dringendheid aangehaald in de besluiten van de Execu- 3372

tieve (vervolg).
L'urgence invoquee dans les arretes de 1'Executif (suite).
Overzicht van de ministeriele commissies en comites. 3290
Apercu des commissions et comites ministeriels.
Evaluatie van het programma « Research in Brussels » 1990- 3373

1992.
Evaluation du programme « Research in Brussels »1990-1992.
Gebruik van het openbaar vervoer en de fiets door de 3290

kabinetsleden.
Utilisation des transports en commun et du velo par les

membres du cabinet.
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

* Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

24. 6.1993

9. 4.1993

14. 6.1993

109 Simonet

110 de Lobkowicz

111 Nagy

2. 7.1993 112 Hasquin

16. 7.1993 113 Cools

19. 7.1993 114 Demannez

22. 7.1993 115 Demannez

2. 8.1993 116 De Berlangeer

''' Question sans reponsc
o Question avec r6ponsc provisoirc

'''* Question avec reponse

De publikaties van het departement en van de organen die er 3374
onder ressorteren.

Les publications du departement et des organismes qui en
dependent.

Uitbreidingen van de grenzen van het Brussels Hoofdstcdelijk 3374
Gewest via de selectieve ophalingen.

Extension des limites de la Region de Bruxelles-Capitale par
la voie des collectes selcctives.

De keuze en de bestemming van de zakken die gebruikt 3291
worden bij de selectieve ophaling van afval.

Le choix et la destination des sacs utilises dans Ie cadre de la
collecte selective de dechets.

Uurregeling voor de vuilnisophaling 's avonds. 3291
Horaire de la collecte des immondices en soiree.
Het gemiddeld per ronde opgehaald aantal ton afval. 3291
La moyenne de chargement par tournee de collecte.
Het ophalen van dierenkadavers door het Agentschap «Net 3302

Brussel*.
Actions de 1'Agence de Proprete pour 1'enlevement des cada-

vres d'animaux.
Gebruik van kleine niet-reglementaire vuilniszakken. 3375
Usage de perits sacs poubefles non reglementaires.
Lange wachttijden voor speciale ophalingen. 3292
Longs temps d'attente pour les enlevements speciaux.

Staatssecretaris tocgevoegd aan de Minister belast met Financien, Begrodng,
Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre des Finances, du Budget,
de la Foncdon publique et des Relations exterieures

24. 6.1993

24. 6.1993

103 Vandenbossche

104 Simonet

Gebruik van het opcnbaar vervoer en de fiets door kabinets-
leden.

Utilisation des transports en commun et du velo par les
membres du cabinet.

De publikaties van het departement en van de organen die
eronder ressorteren.

Les publications du departement et des organismes qui en
dependent.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Huisvesdng,
Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid

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

26. 3.1990

25. 6.1990

30.11.1990

61 de Lobkowicz

85 Garcia

133 de Lobkowicz

Verhouding schade Zonienwoud/Anderc bossen.
Rapport degats Foret de Soignes/Autres bois.
Vergunningen afgeleverd en controles uitgevoerd door het

BIM.
Autorisations accordees et controles effectues par 1'IBGE.
Bevel van de rechter in kortgeding van 2 november 1990. —

Afgifte van een gratis jachtvergunning.
Ordonnance des refer6s du 2 novembre 1990. — Delivrance

d'un permis de chasse gratuit.



Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 30 September 1993 (nr. 33)
Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 30 septembre 1993 (n° 33) 3407

Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

Page

"' Vraag zonder antwoord
o Vraag met voorlopig antwoord

** Vraag met antwoord

"' Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

** Question avec reponse

4. 3.1991 156 Cornelissen

27. 6.1991 184 Draps

3. 9.1991 201 de Lobkowicz

25.10.1991 213 Huygens

27. 2.1993 222 Nagy

4. 5.1993 264 Nagy

4. 6.1993 266 Grouwels

9. 6.1993 267 Drouart

24. 6.1993 270 Vandenbossche

24. 6.1993 271 Simonet

16. 7.1993 272 de Ville de Goyet

16. 7.1993 273 de Ville de Goyet

16. 7.1993 274 de Ville de Goyet

16. 7.1993 275 de Ville de Goyet

16. 7.1993 276 de Ville de Goyet

16. 7.1993 277 de Ville de Goyet

Herstelling in oorspronkelijke staat van het Elizabethpark in
Koekelberg.

Remise en etat du Pare Elisabeth a Koekelberg.
Achterstal in de behandeling van de dossiers commodo-

incommodo bij gebrek aan voldoende personeel voor de
Leefmilieu-administratie.

Retard dans Ie traitement des dossiers commodo-
incommodo, faute de personnel suffisant a 1'administra-
tion de 1'Environnement.

Organogram van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.
Organigramme de 1'Institut bruxellois pour la Gestion de

1'Environnement.
Klachten over de firma Cebelor in Ganshoren.
Plaintes au sujet de la firme Cebelor a Ganshoren.

Evolutie van de beschermingsdossiers te Brussel.
L'Etat d'avancement des dossiers de classement.
Uitstel en weigering van voorstellen voor aan bescherming

voorafgaande onderzoeken en van beschermings-
voorstellen.

Reports et refus de propositions d'enquetes prealables au clas-
sement et de propositions de classement.

Klassering van de Zwarte Toren.
Classement de la Tour noire.
De erkenning van Brusselse sites door de Unesco als cultured

erfgoed van de mensheid.
La reconnaissance de sites bruxellois par 1'Unesco comme

heritage culturel de 1'humanite.
Gebruik van het openbaar vervoer en de fiets door de

kabinetsleden.
Utilisation des transports en commun ou du velo par les

membres du cabinet.
De publikaries van het departement en van de organen die

eronder ressorteren.
Les publications du departement et des organismes qui en

dependent.
Het opstellen van de uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie

betreffende het onroerend erfgoed.
Elaboration des arretes d'execution de 1'ordonnance relative

au patrimoine immobilier.

Beperkt aantal voorstellen tot het openen van een onderzoek.
Nombre restreint des propositions d'ouverture d'enquete.
Samenwerking met het verenigingsleven op het vlak van de

bescherming van het erfgoed.
Collaboration avec Ie secteur associatif en matiere de protec-

tion du patrimoine.
Het opstellen van een inventaris van het Brussels onroerend

erfgoed.
Realisation de 1'inventaire du patrimoine immobilier Bruxel-

lois.
Gedeeltelijke bescherming van het Brugmannhuis.
Classement partiel de I'hotel Brugmann.
Reikwijdte en partners van de overeenkomst over de over-

dracht van het archievenpatriminium.
Portee et partenaires de la convention sur la cession du patri-

moine des archives.

3293

3293

3293

3293

3302

3376

3380

3381

3382

3383

3383

3384

3385

3386

3387

3387
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Datum Vraag nr.

Date Question n°
Auteur

Voorwerp

Objet

Bladzijde

* Vraag zonder antwoord
"' o Vraag met voorlopig antwoord
'''* Vraag met antwoord

16. 7.1993 278 de Ville de Goyet

16. 7.1993 279 de Ville dc Goyet

16. 7.1993 280 de Ville de Goyet

16. 7.1993 281 de Ville de Goyet

16. 7.1993 282 de Ville de Goyet

16. 7.1993 283 de Ville de Goyet

16. 7.1993 284 de Ville de Goyet

16. 7.1993 285 de Ville de Goyet

19. 7.1993 286 de Ville de Goyet

2. 8.1993 287 de Ville de Goyet

* Question sans reponse
o Question avec reponse provisoire

11'* Question avec reponse

Financiering van dc renovatic van het Karel Albertkastcel in 3388
Watermaal-Bosvoordc.

Financement de la renovation du chateau Charles-Albert a
Watermael-Boitsfort.

Weigering van een beschermingsonderzoek in de Leopolds- 3389
wijk.

Refus d'ouverture d'enquetes de classement par Ie Secretaire
d'Etat dans Ie quartier Leopold.

Bewaring van de meest opmerkelijkc en door het Sint- 3389
Lukasarchief gemventorieerde gebouwen..

Sauvegarde des immeubles les plus remarquables repertories
par Ie « Sint-Lukasarchief».

Stand van debewaringen van de fresco's van het nr. 13aanhet 3389
Martelarenplein.

Etat de conservation des fresques du no 13 de la place des
Martyrs.

Het stilliggen van een aantal dossiers tot bescherming of tot 3390
opening van een onderzoek.

Paralysie de plusieurs dossiers en attente de classement ou
d'ouverture d'enquete.

Afbraak van een gebouw in de Lcopoldwijk, ondanks een 3391
gunstigadvies tot bewaring.

Demolitions d'immeubles dans Ie quartier Leopold malgre un
avis favorable de sauvegarde.

Niet-verlenging van het mandaat van de secretarisscn van dc 3392
Commissie voor Monumenten en Landschappen.

Non-prolongation du mandat des secretaires de la Commis-
sion des monuments et sites.

De aanwerving van twaalf personen voor het bestuur van het 3392
erfgoed.

Recrutement de douze personnes a 1'administration du patri-
moine.

De herinrichting van het Tournay-Solvaypark en de renovatie 3393
van het centrale gebouw.

Le reamenagement du pare Tournay-Solvay et la renovation
de son edifice central.

De bouw van een hotel in de wijk Violet'/Hoedenmakers-/ 3294
Brouwersstraat.

La construction d'un h6tel dans le quartier Violette/
Chapelier/Brasseur.

46.785 — E. Guyot, n. v., Brussal


