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

(Art. 97 du reglement du Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale)

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

(Art. 97 van het reglement van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad)

(Fr.): Question posee en francais - (N.): Question posee en neerlandais
(Fr.): Vraag gesteld in het Prans - (N.): Vraag gesteld in het Nederlands

Ministre-President du Gouvernement
de la Region de Bruxelles-Capitale,

charge des Pouvoirs locaux, de 1'Emploi,
du Logement et des Monuments et Sites

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

Question n° 3 de M. Stephane de Lobkowicz du 19juillet 1995
(Fr.):

Missions d'etudes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 1, p. 3.

Vraag nr. 3 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 juli
1995 (Fr.):

Onderzoeksopdrachten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 1, biz. 3.

Question n° 5 de M. Stephane de Lobkowicz du 19juillet 1995
(Fr.):

Organigramme du personnel charge du departement de
I'infonnatique dans les differentes communes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 1, p. 4.

Vraag nr. 5 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 juli
1995 (Fr.):

Organogram van de afdeling informatica in de verschillende
gemeenten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 1, biz. 4.

Question n° 12 de M. Marc Cools du 19 septembre 1995 (Fr.):

Les travaux subsidies.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 2, p. 72.

Vraag nr. 12 van de heer Marc Cools d.d. 19 September 1995
(Fr.):

De gesubsidieerde werkeii.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 2, biz. 72.
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Question n° 20 de M. Marc Cools du 26 septembre 1995 (Fr.):

Demandes des communes aupres du comity d'acquisition.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 2, p. 73.

Vraag nr. 20 van de heer Marc Cools d.d. 26 September 1995
(Fr.):

Aanvragen van gemeenten bij het comite van aankoop.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 2, biz. 73.

Question n° 23 de M. Stephane de Lobkowicz du 5 octobre
1995 (Fr.):

Accords de principe pour Ie versement de subsides f aits sous
la precedents legislature. - Possibility de realisation.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 3, p. 133.

Vraag nr. 23 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 5 oktober
1995 (Fr.):

Principeakkoorden voor het storten van de subsidies van de
vorige zittingsperiode. - Nalevingskansen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 3, biz. 133.

Question n° 24 de M. Walter Vandenbossche du 5 octobre 1995
(N.);

Evolution des transferts par rapport aux recettes totales dans
les 19 communes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 3, p. 133.

Vraag nr. 24 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 5 oktober
1995 (N.):

De evolutie van de overboekingen ten aanzien van de totals
ontvangsten in de 19 gemeenten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 3, biz. 133.

Question n° 39 de Mme Brigitte Grouwels du 30 octobre 1995
(N).:

Rapports relatifs a I'application des lois lingiiistiqiies,

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 206.

Vraag nr. 39 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 30 oktober 1995
(N.):

Verslagen omtrent de toepassing van de taalwetten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 206.

Question n° 46 de M. Stephane de Lobkowicz du 17 novembre
1995 (Fr.):

Subventions speciales aux communes en vue de promouvoir
{'integration et la cohabitation des differentes communautes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 208.

Vraag nr. 46 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 17
november 1995 (Fr.):

Bijzondere toelagen aan de gemeenten ter bevordering van
de integratie en het samenleven van de verschillende gemeen-
schappen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 208.

Question n° 47 de M. Stephane de Lobkowicz d.d. 17 novembre
1995 (Fr.):

Presence d'echevins flamands dans les communes bruxel-
loises (application de V article I" de la loi du I6jiiin I989portant
diverses reformes institutionnelles).

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 209.

Vraag nr. 47 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 17
november 1995 (Fr.):

Aanwezigheid van Vlaamse schepenen in de Brusselse ge-
meenten (toepassing van artikel 1 van de wet van I6jiini 1989
houdende diverse institutionele hervonningen).

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 209.
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Question n° 53 de M. Guy Vanhengel du 28 novembre 1995
(N.):

Exonerations de paiement pour les parcmetres et les
horodateurs dans la Region de Bruxelles-Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 5, p. 285.

Vraag nr. 53 van de heer Guy Vanhengel d.d. 28 november
1995 (N.):

Vrijstellingen van betaling aan parkeermeters en parkeer-
automaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, biz. 285.

Question n° 54 de M. Guy Vanhengel du 28 novembre 1995
(N.)i

Acciieil unilingue du public a I'occasion de I'exposition Ame-
dee Lynen an musee Charlier.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 5, p. 286.

Vraag nr. 54 van de heer Guy Vanhengel d.d. 28 november
1995 (N.):

Eentalig onthaal van het publish ter gelegenheid van de ten-
toonstelling Amedee Lynen in het Charliermuseum.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, biz. 286.

Question n° 58 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1995 (Fr.):

Apport de subsides de la Communaute europeenne.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 5, p. 288.

Vraag nr. 58 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 28
november 1995 (Fr.):

Subsidies van de Eiiropese Gemeenschap.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, biz. 288.

Question n° 59 de M. Serge de Patoul du 28 novembre 1995
(Fr.);

Cadre lingiiistiqiie dans les administrations communales.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 5, p. 288.

Vraag nr. 59 van de heer Serge de Patoul d.d. 28 november
1995 (Fr.):

Taalkader in de administratieve diensten van de gemeenten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, biz. 288.

Question n° 68 de M. Stephane de Lobkowicz du 11 decembre
1995 (Fr.):

Deficit des CPAS supports par les communes.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 5, p. 288.

Vraag nr. 68 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 11
december 1995 (Fr.):

Deficit van de OCMW's dat door de gemeenten wordt gedekt.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, biz. 288.

Question n° 71 de M. Stephane de Lobkowicz du 11 decembre
1995 (Fr.):

Intervention des communes dans Ie deficit des hopitaux et
des CPAS.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 5, p. 288.

Vraag nr. 71 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 11
december 1995 (Fr.):

Hulp van de gemeenten aan ziekenhiiizeii en OCMW's.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, biz. 288.

Question n° 73 de M. Stephane de Lobkowicz du 11 decembre
1995 (Fr.):

Avocats defendant les interets de la Region.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 5, p. 289.

Vraag nr. 73 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 11
december 1995 (Fr.):

Advocaten die de belangen van het Gewest verdedigen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, biz. 289.
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Question n° 76 de M. Dominiek Lootens du 15 decembre 1995
(N.):

Subsides au periodique «Le MaroUien renove».

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 5, p. 289.

Vraag nr. 76 van de heer Dominiek Lootens d.d. 15 december
1995 (N.):

Subsidies ami «Le Marollien renove».

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, biz. 289.

Question n° 79 de M. Walter Vandenbossche du 29 decembre
1995 (N.):

ConfrSle de I'endettement de la dette des pouvoirs locaiix.

Le solde primaire de toutes les communes beiges est passe
d'un excedent de 0,7 (par rapport au PNB de 1992) a un excedent
de 0,5. II est particulierement important de savoir quelle est la
part de responsabilite des communes bruxelloises dans la dete-
rioration de cette situation. Si cette responsabilite est averee, la
Region de Bruxelles-Capitale devra prendre des mesures pour
freiner cette deterioration.

Le ministre peut-il me dire:

- quels moyens la Region injecte-t-elle reellement dans les com-
munes (augmentations structurelles dans le Ponds des com-
munes, intervention partielle dans le remboursement de la dette,
charges de pension de certaines communes, etc.)

- quelles nouvelles mesures prend-elle pour assurer la viabilite
financiere des communes bruxelloises?

Vraag nr. 79 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 29
december 1995 (N.):

De controle overde schuldonhvikkeling bijde lokale bestiiren.

Het primaire saldo van alle Belgische gemeenten zakte van 0,7
overschot (ten overstaan van het BNP in 1992) naar 0,5 overschot.
Het is uitermate belangrijk te weten in weike mate de Brusselse
gemeenten mee verantwoordelijk zijn voor de verslechtering van
deze toestand. Indien dit zo is, zai het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest maatregelen moeten treffen om deze verslechtering tegen
te houden.

Kan de heer minister mij laten weten:

- weike middelen het Gewest reeel injecteert in de gemeenten
(structurele verhogingen in het Gemeentefonds, particle deel-
name in schuld, pensioenlasten van sommige gemeenten, enz.);

weike nieuwe maatregelen worden genomen om de Brusselse
gemeenten financieel leefbaar te houden?

Question n° 84 de M. Jan Beghin du 29 decembre 1995 (N.):

Rescau de cablodistribntion.

Quatre societes gerent le reseau de cablodistribution bruxellois:
Brutele, Coditel, Radio-Public et Wolu-TV.

Ces societes sont-elles toutes des intercommunales? Si tel est
le cas, s'agit-il d'intercommunales pures ou mixtes et quelles sont
les communes actionnaires?

Qui sont les presidents des conseils d'administration et des
comites de direction?

Dans quelles communes sont-elles actives?

Si les autres cablodistributeurs sont des societes privees, avez-
vous des informations sur leurs actionnaires?

Dans quelles communes sont-elles actives?

Vraag nr. 84 van de heer Jan Beghin d.d. 29 december 1995
(N.):

Het Brusselse kabelnet.

Vier maatschappijen beheren het Brusselse kabelnet, namelijk
Brutele, Coditel, Radio-Public en Wolu-TV.

Zijn dit alien intercommunales? Zo ja, zuiver of gemengd en
weike gemeenten zijn aandeelhouder?

Wie is de voorzitter van de Raden van Bestuur en de Direktie-
comite's?

En in weike gemeenten zijn zij aktief?

Indien de andere prive-kabelmaatschappijen zijn, heeft u infor-
matie over de aandeelhouders?

En in weike gemeenten zijn zij aktief?



Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 fevrier 1996 (n° 6)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 febmari 1996 (nr. 6) 407

Question n° 85 de M. Stephane de Lobkowicz du 10 janvier
1996 (Fr.):

Organisation de manifestations et d'evenements, publica-
tions, rccours aiix services de societes de relations publiques.

L'honorable ministre pourrait-il m'infonner si, ces trois dernieres
annees, votre departement ou votre cabinet ont eu recours, pour la
publication de catalogues, de journaux..., pour 1'organisation de
manifestations et d'evenements divers..., au concours de societes
de relations publiques ou de conseil en communication?

Pouvez-vous m'indiquer dans chaque cas a qui votre departement
ou votre cabinet a eu recours, avec quelle societe un contrat a ete
conclu et pour quel montant? Comment ont ete choisies les even-
tuelles firmes concernees?

Vraag nr. 85 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. lOjanuari
1996 (Fr.):

Organisatie van manifestaties en happenings, publikaties,
inscliakelen van piiblic-relationsbureaus.

Kan de geachte minister me zeggen of zijn departement of
kabinet de jongste drie jaar voor het publiceren van catalogi, info-
bladen..., voor het organiseren van diverse manifestaties en hap-
penings..., een beroep heeft gedaan op de diensten van public-
relationsbureaus of op communicatiedeskundigen?

Kan u mij voor elk geval zeggen op wie uw departement of
kabinet een beroep heeft gedaan, met wie er een contract werd
gesloten, welk bedrag daarmee gemoeid was en op weike wijze
de eventuele betrokken bedrijven geselecteerd werden?

Question n° 88 de M. Stephane de Lobkowicz du 12 janvier
1996 (Fr.)i

Accords de cooperation conclus par la Region de Bruxelles-
Capitale.

Monsieur Ie ministre peut-il me communiquer 1'inventaire mis
a jour des accords de cooperation conclus entre la Region de
Bruxelles-Capitale, 1'Etat national, d'autres Etats souverains, Etats
federes, Regions, provinces et, s'il echet, les autres Regions et
Communautes de notre pays.

Monsieur Ie ministre peut-il m'infonner quand les accords non
encore ratifies seront soumis a ratification par voie d'ordonnance?

Vraag nr. 88 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 12
januari 1996 (Fr.):

Samenwerkingsakkoorden gesloten door Jiet Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

Kan de minister mij de bijgewerkte lijst bezorgen van de
Samenwerkingsakkoorden die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
met de federale Staat, andere soevereine Staten, deelstaten, gewes-
ten, provincies en, in voorkomend geval, met de andere Gewesten
en Gemeenschappen van ons land heeft gesloten?

Kan de minister mij mededelen wanneer de akkoorden die nog
niet zijn geratificeerd via een ordonnantie zullen worden bekrach-
tigd?

Question n° 90 de M. Guy Vanhengel du 11 janvier 1996 (N.):

Retard apporte a la ratification de la nomination de Mme
Lydia Deveen-De Pauw en qualite de presidente de la Commis-
sion royale des monuments et sites de Bruxelles.

La Commission royale des monuments et sites de Bruxelles
s'est choisi un nouveau president au cours de sa reunion du
4 novembre 1995.

Madame Lydia Deveen-De Pauw a ete elue presidente apres
un scrutin secret.

A ce jour toutefois. Ie gouvernement bruxellois n'a toujours
pas ratifie la nomination de Madame Deveen-De Pauw.

Je souhaiterais que Ie ministre-president me dise:

1. pourquoi il n'y a toujours pas eu de ratification;

2. a quelle date celle-ci devrait avoir lieu.

Vraag nr. 90 van de heer Guy Vanhengel d.d. 11 januari 1996
(N.):

Het uitblijven van de bekrachtiging van de benoeming van
mevr. Lydia Deveen-De Pauw tot voorzitter van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen-Brussel.

Tijdens de zitting van 4 november 1995 van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen-Brussel werd een
nieuwe voorzitter gekozen.

Mevrouw Lydia Deveen-De Pauw werd na geheime stemming
tot voorzitter uitgeroepen.

Tot op heden werd de benoeming van mevr. Deveen-De Pauw
echter nog steeds niet bekrachtigd door de Brusselse Regering.

Graag had ik van de heer minister-voorzitter geweten:

1. waarom deze bekrachtiging tot nog toe uitbleef;

2. wanneer deze bekrachtiging dan mag worden verwacht.
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Question n° 92 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 janvier
1996 (Fr.):

AmSnagement des portes d'entree de la ville.

Sur votre proposition, 1'Executif avail lance il y a 5 ans un
concours devant amener, a terme, & la creation de veritables portes
d'entree a Bruxelles.

Dix entrees de Bruxelles avaient a 1'epoque ete choisies.

J'aimerais savoir ou en est ce projet.

Vraag nr. 92 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 19
januari 1996 (Fr.):

Aanleg van de toegangspoorten tot de stad.

Op uw voorstel heeft de Executieve vijfjaar geleden een wed-
strijd uitgeschreven met de bedoeling Brussel op termijn echte
toegangspoorten te geven.

Er zijn toen tien toegangen tot Brussel gekozen.

Graag had ik vernomen hoever dit project staat.

Question n° 93 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 janvier
1996 (Fr.):

Informatisation des communes - Situation du personnel.

Les communes bruxelloises sont toutes en train de terminer de
s'informatiser en suivant les directives des schemas directeurs
qu'elles ont elles-memes redigees sous Ie contrfile et avec un tres
important appui financier de la Region.

Theoriquement, cette informatisation aurait pu permettre de
faire des economies de personnel: de nombreuses taches d'execution
allant & 1'avenir etre executees par la machine.

Bien entendu, la pratique nous a demontre Ie contraire.

J'aimerais connaTtre, pour chaque commune de la Region, les
precisions en matiere de personnel telles que projetees dans les
dix-neuf schemas directeurs.

Quelle a ete en fin de compte la diminution ou 1'augmentation
du personnel des communes apres leur informatisation complete?

Vraag nr. 93 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 19
januari 1996 (Fr.):

Computeriseren van de gemeenten - toestand van hetperso-
neel.

Het computeriseren van de Brusselse gemeenten is nagenoeg
voltooid. Daarbij volgen zij de richtschema's die zij zeif onder
toezicht en met aanzienlijke financiele steun van het Gewest
hebben opgesteld.

Theoretisch zou het computeriseren de mogelijkheid moeten
hebben geboden besparingen te doen op het vlak van het personeel.
Heel wat uitvoerende taken zullen in de toekomst immers door
machines worden uitgevoerd.

In de praktijk blijkt echter het tegenovergestelde.

Graag had ik vernomen wat eike gemeente van het Gewest in
haar richtschema bepaald heeft wat haar personeel betreft.

Hoeveel personeel zai er in eike gemeente na de volledige infor-
matisering wegvallen of bijkomen?

Question n° 94 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 janvier
1996 (Fr.):

Rccrutement des policiers.

Depuis 1'instauration des examens de recrutement en matiere
linguistique pour les agents de police, aucune commune ne parvient
a remplir son cadre.

La deficience peut atteindre 40% de 1'effectif total suppose en
tenant compte des differentes absences.

J'ainierais connaTtre:

- les taux de remplissage du cadre par commune;

- les regions et pour chacune d'elles, pour chaque commune, Ie
pourcentage de nouvelles recrues.

Vraag nr. 94 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 19
januari 1996 (Fr.):

Aanwerving van de politieagenten.

Sedert de invoering van de taalexamens bij het aanwerven van
de politieagenten slaagt geen enkele gemeente er nog in haar perso-
neelsformatie te vervolledigen.

Rekening houdend met de verschillende afwezigheden kan het
tekort 40 % van het verondersteld totaal personeelsbestand bedra-
gen.

Graag vernam ik:

- het percentage van de personeelsbezetting per gemeente;

- voor eike gemeente van elk gewest, het percentage nieuwe per-
soneelsleden.
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Question n° 95 de M. Stephane de Lobkowicz du 19 janvier
1996 (Fr.):

Designation de representants de la Region de Bruxelles-Capi-
tale dans differents organismes nafionaiix.

L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale a certainement
dej^ designe un certain nombre de representants au sein de
parastataux.

J'aimerais connaitre Ie nom de ces organismes ainsi que celui
des commissaires regionaux.

Y a-t-il d'autres parastataux oil la Region serait en droit de
deleguer des representants, mais ou ces designations doivent en-
core intervenir?

Y a-t-il des organismes ou la Region souhaiterait pouvoir etre
representee mais ou une discussion au sujet de cette eventuelle
representation est encore en cours avec 1'Etat central? Tels que
Ponds du logement des families de laRegion de Bruxelles-Capitale,
Ie Comite de controle de 1'Electricite et du gaz. Ie Service commu-
nal de Belgique,...

Vraag nr. 95 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 19
januari 1996 (Fr.):

Aaimijzing van vertegemvoordigers van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest in verschillende nationale instellingen.

De Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft
ongetwijfeld reeds een aantal vertegenwoordigers in de parastatale
instellingen aangewezen.

Graag vernam ik de namen van deze instellingen en van de
gewestelijke commissarissen.

Zijn er nog andere parastatale instellingen waarin het Gewest
vertegenwoordigers zou mogen hebben maar waarvoor de aan-
wijzingen nog dienen te geschieden?

Zijn er instellingen waarin het Gewest vertegenwoordigers zou
wensen maar waaromtrent nog besprekingen met de federale Staat
worden gevoerd? Bijvoorbeeld: hetWoningfonds voordeGezinnen
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Controlecomite voor
Elektriciteit en Gas, het Gemeentecomite (sic) van Belgie, enzo-
voort.

Ministre de 1'Economie, des Finances,
du Budget, de 1'Energie et
des Relations exterieures

Question n° 25 de M. Stephane de Lobkowicz du 10 janvier
1996 (Fr.):

Organisation de manifestations et d'evenements, publica-
tions, recours aux services de societes de relations pnbliques.

L'honorable ministre pourrait-il m'informer si, ces trois dernieres
annees, votre departement ou votre cabinet ont eu recours, pour la
publication de catalogues, de journaux..., pour ['organisation de
manifestations et d'evenements divers..., au concours de societes
de relations publiques ou de conseil en communication?

Pouvez-vous m'indiquer dans chaque cas & qui votre departement
ou votre cabinet a eu recours, avec quelle societe un contrat a ete
conclu et pour quel montant? Comment ont ete choisies les even-
tuelles firmes concernees?

Minister belast met Economie,
Financien, Begroting, Energie en

Externe Betrekkingen

Vraag nr. 25 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 10 januari
1996 (Fr.):

Organisatie van manifestaties en happenings, publikaties,
inschakelen van public-relationsbureaus.

Kan de geachte minister me zeggen of zijn departement of
kabinet dejongste driejaar voor het publiceren van catalogi, info-
bladen..., voor het organiseren van diverse manifestaties en hap-
penings..., een beroep heeft gedaan op de diensten van public-
relationsbureaus of op communicatiedeskundigen?

Kan u mij voor elk geval zeggen op wie uw departement of
kabinet een beroep heeft gedaan, met wie er een contract werd
gesloten, welk bedrag daarmee gemoeid was en op weike wijze
de eventuele betrokken bedrijven geselecteerd werden?
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Ministre de 1'Amenagement du Territoire,
des Travaux publics et du Transport

Question n° 4 de M. Stephane de Lobkowicz du 19juillet 1995
(Fr.):

Mauvaise qualite des panneaux de signalisation places
recemment par la Region de Bruxelles-Capitale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 1, p. 6.

Minister belast met Rmmtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

Vraag nr. 4 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 juli
1995 (Fr,):

De slechte kwaliteit van de harden die onlangs door het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest werden geplaatst.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 1, biz. 6.

Question n° 53 de M. Alain Adriaens du 29 decembre 1995
(Fr.):

L'impact des parkings de I'espace Bnixelles-Europe.

La realisation des batiments dits «D3» de 1'Espace Leopold
entre de toute evidence dans sa phase finale. Ce projet immobilier
implique la creation de nombreux emplacements de parking qui
auront une influence sur la circulation automobile dans les quartiers
avoisinants. Je souhaiterais des lors que Ie secretaire d'Etat me
foumisse quelques precisions quant a la facon dont il entend amortir
cet impact.

- Quel est Ie calendrier d'ouverture des differents parkings tel
qu'annonce a ce jour par les promoteurs du projet?

- Ou se situent les entrees et sorties de ces parkings (avec leurs
capacites respectives)?

- L'afflux previsible de circulation qui resultera de 1'ouverture
de ces parkings implique-t-il une modification des plans de
circulation sur les voiries regionales voisines?

- Les differents chantiers prevus dans les zones contigues seront-
ils (ermines lors de 1'ouverture des parkings? En particulier,
quand sont programmes:

- la renovation de 1'avenue de la Couronne sur Ie tron9on
chaussee de Wavre/place Blijckaert;

- la construction du collecteur dans la rue Gray;
- 1'amenagement du carrefour avenue Belliard/chaussee

d'Etterbeek?

Le deplacement des acces aux quais de la gare, lie & ce gigan-
tesque projet (dej^ vecu avec difficulte par les usagers des chemins
de fer), devait impliquer une modification des arrets de transports
en commun.

- Le deplacement des arrets de la STIB est-il en preparation?

- Dans 1'affinnative; quelles seront les modifications et dans quels
delais devraient-elles avoir lieu?

Vraag nr. 53 van de heer Alain Adriaens d.d. 29 december
1995 (Fr.):

Gevolgen van de parkeergelegenheid voor de ruimte Brussel-
Europa.

De gebouwen van de Leopoldruimte die bekend staan onder de
naam «D3» zijn bijna af. Dit project omvat ook een grote parkeer-
gelegenheid die het autoverkeer in de aanpalende wijken zai
bei'nvloeden, Graag vernam ik van de staatssecretaris hoe hij deze
impact wenst te beperken.

- Wanneer zai deze parkeergelegenheid volgens de projectont-
wikkelaars in gebruik worden genomen?

- Waar bevinden zich de in- en uitgangen van deze parkeer-
gelegenheid (met hun respectievelijke capaciteit)?

- De verkeersdrukte zai na de ingebruikneming van deze parkeer-
gelegenheid toenemen. Zai dit een wijziging van de verkeers-
plannen voor de naburige gewestwegen met zich brengen?

- Zullen de werken in de aangrenzende zones voltooid zijn op
het ogenblik van de ingebruikneming van de parkeergelegen-
heid? Meer in het bijzonder, voor wanneer zijn volgende werken
gepland:
- de herstelwerken, in de Kroonlaan, aan het weggedeelte

tussen de Waversesteenweg en het Biyckaertplein;
- de bouw van de hoofdriool in de Graystraat;
- de herinrichting van het kruispunt van de Belliardstraat met

de Etterbeeksesteenweg?

Dit omvangrijk project (waardoor heel wat spoorweggebruikers
hinder ondervinden) houdt het verplaatsen in van de toegangen
tot de perrons van het station en het wijzigen van de haltes van het
openbaar vervoer.

- Bereidt men het verplaatsen van de haltes van de MIVB voor?

- Zoja, wat houdt dat in en tegen weike datum moeten die werken
klaar zijn?

Question n° 55 de M. Robert Garcia du 10 janvier 1996 (N.):

Ignorance du neerlandais par les porte-parole et les attaches
de presse.

Les redactions regionales bruxelloises de langue neerlandaise
se plaignent (selon moi & juste titre) que bon nombre (sinon la

Vraag nr. 55 van de heer Robert Garcia d.d. 10 januari 1996
(N.):

Nederlandsonkundigheid van woordvoerders enpersattaches.

De Nederlandstalige regionale redacties Brussel klagen (in mijn
ogen zeer terecht) over het feit dat vele, zoniet de meeste, woord-
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plupart) des porte-parole et/ou attaches de presse de nos ministres
bruxellois ne connaissent pas Ie neerlandais ou ne veulent pas Ie
parler. Lorsque les journalistes neerlandophones ne passent pas
eux-memes au t'rangais, Ie dialogue est pratiquement impossible.
11 n'est pas rare que les communiques et les invitations soient
rediges exclusivement en francais et il arrive que 1'on oublie d'invi-
ter, volontairement ou involontairement, la presse neerlandophone
a des conferences de presse. II est done plus difficile a la presse
bruxelloise neerlandophone d'obtenir des informations ce qui n'est
pas sans consequences pour 1'information destinee aux habitants
neerlandophones de Bruxelles.

II ne me revient ^videmment pas d'intervenir dans Ie choix des
porte-parole ou des attaches de presse ni d'inflechir la politique
menee a 1'egard de la presse; il me semble toutefois evident que
pouretre porte-parole (au niveau local ou regional) d'un mandataire
dans la Region bilingue de Bruxelles-Capitale, il faut connaTtre
les deux langues officielles du pays. D'ailleurs, il s'agit d'une
forme elementaire de courtoisie et de respect a 1'egard du journa-
liste neerlandophone.

Les ministres et les secretaires d'Etat peuvent-ils m'informer
de ce qu'ils comptent faire pour remedier, dans 1'avenir, a ces
manquements regrettables a 1'egard de la presse neerlandophone?

voerders en/of persattaches van onze regionale Brusselse Minis-
ters Nederlandsonkundig of Nederlandsonwillig zijn. Wanneerde
Nederiandstalige journalisten niet zeif overschakelen naar net
Prans is een dialoog praktisch onmogelijk. Communiques en
uitnodigingen worden met zeiden enkel in het Frans opgesteld en
het gebeurt dat men de Nederiandstalige pers vergeet, gewild of
ongewild, uit te nodigen op persconferenties. Dat bemoeilijkt de
nieuwsgaring voor de Nederiandstalige pers in Brussel, hetgene
op het stuk van «Nieuwsverslaggeving» ook gevolgen heeft voor
de Nederiandstalige inwoners in Brussel.

Uiteraard heb ik geen enkele zeggenschap in de keuze van
woordvoerders of persattaches, noch in het gevoerde beleid ten
aanzien van de pers, toch lijkt het mij vanzelfsprekend dat zij die
in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest als woordvoerder
van een mandataris actief zijn (regionaal of lokaal) minstens de
twee landstalen machtig zijn. Dat is trouwens een elementaire
vorm van beleefdheid en respect voor de Nederiandstalige jour-
nalist.

Kunnen de heren ministers en staatssecretarissen mij medelen
weike hun intenties zijn om in de toekomst aan deze spijtige
tekortkomingen ten aanzien van de Nederiandstalige pers te ver-
helpen?

Question n° 57 de M. Denis Grimberghs du 11 janvier 1996
(Fr.):

Operation «Sale and lease-back» & la STIB.

II me revient que la STIB aurait signe un contrat de «Sale and
lease-back» assez important il y a quelques mois.

Monsieur Ie ministre peut-il nous indiquer quelle est 1'ampleur
de cette operation et dans quel cadre celle-ci s'inscrit?

De meme, Ie ministre peut-il indiquer comment cette operation
est compatible avec 1'amortissement du materiel et eventuellement
les emprunts qui y sont attaches?

Enfm, Ie ministre peut-il nous indiquer a quoi les benefices
6ventuels de pareille operation seront affectes?

Vraag nr. 57 van de heer Denis Grimberghs d.d. 11 januari
1996 (Fr.):

«Sale and lease-back» bij de MIVB.

Ik heb vernomen dat de MIVB enkele maanden geleden een
vrij belangrijke «sale and lease-back-overeenkomst» heeft onder-
tekend.

Kan de minister ons mededelen wat die overeenkomst inhoudt
en in welk kader zij past?

Kan de minister me zeggen hoe die verenigbaar is met de af-
schrijving van het materiaal en, in voorkomend geval, met de le-
ningen die erop betrekking hebben?

Kan de minister ten slotte zeggen waartoe de eventuele winst
de eruit voortvloeit, wordt aangewend?

Question n° 59 de Mme Evelyne Huytebroeck du 19 janvier
1996 (Fr.):

L'amenagement de dispositifs optiques dans les lieux de
transports en coinmun a I'attention des personnes sourdes et
malenteiidantes.

En Region bruxelloise, on compte quelques milliers de person-
nes sourdes et quelques dizaines de milliers de personnes malen-
tendantes. Ces personnes sont confrontees a certaines difficultes
dans les lieux de transport en commun que sont les stations de

Vraag nr. 59 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 19 januari
1996 (Fr.):

Visuele sigiialen in de metrostations ten behoeve van de doven
en slechthorenden.

In hel Brussels Gewest zijn er een paar duizend doven en enkele
tienduizenden slechthorenden. Die personen worden in de metro-
stations vaak geconfronteerd met problemen omdat ze de informatie
die via de luidsprekers meegedeeld wordt (vertraging, alarm,
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metro. En effet de nombreux messages importants diffuses via
des haut-parleurs (retard, alerte, fermeture de station,... ne sont
pas percus par les sourds et malentendants, ce qui peut les amener
a des situations dommageables (des cas de personnes enfermees
dans les stations sont connus).

Or, ces personnes ont 1'habitude d'etre informees, dans les lieux
prevus a cet effet, par des lumieres qui les avertissent d'un mes-
sage sonore. Je me permets done de demander a Monsieur Ie
ministre s'il est conscient des problemes rencontres par ces per-
sonnes et s'il envisage de doubler Ie dispositif sonore par un dispo-
sitif optique (lumieres invitant les sourds a se tourner vers un
ecran contenant les informations). Dans 1'affirmative, peut-il me
preciser les couts engendres par une telle operation et les delais
prevus pour mettre ce dispositif en place?

sluiting van het station, enz.) niet horen, wat tot onaangename
toestanden kan leiden (er zijn gevallen bekend van personen die
in de stations werden opgesloten).

Die personen worden er gewoonlijk op de daartoe bestemde
plaatsen door visuele signalen attent op gemaakt dat het geluids-
signaal in working is getreden. Ik vraag de minister dus ofhij zich
bewust is van de problemen waarmee die personen worden gecon-
fronteerd en of hij overweegt om naast geluidssignalen ook te
zorgen voor visuele signalen (lichten die in werking treden waar-
door de dove weet dat hij naar een scherm moet kijken waarop
informatie verschijnt). Zo ja, kan hij me dan meedelen hoeveel
die visuele signalen kosten en tegen wanneer ze zullen zijn aange-
bracht?

Question n° 60 de Mme Evelyne Huytebroeck du 19 janvier
1996 (Fr.):

La poursuife des negociations entre la STIB et De Lijn.

Dans Ie cadre des reunions de la CICI (Commission inter-
ministerielle des communications et de 1'infrastructure), Ie ministre
peut-il me dire si les negociations menees en vue de la conclusion
d'un accord interregional de deplacements entre la STIB, De Lijn,
SNCB, TEC abordent les points suivants:

1. la prise en charge ou 1'echange de certaines lignes urbaines
STIB avec De Lijn ou vice-versa (je pense a la suppression du
tram 58 a Vilvoorde, au remplacement des voies du tram 44 ^
Tervueren, aux bus 30, 47, 54, qui aboutissent en region fla-
mande, aux lignes urbaines De Lijn cornme 0, Fet M en partie);

2. la complementarite, 1'implantation de terminus de Lijn dans Ie
centre-ville (cf. deplacement du terminus place Rouppe vers Ie
Midi), les correspondances avec Ie metro ou les autres lignes
STIB en Region bruxelloise;

3. 1'intensification des negociations concernant 1'integration tari-
faire, la coordination et Ie deplacement des horaires dans les
abribus, la nouvel numerotation des lignes De Lijn a trois
chiffres;

4. la coordination entre les diverses societ6s de transport (dont
De Lijn a Bruxelles qui est de la competence de la Region
flamande) et 1'optimalisation de 1'offre interregionale ou des
lignes urbaines par la creation d'une veritable communaute de
transport et une societe «federatrice» de transports publics en
Region bruxelloise.

Est-il prevu pour la societe De Lijn qui circule dans Bruxelles,
lignes urbaines (parexemple ligne de bus 60 et 0) ou suburbaines,
les memes contraintes financieres et de rentabilite d'exploitation
que celles qu'impose la tutelle ^ la STIB?

Et si la STIB reprend ou echange certaines lignes urbaines avec
De Lijn (ou du TEC) des moyens seront-ils mis en oeuvre pour
prevoir un transfer! de dotation supplementaire de fonctionnement
& la STIB?

Vraag nr. 60 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 19 januari
1996 (Fr.):

De voortzetting van de onderhandelingen tussen de MIVB
en De Lijn,

Kan de minister me zeggen of in de ICVI (interministeric'le
commissie voor vervoer en infrastructuur) tijdens de onderhan-
delingen over een intergewestelijke vervoerovereenkomst tussen
de MIVB, De Lijn, de NMBS en de TEC, de volgende punten
worden besproken:

1. het beheer ofde uitwisseling van sommige stadslijnen van de
MIVB door of met De Lijn en vice versa (ik denk aan de
afschaffing van tram 58 in Vilvoorde, aan de vervanging van
de sporen van tram 44 in Tervuren, aan bus 30,47, 54 waarvan
het eindpunt zich in het Vlaamse Gewest bevindt, aan de
stadslijnen 0, F en deels M van De Lijn);

2. de complementariteit, het voorzien van eindpunten van De Lijn
in het centrum van de stad (cfr verplaatsing van het eindpunt
Rouppeplein naar het Zuidstation), de aansluitingen met de
metro en de andere lijnen van de MIVB in het Brussels Gewest;

3. het opvoeren van de onderhandelingen over de eenvormigheid
van de tarieven, het coordineren en het aanbrengen van de
uurregelingen in de bushokjes, de nieuwe nummering (3 cijfers)
van de lijnen van De Lijn;

4. de coordinatie tussen de verschillende vervoermaatschappijcn
(waaronder De Lijn in Brussel, die tot de bevoegdheid van het
Vlaamse Gewest behoort), de optimalisering van het inter-
gewestelijk aanbod of van de stadslijnen via de totstandbrenging
van een echte vervoergemeenschap en een «overkoepelende»
openbaar-vervoermaatschappij in het Brussels Gewest.

Gelden voor De Lijn, die in Brussel stedelijke (bijvoorbeeld
lijn 60 en 0) of voorstedelijke lijnen heeft, dezelfde financiele
beperkingen en beperkingen inzake exploitatierendabiliteit als die
weike door de toezichthoudende overheid aan de MIVB opgelegd
worden?

En zai de MIVB, ingeval zij stadslijnen van De Lijn (of de
TEC) overneemt of lijnen ruilt, een bijkomende werkingsdotatie
krijgen?
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Question n° 61 de Mme Evelyne Huytebroeck du 19 janvier
1996 (Fr.):

La suppression de la ligae navette n° 88 a Molenbeek.

Comme la presse !'a annonce tout recemment, la navette de
bus «Karreveld-Ribaucourt» de la STIB, a ete supprimee Ie 2
janvier 1996 pour son manque de rentabilite.

On ne peut que s'interroger sur 1'opportunite ou non de la creation
de cette navette en mars 1994. Prevue a 1'essai pour un trimestre
par suite de travaux dans la commune de Molenbeek, cette navette
devait faciliter les displacements des habitants de !a commune avec
leur institution communale. Entre-temps, cette ligne s'est vue
reconduite de mois en moisjusqu'a cette fin d'annee 1995.

Cependant, cette navette n'ajamais ete officialisee, saufil y a
un peu plus d'un mois, suite a ma question ecrite a propos du bus
fant6me de Molenbeek, oil 1'on a vu apparattre des plaques d'arret
indiquant «88 navette/pendeldienst» tandis que 1'indicateur de
parcours de 1'autobus navette n'etait pas adapte sauf ces derniers
jours, ou il inscrivit en alternance «88 bonne annee-gelukkig nieuw-
jaar».

A part cela, aucun horaire indique dans les aubettes, aucune
promotion de la ligne effectuee par la STIB au moyen de «deta-
chables» (feuillet informatif pour les voyageurs) ou au moyen de
la presse locale mais surtout, la meconnaissance par Ie personnel
des centres d"infonnations aux voyageurs et de certains controleurs,
de 1'existence de cette ligne «fant6me».

Et pourtant, cette ligne transportait des ecoliers et une trentaine
de clients habituels. Malheureusement, la frequence de 45 minu-
tes dans chaque sens et la plage horaire d'exploitation (de 9 h a
16 h, ce qui correspond aux heures d'ouverture de I'hotel commu-
nal) ne permettaient pas de rendre cette navette tres attractive.

Aucune enquete (statistique clients) n'a ete realisee ou tout du
moins publiee, sauf la derniere semaine, ou 1'on demandait aux
voyageurs d'ecrire leurs remarques a la direction de 1'exploitation
de la STIB.

- Le ministre peut-il me dire s'il est prevu de revoir la gestion et
1'itineraire de cette ligne-navette?

- Si, en collaboration avec les communes limitrophes, il est pos-
sible de developper 1'itineraire de cette ligne et de 1'etendre si
necessaire vers Berchem (Place Schweitzer, avenue de Koekel-
berg et du Chateau, Place de Bastogne, Karreveld), le Haut-
Molenbeek (Machtens, Scheut, Chaussee de Ninove) et le bus
de la commune (Ribaucourt-Chaussee de Gand) ou vers Tour
et Taxis avec possibilite d'extension vers la gare du Nord.

- S'il est possible de mieux cadencer les horaires et de rendre les
frequences plus attractives.

- S'il estenvisageable de fairecirculerdes minibus mieux adaptes
aux petites rues.

- S'il est enfin prevu de promouvoir cette ligne par une campagne
de presse.

Vraag nr. 61 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 19 januari
1996 (Fr.):

De afschaffing van pendellijn 88 in Molenbeek.

Zoals heel onlangs in de pers te lezen stond, werd de MIVB-
pendelbus «Karreveld-Ribaucourt» op 2 januari 1996 wegens te
lage rendabiliteit afgeschaft.

Men kan zich afvragen of die pendeldienst in maart 1994 al
dan niet in net leven moest worden geroepen. De bus zou aan-
vankelijk een trimester rijden, ten gevolge van werken in Molen-
beek, en moest ervoor zorgen dat de inwoners makkelijker hun
gemeentehuis konden bereiken. Intussen zijn we eind 1995 en
bestaat die pendeldienst, die eike maand werd verlengd, nog steeds.

Die lijn is center nooit geofficialiseerd, tot een goede maand
geleden, toen er plots, naar aanleiding van mijn schriftelijke vraag
over de spookbus van Molenbeek, borden verschenen die stop-
plaatsen aanduiden van de «88 navette/pendeldienst». Op de bus
zeif zijn alleen vertrek- en aankomstplaats aangeduid, behalve de
jongste dagen, wanneer die aanduidingen worden afgewisseld met
de boodschap '88 bonne annee-gelukkig nieuwjaar.'

Voorts echter geen enkele uurregeling in de bushokjes, geen
enkele promotie voor die lijn vanwege de MIVB, bijvoorbeeld
door middel van de «afscheurbladjes» of via de lokale pers. Boven-
dien weten het personeel van de reizigersinformatiecentra of de
controleurs zeiden of nooit iets van het bestaan van die «spookbus»
af.

Die pendelbus vervoerde nochtans leerlingen en een dertigtal
dagelijkse klanten. Helaas kon die lijn door de lange wachttijd
van 45 minuten in beide richtingen en de exploitatietijd (van 9 tot
16 uur, wat overeenstemt met de openingsuren van het gemeente-
huis) niet heel aantrekkelijk worden gemaakt.

Er werd geen enkel onderzoek (reizigerstatistieken) uitgevoerd,
of zeker niet bekendgemaakt, behalve vorige week, toen de reizi-
gers werd verzocht de MIVB hun opmerkingen mee te delen.

Kan de minister me zeggen of het beheer en het traject van die
bus zullen worden herzien?

Kan hij me zeggen of het, in samenwerking met de aangren-
zende gemeenten, mogelijk is het traject uit te breiden en de
bus zo nodig Berchem (Sweitzerplein, Koekelberglaan, Kasteel-
laan, Bastenakenplein, Karreveld), Hoog-Molenbeek (Mach-
tens, Scheut, Ninoofsesteenweg), de halte van de gemeentebus
(Ribaucourt/Gentsesteenweg) of Tour en Taxis en eventueel
het Noordstation te laten bedienen?

Kan de minister me zeggen of het mogelijk is de uurregelingen
te verbeteren en de frequentie aantrekkelijker te maken?

Kan hij me zeggen of er kan worden overwogen minibussen te
laten rijden, die beter aan de kleine straten zijn aangepast?

Kan de minister me ten slotte zeggen of die lijn via een pers-
campagne zai worden gepromoot?
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Question n° 62 de Mme Evelyne Huytebroeck du 19 janvier
1996 (Fr.):

Bilaii concernant I'experience des bus a gaz.

Dans Ie cadre des engagements de la Region de Bruxelles-
Capitale par rapport a la convention de Rio ou de Berlin plus
recemment (-5% des emissions de CO,), de quelle maniere compte-
t-elle poursuivre et etendre I'experience des 20 bus de la STIB
circulant au gaz nature! comprime?

Dans Ie programme gouvernemental et dans les commentaires
du budget de 1996, il est prevu de poursuivre et de developper
I'experience des bus a gaz et de promouvoir des vehicules elec-
triques pour les administrations regionales ou communales (cf.
etude et experimentation de la KUL).

Quelles mesures compte prendre la STIB etant donne que celle-
ci se doit de renouveler en 1997 une bonne centaine d'anciens
autobus diese! Volvo? Ne pourrait-elle pas envisager 1'extension
de I'experience a 10 bus au gaz supplementaires (les infrastruc-
tures du dep6t d'Haren ou sont bases ces bus sont prevues pour 30
ou 35 bus, Ie surcout supplementaire de capacity de gaz s'eleverait
a 12 millions') et ce, dans Ie cadre du programme europeen
«Thermie». •

11 est prevu qu'un groupe de travail evalue I'experience des bus
a gaz (deja plus de deux ans de circulation sur les lignes 29, 65,
66, 59, 67). Cette etude serait-elle deja realisee ou en passe d'etre
disponible?

Si oui, quelles en sont les conclusions et quelle suite Ie ministre
compte-t-il donner a ce type d'experience inscrite au budget 1996?

Vraag nr. 62 van Mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 19 januari
1996 (Fr.):

Evaluatie van het experiment met de gasbus.

Wat doet de Minister om, in het kader van de verbintenissen
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die voortvloeien uit de
Conventie van Rio ofBerlijn (-5% van de CO'-uitstoot), het ex-
periment met de 20 MIVB-gasbussen voort te zetten of uit te
breiden?

Het regeerprogramma en de toelichting bij de begroting voor
1996 bepalen dat het experiment met de gasbussen zai worden
voortgezet en uitgebreid en dat het gebruik van elektrische voer-
tuigen voor de gewestelijke en gemeentelijke besturen zai worden
gepromoot (zie studie en experiment van de KUL).

Weike maatregelen zai de MIVB treffen, gelet op het feit dat
zowat honderd oude Volvo-dieselbussen in 1997 moeten worden
vervangen? Zou de MIVB niet kunnen overwegen om, in het kader
van het Europees programma «Thermie», het experiment met 10
bijkomende gasbussen uit te breiden (hun remise in Haren is ge-
schikt voor 30 tot 35 bussen; de meerkost voor het gas zou 12 mil-
joen bedragen)?

Een werkgroep moet het experiment met de gasbussen (die
reeds meer dan twee jaar op de lijnen 29, 65, 66, 59 en 67) in
gebruik zijn, evalueren. Is die studie klaar en beschikbaar?

Zo ja, hoe luiden de besluiten en welk gevolg zai de minister
geven aan dat soort experiment waarvoor op de begroting 1996 in
middelen is vporzien?

Question n° 63 de M. Dominiek Lootens du 15 decembre 1995
(N.):

Subsides an periodique «Le Marollien renove».

Selon ses propres dires. Ie periodique «Le Marollien renove»
recoit un subside de la Region bruxelloise. Ce journal se qualifie
lui-meme, en sous-titrc, de amensuel d'information locale».

Le ministre-president peut-il me dire quel est Ie montant de ce
subside et a quel poste budgetaire il a €\& inscrit?

Y a-l-il encore d'autres journaux d'informations locales qui
recoivent un subside de la Region?

A quels journaux neerlandophones d'informations locales la
Region accorde-t-elle des subsides?

Vraag nr. 63 van de heer Dominiek Lootens d.d. 15 december
1995 (N.):

Subsidies aan «Le Marollien renove».

Naar eigen zeggen ontvangt het tijdschrift «Le Marollien
renove» een subsidie van het Brussels Gewest. Het blad noemt
zichzelfin zijn ondertitel een «mensuel d'information locale».

Kan de minister-voorzitter mij meedelen om welk bedrag het
hier gaat en op weike begrotingspost dit werd ingeschreven?

Zijn er nog andere lokale informatiebladen die een subsidie.
van het Brussels Gewest ontvangen?

Aan weike Nederlandstalige lokale informatiebladen worden
subsidies door het Gewest verleend?
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Ministre de la Fonction publique,
du Commerce exterieur,

de la Recherche scientifique,
de la Lutte centre 1'Incendie et

de 1'Aide medicale urgente

Question n° 18 de M. Jean-Pierre Cornelissen du 16 novembre
1995 (Fr.):

Rapports etablis par Ie SIAMU a la suite de ses interven-
tions.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 214.

Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel,

Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

Vraag nr. 18 van de heer Jean-Pierre Cornelissen d.d. 16
november 1995 (Fr.):

Verslag opgesteld no. hulpverlening door de DBDMH.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 214.

Question n° 34 de M. Stephane de Lobkowicz du 10 janvier
1996 (Fr.):

Organisation de manifestations et d'evenements, publica-
tions, recours aux services de societes de relations pnbliques.

L'honorable ministre pourrait-il m'infoimer si, ces trois dernieres
annees, votre departement ou votre cabinet ont eu recours, pour la
publication de catalogues, de journaux..., pour 1'organisation de
manifestations et d'evenements divers..., au concours de societes
de relations publiques ou de conseil en communication?

Pouvez-vous m'indiquer dans chaque cas a qui votre departement
ou votre cabinet a eu recours, avec quelle societe un contrat a ete
conclu et pour quel montant? Comment ont €\.& choisies les even-
tuelles firmes concernees?

Vraag nr. 34 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. lOjanuari
1996 (Fr.):

Organisatie van manifestaties en happenings, publikaties,
inschakelen van piiblic-relationsbureaus.

Kan de geachte minister me zeggen of zijn departement of
kabinet dejongste driejaar voor het publiceren van catalogi, info-
bladen..., voor het organiseren van diverse manifestaties en hap-
penings..., een beroep heeft gedaan op de diensten van public-
relationsbureaus of op communicatiedeskundigen?

Kan u mij voor elk geval zeggen op wie uw departement of
kabinet een beroep heeft gedaan, met wie er een contract werd
gesloten, welk bedrag daarmee gemoeid was en op weike wijze
de eventuele betrokken bedrijven geselecteerd werden?

Ministre de 1'Environnement et
de la Politique de I'Eau, de la Renovation,

de la Conservation de la Nature et
de la Proprete publique

Question n° 15 de Mme Andree GuiIlaume-Vanderroost du
26 juillet 1995 (Fr.):

Bntretien des voiries regionales.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 1, p. 14.

Minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie,

Natuurbehoud en
Openbare Netheid

Vraag nr. 15 van mevr. Andree GuiIlaume-Vanderroost d.d.
26 juli 1995 (Fr.):

Onderhond van de gewestelijke wegen.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 1, biz. 14.

Question n° 26 de Mme Marie Nagy du 23 octobre 1995 (Fr.):

La destination des dechets non recyclables issiis de la collects
selective en Region brnxelloise.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 5, p. 294.

Vraag nr. 26 van mevr. Marie Nagy d.d. 23 oktober 1995 (Fr.):

Bestemming van het afval dot met kan warden gerecycleerd
en dot afkomstig is van de sclectieve ophalingen in het Brussels
Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, biz. 294.
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Question n° 35 de Mine Marie Nagy du 5 octobre 1995 (Fr.): Vraag nr. 35 van mevr. Marie Nagy d.tl. 5 oktober 1995 (Fr.):

Conclusions du rapport sur les dioxines etablipar Ie ministere
de la Sante publique.

La question a etc publiee dans Ie Bulletin n° 3, p. 140.

Besliiiten van het verslag over de dioxines dat werd opgesteld
door het Miltisterie van Volksgezondheid.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 3, biz. 140.

Question n° 37 de M. Sven Gatz du 12 octobre 1995 (N.):

CoHcctes selectives.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 3, p. 140.

Question n° 42 de Mine Marie Nagy du 30 octobre 1995 (Fr.):

Le proces confre I'association Greenpeace.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 4, p. 217.

Vraag nr. 37 van de beer Sven Gatz d.d. 12 oktober 1995 (N.):

Selektieve afvalophaling.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 3, biz. 140.

Vraag nr. 42 van mevr. Marie Nagy d.d. 30 oktober 1995 (Fr.);

Proces tegeit Greenpeace.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 217.

Question n° 43 de Mme Marie Nagy du 30 octobre 1995 (Fr.):

La pollution de la Senne <Si Drogenbos par lafirme UCB.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 4, p. 218.

Vraag nr. 43 van mevr. Marie Nagy d.d. 30 oktober 1995 (Fr.):

Vervuiling van de Zenne in Drogenbos door het bedrijfUCB.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 218.

Question n° 47 de M. Merry Hermanus du 17 novembre 1995
(Fr.):

Delivrance par 1'IBGE des permis d'environnement.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 4, p. 219.

Vraag nr. 47 van de beer Merry Hermanus d.d. 17 novcmber
1995 (Fr.):

Afgifte van de milieuvergiinningen door het BIM.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 219.

Question n° 48 de M. Sven Gatz du 17 novembre 1995 (N.):

Collects de dockets menagers.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 4, p. 219.

Vraag nr. 48 van de beer Sven Gatz d.d. 17 november 1995
(N.):

Hiiisviiilophaling.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 219.

Question n° 54 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1995 (Fr.):

Apport de subsides des Communaiites europeennes.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 5, p. 295.

Vraag nr. 54 van de beer Stephane De Lobkowicz d.d. 28
november 1995 (Fr.):

Subsidies van de Europese Gemeenschap.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, biz. 295.
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Question n° 57 de M. Andre Drouart du 1"' decembre 1995
(Fr.):

Placement de corbeilles urbaines.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 5, p. 296.

Vraag nr. 57 van de beer Andre Drouart d.d. 1 december 1995
(Fr.):

Plaatsing van vuilnisbakken in de stad.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, biz. 296.

Question n° 63 de M. Stephane de Lobkowicz du 8 decembre
1995 (Fr.):

Crematorium d'Vccle - Pollution de I'air.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 5, p. 297.

Vraag nr. 63 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 8
december 1995 (Fr.):

Crematorium van Ukkel - luchtvervuiling.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, biz. 297.

Question n° 67 de M. Stephane de Lobkowicz du 11 decembre
1995 (Fr.);

Prix de I'eau.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 5, p. 298.

Vraag nr. 67 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 11
december 1995 (Fr.):

Prijs van het water.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, biz. 298.

Question n° 71 de M. Denis Grimberghs du 29 decembre 1995
(Fr.):

Subside complementaire en matiere de proprete.

Monsieur Ie ministre peut-il indiquer la ventilation du credit
special en matiere de proprete pour chacune des communes de la
Region pour les annees 1993 a 1996?

En effet, a en croire Ie communique du gouvernement suite a
la reunion du Conseil des ministres du 30 novembre 1995, un
credit de 150 millions a ete reparti,je suppose, pour 1'annee 1996.

Le ministre peut-il indiquer a quel moment, et sous quelle for-
me, ces subventions sont liquidees aux communes?

Vraag nr. 71 van de heer Denis Grimberghs d.d. 29 december
1995 (Fr.):

Bijkomende siibsidie voor reinheid.

Kan de minister mij voor de jaren 1993 tot 1996 mededelen
hoe het bijzonder krediet inzake reinheid onder de gemeenten is
verdeeld?

Volgens de regeringsmededeling na de ministerraad van 30
november 1995 is er immers een krediet van 150 miljoen verdeeld,
vermoedelijk voor hetjaar 1996.

Kan de minister mij mededelen wanneer en in weike vorm
deze subsidies aan de gemeenten worden overgemaakt?

Question n° 74 de M. Walter Vandenbossche du 29 decembre
1995 (N.):

Rapport annuel sur I'environnement de I'lnstitiit bruxellois
pour la. gestion de 1'eiiviroiineinent.

Premifere question

Le rapport annuel sur I'environnement (RAE) est une obliga-
tion legale (ordonnance du 30juillet 1992, art. 58, 1" alinea, 6°)
qui n'est cependant assortie d'aucune sanction.

Les entreprises n'ont guere ete tres nombreuses a reagir lorsqu'il
leur a ete demande de completer le RAE.

Vraag nr. 74 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 29
december 1995 (N.):

Milieujaarverslag van het Brussels Instituut voor Milieu-
beheer.

Het milieujaarverslag (MJV) is een wettelijke verplichting,
(ordonnantie30juli 1992, art. 58, lelid6°)maarnietafdwingbaar.

De respons van bedrijven op de vraag om het MJV in te vullen
was niet bijster groot.
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Nombre de formulaires envoyes : 1030
Fomnulaires qui ne sont pas arrives a destination : 186
Formulaires qui n'ont pas ete renvoyes: 322
Formulaires renvoyes sans avoir ete completes : 72

En d'autres termes, 580 societes, soil plus de la moitie (56,3 %),
des entreprises contactees a 1'origine, n'ont pas rempli leurs obli-
gations legales.

- Cette situation resulte-t-elle de la nonchalance des entreprises
ou plutot du faible impact de votre service?

- Qu'en est-il des entreprises qui n'ont pas repondu?

Certaines d'entre elles sont-elles connues pour etre des cas
difficiles?

S'agit-il plut6t de petites entreprises?

Des entreprises comptant moins de personnel?

Avez-vous entrepris des demarches legales pour que les reac-
tions soient plus nombreuses dans les annees a venir? - par exemple
en recourant a un moyen de pression lie au renvoi du RAE
complete?

Deuxieme question

Vous avez utilise la banque de donnees Permis d'environnement
du departement Prevention et Autorisations de 1'IBGE pour
selectionner un millier de sites d'exploitation disposant d'un per-
mis de Classe I (p. 6, 2.3.1.A).

A mon grand etonnement, 186 formulaires ont ete renvoyes a
1'expediteur. (Motifs: inconnu, n'habite plus a 1'adresse indiquee,
adresse incomplete, a demenage sans laisser d'adresse, ...)
(p. 9.3.1.1 premier tableau).

Cela signifie-t-il que vous avez perdu la trace de 186 entreprises
titulaires d'un permis d'environnement de classe I?

Comment expliquez-vous cette grave lacune?

Troisieme question

Le ton du rapport n'est-il pas exagerement optimiste?

Vous ecrivez vous-meme que des entreprises ont rempli leur
formulaire elles-memes et que vous n'avez pas contr61e syste-
matiquement leurs reponses (p.25 4.1.2 et 3).

Dans une matiere aussi sensible que 1'environnement, la tenta-
tion est grande de presenter la situation sous un meilleurjour que
la realite. Certaines notes de bas de page (les notes 8 et 9 de la
p. 27) ne doivent-elles pas se retrouver, en bonne place, dans le
corps du texte?

Totaal aantal verstuurde formulieren: 1030
186
322
72

Niet ter bestemming geraakte:
Niet teruggestuurde:
Niet ingevuld en teruggestuurd:

Met andere woorden 580 bedrijven, meer dan de helft (56,3%)
van de oorspronkelijk aangeschreven bedrijven, zijn hun wettelijke
verplichtingen niet nagekomen.

- Duidt dit op nonchalance van de bedrijven of eerder op de
geringe impact van uw dienst?

- Hoe is de ervaring van de bedrijven die niet hebben geantwoord?

Zitten daar gekende probleemgevallen tussen?

Zijn het eerder kleine bedrijven?

Bedrijven met minder personeel?

Heeft U wettelijke stappen ondernomen om de respons de
volgende jaren te vergroten? Bijvoorbeeld door het invullen van
het MJV te verbinden met een drukmiddel?

U gebruikte de databank Vergunningen van het departement
Vergunningen van het BIM om een duizendtal exploitatiesites met
ecn vergunning van Klasse I te selecteren (p. 6, 2.3.1.A).

Tot mijn grote verbazing werden 186 formulieren (18%) terug
naar afzender gestuurd. (oorzaak: onbekend, woont niet meer op
het adres, onvolledig adres, verhuisd zonder opgave van nieuw
adres,...) (p. 9, 3.1.1 eerste label).

Wil dit zeggen dat U het spoor bijster is van 186 bedrijven die
een milieuvergunning klasse I verkregen hebben?

Hoe verklaart U deze serieuze onvolkomenheid?

Is de toon in het rapport niet overdreven optimistisch?

Zoals U zeif schrijft, hebben bedrijven hun formulieren zeif
ingevuld en heeft U de antwoorden niet systematise!! gecontro-
leerd?(p.254.1.2en3).

In een gevoelige materie als milieu is de verleiding zeer groot
om de situatie beter voor te stellen dan ze is? Dienen voetnoten
zoals 8 en 9 op pagina 27 geen groter aandeel in de tekst te krijgen?

Question n° 75 de M. Stephane de Lobkovvicz du 10 janvier
1996 (Fr.):

Organisation de manifestations et d'evenements, publica-
tions, recours aux services de societes de relations publiques.

L'honorable ministre pourrait-il m'informer si, ces trois dernieres
annees, votre departement ou votre cabinet ont eu recours, pour la

Vraag nr. 75 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. lOjanuari
1996 (Fr.):

Organisatie van manifestaties en happenings, publikaties,
inschakelen van pnblic-relationsbureaus.

Kan de geachte minister me zeggen of zijn departement of
kabinet dejongste driejaar voor het publiceren van catalogi, inl'o-
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publication de catalogues, de journaux..., pour 1'organisation de
manifestations et d'evenements divers..., au concours de societes
de relations publiques ou de conseil en communication?

Pouvez-vous m'indiquer dans chaque cas a qui votre departement
ou votre cabinet a eu recours, avec quelle societe un contrat a et6
conclu et pour quel montant? Comment ont ete choisies les even-
tuelles firmes concernees?

bladen..., voor het organiseren van diverse manifestaties en hap-
penings..., een beroep heeft gedaan op de diensten van public-
relationsbureaus of op communicatiedeskundigen?

Kan u mij voor elk geval zeggen op wie uw departement of
kabinet een beroep heeft gedaan, met wie er een contract werd
gesloten, welk bedrag daarmee gemoeid was en op weike wijze
de eventuele betrokken bedrijven geselecteerd werden?

Question n° 79 de M. Alain Adriaens du 12 janvier 1996 (Fr.):

«Responsible care» des industries chimiques.

La Federation des industries chimiques a lance une vaste cam-
pagne mediatique nominee responsible care» et par laquelle des
entreprises chimiques s'engagent a «mettre tout en oeuvre pour
ameliorer leurs performances en matiere de securite, de protec-
tion de 1'environnement et de sante».

Cette initiative est fort louable et la FIC precise justement que
la mise en oeuvre du programme necessite un effort important
dans Ie doinaine de la communication. Ceci concerne, toujours
selon la FIC, «les autorites, afin de pouvoir (...) prendre ensemble
les mesures de securite et de prevention necessaire dans leurs
spheres de competences respectives».

Puis-je des lors demander au responsable des matieres environ-
nementales en Region de Bruxelles-Capitale:

- Quelles entreprises chimiques ont fourni des informations a
1'administration dans Ie cadre de leur engagement responsible
care»?

- Quelles informations ont etc transmises et un suivi annuel a-t-
il et6 organise?

Vraag nr. 79 van de heer Alain Adriaens d.d. 12 januari 1996
(Fr.):

«Responsible care»-campagne in de chemische nijverheid.

De Federatie van de Chemische Nijverheid heeft een grote cam-
pagne op touw gezet onder de naam responsible care». Daarbij
verbinden chemische bedrijven zich ertoe «alles in het werk te
stellen om hun prestaties inzake veiligheid, milieubescherming
en gezondheid te verbeteren».

Dit initiatief is zeer lofwaardig en de FCN wijst erop dat er
voor de uitvoering van dit programma een emstige inspanning
dient te worden gedaan op het vlak van de communicatie. De FCN
zegt dat de overheid daarbij betrokken wordt opdat zij gezamenlijk
de veiligheids- en preventiemaatregelen zouden kunnen treffen
die in hun respectievelijk bevoegdheidsdomein noodzakelijk zijn.

Graag had ik van de milieuverantwoordelijke van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest dan ook vernomen:

- weike chemische bedrijven het bestuur inlichtingen hebben
verstrekt in het raam van hun "responsible care"-verbintenis?

weike inlichtingen werden verstrekt en of er voorzien is in een
jaarlijkse follow-up?

Question n° 80 de M. Alain Adriaens du 19 janvier 1996 (Fr.):

Des depenses du budget de I'Agence regionale de proprete.

Le budget de I'Agence regionale de proprete laisse apparaltre
en depenses un article 526.03.12.11 d'un montant de 506,5 mil-
lions en 1995 et de 567,5 millions en 1996, article relatif aux
depenses pour prestation, travaux et services divers par des tiers.

II apparaTt que ces depenses sont principalement relatives aux
frais de fonctionnement de 1'usine d'incineration des ordures
menageres, geree par la SIOMAB.

Le ministre veut-il bien me donner des precisions quant a la
ventilation des recettes de ce poste?

Vraag nr. 80 van de heer Alain Adriaens d.d. 19 januari 1996
(Fr.):

De uitgaven op de begroting van de Gewestelijk Agentschap
voor Netheid.

Op de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid
zijn, in artikel 526.03.12.11,506,5 miljoen (1995) en 567,5 miljoen
(1996) uitgetrokken voor prestaties, werken en diverse diensten
door derden.

Het blijkt dat die uitgaven vooral betrekking hebben op de
werkingskosten van de verbrandingsoven voor huishoudelijk afval,
die door SIOMAB wordt beheerd.

Graag ontving ik van de minister nadere uitleg over de opsplit-
sing van de ontvangsten van die begrotingspost.
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Question n° 81 de M. Alain Adriaens du 19janvier 1996 (Fr.):

Des recettes du budget de I'Agence regionale de proprete.

Le budget de I'Agence regionale de proprete laisse apparaitre
en recettes un article 411.07.16.11 d'un montant de 376 millions
en 1995 et 406 millions en 1996, article relatifau produit de rede-
vances et de cotisations pour 1'enlevement d'ordures non-menageres
et industrielles sur abonnements et conventions.

Le ministre veut-il bien me donner des precisions quant & la
ventilation des recettes de ce poste?

- Plus particulierement, pour 1'annee 1995, combien d'abonne-
ments cela represente-t-il, pourquel type d'entreprises (commer-
ces, PME...)?

- Quels sont les montants d'abonnement reclames et sur quelles
bases sont-ils etablis?

Vraag nr. 81 van de heer Alain Adriaens d.d. 19 januari 1996
(Fr.):

De begrotingsontvangsten van het Gewestelijk Agentschap
voor Netheid.

In de begroting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid
staat in artikel 411.07.16.11 een ontvangst van 376 miljoen (1995)
en 406 miljoen (1996) voor het ophalen van niet-huishoudelijk en
industrieel afval op basis van een abonnement of een overeenkomst.

Graag vernam ik van de Minister hoe die ontvangst opgesplitst
is?

- In het bijzonder, hoeveel abonnementen in 1995 werden geno-
men en door welk soort bedrijven (handelszaken, KMO's...)?

- Hoeveel kosten dergelijke abonnementen en hoe worden die
berekend?

Question n° 82 de M. Andre Drouart du 19janvier 1996 (Fr.):

Contrat pour 1'enlevement des poubelles entre «Brnxelles-
Proprete» et des commercants.

I I me revient qu'un commercant de Forest a recu a signer un
contrat de «BruxelIes-Proprete» concernant un paiement de
20.000 BEF par an pour 1'enlevement des poubelles.

Cela m'amene ^ poser & Monsieur le ministre les questions
suivantes:

1. Confirmez-vous 1'existence de ce type de contrat propose par
«Bruxelles-Proprete»?

2. Quels motifs justifient cette pratique?

3. Quels sont les commerces concernes?

4. Le montant est-il forfaitaire ou est-il etabli en fonction de
certains criteres?

5. Le paiement du montant donn6 par ce contrat exonere-t-il de la
taxe de base concernant les poubelles?

Vraag nr. 82 van de heer Andre Drouart d.d. 19 januari 1996
(Fr.):

Contract fiissen Net Brussel en handelaars voor het ophalen
van de vuilniszakken.

Ik verneem dat een handelaar in Vorst van Net Brussel een
contract ter ondertekening heeft ontvangen voor het betalen van
20.000 frank perjaar voor het ophalen van de vuilniszakken.

Dat brengt me ertoe de minister de volgende vragen te stellen:

1. Bevestigt u dat Net Brussel dergelijke contracten opmaakt?

2. Weike redenen verantwoorden dit?

3. Aan weike handelaars werd een dergelijk contract aangeboden?

4. Is het bedrag forfaitair vastgesteld of berekend op basis van
bepaalde criteria?

5. Stelt de betaling van dat bedrag vrij van betaling van de gewone
huisvuilbelasting?

Secretaire d'Etat adjoint au
Ministre de 1'Amenagement du Territoire,

des Travaux publics et du Transport

Question n° 19 de M. Merry Hermanus du 8 novembre 1995
(Fr.):

Centres sportifs, proprietes de la Region bruxelloise.

La question a ete publiee dans le Bulletin n° 4, p. 223.

Staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Ruimtelijke Ordening,

Openbare Werken en Vervoer

Vraag nr. 19 van de heer Merry Hermanus d.d. 8 november
1995 (Fr.):

Sportcentra van het Brussels Hoofdstedelljk Gewest.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 223.
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Question n° 22 de M. Denis Grimberghs du 23 novembre 1995
(Fr.):

Recettes publicitaires, location de panneaux d'afftchage.

La question a et6 publi6e dans Ie Bulletin n° 4, p. 223.

Vraag nr. 22 van de heer Denis Grimberghs d.d. 23 november
1995 (Fr.):

Reclameontvangsten en verhuur van aanplakborden.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 223.

Question n° 23 de M. Denis Grimberghs du 23 novembre 1995
(Fr.):

Localisation des services de I'administration regionale.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 4, p. 224.

Vraag nr. 23 van de heer Denis Grimberghs d.d. 23 november
1995 (Fr.):

Vestigingsplaats van de gewestelijke administratieve diensten.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 4, biz. 224.

Question n° 30 de M. Dominiek Lootens du 15 decembre 1995
(N.):

Langue utilisee sur les panneaux de signalisation.

La question a ete publiee dans Ie Bulletin n° 5, p. 302.

Vraag nr. 30 van de heer Dominiek Lootens d.d. 15 december
1995 (N.):

Het taalgebruik op verkeersborden.

De vraag werd gepubliceerd in Bulletin nr. 5, biz. 302.

Question n° 32 de M. Paul Galand du 29 decembre 1995 (Fr.):

Le maitvais entretien de la piste cyclable longeant I'avemie
de Terviieren enforet de Soignes et les risques encourus par les
iisagers.

Une piste cyclable longe I'avenue deTervueren dans la traversee
de la Foret de Soignes en venant des Quatre Bras. Des usagers se
plaignent de son mauvais entretien, ce que j'ai pu, recemment,
moi-mcme constater.

Le numero de decembre 1995 de la revue «Touring» fait etat,
photo & 1'appui, de cette situation et des plaintes emises par la
direction d'un college d'Auderghem dont beaucoup d'eleves emprun-
tentjournellement cette piste, obstruction par des branchages, boue,
manque de securite,...

La vitesse excessive de beaucoup d'automobilistes augmente
aussi les risques, j'avais dej^ evoque cet aspect dans une question
precedente. L'etude d'un systeme de coordination des feux que le
secretaire d'Etat citait dans sa reponse n'apportera pas d'amelio-
ration dans le troncon traversant la foret car il est depourvu de
feu.

Monsieur le secretaire d'Etat peut-il me preciser quelles sont
les mesures actuelles d'entretien de cette piste cyclable (moyens
et frequences). En automne et en hiver, les mesures sont elles
adaptees en fonction de la chute des feuilles ou de 1'enneigement
eventuel?

Par ailleurs, des mesures specifiques sont-elles deja prevues
ou a 1'etude pour ameliorer la securite des cyclistes, des marcheurs
et des automobilistes raisonnables centre les «rouleurs fous» sur
cette section de 1'Avenue de Tervueren?

Vraag nr. 32 van de heer Paul Galand d.d. 29 december 1995
(Fr.):

Slecht onderhoud van het fiefspad aan de Terviirenlaan in
het Zonienwoud en gevaar voor de gebruikers.

Langs de Tervurenlaan ligt een fietspad dat uit de richting van
het Vier-Armenkruispunt komt en dat het Zonienwoud doorkruist.
Een aantal gebruikers hebben klachten over het gebrekkig onder-
houd ervan. Ik heb dit onlangs zeif kunnen vaststellen.

Het decembernummer 1995 van het tijdschrift «Touring»
besteedt een artikel - met foto - aan deze toestand en aan de
klachten van de directie van een college in Oudergem. Heel wat
leerlingen van deze school gebruiken dit fietspad immers dagelijks
en klagen over takken die de weg versperren, modder, gebrek aan
veiligheid,...

Ik heb in een vraag reeds gewezen op het bijkomend gevaar ten
gevolge van de hoge snelheid van heel wat wagens. In zijn antwoord
heeft de staatssecretaris het gehad over een onderzoek met het
oog op een betere coordinatie van de verkeerslichten. Dit zai echter
geen verbetering met zich brengen voor het gedeelte dat het woud
doorkruist. Daar zijn immers geen verkeerslichten.

Graag vernam ik van de staatssecretaris weike maatregelen op
dit ogenblik worden genomen om dit fietspad (middelen en fre-
quentie) te onderhouden. Worden deze maatregelen tijdens de
herfst en de winter (vallende bladeren of sneeuw) aangepast?

Zijn er voorst reeds bijzondere maatregelen gepland of worden
er maatregelen onderzocht om de fietsers, de wandelaars en de
verstandige autobestuurders op dit gedeelte van de Tervurenlaan
tegen de wegpiraten te beschermen?
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Question n° 33 de M. Alain Adriaens du 29 decembre 1995
(Fr.):

L'impact des parkings de I'cspace Bruxelles-Eiirope.

La realisation des bailments dits «D3» de 1'Espace Leopold
entre de toute evidence dans sa phase finale. Ce projet immobilier
implique la creation de nombreux emplacements de parking qui
auront une influence sur la circulation automobile dans les quartiers
avoisinants. Je souhaiterais des lors que Ie secretaire d'Etat me
fournisse quelques precisions quant a la facon dont il entend amortir
cet impact.

- Quel est Ie calendrier d'ouverture des differents parkings tel
qu'annonce ^ ce jour par les promoteurs du projet?

- Ou se situent les entrees et sorties de ces parkings (avec leurs
capacites respectives)?

- L'afflux previsible de circulation qui resultera de 1'ouverture
de ces parkings implique-t-il une modification des plans de
circulation sur les voiries regionales voisines?

- Les differents chantiers prevus dans les zones contigues seront-
ils termines lors de 1'ouverture des parkings? En particulier,
quand sont programmes:

- la renovation de 1'avenue de la Couronne sur Ie troncon
chaussee de Wavre/place Blijckaert;

- la construction du collecteur la rue Gray;
- 1'amenagement du carrefour avenue Belliard/chaussee d'Et-

terbeek?

Le deplacement des acces aux quais de la gare, lie a ce gigan-
tesque projet (deja vecu avec difficulte par les usagers des chemins
de fer), devait impliquer une modification des arrets de transports
en commun.

- Le deplacement des arrets de la STIB est-il en preparation?

- Dans 1'affinnative; quelles seront les modifications et dans quel
delais devraient-elles avoir lieu?

Vraag nr. 33 van de heer Alain Adriaens d.d. 29 december
1995 (Fr.):

Gevolgen van de parkeergelegenheid voorde niimte Brussel-
Europa.

De gebouwen van de Leopoldruimte die bekend staan onder de
naam «D3» zijn bijna af. Dit project omvat ook een grote parkeer-
gelegenheid die het autoverkeer in de aanpalende wijken zai
bei'nvloeden. Graag vernam ik van de staatssecretaris hoe hij deze
impact wenst te beperken.

- Wanneer zai deze parkeergelegenheid volgens de projectont-
wikkelaars in gebruik worden genomen?

- Waar bevinden zich de in- en uitgangen van deze parkeer-
gelegenheid (met hun respectievelijke capaciteit)?

- De verkeersdrukte zai na de ingebruikneming van deze parkeer-
gelegenheid toenemen. Zai dit een wijziging van de verkeers-
plannen voor de naburige gewestwegen met zich brengen?

- Zullen de werken in de aangrenzende zones voltooid zijn op
het ogenblik van de ingebruikneming van de parkeergelegen-
heid? Meer in het bijzonder, voor wanneer zijn volgende werken
gepland:
- de herstelwerken, in de Kroonlaan, aan het weggedeelte

tussen de Waversesteenweg en het Biyckaertplein;
- de bouw van de hoofdriool in de Graystraat;
- de herinrichting van het kruispunt van de Belliardstraat met

de Etterbeeksesteenweg?

Dit omvangrijk project (waardoorheel wat spoorweggebruikers
hinder ondervinden) houdt het verplaatsen in van de toegangen
tot de perrons van het station en het wijzigen van de haltes van het
openbaar vervoer.

- Bereidt men het verplaatsen van de haltes van de MIVB voor?

- Zoja, wat houdt dat in en tegen weike datum moeten die werken
klaar zijn?

Question n° 34 de M. Stephane de Lobkowicz du 10 janvier
1996 (Fr.):

Organisation de manifestations et d'evenements, publica-
tions, recours aux services de societes de relations publiques.

L'honorable ministre pourrait-il m'informer si, ces 3 dernieres
annees, votre departement ou votre cabinet ont eu recours, pour la
publication de catalogues, de journaux..., pour 1'organisation de
manifestations et d'evenements divers..., au concours de societes
de relations publiques ou de conseil en communication?

Pouvez-vous m'indiquer dans chaque cas a qui votre departement
ou votre cabinet a eu recours, avec quelle societe un contrat a ete
conclu et pour quel montant? Comment ont ete choisies les even-
tuelles firmes concernees?

Vraag nr. 34 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. lOjanuari
1996 (Fr.):

Organisatie van manifestaties en happenings, publikaties,
inschakelen van public-relationsbureaus.

Kan de geachte minister me zeggen of zijn departement of
kabinet dejongste driejaar voor het publiceren van catalogi, info-
bladen..., voor het organiseren van diverse manifestaties en hap-
penings..., een beroep heeft gedaan op de diensten van public-
relationsbureaus of op communicatiedeskundigen?

Kan u mij voor elk geval zeggen op wie uw departement of
kabinet een beroep heeft gedaan, met wie er een contract werd
gesloten, welk bedrag daarmee gemoeid was en op weike wijze
de eventuele betrokken bedrijven geselecteerd werden?
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Question n° 36 de Mme Evelyne Huytebroeck du 19 janvier
1996 (Fr.):

Immeiible MARCONI a Forest.

Le budget des voies et moyens pour 1'annee budgetaire 1995
indiquait 30 millions de recettes provenant du produit de la vente
de 1'immeuble Marconi a Forest (titre II, section II, art. 76.02).
Cet article ne se retrouve ni dans 1'ajustement 1995 ni dans le
budget 1996. Le ministre peut-il me dire ce qu'il advient de ce
batiment:

- Le projet de vente vers la SDRB est-il toujours d'actualite?

- Des projets de centre pour a.s.b.l. culturelles ou de formation
aux metiers de la construction s'etaient manifestos, qu'en est-il
aujourd'hui?

Je rappelle au ministre que ce batiment industriel est aujourd'hui
desaffecte, qu'il occupe de grandes surfaces au centre d'un quartier
qui attend avec impatience sa renovation. Le batiment entre-t-il
enfin dans la categoric des sites economiques desaffectes vises
par I'ordonnance de mars 1995?

Vraag nr. 36 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 19 januari
1996 (Fr.):

Het MARCONI-gebouw in Vorst.

De middelenbegroting voor 1995 bevatte 30 miljoen aan
ontvangsten uit de verkoop van het Marconi-gebouw in Vorst (titel
II, afdeling II art. 76.02). Dat artikel komt niet meer voor op het
aanpassingsblad 95 noch op de begroting 1996. Kan de Minister
me zeggen wat er met dat gebouw gebeurt?

- Wenst de GOMB het nog altijd te verwerven?

- Er werden projecten ingediend om er culturele v.z.w.'s in onder
te brengen of het te gebruiken voor opieidingen in de bouw-
sector. Waar staan de zaken nu?

Ik breng de minister in herinnering dat dit industriegebouw
verlaten is, dat het een grote oppervlakte bestrijkt in het midden
van een wijk die met ongeduld op renovatie wacht. Valt het gebouw
in de categorie van afgedankte economische ruimten, zoals bedoeld
in de ordonnantie van maart 1995?
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II. Questions auxquelles
une reponse provisoire a ete fournie

II. Vragen waarop
een voorlopig antwoord verstrekt werd

(Fr.): Question posee en francais - (N.): Question posee en neerlandais
(Pr.): Vraag gesteld in het Frans - (N.): Vraag gesteld in het Nederlands

Ministre-President du Gouvernement
de la Region de Bruxelles-Capitale,

charge des Pouvoirs locaux, de 1'Emploi,
du Logement et des Monuments et Sites

Question n° 42 de Mme Brigitte Grouwels du 30 octobre 1995
(N.):

Donnees relatives mix agents de police dans les 19 commu-
nes.

La question et la reponse provisoire ont et6 publiees dans Ie
Bulletin n° 5, p. 303

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

Vraag nr. 42 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 30 oktober 1995
(N.):

Gegevens met betrekking tot de politieagenten in de 19
gemeenten.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 5, biz. 303.

Question n° 52 de M. Denis Grimberghs du 23 novembre 1995
(Fr.):

Contrats de securite,

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 5, p. 304.

Vraag nr. 52 van de beer Denis Grimberghs d.d. 23 novembcr
1995 (Fr.):

Veiligheidscontracten.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 5, biz. 304.

Question n° 64 de M. Dominiek Lootens du 11 decembre 1995
(N.):

TCT.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 5, p. 305.

Vraag nr. 64 van de heer Dominiek Lootens d.d. 11 december
1995 (N.):

De DAC-betrekkingen.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 5, biz. 305.

Question n° 74 de M. Dominiek Lootens du 15 decembre 1995
(N.):

Societes de depannage.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 5, p. 306.

Vraag nr. 74 van de heer Dominiek Lootens d.d. 15 december
1995 (N.):

De takelbedrijveit.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 5, biz. 306.
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Ministre de la Fonction publique,
du Commerce exterieur,

de la Recherche scientifique,
de la Lutte contre 1'Incendie et

de 1'Aide medicale urgente

Question n0 41 de M. Denis Grimberghs du 7 fevrier 1996
(Fr.):

Application de 1'ordonnance du 15 juillet 1993.

L'ordonnance du 15 juillet 1993 concernant les normes de
quality et de securite des logements meubles a prevu un delai de
trois ans pour la conformitd des meubles existants. Des permis
devaient etre demandes a cet effet avant ce delai. L'ordonnance
prevoit egalement la designation par la Region des agents charges
de rechercher et constater par proems-verbal les infractions. Ces
memes agents devraient proceder aux visites de contr61e.

Le ministre peut-il m'indiquer les mesures qui ont ete prises
pour permettre ['application de cette ordonnance.

Combien de permis ont-ils ete octroyes pour des nouveaux
logements?

Combien de demandes de permis ont-elles ete introduites aupres
de 1'Administration regionale pour des logements meubles, exis-
tants ou pour des nouveaux meubles? Qui est habilite & faire la
visite de contr61e? Y a-t-il une somme reclamee au requerant pour
ce service? Les agents charges du contr61e ont-ils ete d6signes?
Quelle mesure de rappel le ministre envisage-t-il de prendre pour
signifier aux proprietaires leurs nouvelles obligations decoulant
de 1'ordonnance du 15 juillet 1993?

Reponse: En reponse a sa question, j'ai 1'honneur de commu-
niquer & 1'honorable membre ce qui suit:

Ma competence en la matiere se limite a 1'intervention du
departement prevention du Service d'lncendie et d'Aide medicale
urgente de la Region de Bruxelles-Capitale. Ce departement effec-
tue les visites de contr61e demandees.

En 1994, aucun dossier concernant des logements meubles n'a
ete introduit.

En 1995 il y a eu 38 dossiers instruits.

Ces visites sont factur&s au tarifen vigueur pour les prestations
de prevention incendie et ont pour but de verifier la conformite
des logements aux prescriptions de l'arret6 du 9 novembre 1993
pris en execution de 1'ordonnance du 15 juillet 1993.

Aux autres elements de votre question il sera repondu par le
secretaire d'Etat dont ils relevent. Monsieur Eric Tomas.

Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel,

Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

Vraag nr. 41 van de heer Denis Grimberghs d.d. 7 februari
1996 (Fr.):

Toepassing van de ordonnantie van ISjuli 1993.

Ingevolge de ordonnantie van 15juli 1993 betreffende de kwa-
liteits- en veiligheidsnormen voor gemeubelde woningen moeten
de bestaande woningen binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van
de ordonnantie aan deze normen voldoen. De vergunningen dienden
v66rhet verstrijken van deze termijn te worden aangevraagd. Voorts
bepaalt de ordonnantie dat net Gewest beambten van de gemeenten
moet aanwijzen om enerzijds inbreuken op te sporen en vast te
stellen en hierover proces-verbaal op te stellen en anderzijds contro-
lebezoeken uit te voeren.

Kan de minister mij mededelen weike maatregelen zijn geno-
men met net oog de toepassing van deze ordonnantie?

Hoeveel vergunningen voor nieuwe woningen zijn toegekend?

Hoeveel aanvragen voor bestaande of nieuwe woningen er bij
de administratieve diensten van het Gewest zijn ingediend? Wie
gemachtigd is de controlebezoeken uit te voeren? Ofde aanvrager
voor deze dienst een bedrag wordt aangerekend? Of de beambten
die met de controle belast zijn reeds zijn aangewezen? Weike
maatregel de minister zai nemen om de eigenaars te wijzen op de
nieuwe verplichtingen die uit de ordonnantie van 15 juli 1993
voortvloeien?

Aiitwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid het volgende mede te delen:

Mijn bevoegdheid in deze materie is beperkt tot de tussenkomst
van het departement preventie van de Brusselse Hoofdstedelijke
Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. Dit
departement voert de bezoeken uit die aangevraagd worden.

In 1994 werd geen enkel dossier met betrekking tot gemeubelde
woningen ingediend.

In 1995 werden 38 dossiers onderzocht.

Deze bezoeken worden aangerekend volgens het vigerend tarief
inzake brandpreventiebezoeken en hebben totdoel de contbrmiteit
van de woningen met de voorschriften van het besluit van 9 no-
vember 1993 genomen in uitvoering van de ordonnantie, na te
gaan.

Wat de overige elementen van uw vraag betreft, zullen ze door
de Staatssecretaris, de heer Eric Tomas, die ervoor bevoegd is,
worden beantwoord.
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Ministre de 1'Environnement et
de la Politique de 1'Eau, de la Renovation,

de la Conservation de la Nature et
de la Proprete publique

Question n° 5 de M. Stephane de Lobkowicz du 19juil]et 1995
(Fr.):

Permis d'environnement pour line installation d'Electrabel
a Uccle.

La question et la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° l,p. 19.

Minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie,

Natuurbehoud en
Openbare Netheid

Vraag nr. 5 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 19 juli
1995 (Fr.):

Milieuvergunning voor een iitstallatie van Electrabel te
Ukkel.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 1, biz. 19.

Question n° 60 de M. Francois Roelants du Vivier du 7
decembre 1995 (Fr.):

Arrete du Gouvernement relatifa la circulation dans les bois
etforets en general.

J'ai pris connaissance avec satisfaction de la publication de
1'arrete susdit au Moniteur beige du 24 novembre 1995.

Compte tenu de 1'absence, malgre vos demarches, de coordina-
tion en matiere de circulation dans la Foret de Soignes avec la
Region flamande, il existe des cas ou les chemins sont accessibles
en velo sur Ie territoire de la Region flamande et interdits aux
cyclistes en Region bruxelloise.

Monsieur Ie ministre peut-il des lors me faire savoir s'il a prevu
d'apposer les pictogrammes correspondants aux limites memes de
la Region?

Reponse: Je confirme ^ 1'honorable membre que la mise en
place de reglements forestiers differents selon les Regions pose
actuellernent certains problemes de coherence en matiere de cir-
culation en foret.

II est evident que les principes mis en avant dans 1'ordonnance
de la RBC different quelque peu de ceux des deux autres Regions
eu egard a la specificite de foret peri-urbaine de la Foret de Soignes.

Cornme Ie sait 1'honorable membre. Ie territoire de cette derniere
chevauche les 3 Regions, ce qui conduit & rencontrer ca et la, au
niveau des zones frontieres, certaines incompatibilites reglemen-
taires (ex.: interruption de pistes cyclables).

Comme Ie souligne 1'honorable membre, les contacts de
concertation interregionales pris & mon initiative lors de 1'elabo-
ration de la nouvelle ordonnance se sont malheureusement reveles
infructueux.

II apparait cependant que depuis quelques semaines la situa-
tion evolue dans Ie bon sens. En effet, des reunions de concertation
interregionale ont ete remises & 1'ordre du jour notamment a
1'initiative de SAR Ie Prince Laurent dans Ie cadre des activites de
1'Institut Royal pour la Gestion Durable des Ressources Naturelles
et la Promotion des Technologies Propres.

Vraag nr. 60 van de heer Francois Roelants Du Vivier d.d. 7
december 1995 (Fr.):

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
betreffende het verkeer in de bossen.

Ik heb met genoegen kennis genomen van het verschijnen van
het voornoemd besluit in het Belgisch Staatsblad van 24 november
1995.

Ondanks de door u gedane stappen is er geen coordinatie met
het Vlaamse Gewest inzake het verkeer in het Zonienwoud :
sommige wegen ervan zijn op Vlaams grondgebied toegankelijk
voor fietsers; op Brussels grondgebied, niet.

Kan de minister mij mededelen of hij aan de grens van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest de overeenkomstige pictogrammen
zai laten plaatsen?

Antwoord: Ik bevestig het geachte lid dat de toepassing van
bosregelingen die naar gelang van de Gewesten verschillen, heden
overeenstemmingsproblemen inzake bosverkeer veroorzaken.

Het ligt voor de hand dat de in de ordonnantie van het BHG
vooraangestelde beginselen enigzins afwijken van de andere twee
Gewesten rekening houdend met de gordelachtige eigenschap van
het Zonienwoud rond de stad.

Zoals het geachte lid het weet, overlapt het grondgebied van
het Zonienwoud de 3 Gewesten, wat aanleiding geeft hier en daar
tot sommige reglementaire onverenigbaarheden op de grensge-
bieden (vb.: onderbreking van fietspaden).

Zoals het geachte lid het benadrukt bleken de contacten opge-
nomen bij mijn handeling ten gunste van een intergewestelijk over-
leg jammer genoeg vruchteloos.

Toch blijkt de toestand sedert een paar weken gunstig te vorde-
ren. Inderdaad, intergewestelijke overlegvergaderingen staan weer
op de agenda, onder meer op het initiatief van Zijne Koninklijke
Hoogheid, Prins Laurent in het raam van de werkzaamheden van
het Koninklijk Instituut voor Duurzaam Beheer van Natuurlijke
Bronmiddelen en voor de Bevordering van Schone Technologieen.
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II est malheureusement encore trop tot pour estimer de maniere
valable les resultats de ces concertations.

Je reste evidemment vigilant a faire evoluer la situation dans
Ie bon sens aussi rapidement que possible et ne manquerai pas de
tenir 1'honorable membre inform^ des mesures concretes qui seront
prises sur Ie terrain.

Quoi qu'il en soitJe ne trouve certainement pas opportun dans
1'etat actuel des choses de faire apposer des pictogrammes speci-
fiques aux zones frontieres de la foret.

Jammer genoeg is het nog te vroeg om de uitslag van deze
overlegbijeenkomsten geldig in te schatten.

Vanzelfsprekend blijf ik waakzaam om de toestand zo spoedig
mogelijk in de goede richting te doen vorderen en zai ik het niet
nalaten het geachte lid op de hoogte te houden van de concrete
maatregelen die terzake zullen worden getroffen.

Hoe dan ook, vind ik het niet geschikt in de huidige stand van
zaken om pictogrammen te laten aanbrengen die eigen zijn aan
grensgebieden van het bos.

Question n° 72 de M. Stephane de Lobkovvicz du 29 decembre
1995 (Fr.):

Fermeture 6vcntuelle d'entreprises suite mix injonctions de
1'IBGE.

L'honorable ministre pourrait-il me communiquer la liste des
entreprises qui ont ete fermees suite a un rapport defavorable de
1'IBGE depuis 1989.

Pour chaque entreprise, pourrais-je connattre la date de ferme-
ture, la raison de la fermeture et Ie nombre d'employes et d'ouvriers
concernes.

La question porte egalement sur d'eventuels fermetures par-
tielles d'entreprises.

Reponse: En vertu de Particle 96, 2°, b et c du reglement du
Conseil, les questions qui tendent a obtenir des renseignements
d'ordre statistique et les questions qui constituent des demandes
de documentation sont irrecevables.

De surcroTt, je signale a 1'honorable membre que 1'ordonnance
du 30juillet 1992 relative au permis d'environnement qui confere
& 1'Institut bruxellois pour la gestion de 1'environnement un veritable
pouvoirde fermeture d'entreprises ou de refus de continuerd'exploi-
ter une entreprise, n'est entree en vigueur que Ie 1" decembre
1993.

Neanmoins, pour etre agreable a 1'honorable membre, Ie ministre
de 1'Environnement considerera sa question cornme une demande
d'information entrant dans Ie cadre de 1'ordonnance du 29 aout
1991 sur Faeces a 1'information relative a 1'environnement dans la
Region de Bruxelles-Capitale. Elle est transmise, a ce litre, & 1'Insti-
tut bruxellois pour la gestion de 1'environnement, etant entendu
que les donnees souhaitees par 1'honorable membre seront recueil-
lies en fonction des dossiers que 1'Institut bruxellois pour la gestion
de 1'environnement gere depuis 1'entree en vigueur de 1'ordonnance
du 30juillet 1992 relative au permis d'environnement.

Vraag nr. 72 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 29
december 1995 (Fr.):

Eventiiele bedrijfssluitingen als gevolg van de aaiimaningen
van het BIM.

Kan de geachte minister mij de lijst mededelen van de bedrijven
die sinds 1989 ten gevolge van een ongunstig verslag van het BIM
werden gesloten?

Graag had ik voor elk van deze bedrijven de datum en de reden
van de sluiting vernomen, alsmede hoeveel bedienden en arbeiders
daarbij betrokken waren.

De vraag heeft eveneens betrekking op eventuele gedeeltelijke
sluitingen van bedrijven.

Antwoord: Krachtens artikel 96, 2°, b en c van het reglement
van de Raad, zijn de vragen met het oog op het verkrijgen van
statistische gegevens en de aanvragen om documentatie onont-
vankelijk.

Overigens meld ik het geachte lid dat de ordonnantie van 30
juli 1992 betreffende de milieuvergunning die het Brussels Instituut
voor Milieubeheer de werkelijke bevoegdheid tot sluiting van
ondernemingen of tot weigering van verdere uitbating van een
onderneming, pas van kracht is geworden op 1 december 1993.

Niettemin zai de minister van Leefmilieu, om het geachte lid
gunstig te stemmen, zijn vraag als een informatieaanvraag be-
schouwen die ressorteert onder de ordonnantie van 29 augustus
1991 op de toegang tot de informatie betreffende het leefmilieu in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om die reden wordt de aan-
vraag aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer doorgegeven,
met dien verstande dat de door het geachte lid gewenste gegevens
zullen worden verzameld afhankelijk van de dossiers die het Brus-
sels Instituut voor Milieubeheer sinds de inwerkingtreding van de
ordonnantie van 30 juli 1992 betreffende de milieuvergunning
beheert.
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Secretaire d'Etat adjoint au
Ministre de 1'Amenagement du Territoire,

des Travaux publics et du Transport

Question n° 29 de Mme Marie Nagy du 11 decembre 1995
(Fr.):

Les bailments dont la Region est proprietaire.

La question el la reponse provisoire ont ete publiees dans Ie
Bulletin n° 5, p. 307.

Staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Ruimtelijke Ordening,

Openbare Werken en Vervoer

Vraag nr. 29 van mevr. Marie Nagy d.d. 11 december 1995
(Fr.):

Gebouwen die eigendom zijn van het Gewest.

De vraag en het voorlopig antwoord werden gepubliceerd in
Bulletin nr. 5, biz. 307.
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Ministre-President du Gouvernement
de la Region de Bruxelles-Capitale,

charge des Pouvoirs locaux, de 1'Emploi,
du Logement et des Monuments et Sites

Question n° 7 de M. Stephane de Lobkowicz du 28juillet 1995
(Fr.):

Etudes et recherches confiees tt des organismes exterieurs.

Quels sont pour ces trois dernieres annees les contrats de com-
mandes d'etudes et de recherches conclus par votre administration
et votre cabinet et a quels centres universitaires et/ou organisa-
tions ont-elles ete confiees?

Je souhaiterais obtenir, pourchaque contrat, les renseignements
suivants:

- denomination exacte du contractant;

- 1'intitule de la commande;

- la duree du contrat;

- Ie prix demande, ventile par annee;

- Ie poste budgetaire qui s'y rapporte.

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver la reponse
a sa question sous forme des tableaux ci-dessous.

Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met

Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen

Vraag nr. 7 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28 juli
1995 (Fr.):

Studies en onderweken opgedragen aan externe organen.

Voor weike studies en onderzoeken hebben uw besturen en uw
kabinet de jongste drie jaar contracten gesloten en aan weike
universitaire centra en/of organen werden ze opgedragen?

Graag ontving ik voor eike overeenkomst de volgende infor-
matie:

- de juiste benaming van de contractant;

- de titel van de studie/het onderzoek;

- de duur van het contract;

- de gevraagde prijs, opgesplitst per jaar;

- de begrotingspost waarin de opdracht is ingeschreven.

Antwoord: Het geacht raadslid vindt het antwoord op zijn vraag
in de onderstaande tabellen.

Contractant Apercu de la mission
Omschrijving van de opdracht

Montant
Bedrag

Duree
Duur

All. de base
Basisalloc.

DIVISION 13-AFDELING 13

BRLITEC a.s.b.l. Association Operation nouvelles qualifications en Region de Bruxelles- 3.000.000 01/01/93 13.11.12.01
bruxelloise pour la formation Capitale. au/tot
aux nouvelles technologies 31/12/93
et la promotion de 1'emploi Operatie m.b.t. nieuwe bekwaamheden in het Brussels
Bd Anspach 65HoofdstedeIijk Gewest
Anspachlaan 65
1000BR.
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INSTITUT DE SOCIOLOGIE
(ULB)

LABORATOIRE
D'ERGOLOGIE dependant de
1'Institul des hautes etudes de
Belgique - ULB

INTERFACE III
Rue Stevin 38
Stevinstraat 38
1040 BR.

Etude approfondie du devenir de 1'insertion socio- 3.500.000
professionnelle de la population bruxelloise en particulier
des jeunes issus de 1'immigration

Diepgaande studie naar de socio-professionele inschakeling
van de Brusselse bevolking en in het bijzonder van
jonge migranten

Etudes sur les conditions de creation d'un observatoire 3.500.000
permanent du march6 du travail bruxellois

Studies naar de oprichtingsvoorwaarden van een perma-
nent observatorium van de Brusselse arbeidsmarkt

Developpement de methodologies specifiques pour 850.000
1'insertion socio-professionnelle des femmes demandeurs
d'emploi de longue duree

Ontwikkeling van specifieke methodes gericht op de socio-
professionele inschakeling van langdurig werkzoekende vrouwen

01/01/92
au/tot

30/09/93

13.11.12.01

01/08/92 13.11.12.01
au/tot

01/11/93

15/12/91
au/tot

30/11/93

13.11.12.01

CR1DIS
Rue Maes 33
Maesstraat 33
1050 BR.

CEDRES a.s.b.1.
Centre d'etude, de documen-
tation et de recherche sociale
Rue Haute 28
Hoogstraat 28
1000BR.

MISSION LOCALE DE
SAINT-G1LLES
Chaussee de Waterloo 255/B1
Waterloosesteenweg 255/B1
1060BR.

M./dhr. J. TOJEROW
Ingenieur-Conseil
Rue Groeselenberg 119
Groeselenbergstraat 119
1180BR.

M./dhr. J. TOJEROW
Ingenieur-Conseil
Rue Groeselenberg 119
Groeselenbergstraat 119
1180BR.

STICS a.s.b.1.
6 Rue du Chapeau
Hoedstraat 6
1070 BR.

CONSEIL A L'lNSERTION
SOCIO-PROPESSIONNELLE
DU NORD-OUEST
Rue Vandenboogaerde 66
Vandenboogaerdestraat 66
1210 BR.

Conception et mise en oeuvre d'un programme de formation
pour les agents d'insertion des CPAS

Uitwerking en toepassing van een opieidingsprogramma
voor de inschakelingsbeambten van de OCMW's

Nouvelles qualifications et qualifications intermediaires
dans Ie secteur para-medical

Nieuwe kwalificaties en tijdelijke kwalificaties in de
paramedische sector

Les pratiques de 1'altemance en Region de Bruxelles-
Capitale. Bilan et perspectives

De praktijk van het alternerend leven in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Blans en perspectieven

Creation d'emploi au sein de petites unites de production
en milieu urbain

Het scheppen van arbeidsplaatsen in kleine produktie-
eenheden in een stedelijke omgeving

Etude relative a la creation d'emplois par 1'activite de
recyclage du hardware informatique declasse

Het scheppen van arbeidsplaatsen in kleine produktie-
eenheden in een stedelijke omgeving

Etude «categorielle» du cadastre TCT

Studie per categoric van het DAC register

Recherches portant sur ['identification des publics de
1'insertion socio-professionnelle

Onderzoek naar de identificatie van doelgroepen voor
socio-professionele inschakeling

644.000

1.200.000

500.000

1.200.000

01/11/92
au/tot

05/03/93

01/10/92
au/tot

30/04/93

01/05/93
au/tot

30/09/93

01/11/92
au/tot

30/09/93

13.11.12.01

13.11.12.01

13.11.12.01

380.000 01/10/92 13.11.12.01
au/tot

28/02/93

570.000 01/05/93 13.11.12.01
au/tot

31/08/93

200.000 01/01/93 13.11.12.01
au/tot

31/03/93

750.000 01/01/93 13.11.12.01
au/tot

31/12/93
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M,/dhr. Benott GERARD
Rue de la Station 179
1457 LERINNES

MISSION LOCALE
D'lXELLESPOUR
L'EMPLOIETLA
FORMATION
Rue d'Alsace-Lorraine 24
Elzas-Lotharingenstraat 24
1050BR.

CERACTION a.s.b.l.
Bd Barthelemy 55
Barthelemylaan 55
1000 BR.

BRUTEC

CRIDIS

Radioscopie de 1'emploi a Bruxelles 220.000

Doorlichting van de werkgelegenheid te Brussel

Recherche-action sur Ie theme; 940.000
1'automatisation, c\& pour sortir de 1'exclusion

Onderzoek naar automatisering als opiossing
voor de uitsluiting

Suivi de 1'activite de 1'association europeenne des agences 300.000
de developpement EURADA

Opvolging van de activiteit van EURADA, de Europese
vereniging van ontwikkelingsagentschappen

Operation nouvelles qualifications en Region de Bruxelles- 2.515.000
Capitale

Operatie nieuwe bekwaamheden in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest

Organisation et encadrement pedagogique d'une formation 1.100.000
destin^e aux agents d'insertion engages par les CPAS

Organisatie en pedagogische begeleiding voor een opieiding
bestemd voor door de OCMW's aangeworven inschakelings-
beambten

01/09/93
au/tot

30/11/93

01/07/93
au/tot

31/12/93

13.11.12.01

13.11.12.01

01/01/93
au/tot

31.12.93

13.11.12.01

01/01/94 13.11.12.01
au/tot

31/12/94

01/01/94 13.11.12.01
au/tot

31/12/94

STICKS
6 Rue du Chapeau
Hoedstraat 6
1070 BR.

DIVISION 14-
19'

Convention d'accompagnement des
pedagogique, conseils dans les com
continue,...)

AFDELING
>3

programmes (suivi
imunes, evaluation

14

2.660.000* 15/03/93
au/tot

14/03/94

14.11.12.01

Association Ville et
Communes RBC et Credit
communal
Vereniging van Stad en
Gemeenten van het BHG en
het Gemeentekrediet

Dufey P. s.p.r.I.

Diagonal a.s.b.l.

ULB (Sciences actuarielles)

Overeenkomst voor programmabegeleiding (pedagogische
Opvolging, advies in de gemeenten, permanente bege-
leiding,...)

Mise a jour banque de donnees Subsides aux pouvoirs 361.500
locaux

Up-to-date brengen van de gegevensbank over de
subsidies aan de plaatselijke besturen

Developpement informatique. Liaison plans gestion - 1.120.313
comptabilites communales

Ontwikkeling op computer van een link tussen de beheers-
plannen en de gemeentelijke boekhoudingen

Etude pr6alable a la mise en place d'un centre de crise et 1.130.000
d'accueil pour toxicomanes

Voorstudie voor de oprichting van een crisis- en opvang-
centrum voor verslaafden

Projection sur 10 ans de la charge financiere des regimes 2.700.000
de retraite du personnel des communes et CPAS

Projectie op lOjaar van de financiele lasten voor de pen-
sioenstelsels voor het personeel van gemeenten en OCMW's

6mois 14.11.12.01
6 maanden

1993

3mois 14.11.12.01
3 maanden

1993

3mois 14.11.12.01
3 maanden

1993

16mois 14.11.12.01
16 maand.

1993
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Dyfey P. s.p.r.l. Extension logiciel de base plans pluriannuels de gestion 939.000 4 mois 14.11.12.01
4 maanden

Uitbreiding basisprogrammatuur meerjarenbeheersplannen

STICS

STICS

STICS

STICS

1994

Convention pour 1'accompagnement des programmes corn- 1.980.000
munaux d'integration-cohabitation

Overeenkomst voor programmabegeleiding van gemeen-
telijke projecten voor integratie-samenleven

Mission d'etude et devaluation des programmes integration- 1.775.000
cohabitation.
Volets:
- •((Initiative a la citoyennete»;
- Animation des espaces publics;
- Actions en matiere de mixite.
Studie- en evaluatieopdracht van de programma's voor
integratie en samenleven.
Onderdelen:
- Burgerschapsinitiatief;
- Animatie van openbare ruimten;
- Initiatieven m.b.t. het gemengde karakter van plaatselijke

bevolkingsgroepen.

Cycle de six modules de formation au profit des inter- 1.420.000
venants sociaux

Cyclus van zes opieidingsmodules voor sociale werkers

Mission d'analyse des programmes «integration-cohabita-
tion» en vue de la repartition des subsides 1994 entre les
11 communes concernees
Analyseopdracht van de programma's voor «integratie en
samenleven» met het oog op de verdeling van de subsidies
1994 over de 11 betrokken gemeenten

15/03/94 14.11.12.01
au/tot

15/03/95

01/01/94 14.11.12.01
au/tot

31/12/94

01/07/94 14.11.12.01
au/tot

31/12/94

01/01/94 14.11.12.01
au/tot

30/06/94

Dhr./M. J. Vandenbreeden
Sint-Lukasarchief

DIVISION 17 - AFDELING 17
1993

Quartier Leopold: liste de tous les batiments anciens a 100.000
proteger, en mettant 1'accent sur les ensembles. Propositions HTVA

Excl BTW
Leopoldswijk: lijst van alle oude gebouwen die moeten
beschermd worden, met de nadruk op de gehelen.

Imois 17.10.12.02
1 maand

Dhr./M. J. Van Dessel
Brussels office for
Architecture

Propositions de valorisation des batiments et ensembles
inventories

Voorstel tot herwaardering van ingeschreven gebouwen en
gehelen

200.000
HTVA

Excl BTW

2 mois 17.10.12.02
2 maanden

A venan t/A anhangsel
Dhr./M. J. Van Desse!
Brussels office for
Architecture

A.s.b.l. «La Renaissance de
l'0rgue»

Etude de 10 cas necessitant un examen plus approfondi

Studie van 10 gevallen waarvoor een diepgaander onder-
zoek vereist was

Inventaire des orgues en Region bruxelloise

Inventaris van de orgels in het Brussels Gewest

100.000

300.000

17.10.12.02

17.10.12.02
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A.s.b.l. «La Renaissance de
l'0rgue»

Centre de recherches scienti-
fiques et techniques de
1'industrie des fabrications
metalliques, section de la
construction metallique.
Dhr/M. Van Den Noortgate,
Directeur

M./dhr. Demey

Bureau AGUA-
Dhrn./Mrs Bodson, Geus,
Rahir

Ecole d'Architecture «La
Cambre»
Dhr./M. Pesleux, Directeur
Bureau Rene Pechere &
Partners, n.v./s.a.
Dhr./Mr Bazelmans

COOPARCH - R.U. scrl,
Dhr./M. J. De Salle

A.s.b.l. La Fonderie
V.z.w, de Bronsfabriek
Dhr. Vanderhulst

Mme/Mevr Mignot,
Architecte

Federation des banques de
donnees biogeographiques
M./Dhr. Lebrun

Fiches devaluation des orgues inventoriees 100.000

Evaluatie van de gei'nventariseerde orgels

Etude preliminaire a la rehabilitation du pont-rail au dessus 520.000
de la rue du Charroi a Anderlecht: HTVA
determination de la securite residuelle et calcul de la Exc). BTW
duree de vie du Pont

Voorstudie van de herwaardering van de spoorwegbrug
over de Gerijstraat in Anderlecht:
bepaling van de residuaire veiligheid en berekening van
de levensduur van de brug

Inventaire des gares et publication sous forme d'une 619.728
brochure destinee & sensibiliser Ie public

Inventaris van de stations en uitgave van een sensibilise-
ringsbrochure

Etude d'un systeme de panneaux d'identification des lieux, 657.250
monuments et batiments du patrimoine de la Region
bruxelloise

Studie naar een aanduidingssysteem om plaatsen, monu-
menten en gebouwen uit het Brussels Gewestelijk patri-
monium aan te duiden

Etude de valorisation et de mise en valeur, a long terme, 3.252.750
de 1'ensemble du site de 1'Abbaye de La Cambre

Opwaarderingsstudie op lange termijn voor het geheel van
de site van de Terkamerenabdij

Developpement d'un outil informatique permettant 1'inte- 3.286.250
gration et la gestion graphique et alphanumerique des
donnees relatives au patrimoine de la Region de
Bruxelles-Capitale

Ontwikkeling van software die informatie betreffende het
patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
integreert en grafisch en alfanumerisch beheert

Elaboration de la liste des batiments industriels ^ reprendre 956.000
& 1'inventaire; liste servant & la preparation de 1'inventaire
legal

Samenstelling van een lijst met industriele gebouwen die
moeten worden ingeschreven met het oog op de voorbe-
reiding van de wettelijke inventaris

Etude architecturale des maisons visant a mettre en 6vi- 715.239
dence les traces eventuels de 1'enceinte qui devront etre
maintenus, mais aussi les parties anciennes des maisons,
transformees au 19e siecle mais dont certains elements
peuvent etre anterieurs

Architectuurstudie van de huizen die met het oog op het
eventuele trace van de ring behouden moeten blijven,
maar ook van de oudere delen van in de 19e eeuw
verbouwde huizen

Realisation et redaction d'une etude consacree b 1'inventaire 1.195.000
des arbres remarquables de la Region bruxelloise

Uitwerken en uitschrijven van een studie betreffende de
inventaris van opmerkelijke bomen in het Brussels Gewest

17.10.12.02

2mois 17.10.12.02
2 maanden

6mois 17.10.12.02
6 maanden

4mois 17.10.12.02
4 maanden

4mois 17.10.12.02
4 maanden

26 sem.
26 weken

17.10.12.02

2mois
2 maanden

17.10.12.02

2mois
2 maanden

17.10.12.02

17.10.12.02
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COOPARCH R.U. scrl
M./Dhr. de Salle

URBAT
M./Dhr. Pnttermans

Elaboration d'une methodologie de delimination des zones 1.195.000 17.10.12.02
de protection

Uitwerking van een methodologie voor de begrenzing van
de beschennde gebieden

Preparation d'une base de reflexion pour 1'eventuelle 645.300 4 mois 17.10.12.02
inscription d'elements du patrimoine architectural contem- 4 maanden
porain sur les listes de sauvegarde ou de classement:
definition de la notion de patrimoine contemporain et
criteres de selection; realisation de 1'inventaire

Voorbereiding van een reflectiebasis voor de eventuele
inschrijving van hedendaagse architectuurelementen op de
bewaarlijst of als beschermd monument: definitie van het
begrip hedendaags patrimonium en selectiecriteria;
opstellen van een inventaris

Avenant en 1994
Aanhangsel in 1994

144.600 3 mois
3 maanden

Informatisation de 1'inventaire et index des noms
d'architecture

Informatisering van de inventaris en de index van
architectuumamen

«Babel P.R.» s.p.r.l./b.v.b.a.
Dhr. Colot

Etude prealable & la rehabilitation du site du Rouge-Cloitre 1.876.150 6 mois 17.10.12.02
6 maanden

Voorstudie van de herwaardering van de site van het
Roodklooster

Avenant 1994
Aanhangsel 1994

Realisation des releves d'architecture interieure

Uitwerking van een overzicht van de binnenarchitectuur

361.500 3 mois
3 maanden

A.s.b.l. «Patris»
M./Dhr. B. Clerfayt

S.C./C.V. «Swaliber»
M./Dhr. Henricot

Collaborateur exterieur,
Externe medewerker,
M./Dhr. Puttemans

M./Dhr. Neyrinck, s.p.r.l. AVA

1994

Etude destinee a mettre en valeur et mieux faire connaTtre
les elements patrimoniaux engendres par les differents
traces urbanistiques relatifs & la zone comprise entre la
place Verboeckhoven et Ie coeur ancien de Schaerbeek

Herwaarderingsstudie naar de patrimoniale elementen op
diverse stedebouwkundige trace's in het gebied tussen het
Verboeckhovenplein en het oude centrum van Schaarbeek

Realisation, sur base d'une etude theorique prealable
realisee par un collaborateur exterieur, de Hnventaire des
graffites les plus remarquables situes dans les communes
de Saint-Gilles et d'lxelles

Inventaris op basis van een theoretische voorstudie door
een externe medewerker van de waardevolste grafiti in de
gemeenten Sint-Gillis en Elsene

Etablissement d'un glossaire, d'une terminologie, d'une
fiche type et determination des criteres de selection

Woordenlijst, terminoloie, typefiche en selectiecriteria

Etude de faisabilit6 prealable a la restauration du cinema
«Variete»: etude en cours

Voorafgaande uitvoerbaarheidsstudie naar de restauratie
van de bioskoopzaal «Variete»: studie nog lopend

570.000 1 an 17.10.12.02
1 jaar

78.325 17.10.12.02

378.450 6 mois 17.10.12.02
6 maanden

2.000.000 1 an 17.10.12.02
1 jaar
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Institut Superieur Dans Ie cadre d'une rencontre Europe-Amerique Latine 1.993.000 1 an 17.10.12.02
d'Architecture «La Cambre» qui visait & promouvoir des echanges et recherches peda- 1 jaar
Dhr./M. Pesleux gogiques communes entre les ecoles d'architecture beiges

et etrangeres, la Region a charge Ie contractant de pre-
parer, stimuler et synthetiser des reflexions, actions ou
projets dans la zone Beguinage, Ste-Catherine, des bassins
de la Place du Nouveau-Marche-aux-Grans

In het raam van een ontmoeding Europa-Latijns Amerika,
gericht op een intensievere uitwisseling en gemeenschap-
pelijk pedagogisch onderzoek van Belgische en buiten-
landse architectuurscholen, belastte het Gewest de contrac-
tant met de voorbereiding, de aanmoediging en de samen-
vatting van ideeen, initiatieven of projecten in het gebied
Begijnhof, St.-Katelijne, Bekkens van de Nieuwe Graan-
markt

DIVISION 22 - AFDELING 22
1993

Consultation sur la situation du gouvernement regional 39.110
& la suite de la prestation de serment d'Albert II

Raadpleging over de plaats van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering als gevolg van de eedaflegging van Albert II

Realisation d'une synthese des travaux de 1'Executifdepuis 454.000
juin '89 et redaction, sur cette base, d'un document de
vulgarisation destine a etre diffuse

Samenvatting van de werkzaamheden van de Executieve
sinds juni '89 en samenstelling op basis van een vulgari-
serend document

Association d'Avocats
Bourtembourg, Laurent &
Uyttendaele

Dhr./M. Pierre Sibille,
Journaliste

Cont. 22.11.12.02.28
Ponct.
1993

Continu
1993

02/06/93 22.11.12.02.28
au/tot

30/09/93

ULB Etude sur Ie statut international de certaines villes 945.000
Centre de droit international
del'lnstitut de Sociologie Studie naar het internationaal statuut van bepaalde steden

01/01/93 22.11.12.01.28
au/tot

30/06/93

II n'y a pas eu d'etude en 1994 et en 1995 en division 22. In 1994 en 1995 werden voor afdeling 22 geen studies uitge-
voerd.

Question n° 10 de M. Stephane de Lobkowicz du 27 juillet
1995 (Fr.):

Refection des trottoirs.

J'aimerais connaTtre par commune:

1. Ie montant total des projets de refection des trottoirs;

2. Ie montant du subside demande;

3. Ie montant du subside accorde a ce jour;

4. Ie montant du subside liquide & ce jour;

5. Ie montant des subsides qui doivent encore etre payes.

Vraag nr. 10 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 27 juli
1995 (Fr.):

Herstelling van de trottoirs.

Ik zou, per gemeente, de volgende bedragen willen kennen:

1. het totale bedrag voor de projecten voor het herstellen van de
trottoirs;

2. het bedrag van de aangevraagde subsidie;

3. het tot op heden toegekende bedrag;

4. het tot op heden uitbetaalde bedrag;

5. het bedrag van de nog te betalen subsidies.
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Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-dessous
la reponse a sa question.

Je signalerais en preambule que, pour la refection des voies
pietonnes, les subsides sont octroyes aux communes, en vertu de
1'arretedu 15septembre 1978,modifie!e 13juilletl981 et comple-
te par les circulates des 12 aoQt 1982 et 20 septembre 1988.

Le taux de subvention est fixe a 65% du cout des travaux. Les
communes peuvent, si le projet rencontre les conditions fixees par
le dispositif reglementaire, solliciter une majoration du taux de
subside, portant celui-ci ^ 90% du cout des travaux.

Cette decision est prise par le gouvemement au stade de la
promesse de principe de subside, c'est a dire priSalablement a 1'octroi
definitifdu subside et done prealablement & 1'inscription budgetaire
de celui-ci. En dehors de cette decision relative a la majoration du
taux, il n'y a done aucune appreciation relative du subside & octroyer
aux communes.

En 1995, le gouvemement, en fonction des disponibilites bud-
getaires, a refuse les demandes de majoration sollicitees par les
communes, exception faite pour les projets qui correspondaient
aux priorites du plan regional de developpement (projets inscrits
en centres anciens ou situes sur un espace structurant).

Les projets qui ont fait 1'objet d'un accord du gouvemement sur
la majoration du subside avant 1995 ont tous et6 subventionnes
au taux majore.

Le tableau qui figure en annexe, reprend, par commune, pour
1'annee 95, les montants que vous avez souhaite obtenir, en tenant
compte des precisions apportees ci-dessus.

1. Montant total des projets de refection des trottoirs: cout des
travaux adjuges, montants subsidiables.

2. Montant du subside demande: le taux de subside est precise.

3. Montant du subside accorde: promesses fermes faisant 1'objet
d'un engagement.

4. Montant du subside liquide a ce jour: ordonnancements effec-
tues sur le budget 95.

II n'y a pas de concordance entre les dossiers qui ont fait 1'objet
d'une promesse ferme et done d'un engagement budgetaire en
) 995 et ceux pour lesquels un ordonnancement est intervenu
la menie annee.

Les ordonnancements concernent majoritairement des engage-
ments anterieurs a 95.

C'est done le total des ordonnancements par commune qui est
fourni.

5. Montant des subsides qui doivent encore etre payes: demandes
de paiement introduites en 1995 encore en attente de paiement
ou en examen au service des travaux subsidies au 31 decembre
1995. Ici encore, il s'agit du montant total.

Antwoord: Ik heb de eer aan het geacht lid het antwoord op
zijn vraag te verstrekken.

Eerst en vooral wil ik erop wijzen dat voor de vernieuwing van
de voetpaden de subsidies aan de gemeenten worden toegekend
krachtens het besluit van 15 September 1978, gewijzigd op 13 jul i
1981 en aangevuld bij omzendbrief van 12 augustus 1982 en 20
September 1988.

De subsidieringsgraad is vastgesteld op 65% van de kost voor
de werken. Wanneer het project tegemoetkomt aan de verordenende
maatregel kunnen de gemeenten vragen om een verhoging van de
subsidieringsgraad tot 90% van de kost voor de werken.

De Regering neemt deze beslissing op het ogenblik van de
principiele subsidieringstoezegging, d.w.z. voorafgaand aan de
definitieve toekenning en boeking van de subsidie. Naast de beslis-
sing over de verhoging van de subsidieringsgraad wordt de aan de
gemeenten toe te kennen subsidie relatief gezien niet getaxeerd.

In 1995 weigerde de regering op grond van de beschikbare
fondsen de door de gemeenten ingediende aanvragen om verhoging,
met uitzondering van de projecten die pasten binnen de prioriteiten
van het gewestelijk ontwikkelingsplan (projecten in oude centra
of gestructureerde ruimten).

De verhoogde subsidiering van projecten waarover binnen de
Regering v66r 1995 overeenstemming bestond, werd in elk van
deze gevallen gehonoreerd.

In de bijgaande tabel staan per gemeenten de bedragen voor
1995 venneld waarom u mij verzoekt, dit met inachtname van
voornoemde preciseringen.

1. Totaal bedrag van de projecten tot vernieuwing van de voet-
paden: kost van de goedgekeurde werken, subsidieerbare bedra-
gen.

2. Bedrag van de gevraagde subsidie: de subsidieringsgraad wordt
aangegeven.

3. Bedrag van de toegekende subsidie: reeds vastgelegde vaste
toezeggingen.

4. Bedrag van de tot nog toe uitgekeerde subsidies: ordonnan-
ceringen op de begroting 1995.

Er bestaat geen samenhang tussen de dossiers waarvoor een
vaste toezegging werd gedaan en die derhalve in 1995 werdcn
vastgelegd en de dossiers waarvoor datzelfde jaar een ordon-
nancering werd uitgevoerd.

De ordonnanceringen hebben grotendeels betrekking op vast-
leggingen van v66r 11995.

Het vennelde cijfer is dan ook een totaal van de ordonnance-
ringen per gemeente.

Bedrag van de subsidies die nog uitgekeerd moeten worden:
aanvragen om uitbetaling die zijn ingediend in 1995 maar nog
niet beantwoord of die op 31 december 1995 nog ter tafel lagen
bij de dienst gesubsidieerde werken. Ook hier betreft het een
totaal bedrag.
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t-
Allocation de base

Bijiage
Basisallocatie 16.21.63.21

Commune
Montant Taux

Gemeente

Anderlecht

Auderghem
Oudergem

Berchem
Basiliek Van Zande

Bruxelles-Ville
Brussel-Stad

Grasmarkt, Haring- en

Etterbeek

Evere

Forest
Vorst

Ganshoren

Ixelles
Elsene

Jette

Koekelberg

Molenbeek
Vijfjarenplan 92

Saint-Gilles
Sint-Gillis

Saint-Josse
Sint-Joost

annexe & la question ecrite n° 10

bij schriftelijke vraag nr. 10 van

Objet

Situering

Quartier Moortebeek
Wijk Moortebeek
Rue Demosthene
Demosthenestraat
Total/Totaal

Total/Totaal

Basilique Van Zande (PQ)

Total/Totaal

Rue Sainte-Elisabeth et Donjon 1.461.048
St.-EIisabeth- en Wachttorenstr.
Rue Marche-aux-Herbes,
des Harengs et du Poivre

Peperstraat
Total/Totaal

„
Total/Totaal

Total/Totaal

Total/Totaal

Total/Totaal

Programme 1990
Programma 1990
Total/Totaal

Total/Totaal

—
Total/Totaal

Plan Quinquennal 92

Total/Totaal

Plan Quinquennal 94
Vijfjarenplan 94
Total/Totaal

„

de M. Stephane de

raadslid Stephane de Lobkowicz over de vernieuwing van de voetpaden

1

1.582.433

4.239.400

5.821.833

—
0

4.968.685

4.968.685

6.645.502

8.106.550

0

0

0

0

21.506.908

21.506.908

0

—

0

26.644.768

26.644.768

35.723.947

35.723.947

Lobkowicz relative & la refection des trottoirs
16.21.63.21

2 . 3 4 5

Bedrag Percentage

1.028.000 65

2.755.000 65

3.783.000 2.294.000 1.720.000

—
0 12.576.000 4.214.000

4.473.000 90

4.473.000 4.564.000 8.895.000

942.000 65

4.319.000 65

5.261.000 1.067.000 0

0 37.025.000 0

0 0 0—
0 0 0

0 13.655.000 7.500.000

19.356.000 90

19.356.000 0 10.000.000

0 4.512.000 2.578.000

—

0 12.702.000 0

23.980.000 90

23.980.000 0 10.000.000

23.220.000 65

23.220.000 39.204.000 7.446.000

Total/Totaal 2.064.000
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Schaerbeek
Schaarbeek

Uccle

Ukkel

Totai/Totaal

Plan Quinquennal lere phase
decompte final
Vijfjarenplan Ie fase -
eindafrekening
Plan Quinquennal
Rue du Doyenne
Vijfjarenplan Dekenijstraat
Rue du Repos
Ruststraat
Plan Quinquennal
:2eme tranche - lere phase
Vijfjarenplan 2e schijf -
Ie fase
Totai/Totaal

- • 459.000

5.541.836 4.967.000

2.206.090 1.433.000

26.119.755 23.507.000

33.867.681 30.386.000

90

90

65

90

55.364.000

Watermael
Watermaal

Totai/Totaal

Woluwe-St.-Lambert
St.-Lambrechts-Woluwe

Woluwe-St.-Pierre
St.-Piet.-Woluwe

Totai/Totaal

Avenue d'Ophem
Oppemlaan
Plan Quinquennal
Avenue Ocean Atlantique
Vijfjarenplan Atlantische
Oceaanlaan
Plan Quinquennal
Chant d'Oiseau
Vijfjarenplan Vogelzang
Totai/Totaal

Total general
Algemeen totaal

0 0

1.981.610 1.288.000

3.158.224 2.842.000

8.449.825 7.604.000

13.598.659 11.734.000

150.230.031 122.193.000

15.685.000

65

90

90

17.817.000 0

225.900.000 60.544.000

Question n° 26 de Mme Marie Nagy du 5 octobre 1995 (Fr.):

Question du 7 fevrier 1995 restce sans reponse.

En decembre 1993, Ie secretaire d'Etat Robert Hotyat faisait
etat lors d'une reponse a une question orale, du depot prochain du
rapport sur 1'etat et les previsions en matiere de developpement et
urbanisme et sur 1'execution des plans regionaux et communaux,
ainsi que Ie prevoit 1'article 4 de 1'ordonnance du 29 aoflt 1991
organique de la planification et de 1'urbanisme.

Est-il permis d'esperer Ie prochain depot de ce rapport? Si non,
quelles raisons justifient que 1'ordonnance ne soit pas respectee?

Reponse: Le Plan regional de developpement est entre en
vigueur an mois d'avril 1995.

Vraag nr. 26 van mevr. Marie Nagy d.d. 5 oktober 1995 (Fr.):

Onbeantwoorde vraag van 7 febmari 1995.

In december 1993 gaf staatssecretaris Robert Hotyat in zijn
antwoord op een mondelinge vraag te kennen dat net verslag over
de stand van zaken en de vooruitzichten inzake de ontwikkeling
en de stedebouw en over de uitvoering van de gewestelijke en de
gemeentelijke plannen weldra zou worden voorgelegd, zoals
voorgeschreven door artikel 4 van de ordonnantie van 29 augustus
1991 houdende organisatie van de planning en de stedebouw.

Mag ik hopen dat dit verslag spoedig wordt voorgelegd? Zo
niet, om weike redenen wordt de ordonnantie niet nageleefd?

Antwoord: HetgewesteIijkOntwikkelingsplan werd van kracht
in april 1995.
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Pour ce qui concerne les dispositions indicatives, il est effective-
ment opportun de prevoir des rapports d'etape relatifs a la realisa-
tion des politiques pronees par Ie Plan. A cet effet, un premier
rapport annuel sera depose aupres du Conseil regional, ainsi que
Ie prevoit 1'article 4 de 1'ordonnance, dans Ie courant de cette annee.

Voor de richtinggevende bepalingen is het inderdaad opportuun
orn te voorzien in tussentijdse verslagen met betrekking tot de
uitvoering van de beleidslijnen die in het Plan worden uitgezet.
Daarom zai in de loop van dit jaar een eerste jaarverslag bij de
Gewestraad worden ingediend, zoals bepaald in artikel 4 van de
ordonnantie.

Question n° 34 de M. Andre Drouart du 8 novembre 1995 (Fr.):

Part de la Region dans 1'organisafioii de I'Euro-foot 2000.

En 1'an 2000, la Belgique sera coorganisatrice de la coupe
d'Europe de footbal «Euro-foot 2000». Notre Region sera direc-
tement impliquee dans I'organisation de celle-ci, compte tenu des
stades Roi Baudouin et Constant Vandenstock ou auront lieu
certains matchs de cette competition.

Monsieur Ie ministre pourrait-il me preciser ou en sont les
preparatifs? Quelle participation effective notre Region compte
prendre a cette organisation? Notre Region va-t-elle subventionner
1'amenagement ou la renovation des stades?

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-dessous
la reponse a sa question.

Si les retombees, notamment economiques de I'Euro-foot 2000
seront importantes pour la Region bruxelloise, les instances r6gio-
nales ne sont cependant pas directement concernees par I'orga-
nisation de cette manifestation qui s'inscrit en dehors des compe-
tences regionales.

La question aborde la renovation des stades Roi Baudouin et
Constant Vandenstock, h6tes de I'Euro-foot 2000.

La Region a herite des competences relatives au subventionne-
ment des infrastructures sportives; elle ne peut cependant subven-
tionner que des travaux realises a des infrastructures communales,
en vertu de 1'arrete royal du 22 fevrier 1974, modifie par I'arrete
de 1'Executifde la Communaute francaise du 19 septembre 1991.

Le Stade Vandenstock est done explicitement exclu du benefice
d'une subvention octroyee sur cette base.

Le Stade Roi Baudouin par centre, pourrait beneficier de ce
type de subvention, a charge du budget bruxellois.

II entre cependant dans le r61e de capitale assume par Bruxelles
de disposer, sur le territoire regional, d'une infrastructure sportive
de grande capacite.

C'est dans cette optique que 1'accord de cooperation «Renovation
du Stade du Heysel» a ete conclu entre 1'Etat federal, la Region, la
Ville de bruxelles, proprietaire du Stade, I'Union beige de foot-
ball et la Foire de Bruxelles, le 25 octobre 1993.

Cet accord et ses avenants ont prevu le financement conjoint
des travaux de renovation des trois premieres tribunes du stade
(886,6 millions de BEF).

Vraag nr. 34 van de heer Andre Drouart d.d. 8 november 1995
(Fr.):

Bijdrage van het Gewest in de organisatie van Eiiro-foot 2000.

In het jaar 2000 is Belgie medeorganisator van het Europees
voetbalkampioenschap «Euro-foot 2000». Ons Gewest is recht-
streeks betrokken bij de organisatie ervan. Sommige wedstrijden
zullen immers doorgaan in het Koning Boudewijn- en het Con-
stant Vandenstockstadion.

Kan de minister mij zeggen hoever het staat met de voorbe-
reidingen? Hoe zai ons Gewest wezenlijk bijdragen tot de orga-
nisatie van dit gebeuren? Zai ons Gewest de inrichting of de ver-
nieuwing van de stadions financieren?

Antwoord: Ik heb de eer aan het geacht lid het antwoord op
zijn vraag te verstrekken.

Ook al zai de weerslag van het Europees voetbalkampioenschap
in 2000 op het Brussels Gewest - vooral dan op economisch vlak
- zeer groot zijn, toch is de gewestelijke overheid niet rechtstreeks
betrokken bij de organisatie van dit evenement, dat volkomen
losstaat van de gewestelijke bevoegdheden.

De vraag maakt melding van de renovatie van het Koning
Boudewijnstadion en van het Constant Vandenstockstadion, die
beide locatie zijn voor het Europees Kampioenschap in 2000.

Het Gewest heeft bevoegdheden overgeerfd met betrekking tot
de subsidiering van de sportinfrastructuur. Krachtens het koninklijk
besluit van 22 februari 1974, gewijzigd bij besluit van de Franse
Gemeenschapsexecutieve van 19 September 1991, kan het evenwel
slechts werken subsidieren als deze worden uitgevoerd aan ge-
meentelijke infrastructuur.

Het Vandenstockstadion komt derhalve expliciet niet in aanmer-
king voor een subsidie die op deze gronden wordt toegekend.

Het Koning Boudewijnstadion daarentegen kan aanspraak
maken op subsidiering van deze aard ten laste van de Brusselse
gewestbegroting.

Als hoofdstad moet Brussel binnen het gewestelijk grondgebied
echter beschikken over sportinfrastructuur met een grote capaciteit.

Met dit doel voor ogen werd op 25 oktober 1993 het samen-
werkingsakkoord met betrekking tot de renovatie van het Heizel-
stadion gesloten tussen de Federale Staat, het Gewest, de Stad
Brussel - die eigenaar is van het stadion - de Belgische Voetbal-
bond en de Brusselse Kermis.

Dit akkoord en de aanhangsels die werden aangehecht, voor-
zagen in de gezamenlijke financiering van de renovatiewerken
aan de eerste drie tribunes van het stadion (886,6 miljoen BEF).
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La part regionale, qui s'eleve a 80,6 millions, a ete imputee sur
I'accord de cooperation du 13 septembre 1993, conclu entre 1'Etat
federal et la Region pour permettre a cette derniere d'assurer son
r61e de capitale.

Le solde du financement a ete assume pour 57% par 1'Etat
federal, pour 30% par la Ville de Bruxelles et pour 4% par 1'Union
beige de football.

[.'utilisation du stade dans le cadre de manifestations de masse,
dont 1'Euro-foot, requiert egalement que 1'on permette un acces
correct au stade, notamment par les transports en commun, ce qui
implique la realisation de travaux d'amenagement des abords.

Le gouvernement a done decide de prendre en charge une partie
des travaux de reconstruction de la tribune III et d'amenagement
des abords du stade, dans le cadre des soldes d'engagement encore
disponibles sur les budgets anterieurs de I'accord de cooperation
du25octobre 1993.

L'Etat federal a donne accord 'de principe sur le report de ces
soldes d'engagement a cette fin.

Une negociation doit encore etre menee avec la Ville de
Bruxelles et 1'Union beige de football, pour fixer la hauteur rela-
tive de la participation des differentes parties.

Comme on voit, la contribution de la Region a 1'Euro-foot 2000
vise le long terme et 1'interet des Bruxellois. La renovation du
Stade Roi Baudouin et de ses abords beneficiera en effet au rayon-
nement de la Region toute entiere, dans le cadre de manifesta-
tions sportives, mais aussi culturelles qui pourront y etre orga-
nisees.

Het gewestelijke aandeel hierin beloopt 80,6 miljoen BEP en
werd ingeschreven inhetsamenwerkingsakkoord van 13 September
1993 tussen de Federate Staat en het Gewest, dat dit laatste in
staat moet stellen zijn taak als hoofdstad te vervullen.

Het financieringssaldo werd voor 57% overgenomen door de
Federale Staat, voor 30% door de Stad Brussel en voor 4% door
de Belgische Voetbalbond.

Het gebruik van het stadion voor grootschalige evenementen,
zoals het Europees Kampioenschap in 2000, vereist dat het goed
toegankelijk is, meer bepaald voor het openbaar vervoer, zodat
bijkomende werken om de omgeving opnieuw aan te leggen, nood-
zakelijk zijn.

De Regering heeft daarom beslist om een deel van de kosten
voor de heropbouw van Tribune III, alsook de heraanleg van de
onmiddellijke omgeving van het stadion op zich te neinen in het
raam van de beschikbare vastleggingssaldi op de vorige begrotingen
van het samenwerkingsakkoord van 25 oktober 1993.

De Federale Staat heeft zich in beginsel akkoord verklaard met
de overdracht van deze vastleggingssaldi voor dit doel.

Met de Stad Brussel en de Belgische Voetbalbond dient nog te
worden onderhandeld om het verhoudingsgewijze aandeel van de
verschillende partijen vast te leggen.

Zoals blijkt, dient het aandeel van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in het Europees Voetbalkampioenschap in 2000 op lange
termijn de belangen van de Brusselaars. De renovatie van het
Koning Boudewijnstadion en de onmiddellijke omgeving ervan
zai op die manier ten goede komen aan de uitstraling van het hele
Gewest, niet alleen met het oog op het belang van de sportmani-
festaties, maar ook door de cultuurevenementen die tegelijk kunnen
worden ingericht.

Question n° 35 de M. Andre Drouart du 30 octobre 1995 (Fr.):

Ecole Regionale et Intercomniunale de Police (ERIP).

Le 8 septembre 1995. le gouvernement de la Region de Bruxel-
les-Capitale a pris un arrete constituant 1'association intercommu-
nale sans but lucratif «Ecole regionale et intercommunale de po-
lice^ en abrege «ERIP».

Monsieur le ministre pourrait-il me fournir les statuts et un
organigramme de cette association, ainsi que les noms des
personnes membres de ses organes de gestion?

II me plairait egalement de connaTtre la commune dont sont
originaires ces personnes.

Enfin, si celles-ci sont des mandataires politiques, j'aimerais
connaitre le nom du parti pour lequel ils siegent.

Reponse: Je prie 1'honorable membre de trouver ci-joint la
reponse a sa question.

Vraag nr. 35 van de heer Andre Drouart d.d. 30 oktober 1995
(Fr.):

Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP),

Bij besluit van 8 September 1995 van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering werd een intercommunale vereniging zonder
winstoogmerk opgericht, te weten de «Gewestelijke en
Intercommunale Politieschool», afgekort GIP.

Kan de minister mij mededelen weike de statuten en het organo-
gram zijn, alsook de namen van de leden van de beheersorganen?

Tevens had ik graag vemomen uit weike gemeente deze pcr-
sonen afkomstig zijn.

Indien het politici betreft, had ik graag geweten voor weike
partij zij in de raad van beheer zitting hebben.

Antwoord: Het geacht raadslid vindt hierbij het antwoord op
zijn vraag.
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Les statuts de I'a.s.b.l. Ecole regionale et intercommunale de
police, constituee Ie 12janvier 1994, modifies Ie 28juin 1995, en
abreg6 ERIP, lui seront transmis par courrier.

Les associes fondateurs, a savoir les 19 communes, forment
1'Assemblee generate, auxquels se sont ajoutes les Gouverneurs
de Provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand et du pro-
cureur general pres la Cour d'Appel de Bruxelles.

Le conseil d'administration est compose de 22 administrateurs,
a savoir les bourgmestres des communes de la Region de Bruxelles-
Capitale, les gouverneurs des provinces du Brabant wallon et du
Brabant flamand, ainsi que le procureur general pres la courd'appel
de Bruxelles.

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles est president de droit
du conseil d'administration.

Le gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale designe
de droit un observateur (sans droit de vote).

Le college des commissaires est compose des membres suivants:

1 ° pour les communes bruxelloises:

Bruxelles, M. F. Thielemans, echevin;
M. C. Pourbaix, reviseur d'entreprises.

Anderlecht, M. J. Simonet, echevin.

Auderghem, M. D. Sempoux, echevin.

Berchem-Ste-Agathe, M. C. Marievoet, echevin.

Etterbeek, M. E. Paulissen-De Meulemeester, conseiller com-
munal.

Evere, M. R. Vervoort. echevin.

Forest, M. J. Van Roy, echevin.

Ganshoren, M. H. Noppe, echevin.

Jette, M. Ch. Huygens, conseiller communal.

Koekelberg, M. L. Cohen, conseiller communal.

Molenbeek-St-Jean, M. L. Cohen, conseiller communal.

Saint-Gilles, M. E. Leskens, echevin.

St-Josse-ten-Noode, M. Lammerant, echevin.

Schaerbeek, M. Ch. Germain, echevin.

Uccle, Mme Gustot, echevine.

Watermael-Boistfort, Mme V. Richewyffel, echevine.

Woluwe-St-Lambert, M. J. Degryse, echevin.

Woluwe-St-Pierre, Mme Casimir-Collard, conseillere commu-
nale.

De statuten van de v.z.w. Gewestelijke en Intercommunale Poli-
tieschool, opgesteld op 12 januari 1994 en gewijzigd op 28 juni
1995, zullen hem schriftelijk worden overgemaakt.

De stichtende deelgenoten, d.w.z. de 19 gemeenten, vormen
samen de AIgemene Vergadering. Hieraan worden de Gouverneurs
van de provincies Vlaams Brabant en Waals Brabant en de Procu-
reur-Generaal bij het Hof van Beroep te Brussel toegevoegd.

De Raad van Bestuur bestaat uit 22 bestuurders. Dit zijn de
burgemeesters van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de gouverneurs van de Provincies Vlaams Brabant en
Waals Brabant, alsook de Procureur-Generaal bij het Hof van
Beroep te Brussel.

De burgemeester van de Stad Brussel is van rechtswege voor-
zitter van de Raad van Bestuur.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wijst een waarnemer
(zonder stemrecht) aan.

Het college van commissarissen bestaat uit volgende leden:

1 ° voor de Brusselse gemeenten:

Brussel, de heer F. Thielemans, schepen;
de heer C. Pourbaix, bedrijfsrevisor.

Anderlecht, de heer J. Simonet, schepen.

Oudergem, de heer D. Sempoux, schepen.

St-Agatha-Berchem, de heer C. Marievoet, schepen.

Etterbeek, de heer E. Paulissen-De Meulemeester, gemeenle-
raadslid.

Evere, de heer R. Vervoort, schepen.

Vorst, de heer J. Van Roy, schepen.

Ganshoren, de heer H. Noppe, schepen.

Elsene, de heer F. Bonnet, gemeenteraadslid.

Jette, de heer Ch. Huygens, gemeenteraadslid.

Koekelberg, de heer L. Cohen, gemeenteraadslid.

St-Jans-Molenbeek, de heer L. Cohen, gemeenteraadslid.

Sint-GiIlis, de heer E. Leskens, schepen.

St.-Joost-ten-Node, de heer Lammerant, schepen.

Schaarbeek, de heer Ch. Germain, schepen.

Ukkel, mevr. Gustot, schepen.

Watermaal-Bosvoorde, mevr. V. Richewyffel, schepen.

St.-Lambrechts-Woluwe, M. J. Degryse, schepen.

St.-Pieters-Woluwe, mevr. Casimir-Collard, gemeenteraadslid.
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2° pour les provinces de:

Brabant wallon, un commissaire de brigade;

Brabant flamand, un commissaire de brigade.

Le comite consultatif de 1'ERIP est compose de 15 membres, a
savoir:

a) cinq bourgmestres de la Region bruxelloise, & savoir MM. de
Donnea, Beauthier, Cudell, Desir et Pivin;

b) cinq chefs de corps des communes de la Region bruxelloise;

c) les chefs de corps des communes de Lasne et de la ville de
Leuven;

d) un mandataire communal de la ville de Halle et un mandataire
communal de la ville de Wavre;

e) un representant du procureur general pres la cour d'appel de
Bruxelles.

Le personnel de 1'ERIP (actuellement 28 personnes) est dirige
par un directeur et un directeur-adjoint. Une conseillere pedago-
gique est attachee a 1'ERIP.

L'ERIP est divise en deux services: Secetariat et Organisation
des epreuves de selection et formation.

2° voor de provincie:

Waals Brabant, een brigadecommissaris;

Vlaams Brabant, een brigadecommissaris.

Het adviescomite van de Gewestelijke Politieschool bestaat
uit 15 leden:

a) vijfburgemeesters uit net Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met
name de heren de Donnea, Beauthier, Cudell, Desir en Pivin;

b) vijfkorpshoofden van gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;

c) het korpshoofd van de gemeente Lasne en het korpshoofd van
de stad Leuven;

d) een gemeentelijk mandataris van de stad Halle en een gemeen-
telijk mandataris van de stad Waver;

e) een afgevaardigde van de Procureur-Generaal bij het Hof van
Beroep te Brussel.

Het personeel van de gewestelijke politieschool (momentce)
28 personen) wordt geleid door een directeur en een adjunct-
directeur. Er is eveneens een pedagogisch adviseur aan de School
verbonden.

De gewestelijke en intercommunale politieschool is opgebouwd
uit twee diensten: secretariaat en inrichting van selectieproeven
en opieiding.

Question n° 37 de M. Denis Grimberghs du 30 octobre 1995
(Fr.):

Situation des operations realisees par le Fonds regional
bnixelloi!i de refinancement des tresoreries communales.

Par 1'ordonnance du 8 avril 1993, a ete cree un Ponds regional
de refinancement des tresoreries communales.

Le ministre peut-il m'indiquer quelles sont les operations qui
ont, a 1'heure actuelle, ete confiees par le gouvernement & ce Ponds?

Combien de conventions ont ete prises avec les communes?

A quelles conditions'?

Quelle est & ce jour la situation financiere de ce Fonds?

Reponsc: Les missions du Fonds regional de refinancement
des tresoreries communales sont reprises Et 1'article 2 de 1'ordon-
nance du 8 avri! 1993 et peuvent etre synthetisees comme suit:

- exercer les droits et les obligations mis a charge de la Region
dans le cadre de 1'arrete royal du 28 janvier 1977 (Deficit 75),
1'arrete royal n° 43 du 20 avril 1982 (Demuyter) et 1'arrete royal
du 21 septembre 1989 (Fonds 208);

Vraag nr. 37 van de beer Denis Grimberghs d.d. 30 oktober
1995 (Fr.):

Stoat van de verrichtingen van het Brussels Gewestelijk Fonds
voor Herfinanciering van de Gemeentelijke Thesaurieen.

In de ordonnantie van 8 april 1993 werd een Gewestelijk Fonds
voor Herfinanciering van de Gemeentelijke Thesaurieen opgericht.

Kan de minister mij mededelen weike verrichtingen de Regering
tot op heden aan dit Fonds heeft toevertrouwd?

Ho.eveel overeenkomsten werden gesloten met de gemeenten?

Onder weike voorwaarden?

Wat is op vandaag de financiele toestand van dit Ponds?

Antwoord: De taken van het Brussels Gewestelijk Herfmancie-
ringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieen staan vermeld in
artikel 2 van de ordonnantie van 8 april 1993 en kunnen als voigt
worden samengevat:

- de uitoefening van de rechten en plichten die ten laste werden
gelegd van het Gewest in het raam van het koninklijk besluit
van 28 januari 1977 (Tekort 75), het koninklijk besluit nr. 43
van 20 april 1982 (Demuyter) en het koninklijk besluit van 21
September 1989 (Fonds 208);
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rembourser les emprunts dits «Hatry» (lois des 5 juillet 1983
et 13aoQt 1984);

participer par I'octroi de prets ou par des reprises de charges au
refinancement des obligations du Fonds 208;

participer par I'octroi de prets ou par des reprises de charges au
financement des charges resultant de la coordination et de la
rationalisation d'activites communales (hopitaux publics,...);

- octroyer des credits de tresorerie aux communes pour faire face
a des manques de liquidites.

Le 16 decembre 1993, Ie Fonds s'est engage par la signature
d'un avenant a une convention existante et de trois nouvelles con-
ventions a intervenir aupres de la Ville de Bruxelles et des com-
munes de Forest, d'Etterbeek et de Saint-GilIes.

Par avenant a la convention du 16 decembre 1993, le Fonds
s'engageait le 13 avril 1995 a intervenir aupres de la commune de
Saint-GilIes.

Concernant la situation financiere du Fonds: la dotation
regionale s'eleve a BEF 2.300.000.000 par an de 1993 a 2001.
Une derniere dotation de BEP 1.915.000.000 est necessaire en
2002 afin d'obtenir 1'extinction totale des dettes du Ponds.

Pour plus de detail de la situation du Fonds au 30 septembre
1995, je renvoie 1'honorable membre au document distribue en
Commission des finances et annexe au rapport (annexe 1, pp. 401
& 149, Doc. Conseil A-32/2 - 95/96).

- de terugbetaling van de zogenaamde «Hatry»-leningen (wet van
5juli 1983 en 13 augustus 1984);

- de deelneming in de herfinanciering van de verplichtingen in
het raam van Fonds 208 door toekenning van leningen of
overname van lasten;

- de deelneming in de financiering van de lasten voor de cofirdi-
natie en de rationalisatie van gemeentelijke activiteiten (ge-
meentelijke ziekenhuizen...) door toekenning van leningen of
overname van lasten;

- de toekenning van kaskredieten aan de gemeenten om er het
gebrek aan liquiditeit op te vangen.

Op 16 december 1993 verbond het Fonds zich bij aanhangsel
aan een bestaande overeenkomst en drie nieuwe overeenkomsten
tot een tussenkomst bij de Stad Brussel en de gemeenten Vorst,
Etterbeek en Sint-Gillis.

Bij aanhangsel aan de overeenkomst van 16 december 1993
verbond het Fonds zich tot een tussenkomst bij de gemeente Sint-
Gillis.

Omtrent de financiele toestand van het Fonds: de gewestelijke
dotatie beloopt van 1993 tot 2001 jaarlijks 2.300.000.000 BEF.
Een laatste dotatie van 1.915.000.000 BEF in 2002 is noodzakelijk
met het oog op de totale uitdoving van de schulden van het Ponds.

Voor een gedetailleerder overzicht van de toestand van het Fonds
op 30 September 1995, verwijs ik het geacht raadslid naar het
document dat werd rondgedeeld in de Commissie Financien en
dat aan het verslag werd aangehecht (bijiage 1, biz. 141 tot 149,
Doc. Raad A-32/2 - 95/96).

Question n° 55 de Mme Marie Nagy du 28 novembre 1995
(Fr.):

Le financement des guides touristiques parus recemment sur
Bnixelles.

J'ai lu dans «Le Soir» du 22 novembre 1995, que le ministre-
president de la Region de BruxeIles-Capitale, Charles Pique, a
preface et parraine le guide «Bruxelles et sa region» edite par
Casterman.

D'autres guides touristiques, tels que le guide «Wallonie/Bruxel-
les» de Gallimard et le Guide du routard, sont egalement parus
cette saison.

L'honorable ministre peut-il me dire:

1. Quelle a ete la contribution financiere & la realisation de ces
guides?

2. A qui a-t-elle 6t6 allouee?

3. A quel article budgetaire a-t-elle ete imputee?

Reponse: Les editions Casterman m'ont demande de prefacer
le guide «Bruxelles et sa Region».

Vraag nr. 55 van mevrouw Marie Nagy d.d. 28 november 1995
(Fr.):

Financiering van de toeristische gidsen voor Brussel die on-
langs verschenen zijn.

In de krant Le Soir van 22 november 1995 heb ik gelezen dat
Casterman de gids «Bruxelles et sa region» heeft uitgegeven onder
de bescherming en met een voorwoord van de minister-voorzitter
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit jaar zijn tevens andere gidsen verschenen, zoals de gids
«Wallonie/Bruxelles» bij Gallimard en de «Guide du routard».

Kan de minister mij zeggen:

1. Wat de financiele bijdrage is voor het maken van deze gidsen?

2. Aan wie deze bijdrage werd toegekend?

3. In welk begrotingsartikel zij is ingeschreven?

Ant^voord: De uitgeverij Casterman heeft mij verzocht het
voorwoord te verzorgen van de gids «Bruxelles et sa Region».
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J'ai pu constater, avant parution, la grande qualite de ce guide
et son originalite: c'est Ie premier ouvrage consacre a la fois a la
region et a ses 19 communes, et qui est interessant a la fois pour
les Bruxellois mais aussi pour les visiteurs dans notre Region.

C'est pourquoi j'ai accepte vcolontiers de repondre favora-
blement a la demande de 1'editeur etj'ai preface Ie guide.

Aucune contribution fmnanciere a la realisation de ce guide
n'a ete octroye.

ToutefoisJ'ai decide d'acquerir un certain nombre d'exemplaires
de cet ouvrage pour les offrir aux visiteurs, a charge de 1'article
budgetaire «Image de Bruxelles» 22.11.12.01.

Madame Nagy cite d'autres guides qui n'ont et6 ni parraines, ni
soutenus financierement.

Reeds v66r de verschijningsdatum van de gids kon ik de kwa-
liteit en de originaliteit ervan vaststellen. Dit is de eerste publicatie
die zowel het Gewest als de negentien gemeenten behandelt en is
derhalve bijzonder interessant voor Brusselaars en bezoekers.

Daarom ben ik graag ingegaan op het verzoek van de uitgever
en heb ik het voorwoord geschreven bij deze gids.

De gids ontving van onzentwege geen Financiele steun.

Ik heb evenwel beslist om een aantal exemplaren te bestellen
om deze aan te bieden aan bezoekers. Dit kwam ten laste van het
begrotingsartikel voor het «Imago van Brussel», 22.11.12.01.

Mevrouw Nagy vemoemt andere stadsgidsen die evenwel niet
onder onze auspicien tot stand kwamen en evenmin financieel wer-
den ondersteund.

Question n" 56 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1995 (Fr.):

Aide <t la restauration d'immeubles classes.

Monsieur Ie ministre pourrait-il me fournir la liste des im-
meubles classes qui ont recu une aide fmanciere de la Region de
Bruxelles-Capitale durant'1'annee 1994 pour leur restauration?

Pour chaque aide, quel fut Ie montant octroye?

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-dessous
la reponse a sa question.

Onl ete engages en 94; les travaux a executer aux immeubles
classes suivants:

A. Pour les travaux a executer par Ie secteur prive:

- Galeries royales Saint-Hubert: 486.000

- Maison des Chats - boulevard Adolphe Max: 1.120.902

- Place Royale 5-6: 1.472.758

- Porche Montagne aux Herbes Potageres: 1.529.854

- H6tel Van Eetvelde: 258.834

- rue d'Arlon 22-24: 1.942.366

- rue Georges Moreau: 911.666

- Musee Horta - rue Americaine: 4.500.000

- rue Van Moer 12: 351.946

- Temples Maconniques - rue de Laeken: 5.919.078

- Anciennes brasseries Wielemans: 4.485.293

- BBL - Place Royale: 5.386.769

Vraag nr. 56 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28
november 1995 (Fr.):

Steun voor de restauratie van beschennde gebouwen.

Kan de minister mij de lijst bezorgen van de beschermde
gebouwen waarvoor in de loop van hetjaar 1994 financiele steun
werd toegekend met het oog op nun restauratie?

Welk bedrag werd voor elk van deze gebouwen toegekend?

Antwoord: Ik heb de eer aan het geacht lid het antwoord op
zijn vraag te verstrekken.

In 1994 werden uit te voeren werken vastgelegd voor onder-
staande beschermde goederen.

A. Werken uit te voeren door de prive-sector:

- Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen: 486.000

- Huis De Kat - Adolphe Maxlaan 1.120.902

- Koningsplein 5-6: 1.472.758

- Portiek Warmoesberg: 1.529.854

- Huis Van Eetvelde: 258.834

- Aarlenstraat 22-24: 1.942.366

- Georges Moreaustraat: 911.666

- Hortamuseum - Amerikaansestraat: 4.500.000

- Van Moerstraat 12: 351.946

- Vrijmetselaarstempels - Lakensestraat: 5.919.078

- Voormalige Brouwerij Wielemans: 4.485.293

- BBL - Koningsplein: 5.386.769
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- Hotel Otiet - rue de Livourne 83: 1.067.148

- Place de la Liberte 12: 550.868

- Le Heaume - Grand Place: 75.755

- Boulevard Anspach 61: 488.025

- Oude Spuy - boulevard Anspach: 131.796

- Boulevard Anspach 142-144: 531.675

- LeCerf-Grand Place: 170.043

- Square Marie-Louise 79: 39.403

B, Pour les travaux a executer par le secteur public:

- Eglise St Augustin Altitude Cent: 81.094.513

- Due de Brabant - Grand Place: 10.524.832

- Eglise St Jacques sur Coudenberg -
Place Royale: 8.320.000

- Hospice Pacheco: 423.750

- Eglise des Riches Claires: 17.732.080

- Eglise St Pierre a Uccle: 5.628.638

- Tour de I'Hotel de Ville de Bruxelles: 6.886.458

- Maison communale de Forest: 6.420.768

- Eglise des Minimes: 287.236

- H6tel Charlier: 905.656

- Huis Otiet - Livornostraat 83: 1.067.148

- Vrijheidsplein 12: 550.868

- De Helm - Grote Markt: 75.755

- Anspachlaan61: 488.025

- Oude Spuy - Anspachlaan: 131.796

- Anspachlaan 142-144: 531.675

- Het Hert - Gote Markt: 170.043

- Maria-Louizasquare 79: 39.403

B. Werken uit te voeren door de openbare sector:

- St.-Augustinuskerk Hoogte Honderdplein: 81.094.513

- Hertogen van Brabant - Grote Markt: 10.524.832

- Kerk van St.-Jacob o/d Koudenberg -
Koningsplein: 8.320.000

- Godshuis Pacheco: 423.750

- Kerk van de Rijkeklaren: 17.732.080

- St.-Pieterskerk te Ukkel: 5.628.638

- Toren van net Stadhuis te Brussel: 6.886.458

- Gemeentehuis te Vorst: 6.420.768

- Minimenkerk: 287.236

- Huis Carlier: 905.656

Question n° 80 de M. Guy Vanhengel du 29 decembre 1995
(N.):

Demands de subside introduife aupres de la Region de Bruxel-
les-Capitale pour le raccordement an reseau d'egouts de la me
Sainte-Elisabeth a Haren.

Les habitants de la rue Sainte-Elisabeth a Haren-Bruxelles
attendent depuis plusieurs annees deja le reamenagement de leur
rue. Voici deja un certain temps qu'une demande de subside a etc
introduite aupres de la Region de Bruxelles-Capitale pour raccorder
enfin, dans le cadre du reamenagement de cette rue, les logements
au reseau public d'egouts.

Je souhaiterais connaTtre 1'etat de ce dossier.

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-dessous
la reponse a sa question.

Le 22 novembre 1993, la Ville de Bruxelles a obtenu une pro-
messe de principe de subvention relative a la realisation de travaux

Vraag nr. 80 van de heer Guy Vanhengel d.d. 29 december
1995 (N.):

Subsidie-aanvraag ingediend by het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor de aansluiting op het rioleringsnet van de Sint-
Elisabethstraat te Haren.

De bewoners van de Sint-Elisabethstraat te Haren-Brussel
wachten reeds verscheidene jaren op de heraanleg van hun straat.
Reeds geruime tijd geleden werd voor de heraanleg van deze straat
en met de bedoeling de daar gevestigde woningen eindelijk aan te
sluiten op het openbaar rioleringsnet, een subsidie-aanvraag inge-
diend bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Graag had ik vernomen wat de stand van zaken is met betrekking
tot dit dossier.

Antwoord: Ik heb de eer aan het geacht lid het antwoord op
zijn vraag te verstrekken.

Op 22 november 1993 verkreeg de Stad Brussel een principiele
subsidieringstoezegging voor de uitvoering van rioleringswerken
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d'egouttage et de refection des trottoirs des mes Sainte-Elisabeth
et du Donjon.

Divers problemes urbanistiques et administratifs ont sensible-
ment retard^ 1'aboutissement du dossier.

Apres modification du projet en octobre 1994, et apres di verses
concertations avec la Ville, 1'Administration disposait d'un dos-
sier complet en mai 1995, c'est-a-dire au moment precis ou les
dispositions budgetaires de fin de legislature ne permettaient plus
1'engagement du subside.

Apres 1'adoption du budget administratif de la Region pour
1'annee 95, la Ville s'est vu notifier une promesse ferme de sub-
sides, a hauteur de 942.000 F pour la refection des trottoirs et de
5.256.00017 pour les travaux d'egouttage.

Rien ne s'oppose done plus a ce que la Ville de Bruxelles entre-
prenne les travaux concernes par ces promesses.

en de vemieuwing van de voetpaden in de Sint-Elisabethstraat en
de Wachttorenstraat.

Verscheidene stedebouwkundige en administratieve problemen
hebben het verloop van het dossier sindsdien aanzienlijk gehinderd.

Nadat het project in oktober 1994 werd gewijzigd en na her-
haaldelijk overleg met de Stad kon de Administratie in mei 1995
beschikken overeen volledig dossier. Maarop datogenblik verhin-
derden de begrotingsbepalingen van de aflopende legislatuur de
vastlegging van de subsidie.

Nadat de administratieve begroting van het Gewest voor 1995
was aangenomen, werd de Stad op de hoogte gesteld van een vaste
subsidieringstoezegging ten belope van 942.000 fr. voor de vemieu-
wing van de voetpaden en van 5.256.000 fr. voor de riolerings-
werken.

Niets staat derhalve in de weg dat de Stad Brussel de werken
laat aanvangen waarvoor deze subsidiering vast werd toegezegd.

Question n° 81 de Mme Marie Nagy du 29 decembre 1995
(Fr.):

La subvention accordee a I'a.s.b.l. «Bruxelles-Enseigne-
ment».

Dans Ie communique de presse du Conseil des ministres du
jeudi 7 decembre 1995, il est indique qu'une subvention de 1 mil-
lion a ete accordee a I'a.s.b.l. «Bruxelles-Enseignement» pour
1'organisation de la campagne «L'ecole adopte un monument».

L'honorable ministre peut-il me dire:

- depuis quand I'a.s.b.l. existe-t-elle?

- quelle est la composition de son conseil d'administration?

- quel est Ie nombre de personnes qu'elle occupe?

- sur quoi porte precisement la subvention qui lui est accordee?

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-dessous
la r6ponse a sa question.

L'A.s.b.l. «Bruxelles-Enseignement» a ete creee enjuin 1994.

Le conseil d'administration est compose de 9 membres fonda-
teurs:

- Mme Martine De Coopman - inspectrice;

- Mr Jean Uytersprot, inspecteur;

- Mme Erika Brosi, inspectrice;

- Mme Monique Verrept, directrice generale;

- Mme Mia Vermeirt, secretaire d'administration;

Vraag nr. 81 van mevr. Marie Nagy d.d. 29 december 1995
(Fr.):

Subsidie voor de v.z.w. «Bnissel-Onderwijs».

In de mededeling nade ministerraad van 7 december 1995 staat
dat de v.z.w. «Brussel-Onderwijs» een subsidie van 1 miljoen is
toegekend voor het organiseren van de campagne «Mijn school
adopteert een monuments'.

Kan de geachte minister mij zeggen :

- hoelang deze v.z.w. bestaat?

- hoe haar raad van bestuur is samengesteld?

- hoeveel personen zij in dienst heeft?

- waaraan de toegekende subisidie precies wordt besteed?

Antwoord: Ik heb de eer aan het geacht lid het antwoord op
zijn vraag te verstrekken.

De v.z.w. «Bruxelles-Enseignement» werd opgericht in juni
1994.

De Raad van Bestuur bestaat uit 9 stichtende leden:

- Mevr. Martine De Coopman - Inspectrice;

- De heer Jean Uytersprot, Inspecteur;

- Mevr. Erika Brosi, Inspectrice;

- Mevr. Monique Verrept, Directrice-generaal;

- Mevr. Mia Vermeirt, Bestuurssecretaris;
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- Mr Luc Symoens, conseiller adjoint;

- Mr Lucien Michel, inspecteur;

- Mme Marie-Jeanne Clercy, inspectrice;

- Mr Gilbert Bruelemans, inspecteur.

Ce sont les membres fondateurs qui s'occupent de 1'a.s.b.l.

La subvention de 1 million permettra a 1'association de couvrir
les frais engendres par la mise sur pied a Bruxelles de 1'operation
«L'ecole adopte un monument».

A 1'initiative du Parlement europeen, est nee en 93, une campa-
gne visant a sensibiliser Ie monde scolaire a la problematique de
la protection du patrimoine.

Dans la Coulee de cette initiative, la Commission europeenne a
cree une task force chargee de diffuser cette initiative et d'organiser
les echanges internationaux.

Ce programme europeen, appele PEGASE a rencontre 1'interet
du reseau scolaire de la Ville de Bruxelles qui a implique, des
septembre 1994,1'ensemble de son reseau dans cette operation.

A ce jour, 82 ecoles ont debute un programme qui s'etend sur
trois ans sous la denomination de «L'ecoIe adopte un monument»:
la premiere annee, les classes s'initient a la problematique et sont
sensibilisees a leur environnement bati ou naturel; la deuxieme
annee, elles choisissent un monument en vue de 1'etudier et consti-
tuer un dossier relatif a son entretien, sa reaffectation et sa mise
en valeur; la troisieme annee est consacree au suivi de 1'initiative.

Les diverses actions convergent vers des journees d'animation
scolaire au mois de mai. La proposition de subsidiation repose sur
1'idee d'aider les ecoles a supporter les frais generes par cette ini-
tiative, en terme d'achat de materiel specifique (materiel d'expo-
sition, film photo, realisation de maquettes,...), de constitution
d'une documentation (achat de plans, livres ou revues) ou de visites.

L'a.s.b.l. «BruxeIles-Enseignement» octroiera 10.000 francs a
chaque ecole partipant actuellement au projet (soit 82 ecoles).

Le reste de la subvention sera destinee a assurer 1'encadrement
et 1'extension de cette initiative.

- De heer Luc Symoens, Adjunct-Adviseur;

- De heer Lucien Michel, Inspecteur;

- Mevr. Marie-Jeanne Clercy, Inspectrice;

- De heer Gilbert Bruelemans, Inspecteur.

De stichtende leden zijn de drijvende krachten achter de v.z.w.

De toelage van 1 miljoen BEF zai de vereniging in de gelegen-
heid stellen de kosten te dekken die verbonden zijn aan het opstar-
ten van de operatic «De school adopteert een monument» te Brussel.

Op initiatief van het Europees Parlement ontstond in 1993 een
sensibiliseringscampagne gericht op de schoolwereld met betrek-
king tot de bescherming van het patrimonium.

In het raam van dit initiatief heeft de Europese Commissie een
task force opgericht die het moet uitdragen en internationale uitwis-
seling moet tot stand brengen.

Het scholennet van de Stad Brussel bleek gemteresseerd in dit
Europees programma, PEGASE genaamd, en heeft het sinds
September 1994 in heel het net gei'ntroduceerd.

Tot vandaag hebben reeds 82 scholen een programma opgestart
dat drie jaar zai lopen onder de naam «De school adopteert een
monument»: het eerste jaar worden de verschillende klassen be-
kend gemaakt met de problematiek en gesensibiliseerd voor hun
bebouwde en natuurlijke omgeving. Het tweede jaar kiezen ze
een monument, dat ze vervolgens bestuderen en opnemen in een
dossier met aandacht voor het onderhoud ervan, herbestemming
en profilering. Het derdejaar wordt besteed aan de opvolging van
het initiatief.

De verschillende acties komen samen tijdens animatiedagen
in de loop van de maand mei. Het subsidieringsvoorstel berust op
het beginsel dat scholen moeten worden gesteund voor de kosten
die voor dit initiatief worden gemaakt. Het kan gaan om de aankoop
van specifiek materiaal (tentoonstellingsmateriaal, films, foto's,
maquettes,...), het bijeenbrengen van de documentatie (plannen,
boeken of tijdschriften) of het bezoeken van de monumenten.

De v.z.w. «BruxelIes-Enseignement» kent 10.000 fr. toe aan
eike school die momenteel deelneemt aan het project (hetzij 82
scholen).

Het overige deel van de subsidie zai worden bestemd voor de
begeleiding en de uitbreiding van dit initiatief.

Question n° 82 de M. Andre Drouart du 29 decembre 1995
(Fr.):

Subsides accordes au reamenagement d'un espace vert com-
munal.

J'ai pu lire dans la presse qu'un litige opposait la commune
d'Anderlecht et I'administration regionale au sujet des subsides a
accorder par la Region a la commune en vue de la renovation du
pare Astrid. II est vrai que ce dernier se trouve depuis de longues
annees dans un bien piteux etat.

Vraag nr. 82 van de heer Andre Drouart d.d. 29 december
1995 (Fr.):

Subsidies voor het herinrichten van een gemecntepark

Ik heb via de pers vemomen dat er een geschil bestaat tussen de
gemeente Anderlecht en de administratieve diensten van het Gewest
inzake de subsidie die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de
gemeente moet toekennen voorde herinrichting van het Astridpark,
dat reeds ettelijke jaren in een erbarmelijke toestand verkeert.
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Compte tenu du caractere «regional» du pare Astrid, la com-
mune semblait vouloir obtenir un subside & 100% pour un montant
de 200 millions. C'est du moins ce qui a ete largement entendu et
repandu dans la presse locale durant 1'annee 1994.

Plus d'une annee et demi plus tard. Monsieur Ie ministre-
president pourrait-il me dire ou en est ce dossier?

- Quel subside la Region est-elle prete & transmettre & la com-
mune?

- Quel pourcentage de la demande ce subside represente-t-il?

- Dans quel delai ce subside sera-t-il octroye?

- Sur base de quel projet ce subside sera-t-il paye?

- Des contacts ont-ils eu lieu avec les habitants pour la definition
du projet?

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-dessous
la reponse a sa question.

La rehabilitation du Pare Astrid est en discussion entre la com-
mune d'Anderlecht et les differents services regionaux depuis
plusieurs annees.

En 1993, la commune a introduit aupres de ['administration de
1'urbanisme un projet de rehabilitation du pare, ^ la fois ambitieux,
onereux et peu mattris6 en termes budgetaires.

L'administration a formule un certain nombre de critiques quant
a la philosophic d'amenagement adoptee, estimant:

- qu'elle accordait trop peu de respect au dessin original du pare;

- qu'elle presentait une sophistication exageree, entramant des
couts peu compatibles avec I'etat des finances communales et
regionales;

- qu'enfin, elle faisait peu de cas de 1'utilisation du pare en liai-
son avec Ie stade voisin.

En consequence, il a ete demande a la commune d'etudier un
nouveau projet plus realiste afin de permettre a la Region de
prendre attitude sur 1'octroi des subsides et leur phasage eventuel.

Le projet introduit par la commune Ie 21 novembre 1994 ne
rencontrait que tres imparfaitement ces objectifs.

Une reunion a ete organisee le 11 septembre 1995, afin de
degager une solution realiste & la rehabilitation du pare.

II a ete signifie ^ la commune d'Anderlecht que, compte tenu
des disponibilites budgetaires regionales, une enveloppe de 10 &
15 millions de subvention pouvait etre degagee, en vue de couvrir
les premiers travaux d'urgence.

Le principe du renouvellement de 1'operation a egalement ete
evoque, pour couvrir des travaux plus importants, selon un phasage
a etablir. Cette procedure est en cours actuellement.

Daar dit park van «gewestelijke» aard is, wou de gemeente de
herinrichting volledig laten subsidieren, wat neerkomt op 200
miljoen. Dit is althans wat de lokale pers in de loop van het jaar
1994 wijd heeft verbreid.

We zijn nu anderhalfjaar verder en ik had graag van de minis-
ter-voorzitter vernomen hoever het met dit dossier staat.

- Welk bedrag wil het Gewest de gemeente toekennen?

- Op hoeveel procent van het gevraagde bedrag komt dit neer?

- Binnen weike termijn zai deze subsidie worden toegekend?

- Voor welk project zai deze subsidie worden toegekend?

- Werd het project in overleg met de buurtbewoners opgesteld?

Anfwoord: Ik heb de eer aan het geacht raadslid het antwoord
op zijn vraag te verstrekken.

De discussie tussen de gemeente Anderlecht en de verschillende
gewestelijke diensten over herwaardering van het Astridpark duurt
al verscheidene jaren.

In 1993 diende de gemeente bij het Bestuur voor Stedebouw
een herwaarderingsproject in voor het park. Het was een ambitious,
duur en budgettair moeilijk beheersbaar plan.

De administratie formuleerde hierop een aantal bezwaren met
betrekking tot de toegepaste aanlegfilosofie. Zij meende:

- dat te weinig aandacht werd besteed aan het oorspronkelijk
ontwerp van het park;

- dat het plan blijk gaf van een overdreven raffinement, dat
moeilijk verzoenbaar was met de toestand van de gemeente-
en gewestfinancien;

- dat ten slotte het gebruik van het park verbonden aan het nabu-
rige stadion weinig aan bod kwam.

Derhalve werd de gemeente verzocht om een nieuw en realis-
tischer plan ter studie te nemen zodat het Gewest kan uitmaken
weike subsidies kunnen worden toegekend en op grond van welk
schema dit moet gebeuren.

Het project dat de gemeente op 21 november 1994 indiende
kwam slechts zeer oppervlakkig aan deze doelstellingen tegemoet.

Op 11 September 1995 werd vervolgens een vergadering samen-
geroepen om gezamenlijk een realistische opiossing te zoeken voor
de herwaardering van het park.

De gemeente Anderlecht werd te kennen gegeven dat op basis
van de beschikbare begrotingsmiddelen een omslag van 10 tot 15
miljoen frank kan worden vrijgemaakt voor de eerste, dringende
werken.

Bovendien werd ook het hernieuwingsprincipe van de operatic
behandeld met het oog op het bekostigen van ingrijpender werken
volgens een vooropgesteld tijdschema. Deze procedure is momen-
teel nog lopend.
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Le taux de 1'intervention regionale sera de 65% du coflt des
travaux, conformement a 1'arrete royal du 9 octobre 1985.

La majoration du taux de subsides est difficilement envi-
sageable, compte tenu, notamment, des disponibilites budgetaires
actuelles.

Le delai d'octroi du subside depend essentiellement du delai
necessaire a la commune pour etablir un projet susceptible de
recueillir un consensus.

Dans cette attente, il est evidemment impossible de reserver
indefiniment un budget qui tomberait en annulalion faute d'etre
utilise, alors que, par ailleurs, les besoins sont importants et les
demandes nombreuses.

La question d'une eventuelle consultation des habitants, quant
^ elle, ne me semble pas relever du pouvoir subsidiant.

II appartient en effet au maTtre de 1'ouvrage des travaux, en
1'occurence la commune, d'operer les consultations qu'elle estime
necessaires.

En dehors des procedures legates prevues, il n'entre pas dans
les intentions du pouvoir subsidiant d'imposer une demarche en
la matiere, meme s'il y a lieu de se rejouir des initiatives, de plus
en plus nombreuses, qui sont prises, afin de faire mieux faire
correspondre les amenagements projetes et les aspirations des
usagers, qu'ils soient riverains ou non.

La rehabilitation du pare Astrid manifeste, dans tous ses as-
pects, la necessaire conjonction d'objectifs qui doit exister entre
les communes et la Region, pour mettre en oeuvre avec efficacite
1'embellissement urbain que le PRD a erige en priorite.

Het Gewest zai overeenkomstig het koninklijk besluit van 9
oktober 1985 een aandeel van 65% van de kost voor de werken op
zich nemen.

Gelet op de beperkte budgettaire mogelijkheden van het ogen-
blik is het moeilijk om in een verhoging van de subsidieringsgraad
te voorzien.

De toekenningstermijn van de subsidie hangt grotendeels af
van de tijd die de gemeente nodig heeft om een project uit te werken
op grond waarvan een consensus kan worden bereikt.

Het is uiteraard onmogelijk om in afwachting hiervan onbeperkt
een begroting te reserveren die telkens vervalt wanneer ze niet
wordt aangewend, terwiji de behoeften algemeen zo groot en de
aanvragen talrijk zijn.

Het al dan niet raadplegen van de omwonenden lijkt mij geen
bevoegdheid van de betoelagende overheid.

Het is immers de bouwheer van de werken, in dit geval de
gemeente, die de raadplegingen dient uit te voeren die hij nood-
zakelijk acht.

Naast de procedures waarin wettelijk wordt voorzien, ligt het
niet in de bedoeling van de betoelagende overheid om terzake een
bepaalde benadering op te leggen, ook al is het verheugenswaardig
dat er steeds meer initiatieven worden genomen om de geplande
aanleg en de verwachtingen van de toekomstige gebruikers, al
dan niet omwonenden, beter te doen overeenstemmen.

De herwaardering van het Astridpark illustreert in al zijn aspec-
ten dat de doelstellingen van de gemeenten en van het Gewest
moeten samengaan om de stadsverfraaiing waarin het GewOP als
prioriteit voorziet efficient te kunnen doorvoeren,

Question n° 83 de M. Alain Adriaens du 29 decembre 1995
(Fr.):

Des travaux d'amenagement dans le Pare Leopold.

Le communique de presse relatant les decisions du Conseil
des ministres du 19 octobre nous apprend que le gouvernement a
approuve les travaux d'amenagement dans le site classe du Pare
Leopold. J'aimerais que le ministre-president m'apporte quelques
precisions quant a ce projet.

1. Quel est le montant du credit destine & ces amenagements?

2. Dans quel delais sont-ils programmes? Plus particulierement a
quelle date peut-on esperer 1'ouverture du cheminement pour
pietons entre la place du Luxembourg et le Pare Leopold?

3. Au-delS de la splendide realisation qu'est la restauration de la
bibliotheque Solvay, en quoi les nouveaux travaux prevus ont-
ils pour finalite de creer un pole culturel dans le Pare Leopold?

4. De quelle autorite (Ville de Bruxelles, Plan vert regional?)
depend 1'entretien courant des espaces verts situes dans le Pare?

Vraag nr. 83 van de heer Alain Adriaens d.d. 29 december
1995 (Fr.):

Herinnchtingswerken in het Leopoldpark

In de persmededeling na de ministerraad van 19 oktober staat
dat de Regering de herinrichtingswerken in het beschermde
Leopoldpark heeft goedgekeurd. Graag had ik van de minister-
voorzitter de volgende inlichtingen verkregen.

1. In welk krediet is voor deze herinrichting voorzien?

2. Wanneer moet deze herinrichting voltooid zijn en, meer in het
bijzonder, wanneer wordt de voetgangerstraverse tussen het
Luxemburgplein en het Leopoldpark in gebruik genomen?

3. De gerestaureerde Solvay-bibliotheek is prachtig. Op weike
manier hebben de geplande werken ook tot doel van het
Leopoldpark een culturele trekpleister te maken?

4. Weike overheidsdienst (Stad Brussel, Gewestelijk Groenplan?)
is op dit ogenblik met het onderhoud van het groen in het park
belast?
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Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-dessous
la reponse a sa question.

1. Les travaux d'amenagement dans Ie Pare Leopold ont etc auto-
rises par Ie gouvernement Ie 19 octobre 1995.

Ces travaux ne sont pas subventionnes.

En effet, seuls les travaux de restauration ou d'entretien du
Pare pourraient faire 1'objet d'une subvention.

En 1'espece, les travaux ne respondent pas a ce critere. De plus,
les travaux d'amenagement ne concernent qu'une petite partie
du site classe.

2. Actuellement, Ie permis d' urbariisme n' a pas encore ete delivre.
C'est pourquoi, il n'est pas possible de determiner la date de
1'ouverture du cheminement pour pietons entre la Place du
Luxembourg et Ie Pare Leopold.

3. Ces travaux n'ont pas pour finalite de creer un p61e culturel
dans Ie Pare Leopold.

Les travaux d'amenagement pennettront apres achevement de
la dalle sur Ie chemin de fer, Ie cheminement pietonnier depuis
la place du Luxembourg jusqu'a la chaussee d'Etterbeek en
traversant 1'ensemble du Pare Leopold.

4. L'entretien courant des espaces verts situes dans Ie Pare depend
de la Ville de Bruxelles.

Ant^voord: Ik heb de eer aan het geacht lid net antwoord op
zijn vraag te verstrekken.

1. De werken in het Leopoldpark kregen op 19 oktober 1995 de
instemming van de Regering.

Deze werken worden niet gesubsidieerd.

Enkel restauratie- of onderhoudswerken aan het park komen
immers voor subsidiering in aanmerking.

De bedoelde werken voldoen niet aan dit criterium. Bovendien
beslaan de werken slechts een klein deel van de beschermde
site.

2. De stedebouwkundige vergunning werd nog niet afgeleverd.
Daarom is het onmogelijk om precies aan te geven wanneer de
voetgangersstraat tussen het Luxemburgplein en het Leopolds-
park in gebruik zai worden genomen.

3. Deze werken hebben niet tot doel om een culturele pool uil te
bouwen in het Leopoldpark.

Er wordt een voetgangerspad aangelegd dat na afwerking van
de dekplaat over de spoorweg het Luxemburgplein zai verbindcn
met de Etterbeeksesteenweg, dwars door het Leopoldpark.

4. Het dagelijks onderhoud van de groene ruimten van het park
komt toe aan de Stad Brussel.

Question 11° 86 de M. Robert Garcia du lOjanvier 1996 (N.)i

Ignorance du neerlandais par les porte-parole et les attaches
de presse.

Les redactions regionales bruxelloises de langue neerlandaise
se plaignent (selon moi a juste titre) que bon nombre (sinon la
plupart) des porte-parole et/ou attaches de presse de nos ministres
bruxellois ne connaissent pas Ie neerlandais ou ne veulent pas Ie
parler. Lorsque les journalistes neerlandophones ne passent pas
eux-memes au francais, Ie dialogue est pratiquement impossible.
II n'est pas rare que les communiques et les invitations soient
rediges exclusivement en francais et il arrive que 1'on oublie d'invi-
ter, volontairement ou involontairement, la presse neerlandophone
a des conferences de presse. II est done plus difficile a la presse
bruxelloise neerlandophone d'obtenirdes informations ce qui n'est
pas sans consequences pour 1'information destinee aux habitants
neerlandophones de Bruxelles.

II ne me revient evidemment pas d'intervenir dans Ie choix des
porte-parole ou des attaches de presse ni d'inflechir la politique
menee & 1'egard de la presse; il me semble toutefois evident que
pouretre porte-parole (au niveau local ou regional) d'un mandataire
dans la Region bilingue de Bruxelles-Capitale, il faut connaTtre
les deux langues officielles du pays. D'ailleurs, il s'agit d'une
fonne elementaire de courtoisie et de respect ^ 1'egard dujourna-
liste neerlandophone.

Vraag nr. 86 van de heer Robert Garcia d.d. 10 januari 1996
(N.):

Nederlandsonkundigheid van woordvoerders en persattaches.

De Nederlandstalige regionale redacties Brussel klagen (in mijn
ogen zeer terecht) over het feit dat vele, zoniet de meeste, woord-
voerders en/of persattaches van onze regionale Brusselse Minis-
ters Nederlandsonkundig of Nederlandsonwillig zijn. Wanneer de
Nederlandstalige journalisten niet zeif overschakelen naar het
Frans is een dialoog praktisch onmogelijk. Communiques en
uitnodigingen Worden niet zeiden enkel in het Frans opgesteld en
het gebeurt dat men de Nederlandstalige pers vergeet, gewild of
ongewild, uit te nodigen op persconferenties. Dat bemoeilijkt de
nieuwsgaring voor de Nederlandstalige pers in Brussel, hetgene
op het stuk van «Nieuwsverslaggeving» ook gevolgen heeft voor
de Nederlandstalige inwoners in Brussel.

Uiteraard heb ik geen enkele zeggenschap in de keuze van
woordvoerders of persattaches, noch in het gevoerde beleid ten
aanzien van de pers, toch lijkt het mij vanzelfsprekend dat zij die
in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest als woordvoerder
van een mandataris actief zijn (regionaal of lokaal) minstens de
twee landstalen machtig zijn. Dat is trouwens een elementaire
vorm van beleefdheid en respect voor de Nederlandstalige jour-
nalist.
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Les ministres et les secretaires d'Etat peuvent-ils m'informer
de ce qu'ils comptent faire pour remedier, dans 1'avenir, a ces
manquements regrettables a regard de la presse neerlandophone?

Reponse: J'ai toujours veille a ce qu'il soit parle dans sa langue
a tout interlocuteur neerlandophone ou francophone.

Ceci vaut bien entendu pour mon service de presse qui repond
en neerlandais aux journalistes neerlandophones.

Kunnen de heren ministers en staatssecretarissen mij medelen
weike hun intenties zijn om in de toekomst aan deze spijtige
tekortkomingen ten aanzien van de Nederlandstalige pers te ver-
helpen?

Antwoord: Ik heb er steeds op toegezien dat eike Franstalige
of Nederlandstalige in zijn moedertaal wordt geholpen.

Dit geldt uiteraard ook voor mijn persdienst, die de Neder-
landstalige journalisten antwoordt in net Nederlands.

Question n° 89 de M. Stephane de Lobkowicz dii 11 janvier
1996 (Fr.):

Chiffres dii ch6mage a Bruxelles.

Depuis les dernieres annees et plus particulierement ces der-
niers mois, les chiffres du ch6mage ont tendance a remonter.

Quelle est la situation en Region de Bruxelles-Capitale depuis
trois ans?

Par comparaison, quels sont les chiffres des deux autres
Regions?

RSponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-apres la
reponse a sa question.

Vraag nr. 89 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 11 januari
1996 (Fr.):

Werkloosheid in Brussel.

De jongste jaren en vooral de jongste maanden lijkt de
werkloosheid opnieuw toe te nemen.

Hoe ziet de toestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
emit voor de jongste drie jaar?

Hoe is, bij wijze van vergelijking, de toestand in de andere
twee Gewesten?

Antwoord: Ik heb de eer het geacht lid het antwoord op zijn
vraag te verstrekken.

Evolution du ch6mage complet indemnise dans les trois regions

Evolutie van

Janvier/Januari 1993
Fevrier/Februari 1993
Mars/Maart 1993
Avril/April 1993
Mai/Mei 1993
Juin/Juni 1993
Juillet/Juli 1993
Aoflt/Augustus 1993
Septembre/September 1993
Octobre/Oktober 1993
Novembre/November 1993
Decembre/December 1993

Moyenne/Gemiddelde 1993

Janvier/Januari 1994
Fevrier/Februari 1994
Mars/Maart 1994
Avril/April 1994
Mai/Mei 1994
Juin/Juni 1994
Juillet/Juli 1994
Aoflt/Augustus 1994
Septembre/September 1994
Octobre/Oktober 1994
Novembre/November 1994
Decembre/December 1994

de uitkeringsgerechtigde volledige

BruxelIes/Brussel

52.132
53.161
54.219
54.225
55.243
54.879
58.217
56.875
57.599
56.895
56.836
56.625

55.576

58.584
58.609
59.329
59.534
59.126
59.316
60.219
61.335
60.587
59.932
58.556
58.499

werkloosheid in de drie

Flandre/Vlaanderen

208.028
211.279
209.300
209.470
206.642
206.603
219.306
226.400
221.306
220.510
223.238
229.753

215.986

239.212
241.840
238.458
233.607
228.995
225.620
234.682
238.615
229.485
225.871
224.510
229.880

depuis janvier 1993

gewesten sedert januari

Wallonie/Wallonie

194.615
198.572
199.886
199.248
198.168
199.750
209.605
213.904
213.532
207.691
207.520
209.170

204.305

214.511
216.264
215.738
214.363
212.416
211.587
220.306
221.567
219.379
214.186
209.852
211.796

1993

Belgique/Belgie

454.775
463.012
463.405
462.943
460.053
461.232
487.128
497.179
492.437
485.096
487.594
495.548

475.867

512.307
516.713
513.525
507.504
500,537
496.523
515.207
521.517
509.451
499.989
492.918
500.175

Moyenne/Gemiddelde 1994 59.469 232.565 215.164 507.197
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Janvier/Januari 1995
Fevrier/Februari 1995
Mars/Maart 1995
AvriI/April 1995
Mai/Mei 1995
Juin/Juni 1995
Juillet/Juli 1995
Aout/Augustus 1995
Septembre/September 1995
Octobre/Oktober 1995
Novembre/November 1995
Decembre/December 1995

Moyenne/Gemiddelde 1995

Moyenne annuelle (Difference)
Jaargemiddelde (Verschil)

Difference 94/95 en VA ;
Verschil 94/95 in VA
Difference 94/95 en %
Verschil 94/95 in %

Difference 93/95 en VA
Verschil 93/95 in VA
Difference 93/95 en %
Verschil 93/95 in %

sstions et
Vragen
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59.704
58.959
58.805
59.197
59.944
60.644
61.895
61.430
61.635
62.112
60.801
62.015

60.595

Bruxelles
Brussel

1.126

1,9

5.019

9,0

la Region de Bruxelles-Capitale

232.078
226.939
219.469
215.351
216.815
216.462
229.513
234.924
225.497
227.900
222.940
226.340

224.519

Flandre
Vlaanderen

- 8.046

-3,5

8.533

4,0

-20fevrierl996(n°6)

211.914
210.203
204.821
203.149
209.498
213.191
222.993
227.190
227.206
218.661
212.767
216.490

214.840

Wallonie
Wallonie

-324

-0,2

10.535

5,2

503.696
496.101
483.095
477.697
486.257
490.297
514.401
523.544
514.338
508.673
496.508
504.845

499.954

Belgique
Belgie

- 7.243

- 1.4

24.087

5,1

Question n° 98 de Mme Marie Nagy du 22 janvier 1996 (Fr.):

L'achat d'exemplaires du guide Casterman «Bruxelles et sa
Regions.

Dans sa reponse a ma question n° 55 concernant Ie fmancement
des guides touristiques parus recemment sur Bruxelles, Ie ministre
m'informe qu'il a decide d'acquerir un certain nombre d'exem-
plaires du guide «Bruxelles et sa Region» (Casterman) pour les
offrir aux visiteurs.

L'honorable ministre peut-il me dire:

- Combien d'exemplaires a-t-il acquis?

- A quel inontant s'eleve cet achat?

Reponse: II est porte a la connaissance de Mme Nagy que 1.000
exemplaires de «Bruxelles et sa Region» ont ete commande pour
un montant de 424.000 F TVA comprise.

Vraag nr. 98 van mevr. Marie Nagy d.d. 22januari 1996 (Fr.):

Aankoop van exeinplaren van de gids «Bruxelles et sa
Region», verschenen bij Casterman

In zijn antwoord op mijn vraag nr. 55 over de financiering van
de onlangs verschenen toeristische gidsen voor Brussel, deelt de
minister mij mede dat hij «beslist [heeft] om een aantal exemplaren
te bestellen om deze aan te bieden aan de bezoekers».

Kan de geachte minister mij zeggen:

- Hoeveel exemplaren hij heeft aangekocht?

- Hoeveel dat gekost heeft?

Antwoord: Mevrouw Nagy wordt ervan op de hoogte gesteld
dat er 1.000 exemplaren van de gids "Bruxelles et sa Region"
voor een bedrag van 424.000 fr. besteld werden.

Question n° 99 de M. Francois Roelants du Vivier du 22 janvier
1996 (Fr.):

Institut europeen des affaires publiques etdu lobbying - Sou-
tien de la Region.

Dans sa reponse & ma question ecrite n° 28 sur Ie meme sujet,
Monsieur Ie ministre-president me fait savoir «qu'aucune sub-

Vraag nr. 99 van de heer Francois Roelants Du Vivier d.d. 22
januari 1996 (Fr.):

Europees Instituiit voor Overheidsaangelegenheden en Lob-
bying - steini van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In zijn antwoord op mijn vraag nr. 28 over hetzelfde onderwerp
heeft de minister-voorzitter mij medegedeeld dat «het Gewest geen
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vention n'est accordee par la Region a 1'Institut europeen des
affaires publiques et du lobby ing».

Monsieur Ie ministre-president n'aura toutefois pas manque
de constater que ledit Institut, dans son depliant de presentation,
indique qu'il a re9u Ie soutien de quatre partenaires priv6s (1'Entre-
prise de Demain, la Kredietbank, Reuters et Euro PR), ainsi que
de la Region de Bruxelles-Capitale, representee par son logo.

Complementairement a ma question precedente, je souhaiterais
savoir si un soutien moral, sous forme de patronage, a ete accord^
a 1'Institut en cause?

Reponse: II est porte a la connaissance de Monsieur Roelants
du Vivierqu'aucun patronage n'a ete accorde a 1'Institut europeen
des affaires publiques et du lobbying.

enkele toelage heeft toegekend aan het Europees Instituut voor
Overheidsaangelegenheden en Lobbying».

De heer minister-voorzitter heeft ongetwijfeld vastgesteld dat
dit instituut in zijn voorstellingsfolder vermeldt steun te hebben
gekregen van vier prive-partners (1'Entreprise de Demain, de
Kredietbank, Reuters en Euro P.R.) en van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, waarvan de logo in de folder staat.

Als aanvulling op mijn voorgaande vraag had ik graag geweten
of dit instituut morele steun heeft gekregen, in de vorm van een
bescherming.

Antwoord: De heer Roelants du Vivier wordt ervan op de hoogte
gesteld dat het Europees Instituut voor Public affairs en Lobbying
geen beschermheerschap werd toegekend.

Question n° 101 de M. Serge de Patoul du 23 janvier 1996
(Fr.):

Etudes confines it "Mens & Ruimte".

Monsieur Ie ministre-president pourrait-il m'indiquer, pour les
annees 1993 a 1996, Ie nombre d'etudes qu'il a condees au bu-
reau «Mens & Ruimte»?

Pour chacune d'elles, pourrait-il m'indiquer Ie sujet traite, Ie
coOt budgetise et reel?

Pourrait-il egalement m'indiquer, si les resultats des etudes
ont etd mise a profit et, dans 1'affirmative, de quelle maniere?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire savoir que pour la periode
consideree,je n'ai pas confie d'etudes au bureau «Mens & Ruimte».

Vraag nr. 101 van de heer Serge de Patoul d.d. 23 januari
1996 (Fr.):

Studies opgedragen aan «Mens & Ruimte».

Graag vernam ik van de minister-voorzitter hoeveel studies hij
van 1993 tot 1996 aan het bureau «Mens & Ruimte» heeft opge-
dragen.

Zou hij me voor elk ervan het onderwerp kunnen meedelen,
alsmede de gebudgetteerde en de reele kosten?

Zou hij me ook kunnen meedelen of de resultaten van de stu-
dies werden benut en zo ja, hoe?

Antwoord: Ik heb de eer u te laten weten dat ik voor de periode
waarvan melding geen enkele studie heb toevertrouwd aan het
bureau «Mens en Ruimte».

Ministre de 1'Economie, des Finances,
du Budget, de 1'Energie et
des Relations exterieures

Question n° 23 de M. Dominiek Lootens du 11 decembre 1995
(N.):

Bureaux des Regions europeennes installes a Bruxelles.

Le ministre peut-il me dire quelles sont les regions europeennes
qui disposent d'un bureau a Bruxelles et en quoi consiste 1'aide
que leur octroie la Region a Bruxelles?

Reponse:

1. L'honorable membre voudra bien trouver ci-dessous la liste
des bureaux de representation etablis a Bruxelles:

- Danemark: Aalborg, Aarhus, Odense, Kopenhagen;

Minister belast met Economic,
Financien, Begroting, Energie en

Externe Betrekkingen

Vraag nr. 23 van de heer Dominiek Lootens d.d. 11 december
1995 (N.):

In Briissel gevestigde kantoren van de Europese Regio's.

Kan de minister mij meedelen weike Europese Regio's een
kantoor hebben in Brussel, en waaruit de steun van het Gewest
aan deze regio's in Brussel bestaat?

Antwoord:

1. Het geacht lid gelieve hieronder de lijst te willen aantreffen
van de te Brussel vertegenwoordigde Europese regio's:

- Denemarken: Aalborg, Aarhus, Odense, Kopenhagen;
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Allemagne: Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bayern,
Sachsen, Baden-Wtirtemberg, Brandenburg, Bremen, Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt,
Thtiringen, Niedersachsen, Nordhrein-Westfalen, Saarland;

Espagne: Madrid, Arag6n, Galicia, Analucia, Murcia, Comu-
nidad Valenciana, Extremadura, Castilla y Leon, Cataluna,
Canaries, Paus Vasco;

Prance: Haute-Normandie, Nord-Pas de Calais, Bretagne, Pays
de la Loire, Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-
Pyrenees, Provence-Alpes-C6te d'Azur, Picardie, Alsace, Bour-
gogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comte, Lorraine, Cen-
tre, Poitou-Charentes, Martinique, Rhone-Alpes, Lorraine;

Irlande: West Ireland;

Italic: Emilia Romagna, Trentino-Alto Adige;

Pays-Bas: Randstad;

Autriche: Salzburg, Wien, Niederosterreich, Oberosterreich,
Karten, Steiermark, Tirol;

Portugal: Minho;

Suede: Stockholm-malar, Hanse, Norrland;

Royaume-Uni: Scotland, Cornwall, Devon, East Midlands,
Highlands and Islands, Surrey, Essex, Kent, Lancashire, North-
ern Ireland, Stratclyde, Wales, Yorkshire and Humberside.

Moyennant Ie respect de certaines conditions, je peux leur
delivrer une «lettre d'accr6diation». Cette lettre sert a les intro-
duire dans les administrations beiges et leur permet de bene-
ficier de certains services (p.e. une timbreuse a la Poste).

2. En ce qui concerne les aides dont ces bureaux beneficient, on
peut les resumer en deux points:

- Us peuvent faire appel au Bureau de Liaison Bruxelles-Europe,
association creee et finahcee par la Region pour toute question
relative a leur presence,a Bruxelles;

- Duitsland: Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bayern,
Sachsen, Baden-Wurtemberg, Brandenburg, Bremen, Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt,
Thtiringen, Niedersachsen, Nordhrein-Westfalen, Saarland;

- Spanje: Madrid, Arag6n, Galicia, Analucia, Murcia, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Castilla y Leon, Cataluna, Canarische
Eilanden, Paus Vasco;

- Frankrijk: Haute-Normandie, Nord-Pas de Calais, Bretagne,
Pays de la Loire, Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon,
Midi-Pyrenees, Provence-Alpes-C6te d'Azur, Picardie, Alsace,
Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comte, Lorraine,
Centre, Poitou-Charentes, Martinique, Rh6ne-Alpes, Lorraine;

- lerland: West Ireland;

- Italie: Emilia Romagna, Trentino-Alto Adige;

- Nederland: Randstad;

- Oostenrijk: Salzburg, Wien, Niederosterreich, Oberosterreich,
Karten, Steiermark, Tirol;

- Portugal: Minho;

- Zweden: Stockholm-malar, Hanse, Norrland;

- Verenigd Koninkrijk: Scotland, Cornwall, Devon, East Mid-
lands, Highlands and Islands, Surrey, Essex, Kent, Lancashire,
Northern Ireland, Stratclyde, Wales, Yorkshire and Humber-
side.

2. De steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor deze
vertegenwoordigingen berust op twee pijiers:

- Zij kunnen beroep doen op het Verbindingsbureau Brussel-
Europa, vereniging opgericht en gefinancierd door het Gewest,
voor alle vragen met betrekking tot hun aanwezigheid in
Brussel;

- Mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn, kan ik hen in het bezit
stellen van een zogenaamde accreditatiebrief. Met dit docu-
ment wordt de toegang tot verschillende Belgische admi-
nistraties vergemakkelijkt en genieten zij tal van faciliteiten
bij deze diensten (bv. frankeermachine bij De Post).

Question n' 26 de M. Robert Garcia du 10 janvier 1996 (N.):

Ignorance dii neerlandais par les porte-parole et les attaches
de presse.

Les redactions regionales bruxelloises de langue neerlandaise
se plaignent (selon moi a juste titre) que bon nombre (sinon la
plupart) des porte-parole et/ou attaches de presse de nos ministres
bruxellois ne connaissent pas Ie neerlandais ou ne veulent pas Ie
parler. Lorsque les journalistes neerlandophones ne passent pas
eux-memes au francais, Ie dialogue est pratiquement impossible.
II n'est pas rare que les communiques et les invitations soient
rediges exclusivement en francais et il arrive que 1'on oublie d'invi-

Vraag nr. 26 van de heer Robert Garcia d.d. 10 januari 1996
(N.):

Nederlandsonkundlgheid van woordvoerders enpersattaches.

De Nederlandstalige regionale redacties Brussel klagen (in mijn
ogen zeer terecht) over het feit dat vele, zoniet de meeste, woord-
voerders en/of persattaches van onze regionale Brusselse Minis-
ters Nederlandsonkundig of Nederlandsonwillig zijn. Wanneer de
Nederlandstalige journalisten niet zeif overschakelen naar het
Frans is een dialoog praktisch onmogelijk. Communiques en
uitnodigingen worden niet zeiden enkel in het Frans opgesteld en
het gebeurt dat men de Nederlandstalige pers vergeet, gewild of
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ter, volontairement ou involontairement, la presse neerlandophone
& des conferences de presse. II est done plus difficile a la presse
bruKelloise neerlandophone d'obtenirdes informations ce qui n'est
pas sans consequences pour 1'information destinee aux habitants
neerlandophones de Bruxelles.

II ne me revient evidemment pas d'intervenir dans Ie choix des
porte-parole ou des attaches de presse ni d'inflechir la politique
menee & 1'egard de la presse; il me semble toutefois evident que
pour etre porte-parole (au niveau local ou regional) d'un mandataire
dans la Region bilingue de Bmxelles-Capitale, il faut connaitre
les deux langues officielles du pays. D'ailleurs, il s'agit d'une
forme elementaire de courtoisie et de respect a 1'egard dujourna-
liste neerlandophone.

Les ministres et les secretaires d'Etat peuvent-ils m'informer
de ce qu'ils comptent faire pour remedier, dans 1'avenir, a ces
manquements regrettables a 1'egard de la presse neerlandophone?

Reponse: Tout comme 1'honorable membrej'ai pris connais-
sance par un courrier des redactions regionales bruxelloises de la
plainte de journalistes neerlandophones qui ne seraient pas infor-
mes dans leur langue par les attaches de presse des ministres
bruxellois.

J'ai evoque cette plainte lors du Conseil des ministres suivant,
a savoir, celui du 21 decembre 1995. Tous les ministres et secre-
taires d'Etat se sont engages a faire en sorte que 1'information a la
presse se fasse dorenavant dans les deux langues nationales s'il
s'averait que les attaches de presse ne maitrisent pas Ie francais
et Ie neerlandais. Aussi, je suis dispose a aborder a nouveau la
question avec mes collegues-ministres si des journalistes avaient
encore des problemes & 1'avenir.

J'ai fait savoir cela aux (contacts des) redactions regionales.

ongewild, uit te nodigen op persconferenties. Dat bemoeilijkt de
nieuwsgaring voor de Nederlandstalige pers in Brussel, hetgene
op het stuk van «Nieuwsverslaggeving» ook gevolgen heeft voor
de Nederlandstalige inwoners in Brussel.

Uiteraard heb ik geen enkele zeggenschap in de keuze van
woordvoerders of persattaches, noch in het gevoerde beleid ten
aanzien van de pers, toch lijkt het mij vanzelfsprekend dat zij die
in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest als woordvoerder
van een mandataris actief zijn (regionaal of lokaal) minstens de
twee landstalen machtig zijn. Dat is trouwens een elementaire
vorm van beleefdheid en respect voor de Nederlandstalige jour-
nalist.

Kunnen de heren ministers en staatssecretarissen mij medelen
weike hun intenties zijn om in de toekomst aan deze spijtige
tekortkomingen ten aanzien van de Nederlandstalige pers te ver-
helpen?

Antwoord: Net als het geacht lid heb ik via een brief van de
regionale redacties Brussel kennisgenomen van de klacht van
Nederlandstalige journalisten, die niet in hun taal zouden worden
gemformeerd door de persattaches van de Brusselse ministers.

Ik heb deze klacht op de eerstvolgende ministerraad, met name
die van 21 december 1995, geevoceerd. Alle ministers en staats-
secretarissen hebben zich geengageerd om, indien zou blijken dat
de persattaches het Frans en het Nederlands niet machtig zijn, er
in de toekomst voor te zorgen dat de voorlichting van de pers in
beide landstalen gebeurt. Indien de journalisten nog problemen
ondervinden, ben ik bereid deze verder aan te kaarten bij mijn
collega's-ministers.

Dit heb ik ook laten weten aan de (contactpersoon van de)
regionale redacties.

Question n° 27 de M. Stephane de Lobkowicz du 12 janvier
1996 (Fr.):

Accords de cooperation conclus par la Region de Bruxelles-
Capitale.

Monsieur Ie ministre peut-il me communiquer 1'inventaire mis
a jour des accords de cooperation conclus entre la Region de
Bruxelles-Capitale, 1'Etat national, d'autres Etats souverains, Etats
federes, Regions, provinces et, s'il echet, les autres Regions et
Communautes de notre pays.

Monsieur Ie ministre peut-il m'informer quand les accords non
encore ratifies seront soumis a ratification par voie d'ordonnance?

Reponse: Tout d'abord, je voudrais faire savoir a 1'honorable
meinbre que la Region de Bruxelles-Capitale n'a pas conclu
d'accords avec des Etats ou des Etats federes dans Ie sens de
1'article 167 de la Constitution.

La Region a par centre conclu plusieurs accords de cooperation
avec d'autres regions, des provinces et des villes, a savoir: Berlin,

Vraag nr. 27 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 12
januari 1996 (Fr.):

Samenwerkingsakkoorden gesloten door het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

Kan de minister mij de bijgewerkte lijst bezorgen van de
Samenwerkingsakkoorden die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
met de federale Staat, andere soevereine Staten, deelstaten, gewes-
ten, provincies en, in voorkomend geval, met de andere Gewesten
en Gemeenschappen van ons land heeft gesloten?

Kan de minister mij mededelen wanneer de akkoorden die nog
niet zijn geratificeerd via een ordonnantie zullen worden bekrach-
tigd?

Antwoord: Vooreerst wens ik het geachte lid te melden dat het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen akkoorden, in de zin van
artikel 167 van de Grondwet, heeft gesloten met Staten of deel-
staten.

Daarentegen heeft het Gewest verschillende Samenwerkings-
akkoorden lopen met andere regio's, provincies of steden, met
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Washington, Sofia, Pekin, Sichuan, Montevideo, Maimo, Legnica
et 1'Andalousie.

A titre de complement d'information, je tiens & attireregalement
1'attention de 1'honorable membre sur six accords de cooperation
conclus en vertu du droit beige dans Ie domaine des relations
exterieures entre 1'Etat federal, les Regions et/ou les Commu-
nautes.

II s'agit d'accords de cooperation portant sur:

- la representation dans les Conseils des ministres de 1'Union
europeenne;

- la representation dans les organisations internationales;

- les attaches commerciaux;

- les procedures judiciaires internationales;

- Ie statut des representants des Communautes et Regions aupres
des postes diplomatiques et consulaires;

- la conclusion de traites mixtes.

Tous ces accords de cooperation ont etc communiques a titre
d'information au Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale.

Conformement a Particle 92bis de la Loi speciale du 8 aodt
1980 modifiee par la Loi speciale du 16juillet 1993, seui 1'accord
de cooperation concernant les traites mixtes a du etre soumis pour
approbation aux assemblies legislatives.

Le 22 decembre 1995, cet accord de cooperation fut approuve
par le Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale.

name: Berlijn, Washington, Sofia, Peking, Sichuan, Montevideo,
Maimo, Legnica, Andalusie.

Volledigheidshalve wil ik de aandacht van het geachte lid ves-
tigen op zes samenwerkingsakkoorden, naar Belgisch recht, die
inzake internationale betrekkingen werden afgesloten tussen de
federale Overheid, de Gewesten en/of de Gemeenschappen.

Het betreft samenwerkingsakkoorden inzake:

- de vertegenwoordiging in de ministerraden van de Europese
Unie;

- de vertegenwoordiging in internationale organisaties;

- de handelsattaches;

- de internationale rechtsgedingvoering;

- het statuut van de vertegenwoordigers van Gewesten en Ge-
meenschappen in de diplomatieke en consulaire posten;

- het sluiten van gemengde verdragen.

Al deze samenwerkingsakkoorden werden ter informatie mede-
gedeeld aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

Enkel het samenwerkingsakkoord inzake gemengde verdragen
diende conform artikel 91bis van de Bijzondere Wet van 8 augustus
1980, zoals gewijzigd door deBijzondere Wet van 16juli 1993 ter
goedkeuring voorgelegd te worden aan de Wetgevende verga-
deringen.

De Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest keurde op
22 december 1995 dit samenwerkingsakkoord goed.

Question n° 29 de M. Serge de Patoul du 23janvier 1996 (Fr.):

Etudes confU'es a «Mens & Ruimte».

Monsieur le ministre-president pourrait-il m'indiquer, pour les
annees 1993 a 1996, le nombre d'etudes qu'il a confiees au bu-
reau «Mens & Ruimte»?

Pour chacune d'elles, pourrait-il m'indiquer le sujet traite, le
cout budgetise et reel?

Pourrait-il egalement m'indiquer, si les resultats des etudes
ont etc mises a profit et, dans 1'afHrmative, de quelle maniere?

Response:

1. De 1993 ^ 1996, j'ai confie deux etudes a «Mens en Ruimte»:

en 1993: «Reseau d'observation urbaine europeen, 1'avenir de
Bruxelles», cout: 1.447.020 F;

en 199.'): «L'impact socio-economique des institutions euro-
peennes et internationales ^ Bruxelles», cout: 6.333.500 F.

Vraag nr. 29 van de heer Serge de Patoul d.d. 23 januari 1996
(Fr.):

Studies opgedragen aan «Mens & Ruimte».

Graag vernam ik van de minister-voorzitter hoeveel studies hij
van 1993 tot 1996 aan het bureau «Mens & Ruimte» heeft opge-
dragen.

Zou hij me voor elk ervan het onderwerp kunnen meedelen,
alsmede de gebudgetteerde en de reele kosten?

Zou hij me ook kunnen meedelen of de resultaten van de stu-
dies werden benut en zo ja, hoe?

Anhvoord:

1. Ik heb tussen 1993 en 1996 door «Mens en Ruimte» twee stu-
dies laten uitvoeren:

- in 1993: Europees stadsobservatienetwerk, de toekomst van
Brussel, kostprijs: 1.447.020 fr.

- in 1994: De sociaal-economische impact van de Europese en
internationale instellingen te Brussel: kostprijs: 6.333.500 fr.
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2. Le suivi de ces deux etudes a etc assure par un groupe d'ac-
compagnement compose de representants des differents cabi-
nets. Par la voie de conferences de presse, ces etudes ont ete
presentees aux milieux interesses, dont la Commission euro-
peenne.

L'honorable membre pourra retrouver differentes recom-
mandations de ces etudes dans le Plan regional de develop-
pement pour Bruxelles.

2. Beide studies, die opgevolg werden door een begeleidingsgroep
bestaande uit vertegenwoordigers van diverse kabinetten,
werden via persconferenties onder de aandacht gebracht van
alle geinteresseerde middens, waaronder de Europese Com-
missie.

Diverse aanbevelingen van de studies zijn terug te vinden in
het Brussels Gewestelijk Ontwikkelingsplan.

Question n° 33 de Mme Evelyne Huytebroeck du 29 janvier
1996 (Fr.):

Les eiitreprises acceptant des travailleurs a aptitudes reduites.

A ma question ecrite (n° 63) concernant le nombre de deman-
deurs d'emploi a aptitudes reduites qui s'adressent a 1'ORBEM, le
ministre Picque me repond qu'il sont au nombre de 1362. II souligne
egalement qu'il n'est pas possible d'identifier a priori les entreprises
acceptant des travailleurs a aptitudes reduites.

Monsieur le ministre peut-il me dire s'il existe deja un releve
des entreprises acceptant ces travailleurs (entreprises qui ne soient
pas des ateliers proteges). Si ce recensement n'existe pas, est-il
imaginable de la constituer? Cette initiative serait sans doute d'une
grande utili ty tant pour les demandeurs d'emploi a aptitudes
reduites que pour les services de 1'ORBEM.

Reponse: Ni le ministere de la Region de Bruxelles-Capitale,
ni d'autres services relevant de la tutelle du ministre de 1'Economie
ne disposent d'un releve de societes qui engagent des travailleurs
a aptitudes reduites.

Comme 1'honorable membre le fait sous-entendre dans sa ques-
tion, 1'ORBEM serait lui-meme la partie interessee dans cette
problematique, tout comme les demandeurs d'emploi.

Etant donne que la question se rapporte a la problematique de
placement, je me permets de renvoyer 1'honorable membre au
ministre-president qui a 1'emploi dans ses attributions en la Region
de Bruxelles-Capitale.

Vraag nr. 33 van mevr. Evelyne Huytebroeck d.d. 29 januari
1996 (Fr.):

Bedrijven die gehandicapte werknemers in dienst nemen.

Op mijn vraag nr. 63 heeft minister Picqu6 mij geantwoord dat
in 1995 1362 werkzoekende gehandicapten bij de BGDA waren
ingeschreven. Hij wijst er tevens op dat het onmogelijk is vooraf
te bepalen weike bedrijven gehandicapte werknemers in dienst
nemen.

Kan de minister mij mededelen ofer reeds een lijst bestaat van
de bedrijven (met uitzondering van de beschuttende werkplaatsen)
die deze werknemers in dienst nemen? Zo niet, kan een dergelijke
lijst worden opgesteld? Dit zou zeer nuttig zijn, zowel voor de
werkzoekende gehandicapten als voor de BGDA.

Antwoord: Noch het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, noch andere diensten die vallen onder de voogdij van de
minister van Economie hebben lijsten van bedrijven die
werknemers met beperkte kwalificaties aanwerven,

Zoals het achtbare lid zeif laat doorscnemeren in haar vraag-
stelling zou naast de werkzoekenden zeif, de BGDA de belang-
hebbende partij in deze problematiek zijn.

Gelet op het feit dat de vraag slaat op de problematiek van de
arbeidsbemiddeling, verwijs ik haar naar de minister-president,
bevoegd voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Ministre de 1'Amenagement du Territoire,
des Travaux publics et du Transport

Question n° 34 de Mme Marie Nagy du 23 octobre 1995 (Fr.):

Conclusions de I'etiide Iris an sujet des normes de construc-
tion de parkings.

Si 1'on veut atteindre les objectifs fixes dans la Convention de
Rio en matifere de reduction des emissions de COy il faut reduire
le trafic automobile. Or, un element fondamental pour reduire le
trafic est de reduire ales pompes aspirantes» que sont les parkings.

Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer

Vraag nr. 34 van mevrouw Marie Nagy d.d. 23 oktober 1995
(Fr.):

Beshdten van de IRIS-stiidie betreffende de bouwiiormen
voor parkeerruimten.

Om de doelstellingen te verwezenlijken van de Conventie van
Rio met betrekking tot de beperking van de CO^-uitstoot, is het
noodzakelijk het autoverkeer te beperken. Daartoe moet men het
"zuigpomp-effect" van de parkeerruimten verminderen.
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Depuis 1987, nous avons interroge les ministres regionaux de
1'urbanisme successifs pour savoir quand la circulaire de Saegher
(qui date de 1970), sera revisee a la baisse. Chaque ministre a
promis de Ie faire: en mars 1989, Ie ministre Thys disait, en reponse
a une question du depute Simons, que les nouveaux principes de
la reglementation en matiere de parking devraient aller dans Ie
sens d'une «limitation du parking lie aux bureaux», ainsi que du
«parking dans les zones encombrees de la ville». Ie tout complete
«par une politique favorable a la construction de parkings de dis-
suasion et favorisant les transports publics» (Bulletin des Ques-
tions et Reponses de la Chambre, n° 61, 1989).

Le ministre Picque allait dans Ie meme sens lorsqu'il me
repondait quelques mois plus tard «qu'une nouvelle norme (serait)
definie ail cours de 1'etude du plan des deplacements et adoptee
ensuite par l'Executif». Les principes de base de cette nouvelle
norme reprenaient «la definition d'un nombre maximum de places
de parking autorisees» {Bulletin des Questions et Reponses du
Conseil, 6 fevrier 1990).

Une proposition a etc transmise par le groupe de travail Iris au
gouvernement precedent, suggerant entre autre la modification de
la norme en fonction de 1'offre de transport public avec plafon-
nement a un maximum d'une place de parking pour 50 m2 de
bureau, au lieu d'une place pour 25 m2 comme le stipule la circu-
laire de Saegher.

Le ministre peut-il me dire s'il a pris connaissance de ces propo-
sitions? Peut-il me decrire son point de vue pour chacune des propo-
sitions?

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre que la
problematique relative au stationnement est a integrer dans un
contexte global de developpement economique de la Region ainsi
que dans celui de la mobilite.

Pour y arriver, une amelioration substantielle de la mobilite a
Bruxelles est necessaire. L'ensemble des fonctions de la ville
doivent se developper de facon equilibree etjouer pleinement leur
rfile sans que la Region perde 1'un ou 1'autre de ses attraits par
rapport aux autres villes et regions concurrentes.

Cette politique de mobilite sera elaboree sur base du principe
suivant: une politique en matiere de stationnement qui decourage
1'usage de la voiture par les navetteurs, qui restaure 1'image de la
rue et donne la priorite aux habitants.

La mattrise du stationnement en voirie et hors voirie devra
reguler 1'usage de la voiture individuelle en penalisant les navettes
domicile-travail (des travailleurs sedentaires), tout en protegeant
le stationnement des riverains et en favorisant 1'accessibilite des
commerces et entreprises. Un organe de coordination efficace re-
groupant les 19 communes et la Region est a 1'etude; II devrait
gerer le stationnement reglemente tant en voirie regionale que
communale.

Les nonnes d'emplacements de parking seront revues et modu-
lees en fonction des objectifs de mobilite dans la Region de maniere
a privilegier 1'accessibilite des emplois non sedentaires, des
visiteurs et des services techniques.

Un maximum sera toutefois fixe en la matiere.

Sinds 1987 vragen wij aan de opeenvoigende ministers bevoegd
voor stedebouw wanneer de omzendbrief De Saegher (opgesteld
in 1970) in beperkende zin zai herzien worden. Elk van deze
ministers heeft beloofd dit te doen: in maart 1989, heeft Minister
Thijs, in antwoord op een vraag van volksvertegenwoordiger
Simons, gesteld dat de nieuwe beginselen van de regelgeving
betreffende de parkeerruimten zouden moeten gaan in de richting
van "een beperking van de parkeermogelijkheden bij de kantoren"
en van de "parkeermogelijkheden in de overvolle stadsgedeelten",
gepaard gaande met "een beleid dat de aanleg van overstappar-
keerterreinen en het openbaar vervoer bevordert" (Bulletin voor
Vragen en Antwoorden van de Kainer, nr. 61, 1989).

Enkele maanden daarna gaf minister Picque mij een gelijkaardig
antwoord en verklaarde hij dat er "een nieuwe norm [zou] vast-
gelegd worden in de loop van het onderzoek van het verplaat-
singsplan en dat die achteraf zou aangenomen worden door de
Executieve". De basisprincipes van deze nieuwe norm hielden
"het bepalen van een maximum aantal parkeerplaatsen dat toege-
staan is" in (Bulletin voor Vragen en Antwoorden van de Kainer, 6
februari 1990).

De werkgroep IRIS heeft aan de vorige Regering een voorstel
voorgelegd en suggereerde onder andere een wijziging van de norm
op grond van het aanbod aan openbaar vervoer met een limiet van
maximum een parkeerplaats per 50 m2 kantoorruimte in plaats
van een parkeeiplaats per 25 m2 zoals de omzendbrief De Saegher
het voorschrijft.

Zou de minister mij kunnen zeggen of hij op de hoogte is van
deze voorstellen? Kan hij zijn standpunt bekend maken omtrent
elk van deze voorstellen?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat de
problematiek met betrekking tot het parkeren dient te worden
opgenomen in een algehele context van economische ontwikkeling
van het Gewest alsook in die van de mobiliteit.

Om dit te bereiken moet er een aanzienlijke verbetering komen
van de mobiliteit te Brussel. Alle functies van de stad moeten op
een evenwichtige wijze ontwikkeld worden en volledig hun rol
vervullen zonder dat het Gewest haar aantrekkelijkheid verlicst
ten overstaan van de andere concurrerende steden en gewesten.

Dit vervoersbeleid zai opgesteld worden op grond van het
volgende principe: een parkeerbeleid dat de pendelaars die hun
wagen gebruiken ontmoedigt, dat het straatbeeld opbeurt en
voorrang verleent aan de bewoners.

De controle over het parkeren op en buiten het wegennet zai
het individuele gebruik van de wagen moeten regelen door de
pendelaars tussen huis en werk te bestraffen (de sedentaire werk-
nemers), waarbij het parkeren voor de buurtbewoners beschermd
wordt en de toegang tot de handelszaken en bedrijven wordt
bevorderd. Een efficient coordinatieorgaan waar de 19 gemeenten
en het Gewest samengebracht zijn, ligt ter studie. Het zou het
gereglementeerd parkeerbeleid moeten beheren, zowel op de
gewestelijke als op de gemeentelijke wegen.

De normen voor parkeerplaatsen zullen worden herzien en
aangepast in functie van de doelstellingen van de mobiliteit in het
Gewest zodanig dat de toegang van de niet-sedentaire werknemers,
de bezoekers en de technische diensten bevoorrecht wordt.

Een maximum zai evenwel vastgelegd worden ter zake.
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Ces mesures seront accompagnees d'une politique volontariste
privilegiant 1'utilisation des transports en commun pour les tra-
vailleurs sedentaires.

Deze maatregelen zullen worden vergezeld van een volun-
taristisch beleid waarbij het gebruik van het openbaar vervoer door
de sedentaire werknemers zai worden bevoorrecht.

Question n° 45 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1995 (Fr.):

Apport de subsides des Commwiautes europeennes.

Pour la plupart des matieres gerees par les ministres et les
secretaires d'Etat de la Region de Bruxelles-Capitale, il est possi-
ble d'avoir recours - sous certaines conditions - & des subsides
specifiques de Ponds et de Programmes des Communautes
europeennes.

Je souhaiterais que Monsieur Ie ministre me donne les rensei-
gnements suivants:

1. A quels Ponds et Programmes europeens avez-vous eu recours
en vue d'une subvention eventuelle en 1995? Pourriez-vous
mentionner, par Fonds et/ouProgramme, quel est 1'initiative ou
Ie projet qui a ete introduit et quel est Ie montant du subside
demande?

2. Quels sont les Ponds et/ou Programmes europeens qui ont
subsidies des initiatives et projets bruxellois en 1994?

Reponse: J'ai I'honneur de porter a la connaissance de 1'hono-
rable membre que:

1. En 1995, la Region a sollicite des subventions europeennes
aupres des «Telematics Applications Programme» concernant
«DR1VE II» et Ie «4th Framework Programmer ainsi qu'aupres
du programme «MED - URBS».

Les projets introduits et Ie montant des subsides demandes sont
les suivants:

Pour«DRIVEII»

- Avenant au projet CITIES: 100 kECU ont ete attribues par la
Commission Europeenne pour la demonstration CITIES - G7
(RDS-TMC ET Phebus).

Pour Ie «4th Framework Programme»

- CAPITALS: 23.169,7 kECU pour la Region et ses partenaires:
les subsides accordes ont ete reduits par la Commission a 4000
kECU dont 592 kECU pour la Region et ses partenaires: la
participation de la Region a ce projet (1996 et 1997) est encore
subordonnee a 1'accord du Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale.

- MIRTO: 6000 kECU de subsides ont ete demandes par des
societes privees en partenariat avec la Region (CIRB et AED):
2000 kECU ont ete attribues par la Commission dont 519,6
kECU pour les partenaires bruxellois: la participation de la
Region a ce projet (1996 et 1997) est encore subordonnee a
1'accord du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale.

- WATS: 1132,8 kECU dont 25kECU pour la Region de Bruxelles-
Capitale: ce projet n'a pas ete retenu par la Commission euro-
peenne,

Vraag nr. 45 van de beer Stephane De Lobkowicz d.d. 28
november 1995 (Fr.):

Subsidies van de Europese Gemeenschap.

Voor de meeste aangelegenheden waarvoor de ministers en de
staatssecretarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
bevoegd zijn, kunnen zij - onder bepaalde voorwaarden - een
beroep doen op bijzondere subsidies van Pondsen en Programma's
van de Europese Gemeenschap.

Graag had ik van de minister volgende inlichtingen verkregen:

1. Op weike Fondsen en Programma's heeft u in 1995 een beroep
gedaan met het oog op een eventuele subsidie? Kan u, per Pro-
gramma en/of per Fonds, vermelden welk initiatief of project
werd ingediend en wat het bedrag is van de gevraagde subsidie?

2. Weike Europese Pondsen en/of Programma's in 1994 subsi-
dies hebben gegeven voor Brusselse initiatieven of projecten?

Antwoord: Ik heb de eer de volgende inlichtingen aan het
geachte raadslid mede te delen:

1. In 1995 heeft het Gewest Europese toelagen aangevraagd bij
het «Telematics Applications Programme» bestemd voor
«DRIVE II» en het «4th Framework Programmer alsook bij
het programma «MED-URBS».

De ingediende projecten en het bedrag van de gevraagde
toelagen luiden als volgt:

Voor«DRIVEII»

- Bijakte aan het project CITIES: 100 kECU werden door de
Europese Commissie verleend voor de demonstratie CITIES -
G7 (RDS-TMC en Phebus).

Voor het «4th Framework Programme»

- CAPITALS: 23.169,7 kECU waarvan 6.306 kECU voor het
Gewest en zijn partners: de verleende toelagen werden door de
Commissie herleid tot 4.000 kECU waarvan 592 kECU voor
het Gewest en zijn partners: de deelname van het Gewest aan
dit project (1996 en 1997) dient nog door de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering te worden goedgekeurd.

- MIRTO: 6.000 kECU werden als toelagen aangevraagd door
prive-maatschappijen in partnership met het Gewest (CIBG en
BUY): 2.000 kECU werden door de Commissie verleend,
waarvan 519,6kECU voor de Brusselse partners: de deelname
van het Gewest aan dit project (1996 en 1997) dient nog door
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering te worden goedgekeurd.

- WATS: 1.132,8 kECU voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
dit project werd niet door de Europese Commissie weerhouden.
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- SAFETY TUNES: 2294 kECU: ce projet n'a pas etc retenu par
la Commission europeenne.

- CIVILISATION: 1280 kECU dont 229kECU pour la Region et
ses partenaires: ce projet n'a pas ete retenu par la Commission
europeenne.

Pour «MED-URBS»

- METMED 3:282 kECU de subsides europeens pour 1'ensemble
des partenaires.

2. Les Ponds et Programmes qui ont subside des projets bruxellois
en 1994 sont:

- Ie «Telematics Applications Programme - Telematics for Trans-
port Sector (DRIVE II) qui a subsidie entre janvier 1992 et
mars 1995 Ie projet CITIES;

- Ie programme «MED-URBS» de la DGI pour Ie projet
METMED 2;

- Ie programme «OUVERTURE» pour Ie projet ECOS (en col-
laboration avec les Relations Exterieures);

- Ie «FEDER» (projet EUROREGION - Groupe 2 - Ame-
nagement du Territoire);

- les budgets des DG XI, DG XIII et DG XVII (projet EURO-
REGION - Groupe 3 - Environnement).

- SAFETY TUNES: 2.294 kECU: dit project werd niet door de
Europese Commissie weerhouden.

- CIVILISATION: 1.280 kECU waarvan 229 kECU voor het
Gewest en zijn partners: dit project werd niet door de Europese
Commissie weerhouden.

Voor«MED-URBS»

- METMED 3:282 kECU aan Europese toelagen voor al de part-
ners.

2. De volgende Fondsen en Programma's hebben Brusselse
projecten in 1994 betoelaagd:

- het «Telematics Applications Programme - Telematics for
Transport Sector (DRIVE II)» betoelaagde tussenjanuari 1992
en maart 1995 het project CITIES;

- het programma «MED-URBS» van de AD I voor het project
METMED 2;

- het programma «OUVERTURE» voor het project ECOS (in
samenwerking met Externe Betrekkingen);

- het «FEDER» (PROJECT EUROREGION - Groep 2 -
Ruimtelijke Ordening);

- de begrotingen van de AD XI, AD XIII en AD XVII (project
EUROREGION - Groep 3 - Milieubeheer).

Question n° 50 de M. Francois Roelants du Vivier du 4
decembre 1995 (Fr.):

Lutte centre Ie vandalisme.

Des statistiques emanant de la STIB, il apparatt que, si Ie
vandalisme a connu une regression dans les rames de metro, il
n'en est cependant pas de meme pour les trams et les autobus qui
ont vu une recrudescence de ce phenomene.

Mon attention a etc recemment attiree par les initiatives de
plusieurs municipalites francaises, dont les societes de transports
publics ont engage des «agents d'ambiance» qui sont des jeunes
entre 18 et 25 ans vivant dans des quartiers difficiles, & meme de
prevenir la violence et Ie vandalisme dans les autobus.

Monsieur Ie ministre a-t-il connaissance de ces experiences et
estime-t-il que leur transposition a Bruxelles serait pertinente?

Reponse: Je remercie tout d'abord Monsieur Ie depute Francois
Roelants du Vivier de sa suggestion visant a limiter la recrudes-
cence reelle du vandalisme dans certains secteurs du reseau de la
STIB.

J'ai interroge cette societe sur la possibility d'engagement de
personnel du type «agents d'ambiance» comme cela se fait avec un
certain succes dans plusieurs municipalites francaises.

La STIB me soumet en reponse les elements suivants:

Vraag nr. 50 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 7
december 1995 (Fr.):

Bestrijding van het vandalisms.

Uit de statistieken van de MIVB blijkt dat het vandalisme in
de metrostellen daalt, doch in de trams en de bussen toeneemt.

Onlangs werd mijn aandacht getrokken door de initiatieven
van verschillende Franse gemeentebesturen, die voor hun maat-
schappijen voor openbaar vervoer een soort van «buurtwerkers»
hebben in dienst genomen, te weten jonge mensen tussen 18 en
25 jaar die in probleemwijken wonen en die erin slagen het geweld
en het vandalisme in de bussen de verhinderen.

Is de minister op de hoogte van het bestaan van deze experi-
menten en meent hij dat zulks ook in Brussel nuttig zou zijn?

Antwoord: In de eerste plaats dank ik de volksvertegenwoor-
diger Francois Roelants du Vivier voor zijn suggestie, die de beper-
king van de reele.toename van het vandalisme in bepaalde sectoren
van het net van de MIVB beoogt.

Ik heb die maatschappij ondervraagd inzake de mogelijke aan-
werving van personeel van het type «buurtwerker», zoals met een
zeker succes geschiedt in verschillende Franse steden.

De MIVB verstrekt mij de volgende antwoordelementen:
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1. Elle a cree une cellule de prevention destinee a contacter les
jeunes et autres oisifs frequentant Ie reseau afin de determiner
les causes de leur presence et les inciter a quitter les lieux ou a
ne pas importuner sa clientele. Cette cellule est actuellement
constitute d'une assistante sociale et de 15 agents de la Surveil-
lance generale qui sejoignent, par ailleurs, au monde associatif
afin de constituer et realiser dans Ie but precite certains projets
communs.

2. La STIB fait partie d'un groupe de travail infonnel regroupant
les responsables de la Surveillance generale des sociftes de
transports publics des villes de Paris, Lille, Lyon, Marseille et
Reims. De ces contacts permanents decoulent deux consta-
tations qui differencient la France de notre capitale:

Tout d'abord, et cela est evidemment primordial, la legislation
francaise prevoit des subventions anti-ch6mage d'Etat ou de
collectivites permettant aux societes de transport d'engager, par
contrats de plusieurs annees et sans bourse delier, du person-
nel repondant a la definition des «agents d'ambiance». Ces sub-
ventions n'existent pas en Region de Bruxelles-Capitale.

Ensuite, les villes francaises component souvent des cites
dortoirs ou autres, relativement isolees et de moeurs specifiques.
Cette specificite permet plus aisement Ie recrutement sur place
d'agents d'ambiance a vocation locale. Le fait est moins evident
pour Bruxelles-Capitale ou, malgre certaines concentrations
bien connues, la frange perturbante paraTt plus diluee dans un
tissu urbain sans solution de continuite.

La solution d'une transposition directe a Bruxelles du modele
francais me semble des lors peu pertinente.

La repression du vandalisme est de la competence des polices
communales et de la gendarmerie chargees du maintien de 1'or-
dre. Dans cet esprit des contacts existent entre la cellule de
Surveillance Generate de la STIB et les forces de 1'ordre, pour
examiner quelle serait la meilleure solution pour eviter que les
vehicules de surface de la STIB soient victimes de tels actes.

Des actions preventives conjointes organisees par ces services
ont lieu dans les differentes communes a problemes. Ces ac-
tions se situent dans le cadre de 1'action regionale de la lutte
centre le vandalisme dans un contexte d'encadrement social.

1. Zij heeft een preventiecel opgericht om in contact te treden
met de jongeren en andere werklozen op het net teneinde de
oorzaken van hun aanwezigheid te achterhalen en ze aan te
zetten die plaatsen te verlaten ofde klanten niet lastig te vallen.
Deze eel is nu samengesteld uit een sociaal assistente en 15
personeelsleden van het Algemeen Toezicht, die eveneens in
voeling treden met het verenigingsleven om met het voormelde
doel bepaalde gemeenschappelijke projecten uit te werken en
te realiseren.

2. De MIVB maakt deel uit van een informele werkgroep met de
verantwoordelijken voor het Algemeen Toezicht van de maat-
schappijen voor openbaar vervoer van de steden Parijs, Rijsel,
Lyon, Marseille en Reims. Uit deze permanente contacten
vioeien twee vaststellingen voort, weike Frankrijk van onze
hoofdstad doen verschillen:

Vooreerst, en zulks is uiteraard van het grootste belang, is in
de Franse wetgeving voorzien in staatssubsidies tegen de werk-
loosheid of voor gemeenschappen waardoor de vervoersmaat-
schappijen in de mogelijkheid gesteld worden met contracten
over verschillende jaren en zonder kosten, personeel aan te
werven dat beantwoordt aan de defmitie van «buurtwerker».
Deze subsidies bestaan niet in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

De Franse steden behelzen vaak slaapwijken of andere wijken
weike relatiefafgelegen liggen en specifieke gebruiken hebben.
Deze eigenheid maakt het gemakkelijker mogelijk ter plaatse
buurtbewerkers aan te werven. Zulks is minder evident voor
Brussel-Hoofdstad, waar ondanks sommige goed gekende
concentraties, storende minderheden verspreider blijken op te
treden in het stadsweefsel dat geen onderbreking van conti-
nui'teit vertoont.

Het Franse model rechtstreeks toepassen in Brussel lijkt me
derhalve niet zo relevant.

Het vandalisme bestrijden valt onder de bevoegdheid van de
gemeentepolitie en de rijkswacht deweike belast zijn met de
ordehandhaving. In dit opzicht bestaan er al betrekkingen tussen
de eel Algemeen Toezicht van de MIVB en de ordestrijdkrachten
om te zien weike de beste opiossing zou zijn om te vermijden
dat de bovengrondse voertuigen van de MIVB het slachtoffer
zouden worden van dergelijke acties.

Preventieve acties die georganiseerd worden door deze diensten
vinden plaats in de verschillende probleemgemeenten. Deze
acties worden gevoerd in het kader van het gewestelijk initiatief
tegen het vandalisme in een sociale context.

Question n° 54 de M. Stephane de Lobkowicz du 10 janvier
1996 (Fr.):

Organisation de manifestations et d'evenements, publica-
tions, recours aux services de societes de relations publiques.

L'honorable ministre pourrait-il m'informer si, ces trois demieres
annees, votre departement ou votre cabinet ont eu recours, pour la
publication de catalogues, de journaux..., pour 1'organisation de
manifestations et d'evenements divers..., au concours de societes
de relations publiques ou de conseil en communication?

Vraag nr. 54 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. lOjanuari
1996'(Fr.):

Organisatie van manifesfaties en happenings, publikaties,
inschakelen van public-relationsbureaus.

Kan de geachte minister me zeggen of zijn departement of
kabinet dejongste driejaar voor het publiceren van catalog;, info-
bladen..., voor het organiseren van diverse manifestaties en hap-
penings..., een beroep heeft gedaan op de diensten van public-
relationsbureaus of op communicatiedeskundigen?
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Pouvez-vous m'indiquer dans chaque cas a qui votre departement
ou votre cabinet a eu recours, avec quelle societe un contrat a ete
conclu et pour quel montant? Comment ont etc choisies les even-
tuelles firmes concernees?

RSponse: Les tableaux repris ci-dessous presentent 1'ensemble
des contrats de relations publiques engages par 1'AATL de 1993 ^

Kan u mij voor elk geval zeggen op wie uw departement of
kabinet een beroep heeft gedaan, met wie er een contract werd
gesloten, welk bedrag daarmee gemoeid was en op weike wijze
de eventuele betrokken bedrijven geselecteerd werden?

Antwoord: De tabellen die hieronder worden weergegeven stel-
len alle contracten van public relations voor die werden aange-
nomen door het BROH van 1993 tot 1995.

1993

Strat & Corn

Strat & Corn

Strat & Corn

I Media

Fondation pour ['Architecture

De Linde

Pondation pour 1'Architecture

Strat & Corn

Strat & Corn

Prospectus Platesteen, Chaufferette 719.750
Folder Plattesteen
Prospectus La Marolle 774.886
Folder La Marolle
Brochure Prime Ravalement de Facade 479.554
Brochure Premie Gevelrenovatie
Joumee Portes Ouvertes «Une Maison, un Architecte» 900.000
Opendeurdag «Une Maison, un Architecte»
Expo «Art Nouveau dans les Rues de Bruxelles» 2.500.000
Tentoonstelling «Art Nouveau dans les Rues de Bruxelles»
Expo «Brussel Vaart» 50.000
Tentoonstelling «Brussel Vaart»
Brochure «Fer et Verre dans 1'Art Nouveau» 549.700
Brochure «Fer et Verre dans 1'Art Nouveau»
Prospectus «Cheval Noir, St Martin et Rive Gauche» 1.005.342
Folder «Cheval Noir, St Martin et Rive Gauche»
Prospectus «Rue de Laeken, du Canal et Marcq» 765.068
Folder «Rue de Laeken, du Canal et Marcq»

1994

Prospectus «Tlot Plantation»
Folder «floC Plantation»

Strat & Corn 716.055

1995

Arch & Life

Federation Bruxelloise d'Urbanisme

NCM

Societe Nouvelles Editions Liegeoises

Claisse

Prix pour Ie Vile Belgian Architectural Awards 95 50.000
Prijs voor de Vile Belgian Architectural Awards 95
Colloque «PRD: moteur ou frein a 1'economie bruxelloise» 100.000
Colloquium «PRD: moteur ou frein a 1'economie bruxelloise»
Brochure «Sport» 377.360
Brochure «Sport»
Brochure «Charles Buls» 100.000
Brochure «Charles Buls»
«Bxl Ville Nouvelle, Architecture 89/95» 800.000
«Bxl Ville Nouvelle, Architecture 89/95»

Commandes passees aupres de societes de relations publiques ou de conseil en communication en 1993, 1994 et 1995

Bestellingen gedaan bij public relations of communicatie- en adviesbureaus in 1993, 1994 en 1995

Annee
budget.

Begro-
tingsjaar

1993
1993
1993
1993
1993
1993

Commande
par

Besteld
door

Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet

Societe

Venootschap
BTW incl.

NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM

Montant
TVAC

Bedrag

113.429
889.204
225.674
548.491
190.895
131.450

Mode de
passation

Gunnings-
wijze

Gr6 a gre/onderhands
Gre & gre/onderhands
Gre it gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gr6 a gre/onderhands
Gre & gre/onderhands
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1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995

Total g6neral/Algemeen
dont, pour/waarvan, voor

ions et Reponse
/ragen en Antwi

Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet
Cabinet

totaal

;s - Conseil de la Region de Bruxelles-Capi
Dorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad -

NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM

AVC RAINBOW
AVC RAINBOW

B&J COMMUNICATION
B&J COMMUNICATION
B&J COMMUNICATION
B&J COMMUNICATION
B&J COMMUNICATION
B&J COMMUNICATION
B&J COMMUNICATION

SPACE
FOLIO SCOPE
GREEN FAIR

NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM
NCM

AVC RAINBOW
AVC RAINBOW

B&J COMMUNICATION
B&J COMMUNICATION
B&J COMMUNICATION
B&J COMMUNICATION
B&J COMMUNICATION
B&J COMMUNICATION
B&J COMMUNICATION

BRUSSELS WELCOME PAIR
BOA

NCM
AVC RAINBOW

B&J COMMUNICATION

;tale - 20 fevrier 1996
20 februari 1996 (nr. 6

465.491
665.689

1.108.960
642.972
148.400

1.331.828
492.139
172.999
987.912
387.267
887.184
464.296
236.610
141.010
448.066

1.110.155
1.425.306

680.732
906.630
834.479
887.489
373.000

1.206.405
445.670
520.828
238.403
468.469
177.587

5.945.923
4.001.750

507.478
147.335
425.403
220.835
156.402
239.310
390.488
125.475
211.237
602.500
570.606
131.588
350.154

1.103.163
575.689
148.837
118.090
166.471

2.951.539
631.577

2.181.050
151.734
153.284
710.051
506.634
724.528
204.850
500.075

44.8867.018
23.235.946
9.241.800

10.757.369

("° 6) 463•. iv.-/
')

Ore a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gr6 a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gr6 a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gr6 a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gr6 a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gr6 a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gr6 a gre/onderhands
Gr6 a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gr6/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gr6 a gre/onderhands
Gre a gr6/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gr6 a gre/onderhands
Gre a gr6/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gr6/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gr6/onderhands
Gr6 a gre/onderhands
Gre a gr6/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
Gre a gr6/onderhands
Gr6 a gre/onderhands
Gre a gre/onderhands
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Question n° 56 de M. Denis Grimberghs du 11 janvier 1996
(Fr.);

Endettement de la STIB.

A la lecture des budgets de la Region bruxelloise pour 1995 et
1996, on peut apercevoir que les charges des emprunts de la STIB
representent re&pectivement:

- 1621,2 pour 1995 et 1436,4 pour 1996 en interets;

- 1545 pour 1995 et 1604 pour 1996 en amortissement.

Monsieur Ie ministre peut-il nous indiquer quel est Ie montant
actuel de la dette de la STIB et son evolution au cours des trois
derniers exercices?

De meme, Ie ministre peut-il indiquer quelle charge pour les
annees 1997, 1998 et 1999 cette dette representera chaque annee
en interet et en amortissement, ceci cur base des emprunts realises
a ce jour et aux conditions fixees par ceux-ci?

Reponse: Monsieur Ie depute Denis Grimberghs m'interroge
sur 1'endettement actuel et passe de la STIB ainsi que sur 1'evolution
previsible de ses remboursements durant les trois prochains
exercices budgetaires.

Cette societe me transmet les chiffres suivants, assortis d'un
certain nombre d'hypotheses de travail relatives aux previsions
avancees.

En ce qui concerne 1'historique recent de 1'endettement, il se
presente comme suit:

- 1992: 16.831 millions
- 1993: 16.567 millions
- 1994: 20.162 millions
- 1995: 19.297 millions (approche)

Pour Ie futur, la situation serait'la suivante, moyennant les con-
ditions ci-apres, a savoir: pas de nouveaux emprunts apres 1995,
prefinancement des tramways 2000 inclus avec remboursement
maintenu sur 6 ans et, enfin, revision des taux d'emprunts existants
orientes vers 6,1% en 1996 et 6,5% les annees suivantes.

Remboursement du capital Interets
(en MBEF) (en MBEF)

1997 2.399 1.078
1998 2.293 910
1999 910 761

Question n° 80 de M. Merry Hermanus du 4 janvier 1996 (Fr.):

Ma question ecrite n° 80,

Votre lettre du 29 novembre dernier m'est bien parvenue en
reponse a ma question ecrite n° 36, etj'ai pris connaissance avec
interet des elements qui y figurent.

Vraag nr. 56 van de heer Denis Grimberghs d.d. 11 januari
1996 (Fr.):

Schuldenlast van de MIVB.

Volgens de begrotingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
voor 1995 en 1996 bedragen de uitgaven voorde leningen van de
MIVB respecdevelijk,

- 1621,2 miljoen voor 1995 en 1436,4 miljoen voor 1996 aan
intresten;

- 1545 miljoen voor 1995 en 1604 miljoen voor 1996 aan afbe-
talingen.

Kan de minister ons het huidige schuldbedrag van de MIVB
mededelen en de evolutie ervan voor de jongste drie jaar?

Kan de minister tevens mededelen weike rente- en aflossings-
bedragen er in 1997,1998 en 1999 voor de tot op heden aangegane
leningen moeten worden betaald en weike voorwaarden hieraan
gekoppeld zijn?

Antwoord: De heer Denis Grimberghs, volksvertegenwoordiger,
ondervraagt mij over de huidige en vroegere schuldenlast van de
MIVB en over de voorzienbare evolutie van de aflossingen
gedurende de volgende drie boekjaren.

Deze maatschappij geeft mij de volgende cijfers door, samen
met een aantal werkhypothesen in verband met de vooropgestelde
vooruitzichten.

De recente ontwikkeling van de schuldenlast kan als volgt
worden voorgesteld:

- 1992: 16.831 miljoen
- 1993: 16.567 miljoen
- 1994: 20.162 miljoen
- 1995: 19.297 miljoen (benadering)

Voor de toekomst zou de situatie er als volgt uitzien, mils de
onderstaande voorwaarden blijven gelden, namelijk: geen nieuwe
leningen na 1995, voorlopige financiering van de trams 2000 inbe-
grepen met behouden aflossing over 6 jaar en ten slotte herziening
van de bestaande interestvoeten tot 6,1% in 1996 en 6,5 % de
volgende jaren.

Terugbetaling van het kapitaal Intresten
(in MBEF) (in MBEF)

1997 2.399 1.078
1998 2.293 910
1999 910 761

Vraag nr. 80 van de heer Merry Hermainus d.d. 4 januari 1996
(Fr.):

Mijn schriftelijke vraag nr. 80

Hierbij meld ik u de goede ontvangst van uw antwoord op mijn
schriftelijke vraag nr. 36. Ik heb met belangstelling kennis genomen
van de gegevens die u mij erin heeft meegedeeld.
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Vous m'obligeriez toutefois en voulant bien me donner une
precision complementaire en m'indiquant ce qu'il y a lieu d'entendre
par les «frais sociaux» qui, selon votre reponse, correspondent
soit & 69% soil a 59,41% des remunerations brutes des membres
du personnel de la STIB detaches au ministere de la Region
bruxelloise.

En m'indiquant Ie detail des denominations de ces frais sociaux,
voulez-vous me preciser en meme temps quel est Ie pourcentage
de chaque poste dans 1'ensemble de ceux-ci?

Reponse: J'ai bien recu votre lettre ref. HAM/PL/ChD/95-12
du 15 decembre 1995 me demandant un complement d'informations
sur la question reprise en exergue et vous en remercie.

La STIB interrogee me fait parvenir les elements suivants.

Les «frais sociaux» pour 1'ensemble du personnel employe et
ouvrier se subdivisent en deux grandes categories comprenant les
rubriques enumerees ci-apres:

A. Charges legates

- les cotisations patronales a la security sociale des travailleurs;

- les charges des accidents de travail;

- Ie paiement des remunerations correspondant ^ dix jours feries
16gaux;

- Ie double pecule, couvrant les trois premieres semaines et trois
jours de la quatrieme semaine de vacances des employes;

- Ie salaire hebdomadaire et Ie salaire mensuel garantis;

- Ie paiement des remunerations correspondant aux conges pour
evenements familiaux et pour 1'accomplissement d'obligations
civiques;

- les credits d'heures pour enseignement de promotion sociale;

- 1'intervention de la societe dans Ie prix d'abonnements emis
par la Societe nationale des chemins de fer beiges, pour ouvriers
et employes;

- Ie paiement des remunerations pour les jours de conge octroyes
en vue de rechercher un emploi pendant Ie delai de preavis;

- les indemnites pour deplacement au service medical du tra-
vail;

- les indemnites de renvoi sans preavis;

- les frais d'entretien des vetements de travail;

- 1'indemnite complementaire aux prepensionnes.

B. Avantages extra-legaux

- les remunerations correspondant aux jours de conge supple-
mentaires d'anciennete;

Graag had ik ter zake echter geweten wat u verstaat onder
«sociale kosten», die volgens u 69% of 59,41% bedragen van de
brutobezoldigingen van de naar het ministerie van het Brussels
Gewest gedetacheerde personeelsleden van de MIVB.

Kan u me, wanneer u me meedeelt waarop die sociale kosten
betrekking hebben, ook de procentuele verhouding van eike kosten-
post tegenover het geheel van de posten meedelen?

Antwoord: Ik neb uw brief met ref. HAM/PL/ChD/95-12 van
15 december 1995 tot verzoek van bijkomende inlichtingen over
de bovenvermelde vraag goed ontvangen, waarvoor mijn dank.

De MIVB, die werd verhoord, heeft mij de volgende elementen
toegestuurd.

De «sociale onkosten» voor het hele personeelsbestand (bedien-
den en arbeiders) worden in twee grote categorieen opgesplitst en
bevatten de hieronder vermelde rubrieken.

A. Wettelijke lasten

- de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van de
werknemers;

- de kosten van de arbeidsongevallen;

- de betaling van de bezoldigingen overeenstemmend met 10
wettelijke feestdagen;

- het dubbel vakantiegeld waarin zitten begrepen de eerste drie
weken en drie dagen van de vierde vakantieweek van de bedien-
den;

- het gewaarborgd week- en maandloon;

- de betaling der bezoldigingen overeenstemmend met de verlof-
dagen voor familiegebeurtenissen en voor het volbrengen van
staatsburgerlijke verplichtingen;

- de kredieturen voor onderwijs voor sociale promotie;

- de tegemoetkoming van de maatschappij in de prijs van de
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen verkochte
abonnementen voor arbeiders en bedienden;

- het betalen van de bezoldigingen van de verleende verlofdagen
voor het zoeken naar werk tijdens de opzegtennijn;

- de vergoedingen voor het verplaatsen naar de Arbeidsgenees-
kundige dienst;

- de vergoedingen voor wegzending zonder opzegtennijn;

- de onderhoudskosten voor de werkkledij;

- de bijkomende vergoeding voor bruggepensioneerden.

B. Extra-legale voordelen

- de vergoedingen voor de bijkomende vakantiedagen voor
ancienniteit;
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- la masse d'habillement;

- les secours en cas de maladie;

- Ie service social et medical;

- les primes di verses;

- les allocations complementaires (CRATUB) aux agents pen-
sionnes ainsi qu'aux veuves et orphelins;

- 1'allocation aa fonds syndical.

L'ensemble des charges sociales legales et extra-legales se
monte a 82,31% des remunerations, repartis en 62,57% pour ce
qui est legal et 19,74% pour 1'extra-legal.

Comme je 1'avais dit dans ma reponse, les 69 ou 59,41% payes
par la Region ne suffisent evidemment pas a couvrir la totalite des
«frais sociaux», mais il paratt tres aleatoire d'attribuer des taux de
couvertures specifiques a chacune des rubriques enumerees ci-
dessus, d'autant plus que leurs montants sont variables.

Les renseignements fournis sont, par ailleurs, publics dans Ie
Rapport annuel de la STIB 1994.

- het kledingfonds;

- de bijstand in geval van ziekte;

- de sociale en medische dienst;

- de verscheidene premies;

- de bijkomende toelagen (CRATUB) aan de oprustgestelde
personeelsleden alsook aan de weduwen en wezen;

- de toelage aan het syndicaal fonds.

Het totaal van de legale en extra-legale sociale lasten bedraagt
82,3% van de vergoedingen, waarvan 62,57% legale lasten zijn
en 19,74% extra-legale lasten zijn.

Zoals ik reeds had gezegd in mijn antwoord, volstaan de door
het Gewest betaalde 69 of 59,41% vanzelfsprekend niet om het
totaal van de «sociale lasten» te dragen, maar het lijkt zeer onzeker
om specifieke dekkingscoefficienten toe te kennen aan elkeen van
de bovenvermelde rubrieken, te meer daar hun bedragen verander-
lijk zijn.

De ingewonnen inlichtingen werden trouwens gepubliceerd in
het Jaarverslag van 1994 van de MIVB.

Miniistre de la Fonction publique,
du Commerce exterieur,

de la Recherche scientifique,
de la Lutte centre 1'Incendie et

de 1'Aide medicale urgente

Qaestion n° 14 de M. Merry Hermanns du 8 novembre 1995
(Fr.):

Mise ff la disposition de personnel des pararegionaux dans
I'administration regionale.

Je souhaiterais obtenir la liste des membres du personnel
detaches des pararegionaux dans les services du Ministere de la
Region bruxelloise.

Pourriez-vous m'en communiquer Ie nombre, 1'origine admi-
nistrative et 1'affectation dans les services de la Region bruxelloise
et me preciser si leur traitement est totalement ou partiellement
rembourse a leur administration d'origine.

Reponse: J'ai 1'honneur d'informer 1'honorable membre que 205
agents ont ete mis a disposition dans 1'administration regionale.
172 sont issus de la STIB, 30 du Centre d'informatique pour la
Region bruxelloise, 2 de 1'Institut bruxellois pour la gestion de
1'environnement et 1 du Service d'incendie et d'aide medicale
urgente.

Minister belast met Openbaar Ambt,
Buitenlandse Handel,

Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

Vraag nr. 14 van de heer Merry Hermanus d.d. 8 november
1995 (Fr.)i

Personeel van de pararegionale instellingen dat ter beschik-
king wordt gesteld van het gewestelijk bestiiur.

Graag had ik de lijst verkregen van de personeelsleden die
gedetacheerd zijn van de pararegionale instellingen naar de dien-
sten van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Kan u mij mededelen over hoeveel personeelsleden het gaat,
van weike administratieve diensten zij gedetacheerd zijn en met
weike taken zij belast zijn in de diensten van het Brussels Gewest?
Kan u mij zeggen of hun bezoldiging geheel of gedeeltelijk wordt
terugbetaald aan de administratieve dienst vanwaar zij afkomstig
zijn?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid mede.te delen dat 205 personeelsleden ter beschikking van de
Gewestelijke Adrninistratie werden gesteld, waarvan 172 door de
MIVB, 30 door het Centrum voor Informatica voor het Brussels
Gewest, 2 door het Brussels Instituut voor Milieubeheer en 1 door
de Dienst Brandweer en Dringende Medische Hulp.
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Les traitements des agents de la STIB sont rembourses, celui
du SIAMU 1'est egalement. Pour 1'IBGE, Ie traitement d'un des
deux agents est rembourse, du moins jusqu'en decembre 1995. La
Cour des Comptes refuse que nous Ie remboursions au-dela en
invoquant qu'une mise a disposition ne peut se faire. Nous ne
remboursons pas Ie traitement de la deuxieme personne provenant
de 1'IBGE.

Quant aux agents du CIRB, nous ne remboursons plus leur
traitement mais payons une somme forfaitaire de 100.000 F par
mois en execution d'une convention de mandat.

Pour ce qui est de I'affectation du personnel mis & disposition,
32 agents dependent des Services du secretaire-general (8 sont
issus de la STIB, 1 de 1'IBGE, 1 du SIAMU et 22 du CIRB), 10 de
1'administration des Finances et du Budget (6 du CIRB et 4 de la
STIB), 149 de 1'Administration de 1'equipement et des deplace-
ments (147 sont issus de la STIB), 1 du CIRB, 1 de 1'IBGE), 12 de
1'Administration de 1'amenagement du temtoire et du logement
(11 sont issus de la STIB et 1 du CIRB), 2 de 1'Administration de
1'economie et de 1'emploi (2 agents sont issus de la STIB).

De wedden van de personeelsleden van de MIVB worden
terugbetaald evenals die van het personeelslid van de Dienst
Brandweer en Dringende Medische Hulp. Wat het BIM betreft,
wordt enkel de wedde van een van de twee personeelsleden
terugbetaald, tenminste tot december 1995. Het Rekenhoflaat ons
immers niet toe deze wedde na deze datum terug te betalen daar
de terbeschikkingstelling onmogelijk is. De wedde van het tweede
personeelslid van het BIM wordt niet terugbetaald.

Voor de personeelsleden van het CIBG wordt de wedde niet
meer terugbetaald. Er wordt echter een forfaitair bedrag van
100.000 fr. per maand betaald ter utvoering van een mandaats-
overeenkomst.

Wat de dienstaanwijzing van deze personeelsleden betreft, zijn
32 ervan werkzaam bij de diensten van de secretaris-generaal
(waarvan 8 van de MIVB, 1 van het BIM, 1 van de Dienst
Brandweer en Dringende Medische Hulp en 22 van het CIBG), 10
bij het Bestuur Financien en Begroting (6 van het CIBG en 4 van
de MIVB), 149 bij het Bestuur Uitrusting en Vervoer (147 van de
MIVB, 1 van het CIBG en 1 van het BIM), 12 bij het Bestuur
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (11 van de MIVB en 1 van
het CIBG), 2 bij het Bestuur Economic en Werkgelegenheid (2
personeelsleden van de MIVB).

Question n° 15 de Mme Brigitte Grouwels du 8 novembre 1995
(N.):

Travailleiirs d'origine etrangere dans 1'administration regio-
nale.

1. Quel est Ie nombre de travailleurs d'origine etrangere que
compte 1'administration regionale et les differents parastataux
dependant de la Region de Bruxelles-Capitale?

2. Sur un total de combien de travailleurs?

Reponse: En reponse a sa question, j'informe 1'honorable
membre qu'il s'agit de simples donnees statistiques. Elles peuvent
etre consultees au Greffe du Conseil.

Vraag nr. 15 van mevr. Brigitte Grouwels d.d. 8 november
1995 (N.):

Werknemers van buitenlandse oorsprong bij de Gewest-
administratie.

1. Hoeveel werknemers van buitenlandse oorsprong tellen de Brus-
selse Gewestadministratie en de verschillende parastatales
afhankelijk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

2. Op een totaal van hoeveel werknemers?

Antwoord: In antwoord op haar vraag deel ik het geachte lid
mee dat het om louter statistische gegevens gaat. Deze kunnen op
de Griffie van de Raad geraadpleegd worden.

Question n° 19 de M. Merry Hermanus du 20 novembre 1995
(Fr.):

Fonctioniiaires de la Region de Brnxelles-Capitale.

Je souhaiterais obtenir la liste des fonctionnaires de niveau 1,
class6s par grade et par role linguistique, habitant la Region de
Bruxelles-Capitale et Ie meme classement pour ceux qui n'y
habitent pas.

II va de soi que je ne demande pas une liste nominative mais
uniquement un classement par fonction et emploi.

Reponse: En reponse a sa question j'ai 1'honneur d'mrormer
1'honorable membre que les donnees statistiques lui seront trans-
mises directement. Elle peuvent etre consultees au Greffe du
Conseil.

Vraag nr. 19 van de heer Merry Hermanus d.d. 20 november
1995 (Fr.):

Ambtenaren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Graag had ik, per graad en par taalrol, de lijst verkregen van
de ambtenaren van niveau 1 die in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest wonen en de lijst van deze die niet in het Gewest wonen.

Uiteraard vraag ik geen naamlijst, maar enkel een rangschikki ng
volgens functie en werkzaamheid.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid mede te delen dat de gevraagde statistische gegevens hem
rechtstreeks zullen worden toegestuurd. Deze kunnen op de Griffie
van de Raad geraadpleegd worden.
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Question n° 21 de M. Walter Vandenbossche du 23 novembre
1995 (N.):

Egalite des chances pour les femmes.

Le ministre pourrait-il repondre a la question suivante:

En general, les femmes sont bien representees sur le marche
du travail. Toutefois, elles occupent moins souvent des fonctions
dirigeantes alors que, pour 1'exemple, cela est important.

1. Combien d'hommes/de femmes travaillent au cabinet du
ministre et quelles fonctions occupent-ils/elles?

2. Existe-t-il, pour les services administratifs qui relevent de la
competence du ministre, des donnees sur la repartition homines/
femmes pour les differents niveaux? Ou peut-on consulter ces
donnees?

3. Y a-t-il, dans ces services, des groupes de travail ou des
personnes qui assurent le suivi de la politique d'egalite des
chances? Si tel est le cas, des actions ont-elles deja ete menees
et quel en a et6 le resultat? Si tel n'est pas le cas, pourquoi et
existe-t-il des plans concrets en la matiere?

Rvpoiise: Je prie i'honorable membre de trouver ci-dessous les
elements de reponse a la question susmentionnee.

1. Mon cabinet est compose de 42 personnes dont 22 hommes et
20 femmes.

2. Le ministere de la Region de Bruxelles-Capitale a transmis
son «rapport analytique» le 27 octobre 1993 a Mme Smet,
ministre de 1'emploi et du travail, chargee de la politique de
1'egalite des chances entre hommes et femmes, au ministre de
la fonction publique du gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale et au Conseil de 1'egalite des chances entre
hommes et femmes (niveau federal).

Ce rapport analytique est constitue d'un ensemble de donnees
statistiques relatives ^ la situation comparee des hommes et
des femmes au sein du ministere, en matiere de carriere, de
promotion, d'examens, de formation, de representativite dans
divers comites et commissions, etc... et est envoye directement
& I'honorable membre.

Les donnees chiffrees essentielles ont ete mises a jour au ler
aoQt 1995 et cette mise a jour est egalement remise a 1'hnorable
membre.

C'est sur 1a base des desequilibres constates dans le rapport
analytique qu'a ete ensuite etabli le plan d'egalite des chances
afin que les actions positives retenues et mises en oeuvre
apportent des ameliorations a la situation existante.

3. Le ministere de la Region de Bruxelles-Capitale est soumis
aux dispositions de 1'arrete royal du 27 fevrier 1990 portant
des mesures en vue de la promotion de 1'egalite des chances
entre ies hommes et les femmes dans les services publics.

Le champ d'application de cette reglementation federate couvre
le ministere de la Region mais ne s'etend pas aux «organismes

Vraag nr. 21 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 23
november 1995 (N.):

Vrouwen - Gelijke kansen.

Kan de heer minister antwoorden op volgende vragen:

In het algemeen zijn vrouwen goed vertegenwoordigd op de
arbeidsmarkt. Ze bekleden echter minder leidende functies.
Omwille van de voorbeeldfunctie is dit nochtans belangrijk.

1. Hoeveel mannen/vrouwen werken er op het kabinet van de
minister en weike functies vervullen ze?

2. Bestaan er, voor de administratieve diensten die onder de
bevoegdheid van de minister vallen, gegevens inzake de verde-
ling mannen/vrouwen op de verschillende niveaus? Waar kun-
nen die gegevens geraadpleegd worden?

3. Zijn er in die diensten werkgroepen of personen aangewezen
die het gelijke-kansenbeleid opvolgen? Zo ja, zijn er al acties
gevoerd en wat is het resultaat ervan? Zo neen, waarom niet en
bestaan er concrete plannen terzake?

AiifH'oord: Hierbij verzoek ik het geachte lid de gegevens te
willen vinden als antwoord op de bovenvermelde vraag.

1. Aan mijn kabinet zijn 42 leden en medewerkers verbonden,
waarvan 22 mannen en 20 vrouwen.

2. Op 27 oktober 1993 heeft het ministerie van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest zijn «analytisch rapport» overgezonden aan
mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast
met het beleid inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen,
aan de minister van Openbaar Ambt van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering en aan de Raad van de gelijke kansen voor
mannen en vrouwen (federaal niveau).

Dit analytisch rapport bestaat uit een bundel met statistische
gegevens aan de hand waarvan een vergelijking wordt gemaakt
betreffende de situatie van mannen en vrouwen in het ministerie
inzake loopbaan, bevordering, examens, vorming, vertegen-
woordiging in allerlei comites en commissies, enz..., dat
rechtstreeks aan het geachte lid werd overgezonden.

De belangrijkste becijferde gegevens werden op 1 augustus
1995 bijgewerkt en deze bijwerking werd eveneens aan het
geachte lid bezorgd.

Het is op basis van wanverhoudingen, die in het analytisch
rapport werden vastgesteld, dat vervolgens het plan inzake
gelijke kansen werd opgemaakt opdat de in acht genomen en
aan de gang gebrachte positieve acties, de bestaande toestand
zouden verbeteren.

3. Het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is
' onderworpen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van

27 februari 1990, houdende maatregelen tot bevordering van
gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de overheidsdien-
sten.

Het toepassingsveld van deze federale regelgeving slaat op het
ministerie van het Gewest maar is niet van toepassing op de
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d'interet public» qui dependent de la Region. L'avis du Conseil
d'Etat dit clairement que «l'arret6 (du 27 fevrier 1990) ne pent
pas imposer aux organismes d'interet public qui dependent des
Regions et Communaut^s 1'etablissement de plans d'6galite de
chanches».

Au ministere, une fonctionnaire responsable du plan d'egalite
des chances a etd designee en mai 1993 et une «Commission
interne d'accompagnement» a ete installee et tient reguliere-
ment des reunions. Ce sont leurs travaux conjoints qui ont
permis la redaction du rapport analytique ainsi que 1'elaboration
et la mise en oeuvre des deux premiers plans annuels d'egalite
des chances entre homines et femmes en 1994 et 1995.

Dans ce cadre, diverses actions positives ont deja ete menees
au ministere de la Region de Bruxelles-Capitale, en accord et
avec Ie soutien du Comite de concertation de base du ministere
et du conseil de direction:

- campagne de sensibilisation et d'information des agents et
membres du personnel;

- reunion d'information des chefs de service;

- promotion des cours de formation a 1'assertivite;

- lettre au Secretariat permanent de recrutement (SPR) pour
assurer la presence de femmes dans les jurys d'examen;

une enquete aupres du personnel qui concerne 1'accueil des
ent'ants, la carriere et les examens, la duree du travail et les
deplacements, la perception du travail, la formation. Ie harce-
lement sexuel.
Les resultats de cette enquete fourniront une foule de ren-
seignements utiles pour formulerles prochaines actions posi-
tives en fonction des besoins exprimes par les agents et
membres du personnel (Le taux de reponse etait exception-
nel et les r&ultats sont representatifs);

etc... Plus ample documentation concernant les actions
positives des deux premiers plans annuels d'egalite des
chances du ministere de la Region de Bruxelles-Capitale
sont egalement transmis directement a 1'honorable membre.

Le resultat de telles actions positives est difficile a apprecier
dans 1'immediat. Le changement de mentalite poursuivi en matiere
d'egalite des chances est une question devolution qui prendra
quelque temps.

«instellingen van openbaar nut» die van het Gewest afhangen,
Het advies van de Raad van State zegt duidelijk dat «het besluit
(van 27 februari 1990) de instellingen van openbaar nut die
onder de Gewesten en de Gemeenschappen ressorteren, niet
kan verplichten plannen voor gelijke kansen op te leggen».

Tijdens de maand mei 1993, werd op het ministerie een verant-
woordelijke ambtenaar aangewezen en er werd eveneens een
«Interne Begeleidingscommissie» geTnstalleerd, die regelmatig
vergadert. Het is dankzij nun samenwerking dat de redactie
van het analytisch rapport kon worden gerealiseerd, alsook de
uitwerking en de uitvoering, in 1994 en in 1995, van de eerste
twee jaarlijkse plannen inzake gelijke kansen voor mannen en
vrouwen.

In dit kader werden, met de instemming en de steun van het
Basisoverlegcomite van het ministerie en van de Directieraad,
reeds verschillende positieve acties ondernomen in het mi-
nisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

- campagnes ter sensibilisering en ter informatie van de
ambtenaren en de personeelsleden;

- informatievergaderingen ten behoeve van de diensthoofden;

- aanzetten tot het volgen van assertiviteitscursussen;

- brief gericht aan het Vast Wervingssecretariaat (VWS) om
de aanwezigheid van vrouwen in de examencommissies te
bevorderen;

- een enquete bij het personeel voor wat betreft de kinder-
opvang, de loopbaan en de examens, de werktijd en de tijd
om zich naar het werk te begeven, de perceptie van het werk,
vorming en ongewenste intimiteiten.
De resultaten uit deze enquete zullen zorgen voor een grote
hoeveelheid aan nuttige informatie voor het formuleren van
de eerstkomende positieve acties op basis van de behoeften
die door ambtenaren en de personeelsleden werden geuit.
Het percentage aan antwoorden was uitzonderlijk hoog en
de resultaten ervan zeer representatief;

- etc... Een meer uitgebreide documentatie betreffende de
positieve acties van de twee eerste jaarlijkse plannen over
gelijke kansen uitgaande van het ministerie van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest, werden eveneens aan het
geachte lid toegestuurd.

Het resultaat van dergelijke positieve acties is op korte termijn
moeilijk te schatten. De nagestreefde mentaliteitsverandering op
het stuk van gelijke kansen is een kwestie van evolutie die enige
tijd kan duren.

Question n° 24 de M. Dominiek Lootens du 23 novembre 1995
(N.):

Fonctlonnaires employes dans I'administration generate et
dans les parastataux bruxellois.

Le ministre peut-il me communiquer :

Vraag nr. 24 van de heer Dominiek Lootens d.d. 23 november
1995 (N.):

Ambtenaren tewerkgesteld in de algemene overheidsdiensten
en in de parastatale instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Kan de minister mij meedelen:
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- Ie nombre de fonctionnaires employes dans 1'administration
generale en mentionnant leur repartition par niveau et leur
appartenance linguistique (F/N)?

- Ie nombre, globalise et par institution, de fonctionnaires em-
ployes dans les institutions parastatales bruxelloises en men-
tionnant leur repartition par niveau et leur appartenance linguis-
tique (P/N)?

Reponse: En reponse a sa question j'ai 1'honneur d'informer
1'honorable membre que les donnees lui seront transmises direc-
tement. Elles peuvent 6galement etre consultees au Greffe.

Question n° 25 de M. Denis Grimberghs du 23 novembre 1995
(Fr.):

Situation des contractiiels.

Le ministre a fait etat dans la presse de sa volonte de regulariser
les contractuels engages par 1'Administration regionale.

Peut-il m'indiquer, pourchacun des services de 1'Administration,
le nombre de contractuels en regard du nombre de statutaires a la
date du 31 octobre 1995?

Peut-il preciser le statut de ces contractuels? Et m'indiquer les
regles specifiques existantes pour proceder a leur regularisation
au cadre?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de trouver ci-joint les
elements de reponse a la premiere partie de sa question.

Pour ce qui est du statut des contractuels, je ne puis que repondre
qu'ils sont occupes par des contrats de travail «normaux» (loi de
1978), a duree indeterminee ou determinee. Par ailleurs, il n'existe
aucune regle specifique pour pouvoir proceder a leur regularisation
au cadre. La regle generale, c'est-a-dire, la reussite d'un examen
organise par le Secretariat permanent de recrutement et ouvert a
tous, reste d'application.

Nombre de statutaires et de contractuels
repartis par administration (1)

Statu- Contractuels Total
taires

Services du secretaire-
general 162 163 325

Pouvoirs locaux 55 50 105
Finances et Budget 40 112 152
Equipement et Deplacements 256 91 347
Amenagement du Territoire

etLogement 73 109 182
Economic et Emploi 54 76 130
Ex-Province de

Brabant non encore
affectes 42 4 46

Total 682 605 1.287

(I) Ne sont pas comptabilises: les agents mis a disposition du ministers de la Region de
Bruxelles-Capitale (ST1B, CIRB) ainsi que les contractuels occupes dans les Cabinets.

- het aantal ambtenaren ingedeeld volgens de niveaus weike zijn
tewerkgesteld in de algemene administratie, eveneens gekop-
peld aan de opdeling Nederlandstalig/Franstalig;

- het aantal ambtenaren, geglobaliseerd en ingedeeld per instel-
ling, volgens hun niveau, tewerkgesteld in de Brusselse para-
statale instellingen, rekening houdende met de opsplitsing
Nederlandstalig/Franstalig.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid mede te delen dat de gevraagde gegevens hem rechtstreeks
zullen worden toegestuurd. Ze kunnen eveneens op de Griffie van
de Raad geraadpleegd worden.

Vraag nr. 25 van de heer Denis Grimberghs d.d. 23 november
1995 (Fr.):

Toestand van de ambtenaren met arbeidscontract.

De minister heeft in de pers gewag gemaakt van zijn voornemen
de toestand van de contractuele ambtenaren in de gewestelijke
overheidsdiensten te regulariseren.

Kan de minister mij mededelen hoeveel ambtenaren met
arbeidscontract en hoeveel vaste personeelsleden op 31 november
1995 in elk van de overheidsdiensten waren tewerkgesteld?

Kan de minister preciseren welk statuut deze ambtenaren met
arbeidscontract hebben en volgens weike bestaande bijzondere
regels zij vaste personeelsleden kunnen worden?

Antwoord: Hierbij verzoek ik het geachte lid als bijiage de
volgende gegevens te willen vinden als antwoord op het eerste
deel van zijn vraag.

Wat betreft het statuut van de contractuele personeelsleden kan
ik maar antwoorden dat zij tewerkgesteld zijn op basis van «ge-
wone» arbeidsovereenkomsten (wet van 1978) voor bepaalde of
onbepaalde tijd. Bovendien bestaat er geen specifieke regel om
deze personeelsleden in het kader op te nemen. De algemene regel,
zijnde de vereiste te slagen voor een examen georganiseerd door
het Vast Wervingssecretariaat en die toegankelijk voor iedereen
zijn, blijft van toepassing.

Vastbenoemde en contractuele personeelsleden
ingedeeld naar bestuur (1)

Vastbe- Contractuele Totaal
noemden personeelsleden

Diensten van de secretaris-
generaal 162 163 325

Plaatselijke besturen 55 50 105
Financien en Begroting 40 112 152
Uitrusting en Vervoer 256 91 347
Ruimtelijke Ordening en

Huis vesting 73 . 109 182
Economie en Tewerkstelling 54 76 130
Voormalige Provincie Bra-

bant in afwachting van
dienstaanwijzing 42 4 46

Total 682 605 1.287

(1) Werden niet meegeteld; de personeelsleden die terbeschikking van het ministerie
werden gesteld (MIVB, CIBG) evenals de contractuele personeelsleden in dienst bij (le
kabinetten.
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Question n° 27 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1995 (Fr.):

Institutions parar6gionales - Composition des organes d'ad-
ministration.

Je souhaiterais que Monsieur Ie ministre me donne les rensei-
gnements suivants:

a) un apercu des institutions pararegionales de la Region de
BruxeIles-Capitale avec mention de leur statut;

b) la composition de leurs organes d'administration des que ceux-
ci seront renouveles;

c) la mention de 1'appartenance linguistique des administrateurs;

d) un apercu des indemnites liees aux differences fonctions d'admi-
nistration.

Reponse: En reponse a sa question, j'informe 1'honorable
membre que les institutions pararegionales de BruxeIles-Capitale,
& savoir Ie Service d'incendie et d'aide medicale urgente (1), Ie
Centre d'informatique pour la Region bruxelloise (2), 1'Agence
regionale pour la proprete (3), 1'Institut bruxellois pour la gestion
de 1'environnement (4), la Societe du logement Ie la Region
bruxelloise (5), Ie Port de Bruxelles (6), 1'Office regional bruxellois
pour I'emploi (7), sont des organismes d'interet public vises par la
loi du 16 mars 1954. Conformement a la classification prevue par
cette derniere, les quatre premiers organismes cites appartiennent
a la categorie A, les trois derniers a la categoric B.

Des organismes mentionnes ci-dessus, seuls les pararegionaux
classes dans la categorie B sont dotes d'organes d'administration.

Ainsi la SLRB est-elle administree par un Conseil compose
statutairement de quinze membres, dix membres pour Ie groupe
linguistique francophone dont Ie vice-president, et cinq membres
pour Ie groupe linguistique neerlandophone dont Ie president. A
ces quinze membres viennent s'ajouter deux commissaires du
gouvernement de la Region de BruxeIles-Capitale, 1'un franco-
phone, 1'autre neerlandophone. Les nouveaux administrateurs ont
ete nommes Ie 30 novembre 1995 par 1'assemblee generate des
actionnaires. Pour ce qui concerne les indemnites percues par les
administrateurs, 1'article 19 des statuts de la SLRB fixe leur renu-
meration a 4.000 F bruts par reunion du conseil d'administration a
laquelle 1'interesse a participe. La renumeration du president et
du vice-president est fixee, quant a elle, a 500.000 F par an indexes
actuellement.

En ce qui concerne la Societe regionale du Port de Bruxelles,
elle est dotee d'un conseil d'administration compose de 18 mem-
bres, 12 administrateurs francophones, dont Ie president et six
administrateurs neerlandophones, dont Ie vice-president, ainsi que
deux commissaires du gouvernement, 1'un francophone, 1'autre neer-
landophone. Quant aux indemnites, elles s'elevent a 5.743 F par
seance (indice actuel), en ce qui concerne les administrateurs. Le
president et le vice-president percoivent une somme de 574.344 P
par an (indice actuel), les commissaires du gouvernement recevant
quant a eux un montant de 84.360 F (indice actuel).

Enfin, 1'ORBEM est gere par un Comite de gestion compose de
vingt membres, dont un president (neerlandophone), un vice-

Vraag nr. 27 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 28
november 1995 (Fr.):

Pararegionak instellingen - samenstelling van de bestnurs-
organen,

Graag ontving ik van de heer minister de volgende inlichtingen:

a) een overzicht van de pararegionale instellingen van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest, met vermelding van hun statuut;

b) de samenstelling van hun bestuursorganen zodra deze zijn
vernieuwd;

c) de vermelding van de taalgroep waartoe de bestuurders behoren;

d) een overzicht van de vergoedingen voor de verschillende func-
ties van bestuurder.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag deel ik het geachte lid
mede dat de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
met name de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer
en Dringende Medische Hulp (1), het Centrum voor Informatica
voor het Brussels Gewest (2), het Gewestelijk Agentschap voor
Netheid (3), het Brussels Instituut voor Milieubehecr (4), de
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (5), de Haven
van Brussel (6) en de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeids-
bemiddeling (7) instellingen van openbaar nut zijn als bedoeld in
de wet van 16 maart 1954. Conform de indeling waarin voornoemde
wet voorziet, behoren de vier eerstgenoemde instellingen tot cate-
gorie A en de drie laatstgenoemde tot categorie B.

Van de bovenvermelde instellingen beschikken enkel degene
die tot categorie B behoren over bestuursorganen.

Zo wordt de BGHM geleid door een Raad van Bestuur die is
samengesteld uit tien leden aan Franstalige zijde, waaronder de
ondervoorzitter, en vijf leden aan Nederlandstalige zijde, waar-
onder de voorzitter. Naast deze vijftien leden, maken ook twee
commissarissen (een Nederlandstalige en een Franstalige) van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering deel uit van de Raad van
Bestuur. De nieuwe bestuurders werden op 30 november 1995
benoemd door de AIgemene Vergadering van de aandeelhouders.
Wat betreft de bezoldiging van de bestuurders bepaalt artikel 19
van de statuten van de BGHM dat eike bestuurder recht heeft op
een bezoldiging van 4.000 fr. bruto per bijgewoonde vergadering
van de Raad van Bestuur. De bezoldiging van de voorzitter en de
ondervoorzitter is vastgesteld op 500.000 fr. perjaarJaarlijks gem-
dexeerd.

De Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel,
wordt geleid door een Raad van Bestuur van 18 leden, namelijk
12 Franstalige bestuurders, waaronder de voorzitter, en 6 Neder-
landstalige bestuurders, waaronder de ondervoorzitter. Daarnaast
hebben ook een Nederlandstalige en een Franstalige Regerings-
commissaris zitting in de Raad van Bestuur. De bestuurders ont-
vangen een bezoldiging van 5.743 fr. per vergadering (tegen de
huidige index). De voorzitter en de ondervoorzitter ontvangen
jaarlijks elk een bedrag van 574.344 fr. (tegen de huidige index).
De beide commissarissen hebben elk recht op een bedrag van
84.360 fr. (tegen de huidige index).

De BGDA ten slotte, wordt beheerd door een Beheerscomite
bestaande uit twintig leden, waaronder een (Nederlandstalige)
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president (francophone), seize membres ordinaires (six neerlando-
phones et dix francophones), ainsi que deux commissaires du
gouvernement (un francophone et un neerlandophone). Pour ce
qui concerne les indemnites allouees au president, elle se compo-
sent d'un forfait annuel non-indexe de 144.000 F brut, auquel
s'ajoutent lesjetons de presence, fixes a 60% de 1'indemnite totale,
ainsi que les frais de sejour fixes a 40%. Le vice-president percoit,
quant a lui, un forfait annuel non-indexe de 100.000 P brut en
plus des jetons de presence fixes a 60% de 1'indemnite totale et
des frais de sejour fixes egalement a 40%. La remuneration allouee
aux commissaires du gouvernement se compose d'un forfait annuel
s'elevant depuis decembre 1994 a 70.164 F (montant indexe) en
d'un jeton de presence de 2.344 F bruts par seance (montant
indexe).

Enfin, un jeton de presence d'un montant (non-indexe) de
2.000 F par seance est alloue a chaque membre ordinaire.

voorzitter, een (Franstalige) ondervoorzitter, zestien gewone leden
(zes Nederlandstalige en tien Franstalige) en twee regeringscom-
missarissen (een Nederlandstalige en een Franstalige). De bezol-
diging van de voorzitter omvat een jaarlijks niet-gemdexeerd for-
faitair bedrag van 144.000 fr. bruto, evenals presentiegeld, bere-
kend tegen 60% van voornoemd forfaitair bedrag, een vergoeding
voor verblijfsonkosten, berekend tegen 40% van het forfaitair
bedrag. De ondervoorzitter ontvangt jaarlijks een niet gemdexeerd
forfaitair bedrag van 100.000 fr. bruto, alsook presentiegeld,
vastgesteld op 60% van het forfaitair bedrag, en een vergoeding
voor verblijfsonkosten, vastgesteld op 40% van voornoemd bedrag.
De regeringscommissarissen worden sinds november 1994 bezol-
digd met een jaarlijks forfaitair bedrag van 70.164 fr. (gemdexeerd)
en presentiegeld, berekend tegen 2.344 fr. bruto per vergadering
(gemdexeerd).

Aan de gewone leden ten slotte wordt een (niel-gei'ndexeerd)
bedrag van 2.000 fr. per vergadering toegekend.

Question n° 28 de Mme Marie Nagy du 28 novembre 1995
(Fr.):

La feminisation de la fonction publique.

J'ai parcouru dans la revue de presse du dernier numero de
«Dialogue» (n° 26 - septembre 1995), un article sur la fonction
publique abordant entre autres, sa feminisation.

Toute une serie de chiffres y etait presentee, mais pour la
globalite de la fonction publique aux niveaux federal, des Regions
et des Communautes.

Je voudrais davantage d'informations sur la situation de la
Region bruxelloise, aussi Monsieur le ministre pourrait-il m'in-
diquer:

1. Quel est le pourcentage global de postes occupes par des
femmes?

2. Quel est ce pourcentage a chaque niveau de poste?

3. Quel est le pourcentage de femmes occupees a des postes
contractuels par rapport a eel les occupees a des postes statu-
taires?

4. Quel est le pourcentage d'emploi a temps partiel?

5. Parmi ceux-ci, combien sont occupes par des femmes?

6. Comment ces chiffres ont evolue sur les cinq dernieres annees?

Repoiise: En reponse a sa question j'ai 1'honneur d'informer
1'honorable membre que les donnees statistiques lui seront trans-
mises directement. Elles peuvent etre consultees au Greffe du
Conseil.

Vraag nr. 28 van mevr. Marie Nagy d.d. 28 november 1995
(Fr.):

De aanwezigheid van de vrouw in het openbaar ambt.

Ik heb in het persoverzicht van hetjongste nummer van "Dia-
logue" (nr. 26 - September 1995) een artikel gelezen over de aan-
wezigheid van de vrouw in het openbaar ambt.

Er werden heel wat cijfers meegedeeld, maar enkel voor het
gehele openbare ambt van de federale overheid en de Gewesten
en de Gemeenschappen.

Ik zou meer informatie willen over de toestand in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Kan de minister me zeggen:

1. Wat het totale percentage is van de arbeidsplaatsen die door
vrouwen worden ingenomen?

2. Hoeveel dit percentage bedraagt per niveau van functie?

3. Hoeveel procent vrouwen arbeidscontractant zijn in verhouding
tot het aantal vastbenoemde vrouwen?

4. Hoeveel procent deeltijdse arbeidsplaatsen er zijn'?

5. Hoeveel daarvan door vrouwen worden ingenomen?

6. Hoe deze cijfers de jongste vijfjaar zijn geevolueerd?

Antwoord: In antwoord op haar vraag heb ik de eer het geachte
lid mede te delen dat de gevraagde statistische gegevens haar
rechtstreeks zullen worden toegestuurd. Ze kunnen op de Grifl'ie
van de Raad geraadpleegd worden.

Question n° 33 de M. Stephane de Lobkowicz du 7 decembre
1995 (Fr.);

Formation pour ambiilanciers.

Les missions assurees par les ambulanciers du service 100 sont
souvent fort delicates et necessitent une formation tres complete
qui doit sans cesse etre mise a jour.

Vraag nr. 33 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 7
december 1995 (Fr.):

Opieiding voor de ambulanciers.

De ambulanciers van de dienst 100 moeten dikwijis zeer
moeilijke opdrachten uitvoeren. Dat vereist een zeer volledige
opieiding en een voortdurende bijscholing.
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L'Agglomeration de Bruxelles a organise dans Ie passe et con-
tinue d'organiserdes cours de formation professionnelle pourambu-
lanciers.

J'aimerais connattre les conditions actuelles d'organisation de
ces cours et les dernieres modifications qui y ont ete apportees.

Reponse: En reponse a sa question j'ai 1'honneur de commu-
niquer a 1'honorable membre les renseignements suivants:

Les conditions actuelles d'organisation des cours de formation
pour ambulancier d'un Service 100 sont definies par la circulaire
du ministere de la sante publique et de 1'environnement datee du
30septembre 1991.

Les points essentiels de la circulaire sont:

1. Le candidat ambulancier doit suivre une formation initiale, dont
les caracteristiques sont:

- 1'organisation du cours doit etre reconnue par le ministere
de la sante publique, sur presentation d'un dossier descriptif
du cours;

- la direction du cours doit etre assuree par un medecin-
directeur d'un service d'urgence agree;

- la duree du cours est de 60 heures;

- les enseignants sont essentiellement des medecins et infir-
miers de services d'urgence agrees;

- le cours est suivi d'un examen devantjury;

- la reussite de 1'examen donne droit a un brevet, valide pour
5 ans;

2. L'ambulancier qui a reussi 1'examen organise en fin de forma-
tion initiale est astreint ensuite a une formation continue; cette
derniere doit etre d'au moins 12 h/an.

Le suivi de la formation continue permet le renouvellement du
brevet tous les 5 ans.

II est a noter que le ministere de la sante publique s'apprete a
modifier ces conditions, et a porter e.a. le volume du cours a 160
h, et la formation continue a 24 h/an au moins.

La parution au Moniteur beige des nouvelles conditions est
attendue tres prochainement.

De Brusselse Agglomerate organiseert sinds geruime tijd een
beroepsopleiding als ambulancier.

Graag had ik vernomen in weike omstandigheden die opieiding
op dit ogenblik wordt ingericht en weike de jongste wijzigingen
zijn die eraan we|den aangebracht.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid de volgende gegevens mede te delen:

De huidige voorwaarden voor het organiseren van opieidings-
cursussen voor ambulanciers van een 100-Dienst worden vastge-
legd bij een omzendbriefd.d. 30 September 1991 van het ministerie
van Volksgezondheid en Leefmilieu.

De voomaamste punten van deze omzendbriefzijn de volgende:

1. De kandidaat ambulancier moet een basisopleiding volgen die
de volgende punten omvat:

- het organiseren van de betrokken opieiding moet erkend
worden door het ministerie van Volksgezondheid. Dit ge-
beurd op basis van een dossier met de inhoud van de cursus;

- de leiding van de cursus moet verzekerd worden door een
geneesheer-directeur van een erkende spoedgevallendienst;

- de duur van de cursus bedraagt 60 uur;

- de instructeurs zijn noodzakelijk geneesheren en verplegcnd
personeel van de erkende spoedgevallendienst;

- de cursus wordt afgesloten met een jury-examen;

- het slagen in bovenvermeld examen geeft recht op een bre-
vet met een geldigheidsduur van 5 jaar;

2. De ambulancier die geslaagd is in het examen van de basisop-
leiding moet verplicht een permanente bijscholing volgen; deze
bijscholing bedraagt minimaal 12 uur/jaar.

Het volgen van deze bijscholing geeft recht op een 5-jaarlijkse
hernieuwing van het brevet.

Erop moet worden gewezen dat het ministerie van Volks-
gezondheid bezig is wijzigingen aan te brengen aan deze voor-
waarden. Zo zai men de termijn van de basisopleiding op 160 uur
brengen. De permanente bijscholing zai 24 uur/jaar bedragen.

Deze nieuwe voorwaarden zullen eerlang in hetBelgisch Staats-
blad worden gepubliceerd.

Question n° 35 de M. Robert Garcia du lOjanvier 1996 (N.):

Ignorance du neerlandais par les porte-parole et les attaches
de presse.

Les redactions regionales bruxelloises de langue neerlandaise
se plaignent (selon moi a juste titre) que bon nombre (sinon la

Vraag nr. 35 van de heer Robert Garcia d.d. 10 januari 1996
(N.):

Nederlandsonkundigheid van woordvoerders en persattaches.

De Nederlandstalige regionale redacties Brussel klagen (in mijn
ogen zeer terecht) over het feit dat vele, zoniet de meeste, woord-
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plupart) des porte-parole et/ou attaches de presse de nos ministres
bruxellois ne connaissent pas Ie neerlandais ou ne veulent pas Ie
parler. Lorsque les journalistes neerlandophones ne passent pas
eux-memes au francais, Ie dialogue est pratiquement impossible.
II n'est pas rare que les communiques et les invitations soient
rediges exclusivement en francais et il arrive que 1'on oublie d'invi-
ter, volontairement ou involontairement, la presse neerlandophone
& des conferences de presse. II est done plus difficile a la presse
bruxelloise neerlandophone d'oblenir des informations ce qui n'est
pas sans consequences pour 1'intbrmation destinee aux habitants
neerlandophones de Bruxelles.

II ne me revient evidemment pas d'intervenir dans Ie choix des
porte-parole ou des attaches de presse ni d'inflechir la politique
menee ^ 1'egard de la presse; il me semble toutefois evident que
pouretre porte-parole (au niveau local ou regional) d'un mandataire
dans la Region bilingue de Bruxelles-Capitale, il faut connaTtre
ies deux langues officielles du pays. D'ailleurs, il s'agit d'une
forme elementaire de courtoisie et de respect a 1'egard dujourna-
liste neerlandophone.

Les ministres et les secretaires d'Etat peuvent-ils m'informer
de ce qu'ils comptent faire pour remedier, dans 1'avenir, & ces
manquements regrettables & 1'egard de la presse neerlandophone?

R^ponse; En reponse ^ sa question, j'ai 1'honneurde faire savoir
& 1'honorable membre, que Ie probleme evoque dans sa question
ne se pose pas au sein de mon cabinet.

En effet, mon service de presse compte deux collaboratrices,
1'une d'expression neerlandaise, 1'autre d'expression frangaise.

Generalement, elles accueillent ensemble les journalistes.

voerders en/of persattaches van onze regionale Brusselse Minis-
ters Nederlandsonkundig of Nederlandsonwillig zijn. Wanneer de
Nederlandstalige journalisten niet zeif overschakelen naar het
Frans is een dialoog praktisch onmogelijk. Communiques en
uitnodigingen worden niet zeiden enkel in het Frans opgesteld en
het gebeurt dat men de Nederlandstalige pers vergeet, gewild of
ongewild, uit te nodigen op persconferenties. Dat bemoeilijkt de
nieuwsgaring voor de Nederlandstalige pers in Brussel, hetgene
op het stuk van «Nieuwsverslaggeving» ook gevolgen heert voor
de Nederlandstalige inwoners in Brussel.

Uiteraard heb ik geen enkele zeggenschap in de keuze van
woordvoerders of persattaches, noch in het gevoerde beleid ten
aanzien van de pers, toch lijkt het mij vanzelfsprekend dat zij die
in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest als woordvoerder
van een mandataris actief zijn (regionaal of lokaal) minstens de
twee landstalen machtig zijn. Dat is trouwens een elementaire
vorm van beleefdheid en respect voor de Nederlandstalige jour-
nalist.

Kunnen de heren ministers en staatssecretarissen mij medelen
weike nun intenties zijn om in de toekomst aan deze spijtige
tekortkomingen ten aanzien van de Nederlandstalige pers te ver-
helpen?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geacht
lid te melden dat het gestelde probleem zich niet voordoet op mijn
kabinet.

Inderdaad mijn persdienst bestaat uit twee persmedewerksters.
De ene is Nederlandstalig, de andere Pranstalig.

Ze staan steeds samen de pers te woord.

Question n° 36 de M. Stephane de Lobowicz du 10 janvier
1996 (Fr.):

CongSs politiques.

L'honorable ministre peut-il me faire savoir, pour 1'ensemble
du personnel dc la Region de Bruxelles-Capitale, en ventilant sa
reponse par departement et par niveau de personnel. Ie nombre de
beneficiaires du conge politique instaure par la loi?

Quel est Ie nombre de bourgmestres, echevins, conseillers
communaux, pr6sidents et membres de CPAS motivant Ie cong6?

Quel est Ie nombre moyen de jours de conge politique accorde
par niveau?

Reponse: En reponse a sa question, j'informe 1'honorable mem-
bre que la legislation federale en matiere de conge politique n'est
plus applicable ^ la Region de Bruxelles-Capitale.

La Region de Bruxelles-Capitale a, en effet, marque son ac-
cord sur deux arretes instituant Ie conge politique pour les membres
du personnel du ministere, d'une part, et des organismes d'interet
public, d'autre part. Ces arretes seront d'ailleurs publics dans les
prochains jours,

Vraag nr. 36 van de heer Stephane de Lobkovvicz d.d. lOjanuari
1996 (Fr.):

Politick verlof.

Kan de geachte minister me, per departement en per niveau,
zeggen hoeveel merisen uit het totale personeelsbestand van hel
Brussels Hoofdstedelijk Gewest recht hebben op het door de wet
ingestelde politieke verlof?

Hoeveel burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden,
voorzitters en leden van het OCMW genieten dit verlof?

Hoeveel dagen politiek verlof worden er gemiddeld per niveau
toegekend?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag deel ik het geachte lid
mede dat de federale wetgeving inzake het politick verlof niet
meer van toepassing is bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft immers haar goed-
keuring gehecht aan twee besluiten tot instelling van het politick
verlof voor de personeelsleden van het ministerie enerzijds en aan
de instellingen van openbaar nut anderzijds. Deze besluiten wor-
den eerstdaags gepubliceerd.
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Durant la periode anterieure au reglement organisant Ie conge
politique, il ne s'est presente aucun probleme. En effet, les mem-
bres du personnel de la Region de Bruxelles-Capitale pouvaient
recourir au conge pour convenance personnelle afin d'exercer un
mandat. La matiere presentant toutefois, un caractere prive, il n'est
pas possible de reunir des donnees precises.

In de periode voor de nieuwe regeling inzake het politiek verlof
heeft er zich geen probleem gesteld omdat de personeelsleden van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruik konden maken van
het verlof wegens persoonlijke redenen om een politick mandaat
uit te oefenen. Het gaat hier echter om prive-aangelegenheden
waarover geen nauwkeurige gegevens verzameld kunnen worden.

Question n° 37 de M. Dominiek Lootens du 30 janvier 1996
(N.):

Nombre d'appels d'wgence en frangais et en neerlandais.

Le ministre peut-il me communiquer pour 1993, 1994 et 1995
Ie nombre d'appels au service d'incendie et d'aide medicale urgente
effectues en frangais et en neerlandais?

Reponse: En reponse a sa question j'ai I'honneurde faire savoir
& 1'honorable membre que le Service d'incendie et d'aide medicale
urgente de la Region de Bruxelles-Capitale ne dispose pas actuel-
lement des donnees statistiques souhaitees, en raison du fait que
les appels au centre 100 et au numero administratif ne sont pas en
ce moment repartis par r61e linguistique.

Vraag nr. 37 van de heer Dominiek Lootens d.d. 30 januari
1996 (N.):

Verhoiidingen tnssen het aantal noodoproepen in het Frans
en in het Nederlands.

Kan de minister mij voor 1993, 1994 en 1995 meedelen weike
de verhouding is tussen het aantal oproepen bij de Brandweer-
diensten en de Diensten voor Dringende Medische Hulp die in
het Nederlands en het Frans werden gedaan?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid mede te delen dat de gevraagde statistische gegevens op dit
ogenblik niet ter beschikking zijn van de Brusselse Hoofdstedelijke
Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. Immers de
oproepen van de 100-alarmcentrale en van het administratieve
telefoonnummer werden tot op dit ogenblik niet per taalgroep
ingedeeld.

Question n° 38 de M. Serge de Patoul du 23 janvier 1996 (Fr.):

Etudes confiees a «Mens & Rnimte».

Monsieur le ministre-president pourrait-il m'indiquer, pour les
annees 1993 a 1996, le nombre d'etudes qu'il a confiees au bu-
reau «Mens & Ruimte»?

Pour chacune d'elles, pourrait-il m'indiquer le sujet traite, le
coflt budgetise et reel?

Pourrait-il egalement m'indiquer, si les resultats des etudes
ont ete mises a profit et, dans 1'affirmative, de quelle maniere?

Reponse: En reponse a sa question, j' ai 1' honneur de faire savoir
a 1'honorable membre queje n'ai pas, en tant que ministre de la
Region de Bruxelles-Capitale, confie d'etudes au bureau "Mens
enRuimte" au cours des annees 93 & 96.

Vraag nr. 38 van de heer Serge de Patoul d.d. 23 januari 1996
(Fr.):

Studies opgedragen aan «Mens & Ruimte».

Graag vernam ik van de minister-voorzitter hoeveel studies hij
van 1993 tot 1996 aan het bureau «Mens & Ruimte» heeft opge-
dragen.

Zou hij me voor elk ervan het onderwerp kunnen meedelen,
alsmede de gebudgetteerde en de regle kosten?

Zou hij me ook kunnen meedelen of de resultaten van de stu-
dies werden benut en zo ja, hoe?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag, deel ik het geachte lid
mede dat ik, als minister van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, gedurende de periode 93-96, het bureau "Mens en
Ruimte" om geen enkele studie heb verzocht.

Question n° 39 de M. Dominiek Lootens du 12 fevrier 1996
(N.):

Attaches commerciaux de la Region de Bruxelles-Capitale
travaillant a I'etranger.

Le ministre peut-il me dire quels sont exactement les attaches
commerciaux qui maTtrisent le francais et le neerlandais?

Vraag nr. 39 van de heer Dominiek Lootens d.d. 12 februari
1996 (N.):

De handelsattaches van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
in het biiitenland.

Kan de minister mij meedelen weike handelsattaches precies
het Nederlands en het Frans beheersen?
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Reponse: En reponse a sa question j'ai I'honneur de commu-
niquer a I'honorable membre que tous les attaches commerciaux
sont au moins bilingues.

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer net geachte
lid mede te delen, dat alle handelsattaches minstens tweetalig zijn.

Question n° 40 de Mme Marie Nagy du 6 fevrier 1996 (Fr.):

Engagement d'ageitts contractuels.

L'honorable ministre peut-il me dire combien d'agents contrac-
tuels ont etc engages entre Ie lerjanvier 1994 et Ie 31 decembre
1995; entre Ie I" janvier 1995 et Ie 31 decembre 1996 et dans
cette periode pouvez-vous preciser ces engagements a partir du
ierjuin 1996.

Reponse: En reponse a sa question j'ai I'honneur d'informer
I'honorable membre que les donnees statistiques lui seront trans-
mises directernent. Elles pourront etre consultees au Greffe du
Conseil.

Vraag nr. 40 van mevr. Marie Nagy d.d. 6 februari 1996 (Fr.):

Indienstneming van tijdelijk personeel.

Kan de geachte minister mij mededelen hoveel tijdelijke perso-
neelsleden in dienst zijn genomen tussen 1 januari 1994 en 31
december 1995, tussen 1 januari 1995 en 31 december 1996 (sic)
en kan hij me voor deze periode zeggen hoeveel personeel er na
1 juni 1996 (sic) in dienst is genomen?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid mede te delen dat de gevraagde statistische gegevens hem
rechtstreeks zullen worden toegestuurd. Ze zullen op de Griffie
van de Raad geraadpleegd kunnen worden.

Miinistre de 1'Environnement et
de la Politique de 1'Eau, de la Renovation,

de la Conservation de la Nature et
de la Proprete publique

Question n° 30 de M. Marc Cools du 27 septembre 1995 (Fr.):

Etudes commandees pendant les affaires prudentes.

Pouvez-vous m'indiquer. Monsieur Ie ministre, si des etudes
ont ete commandees cette annee par Ie departement dont vous
avez la charge actuellement au cours des quarante jours qui ont
precede les elections regionales du 21 mai ou dans 1'intervalle
entre les elections et 1'installation du nouveau gouvernement regio-
nal Ie 23 juin 1995? •

Dans 1'affirmative pouvez-vous me preciser 1'objet de ces etudes,
leur montant et la date & laquelle elles ont ete conchies?

Reponse: J'ai I'honneur de porter a la connaissance de I'hono-
rable membre qu'aucune etude n'a etc commandee par les depar-
tements dont j'ai la charge dans les quarante jours ayant precede
les elections regionales et dans 1'intervalle entre les elections et
1'installation du nouveau gouvernement.

Minister belast met Leefmilieu en
Waterbeleid, Renovatie,

Natuurbehoud en
Openbare Netheid

Vraag nr. 30 van de heer Marc Cools d.d. 27 September 1995
(Fr.):

Onderzoeken besteld tijdens de periode van de lopende zaken.

Zou de heer minister mij kunnen zeggen ofer ditjaar door het
departement dat onder zijn bevoegdheid valt onderzoeken zijn
besteld in de loop van de veertig dagen voorafgaand aan de gewes-
telijke verkiezingen van 21 mei of in de periode tussen de verkie-
zingen en de installatie van de nieuwe gewestregering op 23 juni
1995?

Zoja, kunt u mij het onderwerp van deze onderzoeken, kostprijs
ervan en de datum waarop de overeenkomst is gesloten ter kennis
brengen?

Anhvoord: Ik heb de eer het geachte lid ervan op de hoogte te
brengen dat door de departementen die onder mijn bevoegdheid
vallen, geen enkele studie werd besteld, noch binnen de veertig
dagen v66r de gewestelijke verkiezingen, noch tussen de verkie-
zingen en de vorming van de nieuwe Regering.

Question n° 32 de M. Andre Drouart du 5 octobre 1995 (Fr.):

Causes de mortalite de lafaune dans les etangs regionaux.

Une querelle a oppose en cette fin d'ete, la commune d'Ander-
lecht et la Region sur !a responsabilite et les causes de la mort de

Vraag nr. 32 van de heer Andre Drouart d.d. 5 oktober 1995
(Fr.):

Oorwken van de sterfte van de fauna in de vijvers van het
Gewest.

Eind deze zomer is er een onenighed ontstaan tussen de gemeen-
te Anderlecht en het Gewest aangaande de verantwoordelijkheid
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nombreux canards et de poissons dans et aux alentours des etangs
regionaux situes dans Ie pare de la Pede a Anderlecht. Plusieurs
causes sont avancees pour expliquer cet accident ecologique
recurrent: Ie botulisme et 1'incivisme des riverains jetant des
detritus dans ces eaux.

Monsieur Ie ministre pourrait-il me fournir ses explications de
cette situation? Une analyse des eaux a-t-elle ete effectuee? Dans
1'affirmative, quels en sont les resultats?

Puis-je irie permettre d'attirer 1'attention du ministre sur Ie
fait que les eaux de percolation du versant ouest se deversent in
fine dans ces etangs. Or, c'est aussi sur ce versant que se trouvent
situes les terrains du futur hypothetique Cora et de la piste de ski
artificielle, terrains sur lesquels des dep6ts dangereux et toxiques
pour I'environnement ont ete verses. Un piezometre a par ailleurs
ete place par 1'IBGE pour contr61er la qualite des eaux percolant
a travers et sous la butte de ski. Monsieur Ie ministre pourrait-il
me fournir Ie resultat de ces analyses?

RCponse: A la mi-juillet, 1'Institut s'est penche sur Ie probleme
dont 1'honorable membre me fait part. II trouvera ci-dessous les
elements de reponse qui m'ont ete fournis.

Les resultats d'analyses montrent clairement que la cause pre-
miere de mortalite de poissons et canards est Ie manque d'oxygene.

Ces teneurs tres faibles en oxygene s'expliquent par:

1. alimentation en eau fraTche insuffisante, debit insuffisant; 1'eau
stagne, n'etant pas assez vite renouvelee;

2. conditions climatologiques particulieres, peu favorables au bon
etat sanitaire de 1'eau; chaleurs importantes pendant une longue
periode et pas de pluies, plus evaporation importante, ce qui
reduit Ie volume d'eau disponible pour la faune;

3. nourrissage intensif des canards et des oies par les riverains et
les promeneurs, qui se debarrassent aussi a 1'occasion de
dechets;

4. nombre trop eleve de canards batards en d'oies blanches (qui
ne sont pas des oiseaux sauvages mais des animaux abandonnes
par leur proprietaire) dont les dejections importantes participent
Si la pollution de 1'etang.

Ces differents facteurs jouent en synergic pour aboutir a une
situation d'appauvrissement tres important en oxygene, ce qui se
traduit par des mortalites de poissons et par du botulisme.

En effet, plus la temperature de 1'eau augmente, moins elle
contient d'oxygene dissous. De plus, si elle n'est pas rafratchie par
un apport suffisant, qui puisse aussi compenser 1'evaporation, on
se rapproche deja dangereusement du seuil de tolerance des
poissons.

Ensuite, les quantites considerables de pain et autres denrees
jetees aux canards et aux oies contribuent serieusement a la degra-
dation de la qualite de 1'eau. Tout Ie pain qui n'est pas consomme
se decompose dans 1'eau: cette degradation chimique demande de
1'oxygene. Par apres les bacteries entrent en action et poursuivent

en de oorzaken van de sterfte bij de eenden en de vissen in en
rond de vijvers van het Pedepark in Anderlecht. Er werden heel
wat oorzaken aangehaald voor dit steeds wederkerend ecologisch
probleem: botulisme en gebrek aan burgerzin vanwege de
omwonenden die afval in het water gooien.

Zou de heer minister enige verklaring kunnen geven betreffende
deze situatie? Werd het water ontleed? Zo ja, wat zijn de resul-
taten?

Ik veroorloof mij de aandacht van de minister te vestigen op
het feit dat het insijpelend water van de westelijke belling uitein-
delijk in deze vijvers terechtkomt. Op deze helling bevinden zich
echter de terreinen voor de toekomstige Cora en de kunstskipiste.
Op deze terreinen werden gevaarlijke en giftige materialen gestort.
Het BIM heeft er trouwens een piezometer geplaatst teneinde de
kwaliteit te controleren van het water dat sijpelt in en onder de
skiheuvel. Zou de heer minister mij de resultaten van deze
onderzoeken kunnen verschaffen?

Antwoord: Half juli heeft het Instituut zich gebogen over het
probleem waarvan het geachte lid mij op de hoogte heeft gebracht.
Hij zai hierna de antwoordelementen vinden die mij werden ver-
strekt.

De resultaten van de analyses tonen duidelijk aan dat de eerste
oorzaak van de sterfte van vissen en eenden een gebrek aan zuurstof
is.

Deze zeer lage zuurstofgehalten verklaren zich door:

1. een onvoldoende voeding door vers water, een te laag debiet;
het water stagneert, daar het niet snel genoeg wordt vernieuwd;

2. de bijzondere klimatologische omstandigheden, weinig gunstig
voor de goede gezondheidstoestand van het water: hoge
temperaturen gedurende een lange periode zonder regen, plus
aanzienlijke verdamping, wat het beschikbare watervolume voor
de fauna vermindert;

3. het intensiefvoeren van de eenden en de ganzen door de buurt-
bewoners en de wandelaars, die zich hierbij ontdoen van hun
afval;

4. het te hoge aantal bastaardeenden en witte ganzen (die geen
wilde vogels zijn, maar dieren die door hun eigenaar werden
achtergelaten) waarvan de talrijke uitwerpselen bijdragen tot
de vervuiling van de vijver.

Deze verschillende factoren hebben op elkaar een versterkende
werking om te komen tot een aanzienlijke zuurstofarmoede, wat
zich vertaalt in massale vissterfte en botulisme.

Hoe meer de temperatuur van het water toeneemt, hoe minder
opgeloste zuurstof het water echter bevat. Indien bovendien het
water niet wordt gevoed door een voldoende hoeveelheid vers
water, die ook de verdamping kan tegenwerken, wordt de tole-
rantiedrempel van de vissen gevaarlijk benaderd.

Vervolgens dragen de grote hoeveelheden brood en andere
etensresten waarmee de eenden en ganzen worden gevoerd, in
ernstige mate bij tot de afname van de kwaliteit van het water.
Broodresten die niet worden verbruikt, breken af in het water: dit
scheikundig ontbindingsproces vergt zuurstof. Nadien treden de
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la degradation en utilisant cette matiere organique comme source
d'energie en consommant beaucoup d'oxygene. Elles se multiplient
alors de facon exponentielle. De ineme, les algues profitent
largement des substances mineralisees mises a leur disposition
par les bacteries pour se developper. Et lorsque ces populations
bacterienne et alguale meurent, leur decomposition exige aussi de
1'oxygene. On arrive facilement a des teneurs en oxygene trop
basses pour permettre la survie des poissons.

Les dejections animales subissent a peu pres les memes pro-
cessus et accelerent encore 1'anaerobiose de 1'eau. De plus, la degra-
dation des matieres organiques donne naissance a des composes
tres toxiques pour les poissons, comme 1'ammoniaque. Et quand
les poissons meurent a leur tour, 1'anaerobiose s'aggrave encore et
la teneur en ammoniaque s'eleve.

Un autre probleme peut aussi apparaTtre: Ie botulisme. Le
botulisme est une maladie qui releve de 1'absorption d'une toxine
elaboree par Clostridium botulinum. Ces bacilles contaminent la
boue des lacs et des etangs, le sable des cotes et les fonds marins
vaseux. Us survivent sous forme vegetative, les spores, mais des
que les conditions leur deviennent favorables, ils quittent cette
forme de repos et commencent a croTtre en produisant une toxine.
Bien qu'ils soient anaerobies, ils n'exigent pas des conditions de
stricte anaerobiose pour croTtre, et si la temperature optimale pour
leur developpement se situe entre 25 et 30° C, ils peuvent deja
apparaTtre a une temperature de 6° C.

Autrement dit, les conditions climatologiques que nous avons
onnues cet ete ont favorise 1'augmentation de temperature de 1'eau
et son anaerobiose, de telle sorte que les bacteries Clostridium
ont pu sortir de leur etat vegetatif. Ces bacteries sont consommees
par les mollusques et les vers presents dans la vase. Les canards
en font leur menu quotidien et par ce moyen s'intoxiquent et
meurent.

II est a noter que les quantites importantes de boues presentes
dans la plupart des etangs constituent une reserve importante en
matieres organiques et favorisent le maintien des microorganismes
pathogenes.

L'lBGE qui assure un contr6Ie des eaux de ses etangs, remedie
a ces divers problemes par des techniques biologiques:

- les plantations d'especes aquatiques et semi-aquatiques offrent
1'avantage d'augmenter 1'oxygenation de 1'eau et de diminuer
1'abondance de matieres organiques;

- la recuperation autant que faire se peut, des eaux propres qui
sont normalement dirigees vers les egouts, pour augmenter
1'alimentation des etangs;

- 1'ensemencement bacteriologique (avec certaines souches bien
choisies!) des boues afin de relancer le processus d'epuration
naturelle. Des resultats remarquables ont ete obtenus dans un
des etangs a problemes du pare de Woluwe et un traitement
identique sera applique a 1'etang du Leybeek (Watermael-
Boitsfort).

A toutes fins utiles, je joins en annexe les resultats d'analyse
d'eau commandee cet 6t6 par 1'IBGE au laboratoire intercommunal
de chimie et de bacteriologie.

bacterien op en zetten de ontbinding verder door deze organische
stof als bron van energie aan te wenden, waarbij heel wat zuurstof
wordt verbruikt. Deze bacterien vermenigvuldigen zich dan op
exponentiele wijze. Ook de algen maken ruimschoots gebruik van
de gemineraliseerde stoffen die hen door de bacterien ter beschik-
king worden gesteld, om zich te ontwikkelen. En wanneer deze
bacterie- en algenpopulaties afsterven, vergt ook him ontbinding
zuurstof. Het water bereikt gemakkelijk een te laag zuurstofgehalte
opdat de vissen kunnen overleven.

De dierlijke uitwerpselen ondergaan min of meer dezelfde
processen en versnellen nog de anaerobiose van net water. Boven-
dien brengt de aftakeling van de organische materies voor de vissen
zeer giftige samengestelde stoffen voort, zoals amoniak. En wan-
neer op hun beurt de vissen sterven, wordt de anaerobiose nog
erger en neemt het amoniakgehalte toe.

Er kan zich ook een ander probleem voordoen: het botulisme.
Het botulisme is een ziekte die het gevolg is van de opslorping
van een toxine die door Clostridium botulinum wordt gevormd.
Deze bacillen besmetten het slib van de meren en de vijvers, het
zand van de oevers en de slijkbodem van de zee. Ze overleven in
een vegetatieve vorm, de sporen, maar zodra de omstandigheden
gunstig worden, verlaten ze deze toestand van rust, beginnen zich
uit te zetten en een toxine te produceren. Hoewel het anaeroben
zijn, hebben zij geen toestand van strikte anaerobiose nodig om te
groeien, en indien de voor hun onwikkeling optimale temperatuur
tussen 25 en 30° ligt, kunnen ze reeds tevoorschijn komen bij een
temperatuur van 6° C.

Met andere woorden, de klimatologische omstandigheden die
wij deze zomer hebben gekend, hebben de temperatuurtoename
van het water en zijn anaerobiose zodanig in de hand gewerkt, dat
de bacterien Clostridium hun vegetatieve staat zijn kunnen
ontgroeien. Deze bacterien worden verbruikt door de weekdieren
en wonnen die zich in het slib bevinden. Voor de eenden zijn deze
diertjes dagelijkse kost met als gevolg dat ze vergiftigd raken en
sterven.

Er dient opgemerkt dat de aanzienlijke hoeveelheden modder
die in de meeste vijvers aanwezig zijn een belangrijke voorraad
aan organische stoffen vormen en het behoud van de ziekte-
verwekkende micro-organismen bevorderen.

Het BIM, dat instaat voor het toezicht op het water van zijn
vijvers, verhelpt deze verscheidene problemen door biologische
technieken:

- de aanplanting van aquatische en semi-aquatische soorten biedt
hel voordeel dat de zuurstoftoevoer van het water toeneemt en
de overvloedige aanwezigheid van organische stoffen afneemt;

- de terugwinning in de mate van het mogelijke van het zuivere
water dat gewoonlijk naar de riolering wordt afgevoerd, voor
een betere voeding van de vijvers;

- de bacteriologische uitzaai (met sommige goed uitgezochte
stammen!) van het slib teneinde het natuurlijk zuiveringsproces
weer op gang te brengen. Opmerkelijke resultaten werden be-
reikt met een van de probleem vijvers in het park van Woluwe
en een gelijkaardige behandeling zai worden toegepast op de
vijver van Leybeek (Watermaal-Bosvoorde).

Ter informatie voeg ik hierbij de resultaten van de wateranalyse
die door het BIM aan het intercommunale laboratorium voor
scheikunde en bacteriologie werd besteld.
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Enfin, compte tenu que cet ete les phenomenes de mauvaise
oxygenation des eaux et de botulisme se sont presentes dans
plusieurs pieces d'eau de la Region de Bruxelles-Capitale, il appa-
ra!t peu credible de parler d'un lien de cause ^ effet avec une
hypothetique pollution des eaux de percolation du versant ouest
des etangs d'AnderIecht.

Annexe:
L'aboratoire intercommunal de chimie et de bacteriologie

Rapport de controle n° 954-1544 - Eau d'etang

Contrfile effectue Ie: 13juillet 1995.
Lieu de contrfile: Etang de Neerpede (voir plan en annexe).

A la demande de Mme Gallez, IBGE et de M. Robaert, service
des plantations de la commune d'AnderIecht.

Analyse chimique:

Oxygene dissous (sur place): (voir plan en annexe)

Jeudi 13juilleta 12 h
point 1: 0,8 mg/1 soit oxygene en % de saturation: 11%
point 2: 6,3 mg/1 soit oxygene en % de saturation: 80%
point 3: 7,0 mg/1 soit oxygene en % de saturation: 80%

Vendredi 14jui l le t& 10h30
point 1: 0,7 mg/1 soit oxygene en % de saturation: 10%
point 2: 4,1 mg/1 soil oxygene en % de saturation: 50%
point 3: 5,7 mg/1 soit oxygene en % de saturation: 69%

Conclusions

Les teneurs en oxygene sont extremement faibles au point n°
1, acceptables mais en diminution au point n° 2 (inversion due a
1'orage de la nuit du 13 au 14?) et satisfaisantes au point n° 3.

Aangezien ten slotte deze zomerde verschijnselen van de slechte
zuurstoftoevoer van het water en van het botulisme zich op meer-
dere plaatsen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest hebben voor-
gedaan, lijkt het weinig geloofwaardig te spreken van een gevolg-
hebbend oorzakelijk verband met een hypothetische vervuiling van
het filtreerwater van de westelijke oever van de vijvers van
Anderlecht.

Bijiage:
Intercommunal laboratorium voor scheikunde en bacteriologie

Controleverslag nr. 954-1544 - Vijverwater

Controle uitgevoerd op: 13juli 1995.
Plaats van controle: Vijver van Neerpede (zie plan als bijiage).

Op verzoek van mevr. Gallez, BIM en van de heer Robaert,
Plantsoenendienst van de gemeente Anderlecht.

Scheikundige analyse:

Opgelost zuurstof (ter plaatse): (zie plan als bijiage).

Donderdag 13juli om 12 uur
punt 1: 0,8 mg/1 of zuurstof in % van verzadiging: 11%
punt 2: 6,3 mg/1 of zuurstof in % van verzadiging: 80%
punt 3: 7,0 mg/1 of zuurstof in % van verzadiging: 80%

Vrijdag 14juli om 10 u 30
punt 1: 0,7 mg/1 of zuurstof in % van verzadiging: 10%
punt 2: 4,1 mg/1 of zuurstof in % van verzadiging: 50%
punt 3: 5,7 mg/1 of zuurstof in % van verzadiging: 69%

Besluiten

De zuurstofgehalten liggen uiterst laag op punt nr. 1, zijn
aanvaardbaar maar gaan in dalende lijn op punt nr. 2 (inversie te
wijten aan het onweer tijdens de nacht van 13 op 14?) en zijn
toereikend op punt nr. 3.

Question n° 46 de M. Stephane de Lobkowicz du 17 novembre
1995 (Fr.):

Chenes de la Foret de Soignes.

II a beaucoup ete question il y a cinq ans des problemes
rencontres par les chenes de la Foret de Soignes.

11 apparaissait que 500 des 80.000 chenes de la foret, sur un
total de quelque 800.000 arbres etaient touches par un mal
mysterieux.

A 1'epoque, Ie nombre de chenes morts ou deperissants ne
depassait pas Ie seuil de 5%.

Est-il possible a present de realiser un inventaire aussi complet
que possible des chenes morts ou deperissants dans les differentes
parties de la Foret de Soignes et dans les quatre communes bruxel-
loises concernees (Uccle, Watermael-Boitsfort, Auderghem, Wo-
luwe-St-Pierre)?

Les chenes sont surtout representes dans les series du Rouge-
Clottre (Auderghem) et de Boondael (Uccle), & raison de 70 a
80%. Ailleurs, les pourcentages de chenes sont moins eleves dans
la foret feuillue.

Vraag nr. 46 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 17
november 1995 (Fr.):

Eiken in het Zonienwoud.

Vijfjaar terug werd meer dan eens het probleem aan de orde
gesteld van de eiken in het Zonienwoud.

Er is gebleken dat 500 van de 80.000 eiken (op een totaal van
800.000 bomen) door een geheimzinnige ziekte getroffen waren.

Destijds bedroeg het aantal dode of wegkwijnende eiken niet
meer dan 5 %.

Is het op dit ogenblik mogelijk een zo volledig mogelijke inven-
taris op te stellen van de dode of wegkwijnende eiken in de ver-
schillende delen van het Zonienwoud en in de vier betrokken
Brusselse gemeenten (Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem
en Sint-Pieters-Woluwe) ?

Er zijn vooral eiken te vinden in de bomenrijen van het Rood-
klooster (Oudergem) en van Boondaal (Ukkel), waarde verhouding
70 tot 80 % bedraagt. Elders is het percentage eiken in het loofbos
lager.



480 Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 fevrier 1996 (n° 6)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 februari 1996 (nr. 6)

A cette epoque, aucun chercheur n'avait pu donner un nom au
mal qui aft'ectait les chenes de la Foret de Soignes et d'autres forets
du pays.

Comment a evolue la situation ces dernieres annees?

Reponse: J'ai 1'honneur de faire part des informations suivantes
a 1'honorable membre.

Effectivement, il y a eu a partir de 1989 une augmentation de
la mortalite des chenes dans la foret.

Lors des differentes ventes publiques des coupes de bois
organisees par Ie ministere de la Region de Bruxelles-Capitale,
puis par 1'Institut bruxellois pour la gestion de 1'environnement,
nous avons les chiffres suivants de m3 de chenes et de frenes de
plus de 70 cm de circonference delivres et vendus.

- 316m3 pour 1'exercice 1990 (vente du 12 octobre 1989);

- 440 m3 pour 1'exercice 1992 (vente du 10 octobre 1991);

- 864 m3 pour 1'exercice 1993 (vente du 9 octobre 1992);

- 827 m3 pour 1'exercice 1994 (vente du 14 octobre 1993);

- 1.532 m3 pour 1'exercice 1?95 (vente du 13 octobre 1994);

1.574 m3 pour 1'exercice 1996 (vente du 12 octobre 1995).

Lors de ces ventes, Ie pourcentage de chenes morts ou
deperissants se situe entre 10 et 20% des chenes mis en vente
publique.

Les chenes rnorts ou deperissants se trouvent dans les anciennes
series de taillis-sous-futaie de Rouge-Cloitre (Auderghem) et de
Boendael (Uccle), mais egalement dans les vallons de plusieurs
coupes plantees a base de hetres.

A 1'heure actuelle, aucun chercheur ne peut mettre un nom sur
1'origine du deperissement forestier, en particuliercelui des chenes
pedoncules et rouvres presents dans la foret de Soignes.

Cependant, d'apres les recherches poursuivies dans plusieurs
centres universitaires - ULB, FSAXG, UMs, UCL, RUG et KUL,
plusieurs facteurs abiotiques (pollution atmospherique, succession
d'etes chauds et sees, carence en magnesium, etc) et biotiques
(attaques de champignons et d'insectes, deficit en mycorhizes, etc)
ont certainement une influence sur la vitality de nos deux chenes
indigenes.

Mais, actuellement, tant en Belgique que dans plusieurs pays
de 1'Union europeenne, il n'a, a ma connaissance, jamais et6 pos-
sible de trouver la cause principale du mal qui frappe les chenes
de nos forets.

Quoi qu'il en soit, les quelques annees de recul dont nous
disposons aujourd'hui et Ie constat de 1'evolution peu significative
du taux de mortalite de chenes, nous .eloigne heureusement du
scenario «catastrophe» qui etait presente parcertains il y a quelques
annees.

Destijds kon geen enkele onderzoeker zeggen door weike ziekte
de eiken in het Zonienwoud en in andere bossen waren getroffen.

Hoe is de toestand de jongste jaren geevolueerd?

Antwoord: Ik heb de eer volgende inlichtingen aan het geachte
lid te verstrekken.

Sedert 1989 heeft er zich uiteraard een toename in sterftecijver
van de eiken in het Zonienwoud voorgedaan.

Gedurende de verschillende openbare verkopingen van houthak
georganiseerd door het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest eerst, en daama door het Brussels Instituut voor Milieu-
beheer, bezitten we volgende cijvers van m3 geleverde en verkochte
eiken en beuken met een omtrek van meer dan 70 cm.

- 316m3voorhetdienstjaarl990(verkoopvan 12oktoberl989);

- 440 m3 voor het dienstjaar 1992 (verkoop van 10 oktober 1991);

- 864 m3 voor het dienstjaar 1993 (verkoop van 9 oktober 1992);

- 827m3 voor het dienstjaar 1994 (verkoop van 14 oktober 1993);

- 1.532 m3 voor het dienstjaar 1995 (verkoop van 13 oktober
1994);

- 1.574 m3 voor het dienstjaar 1996 (verkoop van 12 oktober
1995).

Bij deze verkopingen schommelt het procent van dode ofafstcr-
vende eiken tussen 10 en 20% van de eiken die openbaar werden
verkocht.

De dode of afstervende eiken worden aangetroffen in oudere
reeksen struikgewassen onder de hoogstammige bomen van het
Rood-Klooster (Oudergem) en Boondael (Ukkel) evenals in de
heuvelachtige streken van allerlei hakgrondstukken beplant met
beuken.

Tegenwoordig kan geen enkele onderzoeker een naam geven
aan de oorsprong van het afsterven van het woud, in het bijzonder
het afsterven van gesteelde en zomereiken die in het Zonienwoud
aanwezig zijn.

Nochtans, volgens de onderzoekingen verricht in verscheidene
universitaire centra - ULB-FSAXG-UMS-UCL-RUG en KUL
oefenen onbetwist allerlei abiotische factoren (luchtverontreini-
ging, opeenvolging van hete en droge zomers, tekort aan magne-
sium, enz.) alsook biotische factoren (aanval door schimmels en
insekten, tekort aan zwamwortels enz.) een invloed uit op de
levenskracht van onze twee inheemse eikesoorten.

Heden echter is men naar mijn weten, zowel in Belgig als in
verscheidene landen van de Europese Unie, nooit tot de ontdekking
kunnen komen van de belangrijkste oorzaak van de ziekte die de
eiken van onze bossen teistert.

Hoe dan ook, dankzij de enkele jaren waarover we vandaag
beschikken om onze mening te vonnen en, de vaststelling dat het
sterftecijfer van de eiken minder zorgwekkend evolueert, worden
we gelukkig verwijderd van het rampzalige plan dat door sommigen
een paar jaar geleden werd voorgesteld.



Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 fevrier 1996 (n° 6)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 februari 1996 (nr. 6) 481

Question n° 49 de M. Walter Vandenbossche du 23 novembre
1995 (N.):

EgalitH des chances pour les femmes.

Le ministre pourrait-il repondre a la question suivante:

En general, les femmes sont bien repr&entees sur le marche
du travail. Toutefois, elles occupent moins souvent des fonctions
dirigeantes alors que, pour 1'exemple, cela est important.

1. Combien d'hommes/de femmes travaillent au cabinet du
ministre et quelles fonctions occupent-ils/elles?

2. Existe-t-il, pour les services admini strati fs qui relevent de la
competence du ministre, des donnees sur la repartition hommes/
femmes pour les differents niveaux? Ou peut-on consulter ces
donnees?

3. Y a-t-il, dans ces services, des groupes de travail ou des
personnes qui assurent le suivi de la politique d'egalite des
chances? Si tel est le cas, des actions ont-elles dej& ete menees
et quel en a ete le resultat. Si tel n'est pas le cas, pourquoi et
existe-t-il des plans concrets en la matiere?

Reponse: L'honorable membre est informe des elements sui-
vants:

1. En ce qui concerne «Bruxelles-Proprete», il y a:

au niveau 1: 22 hommes et 8 femmes
au niveau 2: 36 hommes et 22 femmes
au niveau 3: 3 hommes et 12 femmes

Les donnees dont question sont repertoriees a la cellule des
ressources humaines de 1'Agence.

II n'y a par centre pas, au sein de 1'Agence dont question, un
groupe de travail ou des personnes designees pour suivre la
politique d'egalite des chances. Toutefois, tous les postes
administratifs sont ouverts sans aucune restriction tant a des
hommes qu'a des femmes.

2. En ce qui concerne 1'IBGE, 1'Institut dispose des donnees que
vous souhaitez obtenir; ces donnees sont rassemblees au niveau
du service du personnel. Les statistiques relatives a la repar-
tition par niveau et par sexe n'ont pas ete jointes.

En ce qui concerne un groupe de travail assurant le suivi de la
politique de chances egales, il n'en existe actuellement pas a
1'IBGE.

3. En ce qui concerne la SDRB, la repartition est la suivante:

au niveau 1:31 hommes et 16 femmes
au niveau 2: 12 hommes et 25 femmes
au niveau 3: 3 hommes et 9 femmes.

A noter que les nombres ci-avant tiennent compte de 1'addition
du personnel statutaire et non statutaire. En ce qui concerne le
suivi de la politique des chances, 1'attention de 1'honorable mem-
bre est attiree sur le fait qu'une commission interne a ete creee
au cours du mois de fevrier 1993.

Vraag nr. 49 van de heer Walter Vandenbossche d.d. 23
november 1995 (N.):

Vroiiwen - Gelijke kaiisen.

Kan de heer minister antwoorden op volgende vragen:

In het algemeen zijn vrouwen goed vertegenwoordigd op de
arbeidsmarkt. Ze bekleden echter minder leidende functies.
Omwille van de voorbeeldfunctie is dit nochtans belangrijk.

1. Hoeveel mannen/vrouwen werken er op het kabinet van de
minister en weike functies vervullen ze?

2. Bestaan er, voor de administratieve diensten die onder de
bevoegdheid van de minister vallen, gegevens inzake de
verdeling mannen/vrouwen op de verschillende niveaus? Waar
kunnen die gegevens geraadpleegd worden?

3. Zijn er in die diensten werkgroepen of personen aangewezen
die het gelijke-kansenbeleid opvolgen? Zoja, zijn er al acties
gevoerd en wat is het resultaat ervan? Zo neen, waarom niet en
bestaan er concrete plannen terzake?

Antivoord: Het geachte lid wordt op de hoogte gesteld van de
volgende elementen:

1. Wat het Agentschap "Net Brussel" betreft:

op niveau 1: 22 mannen en 8 vrouwen
op niveau 2: 36 mannen en 22 vrouwen
op niveau 3: 3 mannen en 12 vrouwen.

De gegevens terzake worden in de Cel Menselijke Hulpbronnen
van het Agentschap opgeslagen.

Daarentegen bestaat er binnen het Agentschap waarvan sprake
geen werkgroep of zijn er geen mensen aangewezen om het
Gelijke-Kansenbeleid te volgen. Alle administratieve plaatsen
staan echter open zowel voor vrouwen als voor mannen zonder
enige beperking.

2. Wat het BIM betreft, beschikt het Instituut over de door U
gewenste gegevens; deze gegevens worden samengebracht in
de Dienst Personeel. De statistieken over de indeling per niveau
en per geslacht werden niet bijgevoegd.

Wat een werkgroep voor de opvolging van het Gelijke-Kan-
senbeleid betreft, deze is thans bij het BIM onbestaande.

3. Wat de GOMB betreft, ziet de indeling er als volgt uit:

op niveau 1:31 mannen en 16 vrouwen
op niveau 2: 12 mannen en 25 vrouwen
op niveau 3: 3 mannen en 9 vrouwen.

Er dient opgemerkt dat voormelde getallen rekening houden
met het aantal statutaire en niet-statutaire personeelsleden. Aan-
gaande de opvolging van het Gelijke-kansenbeleid, wordt de
aandacht van het geachte lid erop gevestigd dat in de loop van
de maand februari 1993 een interne commissie werd ingericht.
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La commission est presidee par Ie directeur general des ser-
vices generaux et y siegent des representants de 1'administration
ainsi que des syndicats. Ladite commission tend & obtenir 1'equi-
libre entre homines et femmes tant en ce qui concerne les en-
gagements contractuels que les engagements statutaires ou les
promotions de ce dernier personnel. Enfin, chaque membre de
la commission a ete invite ^ soumettre ^ celle-ci les problemes
d'ordre generaux ou ponctuels relatifs a cette problematique. A
1'heure actuelle, aucune suite n'a ete donnee a cette demande,
ce qui permet d'envisager que la problematique que pose
1'honorable membre est resolue de facon satisfaisante a la
SDRB.

De directeur-generaal van de Algemene Diensten is voorzitter
van de commissie waarin vertegenwoordigers van net bestuur
evenals van de vakbonden zetelen. Voomoemde Commissie pro-
beert een evenwicht tussen mannen en vrouwen te verkrijgen
zowel op het vlak van contractuele aanwervingen, als op het
vlak van statutaire aanwervingen of bevorderingen van laatst-
genoemd personeel. Ten slotte werd ieder lid van de Commissie
verzocht om problemen van algemene aard of punctuele mate-
ries in verband met deze problematiek voor te leggen. Hedcn,
werd aan dit verzoek geen gevolg gegeven, wat er ons doet
vanuit gaan dat de door het geachte lid gestelde problematiek
bij de GOMB met voldoening is opgelost.

Question n° 61 de M. Stephane de Lobkowicz du 7 decembre
1995 (Fr.):

Destruction des lapins dans les proprietes privees et dans les
proprietes de la Region de Bruxelles-Capitale.

J'aimerais savoir si des demandes de derogation & 1'ordonnance
interdisant toute chasse en Region de Bruxelles-Capitale ont ete
introduites depuis son vote. :

Si oui, quel a ete Ie nombre de demandes, quelles reponses ont
ete donnees et dans quel delai?

Combien de lapins et autres gibiers, approximativement, ont
ete detruits depuis Ie vote de 1'ordonnance?

Pour les proprietes de la Region de Bruxelles-Capitale, qui
s'est charge de cette mission et a quel usage a ete designe Ie gibier
tue?

Reponse: Effectivement, des demandes de derogation a
1'ordonnance interdisant la chasse ont ete introduites depuis son
vote.

Huit derogations ont ete accordees.

Concernant Ie nombre de lapins ou autres gibiers tires, j'espere
que 1'honorable membre comprendra qu'il m'est particulierement
difficile de donner un chiffre ne fut-ce qu'approximatif. Si cet
element de reponse lui est indispensable, je 1'engage a contacter
directement les differents detenteurs de derogations qui auront
peut-etre tenu cette comptabilite.

Pour ce qui est de 1'usage du gibier tire, il est place sous la
responsabilite du chasseur lui-meme.

Vraag nr. 61 van de beer Stephane De Lobkowicz d.d. 7
december 1995 (Fr.):

Uitroeiing van konijnen op prive-eigendommen en op eigen-
dommen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Graag had ik vernomen ofer sinds de goedkeuring van de ordon-
nantie houdende het jachtverbod in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest aanvragen tot afwijking werden ingediend.

Zo ja, hoeveel aanvragen werden ingediend? Hoe werd daarop
geantwoord en binnen weike termijn?

Hoeveel konijnen en ander wild werden sinds de goekeuring
van de ordonnantie bij benadering vernietigd?

Wie was daarmee belast op de eigendommen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en wat is er met de gedode dieren gebeurd?

Antwoord: Inderdaad, verscheidene aanvragen om afwijking
op de ordonnantie houdende jachtverbod werden sinds de stem-
ming erover ingediend.

Acht afwijkingen werden toegekend.

Wat het aantal geschoten konijnen of ander vernietigd wild
betreft, hoop ik dat het geachte lid zai begrijpen dat het voor mij
bijzonder moeilijk is een cijfer te geven, zeifs bij benadering. Indien
hij dit antwoordelement onontbeerlijk acht, nodig ik hem uit recht-
streeks contact op te nemen met de verschillende begunstigden
van de afwijkingen die dit aantal misschien hebben bijgehouden.

Wat het gebruik van het geschoten wild betreft, dit valt onder
de verantwoordelijkheid van de jager zeif.

Question n° 64 de Mme Marie Nagy du 8 decembre 1995 (Fr.):

L 'affectation de la bibliotheque Solvay.

Dans Ie cadre de ses activites de renovation, la SDRB a termine
la renovation de la bibliotheque Solvay.

L'honorable ministre peut-il me dire:

Vraag nr. 64 van mevr. Marie Nagy d.d. 8 december 1995 (Fr.):

Bestemming van de Solvaybibliotheek.

De GOMB heeft de herstelwerken aan de Solvaybibliotheek
geeindigd.

Kan de geachte minister mij volgende gegevens mededelen:
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1. le cofit final de 1'operation en ventilant:

- le prix d'achat de 1'immeuble

— le cout de la renovation

2. Quelle est la destination actuelle de ce batiment prestigieux?

3. Est-il accessible au public?

4. S'agit-il d'une vente ou d'une location et, dans ce dernier cas,
puis-je connattre les termes du bail?

Rcponse: L'honorable membre trouvera ci-dessous les elements
de reponse a sa question.

L'Executifde la Region bruxelloise charge la SDRB, le 22 avril
1988, de restaurer et r6affecter ce batiment abandonne, en partici-
pation avec la Ville de Bruxelles.

La bibliotheque Solvay appartient a la Ville de Bruxelles, elle
a ete cedee en emphyteose a la SDRB par acte du 24 juin 1991
pour une duree de 99 ans et pour le franc symbolique, a charge
pour la SDRB de la renover et de la reaffecter aux fins prevues
par la Ville de Bruxelles. L'affectation doit se faire a «des fins
pedagogiques, culturelles, scientifiques ou de recherches».

La restauration (interieure et exterieure) du batiment a ete
realisee dans le cadre de 1'arrete royal de classement du 8 aout
1988 afin de rendre au batiment sa version originale.

Le cout final de 1'operation s'eleve a 150.669.605 F TVA com-
prise.

Ce montant se decompose comme suit:

1. mesures conservatoires (fermeture du batiment,
enlevement et stockage des vitraux) 241.993 F

2. sondages preliminaires (etude de la structure et
des t'ondations) 262.668 F

3. amiante (enlevement de 1'amiante du calori-
fugeage avant travaux + controle par un
organisme agree) 979.118 F

4. travaux de renovation et restauration 126.885.966 F

5. honoraires architectes 17.740.354 F

6. honoraires ingenieur stabilite 520.778 F

7. honoraires ingenieur techniques speciales 1.112.093 F

8. honoraires bureau SECO 624.481 F

9. Assurances 544.712 F

10. Regie (electricite, gaz, eau, telephone) 1.610.278 F

1. De uiteindelijke kostprijs, met opsplitsing van

- de aankoopprijs van het gebouw

- de kosten voor de renovatie

2. Wat is de huidige bestemming van dit prestigieuze gebouw?

3. Is het voor het publiek toegankelijk?

4. Wordt het gebouw verkocht of verhuurd en hoe luiden, in dit
laatste geval, de voorwaarden van de huurovereenkomst?

Antwoord: Hiema vindt het geachte lid de elementen voor het
antwoord op haar vraag.

Op 22 april 1988 geeft de Brusselse Gewestelijke Executieve
aan de GOMB de opdracht dit verlaten gebouw te restaureren en
er een nieuwe bestemming aan te geven, met medewerking van
de Stad Brussel.

De Solvaybibliotheek behoort toe aan de Stad Brussel. Het
gebouw werd bij akte van 24juni 1991 in erfpacht afgestaan aan
de GOMB voor een duur van 99jaar en voor de symbolische frank,
waarbij aan de GOMB de opdracht werd gegeven het pand te
vernieuwen en opnieuw geschikt te maken voor de door de Stad
Brussel voorziene doeleinden. Deze moeten namelijk van «peda-
gogische, culturele, wetenschappelijke aard zijn of geschikt zijn
voor onderzoek».

De restauratie van het gebouw (zowel van binnen als van buiten)
werd uitgevoerd in het kader van het Beschermingsbesluit van 8
augustus 1988 teneinde het gebouw zijn oorspronkeltjjke versie
terug te geven. H

De eindkosten van de operatie bedragen 150.669.605 fr. BTW
inbegrepen.

Dit bedrag wordt als volgt ontleend:

1. conservatoire maatregelen (sluiten van het
gebouw en weghalen en opbergen van de
glasramen) 241.993 fr.

2. voorafgaande onderzoeken (studie van de
structuur en de funderingen) 262.668 fr.

3. asbest (weghalen van het asbest van de
warmte-isolatie v66r de werken +
toezicht door een erkende instelling) 979.118 fr.

4. vernieuwings-en restauratiewerken 126.885.966 fr.

5. honoraria architecten 17.740.354 fr.

6. honoraria ingenieur stabiliteit 520.778 fr.

7. honoraria ingenieur bijzondere technieken 1.112.093 fr.

8. honoraria bureau SECO 624.481 fr.

9. Verzekeringen 544.712 fr.

10. Regieen (electriciteit, gas, water, telefoon) 1.610.278 fr.
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11. Frais divers (avocats, notaire, service
incendie, taxes) 147.16 4 F

11. Diverse kosten (advokaten, notaris,
dienst brandbestrijding, belastingen) 147.164fr.

Outre les subsides monuments et sites, la SDRB a assume Ie
coOt de la restauration du batiment sur ses fonds propres, a savoir
quelques 85 millions.

Une a.s.b.l. de gestion a ete. mise sur pied Ie 23 juin 1994
assurant la gestion du batiment.

La Bibliotheque n'est accessible au public que par Ie biais des
activites ou des expositions qui s'y deroulent ou de visites de
groupes de 25 personnes minimum. Elle a pu etre visitee par un
large public lors desjournees du patrimoine en 1994.

Du ler avril au 31 decembre 1995 s'est tenue 1'exposition
d'automates musicaux.

Un accord est intervenu avec la Ville de Bruxelles qui a decide
de loner la totalite du batiment.

A partir du 15 janvier 1995, la Ville de Bruxelles a estime plus
opportun de reserver les locaux precites a certains de ses fonc-
tionnaires et plus precisement au «Centre de Methodologie et de
Pedagogic appliquee» et de louer en plus les bureaux lateraux du
rez-de-chaussee et ceux de i'etage. Cette location limitee dans 1'es-
pace et dans Ie temps (heures de bureau, les jours ouvrables) doit
pcrmettre de continuer la location de la nef centrale et des mez-
zazines pour des activites diverses, principalement culturelles.

En outre, 1'a.s.b.l. de gestion est en negociation pour 1'annee
1996 pour presenter une exposition de peinture et des activites
culturelles litteraires et musicales. D'autre part, 1'a.s.b.l. assure la
couverture des charges par la location en soiree de la nef centrale
du bar.

Le montant cumule du lover prevu pour la Ville de Bruxelles
et des locations a caractere culturel doit permettre de couvrir les
frais de fonctionnement et d'entretien de 1'immeuble.

Naast de toelagen Monumenten en Landschappen, heeft de
GOMB de kosten voor de restauratie van het gebouw met eigen
middelen ten laste genomen, met name ongeveer 85 miljoen.

Op 23 juni 1994 werd een v.z.w. opgericht die instaat voor het
beheer van het gebouw.

De Bibliotheek is slechts voor het publiek toegankelijk ter
gelegenheid van activiteiten of tentoonstellingen die er zich afspe-
len, of groepsbezoeken van ten minste 25 personen. Tijdens de
open-monumentendagen in 1994 was het gebouw voor een breed
publiek te bezichtigen.

Van 1 april tot 31 december 1995 vond er de tentoonstelling
van de muziekautomaten plaats.

Er is een akkoord gesloten met de Stad Brussel die beslist heeft
het hele gebouw te huren.

Vanaf 15 januari 1995 achtte de Stad Brussel het meer aange-
wezen de voormelde lokalen voor te behouden aan sommigen van
haar beambten en meer bepaald aan het «Centrum voor Metho-
dologie en Toegepaste Pedagogies en tevens de kantoren aan de
zijkant op het gelijkvloers en de eerste verdieping te huren. Deze
huurregeling die beperkt is in ruimte en in tijd (kantooruren, werk-
dagen), moet het mogelijk maken de centrale beuk en de tussen-
verdiepingen verderte verhuren voorallerlei, voornamelijk cultu-
rele, activiteiten.

Bovendien is voor 1996 de v.z.w. die instaat voor het beheer
van het gebouw, aan het onderhandelen over een tentoonstelling
van schilderijen en culturele activiteiten van litteraire en muzikale
aard. Overigens zorgt de v.z.w. ervoor dat de lasten worden gedekt
door's avonds de bar van de centrale beuk te verhuren.

Met het gecumuleerde bedrag van de huur voorzien voor de
Stad Brussel en de huurgelden van de culturele activiteiten moet
het mogelijk worden de kosten voor de werking en het onderhoud
van het gebouw te dekken.

Question n° 65 de Mme Beatrice Fraiteur du 11 decembre
1995 (Fn):

Application de I'arrete du 19juillet 1990 relatifa I'acquisition
par les communes d'immeubles abandonnes.

Le ministre peut-il m'indiquer combien de demandes de sub-
sides ont ete introduites sur base de I'arrete de 1'Executif du 19
juillet 1990?

Comment ces demandes sont-elles reparties par annee et par
commune?

A quel stade de la procedure en sont les differents dossiers
introduits?

Combien de fois a-t-il tallu proceder a 1'expropriation pour cause
d'utilite publique a defaut d'accord a 1'amiable entre les parties?

Vraag nr. 65 van mevr. Beatrice Fraiteur d.d. 11 december
1995 (Fr.):

Toepassing van het besluit van 19 jiili 1990 met betrekking
tot de verwerving door de gemeenten van verlaten gehoiwen.

Kan de minister-voorzitter mij zeggen hoeveel subsidie-aan-
vragen op grond van het besluit van 19juli 1990 van de Executieve
werden ingediend?

Hoe zijn deze aanvragen per jaar en per gemeente verdeeld?

In weike fase van de procedure bevinden de ingediende dos-
siers zich?

Hoe vaak werd er gebruik gemaakt van de onteigening voor
redenen van openbaar nut omdat een minnelijke schikking tussen
de partijen onmogelijk was?



Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 fevrier 1996 (n° 6)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 februari 1996 (nr. 6) 485

Reponse: L'honorable membre trouvera ci-dessous les elements
de reponse a sa question.

Au total 154 demandes de subsides ont ete introduites sur base
de 1'arrete de 1'Executifdu 19juillet 1990.

La repartition par annee et par commune s'etablit comme suit:

Antwoord: Hierna zai het geachte lid de elementen terugvinden
in antwoord op haar vraag.

In totaal werden op grond van het besluit van de Executieve
van 19juli 1990 154 aanvragen om toelagen ingediend.

De verdeling perjaar en per gemeente ziet er als volgt uit:

Ann./Comm. 1991 1992 1993 1994 1995 Total Ja/Gem. 1991 1992 1993 1994 1995 Totaal

Auderghem
Bruxelles
Etterbeek
Evere
Ixelles
Jette
St-Gilles
St-Joose-t-N
Schaerbeek
Wol-St-P

8
11

17
34
6
8
9
15
10
24
26
1

Oudergem
Brussel
Etterbeek
Evere
Elsene
Jette
St.-Gillis
St-Josse-t-N
Schaarbeek
St-P.-Wol.

8
11

11

17
34
6
8
9
15
10
24
26

Total 38 33 34 19 30 154 Totaal 38 33 34 19 30 154

L'annexe (qui peut etre consultee au Greffe du Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale) montre Ie stade auquel se trouvent
les dossiers introduits entre 1991 et 1995.

La demande de subsides avec estimation du cout a ete faite par
la commune.

Une somme a ete engagee au budget regional.

Visa 1: Ie visa de paiement a ete donne.

Visa 2: Ie premier visa est expire sans que Ie paiement ait ete
realise, un nouveau visa ete donne.

Liquidation: L'acquisition a ete realisee et les subsides ont ete
verses.

• Annulation: des travaux ont ete fails par Ie proprietaire et
1'operation d'acquisition a ete annulee.

II a fallu proceder a une seule expropriation.

De bijiage (weike op de griffie geraadpleegd kan worden) geeft
het stadium weer waarin de dossiers die tussen 1991 en 1995
werden ingediend, zich bevinden.

De aanvraag om toelagen met kostenraming werd gedaan door
de gemeenten.

Een som werd vastgesteld op de gewestelijke begroting.

Visum 1: het visum tot betaling werd gegeven.

Visum 2: het eerste visum is verstreken zonder dat de betaling
werd uitgevoerd, een nieuw visum werd gegeven.

Vereffening: de verwerving werd uitgevoerd en de toelagen
werden overgemaakt.

Nietigverklaring: de werken werden door de eigenaar uitgevoerd
en de verwervingsverrichting werd nietig verklaard.

Er diende tot een enkele onteigening te worden overgegaan.

Question n° 66 de M. Robert Garcia du 11 decembre 1995
(N.):

Augmentation de la violence dans Ie centre de Bruxelles-
Ville etplus spccifiquement aux alentours du Beursschouwburg.

Ces derniers temps, les agressions et la criminalite ne cessent
d'augmenter dans Ie centre de Bruxelles. La rixe qui s'est
recemment deroulee a la porte du cafe de la Bourse prouve une
fois de plus que ce type de problemes ne se resout pas seulement
par 1'intervention d'agents de police supplementaires ni par la
repression. Le coeur du probleme porte sur la qualite de la vie
dans ce «quartier residentiel». Tant qu'on ne s'interessera qu'aux
bureaux, h6tels, etc. sans se soucier de 1'habitant du quartier, une
politique de prevention ou de repression centre ce type digressions
n'aura aucune chance de reussir. La ville de Bruxelles d'abord,
mais aussi la Region, sont manifestement ici en defaut.

Vraag nr. 66 van de heer Robert Garcia d.d. 11 december 1995
(N.):

Toenemend geweld in het centrum van de Stad Brussel, meer
specifiek rond de Beurssclwiiwburg.

De laatste tijd neemt de agressie en kriminaliteit in het centrum
van Brussel meer en meer toe. De recente steekpartij aan de
voordeur van het Beurscafe is een zoveelste bewijs dat dit soort
problemen niet enkel wordt opgelost door extra politiemensen in
te schakelen of door zeer repressiefte gaan optreden. De kern van
het probleem situeert zich op het vlak van de leefbaarheid van
deze «woonwijk». Zolang men enkel maar gei'nteresseerd is in
kantoren, hotels etc. maar geen oog heeft voor de buurtbewoner
heeft een preventief of repressief beleid tegen deze soort agressie
geen kans op slagen. Het is duidelijk dat de Stad Brussel in de
eerste plaats maar ook het Gewest hier in gebreke blijven.
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Le ministre peut-il me dire ce qu'il envisage de faire pour
redonner vie a ce quartier afin que les habitants, le personnel et
les visiteurs du Beursschouwburg puissent y deambuler en toute
securite?

Y a-t-il deja en concertation a ce sujet avec le bourgmestre de
la ville de Bruxelles? Si tel est le cas, quelles decisions concretes
ont ete prises pour s'attaquer a ce probleme?

Reponse: En reponse a 1'honorable membreJe 1'informe queje
compte prendre contact avec la police de la Ville de Bruxelles,
afin d'obtenir des informations precises sur la criminalite existant
au centre de Bruxelles et plus particulierement dans le quartier
du Beursschouwburg.

S'il s'avere que ce quartier connaTt une criminalite particu-
lierement forte, un groupe de travail pourrait etre mis sur pied,
reunissant les ministres regionaux competents en matiere de reno-
vation urbaine et d'amenagement du territoire, la commune de
Bruxelles-Ville et la police communale, et ce afin de degager des
solutions de reamenagement de 1'espace public visant a ameliorer
la situation d'insecurite.

Je rappelle a ['honorable mernbre que je mene des actions de
ce type dans d'autres quartiers difficiles de la Region bruxelloise,
comme 1'amenagement du Pare Bonnevie a Molenbeek.

Kan de heer minister mij mededelen weike zijn intenties zijn
om deze buurt weer leefbaar te maken zodat de bewoners, personeel
en bezoekers van de Beursschouwburg zich weerom veilig op straat
kunnen begeven?

Is hieromtrent reeds het nodige overleg gepleegd met de burge-
meester van de Stad Brussel? Zo ja, weike concrete afspraken
werden gemaakt om deze problematiek aan te pakken?

Antwoord: In antwoord op zijn vraag breng ik er het geachte
lid van op de hoogte dat ik voornemens ben contact op te nemen
met de politic van de Stad Brussel, teneinde precieze infonnatie
te verkrijgen over de criminaliteit in het centrum van Brussel en
meer bepaald in de wijk van de Beursschouwburg.

Indien blijkt dat deze wijk een bijzonder hoge criminaliteit kent,
zou een werkgroep kunnen worden opgericht, die samengesteld is
uit de gewestelijke ministers bevoegd inzake Stadsvernieuwing
en Ruimtelijke Ordening, de gemeenten van de Stad Brussel en
de gemeentelijke politie, en dit teneinde opiossingen te vinden
voor herordening van de openbare ruimte die deze toestand van
onveiligheid kunnen verbeteren.

Ik herinner het geachte lid eraan dat ik reeds acties van dit type
voer in andere moeilijke wijken van het Brussels Gewest, zoals
de aanleg van het Bonneviepark te Molenbeek.

Question n0 68 de M. Denis Grimberghs du 15 decembre 1995
(Fr.):

Pare Walckiers.

Le ministre a annonce, il y a deja plusieurs annees, que la
Region demanderait le transfert d'un terrain, situe entre 1'avenue
Zenobe Gramme et la rue Walckiers, appartenant a la Regie des
Bailments afin d'y amenager un pare regional.

Aujourd'hui, ce terrain n'est toujours pas accessible au public
et son amenagement n'est pas realise. Au contraire, le terrain est
dans un etat deplorable et la clfiture de celui-ci est realisee de
maniere telle que 1'on peut y voir un chancre portant atteinte a la
qualite du quartier dans lequel cet espace est situe.

Le ministre peut-il indiquer ce qu'il en est actuellement au
niveau de la propriety du site dit «Parc Walckiers»?

Peut-il m'indiquer quelles sont ses intentions en matiere d'ame-
nagement de ce site?

Reponse: Je confirme a 1'honorable membre ma volonte de voir
entrer le pare Walckiers a Schaerbeek dans le patrimoine regional.

Ce pare splendide tant par sa localisation que par sa richesse
ecologique meriterait, en effet, d'etre ouvert au public moyennant
quelques amenagements prealables.

Ce terrain, propriete du ministere federal des finances, a fait
I'objet de plusieurs demandes de ma part qui, & i'epoque, n'abou-
tirent pas.

Vraag nr. 68 van de heer Denis Grimberghs d.d. 15 december
1995 (Fr.):

Walckierspark.

Een aantal jaren geleden heeft de minister aangekondigd dat
het Gewest de overdracht zou vragen van een terrein van de Regie
der Gebouwen dat gelegen is tussen de Zenobe Grammelaan en
de Walckiersstraat om er een gewestelijk park aan te leggen.

Dit terrein is vandaag nog steeds niet toegankelijk voor het
publiek en het park is nog niet aangelegd. Integendeel, het terrein
verkeert in een erbarmelijke staat en de omheining is van die aard
dat men dit terrein mag beschouwen als een schandviek voor de
wijk waarin het zich bevindt.

Kan de minister mededelen wie thans eigenaar is van dit terrein,
dat bekend staat onder de naam "Walckierspark"?

Kan hij tevens preciseren wat hij van zins is inzake de aanleg
van dit park?

Antwoord: Ik bevestig het geachte lid mijn voornemen het
Walckierspark te Schaarbeek te laten opnemen in het gewestelijk
patrimonium.

Dit prachtige park, zowel door zijn ligging als door zijn ecolo-
gische rijkdom, zou echter voor het publiek moeten worden open-
gesteld mits enkele voorafgaande veranderingen.

Dit terrein, eigendom van hetfederale ministerie van Financien,
heeft het voorwerp uitgemaakt van verscheidene aanvragen van
mijnentwege die destijds tot niets hebben geleid.
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En debut d'annee, Ie 20janvier 1995, soucieux de respecter la
procedure, cette demande fut transmise au responsable de la
«Politique fonciere». Aucune suite ne m'a ete signal6ejusqu'ici.

Compte tenu du changement de ministre de tutelle, je relance
immediatement ce dossier aupres des collegues concernes.

Begin vorig jaar, op 20 januari 1995, werd deze aanvraag,
overeenkomstig de na te leven procedure, doorgegeven aan de
verantwoordelijke van het grondbeleid. Tot op heden werd ik nog
niet op de hoogte gebracht van enig gevolg.

Rekening houdende met de verandering van voogdijminister,
zai ik onverwijid dit dossier opnieuw bij de bevoegde collega's
voorleggen.

Question n° 69 de M. Alain Adriaens du 15 decembre 1995
(Fr.):

La recuperation des ferrailles dans les machefers de I'incine-
rateur.

Le rapport n° 2 sur 1'execution du plan dechets nous precise
page 29 les quantites de «materiaux ferreux» extraits chaque annee
de 1'incinerateur.

Je souhaiterais poser quelques questions au ministre au sujet
de cette utile recuperation:

1) Quels sont les chiffres pour 1'annee 1994 et pour les six pre-
miers mois de 1995?

2) Le passage des ferrailles dans 1'incinerateur modifie-t-il la
qualite de celles-ci vis-a-vis de leur futur recyclage?

3) QueIIe est la destination de ces ferrailles?

4) Quels furent les montants obtenus en recettes grace a la vente
des materiaux ferreux ces cinq dernieres annees?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de trouver, ci-dessous, la
reponse a sa question.

1. En i 994,10.134 tonnes de ferrailles ont ete recuperees et 5.045
tonnes durant les 6 premiers mois de 1995.

2. La qualite des ferrailles n'est pas alteree par le passage dans
1'incinerateur.

3. II y a, bien sur, lieu de separer convenablement les ferrailles
des machefers. Les ferrailles sont destinees a 1'entreprise la
plus offrante. Aujourd'hui, il s'agit d'un recuperateur en Region
flamande.

4. Les recettes globales de cette recuperation durant les 5 dernieres
annees s'elevent a 48.000.000 F.

Vraag nr. 69 van de heer Alain Adriaens d.d. 15 december
1995 (Fr.) :

Teriigwiiiiiiiig van schroot uit de slakken van de verbran-
diligsinstallatie.

Op bladzijde 29 van het tweede verslag over de uitvoering van
het afvalstoffenplan staat te lezen hoeveel ijzerhoudend materiaal
elk jaar in de verbrandingsinstallatie wordt gewonnen.

Ik had graag aan de minister enkele vragen gesteld over deze
nuttige terugwinning:

1) Wat zijn de cijfers voor 1994 en voor de eerste zes maanden
van 1995?

2) Met het oog op de recyclage van het schroot, wordt de kwaliteit
ervan aangetast door de behandeling die het ondergaat in de
verbrandingsoven?

3) Wat is de bestemming van dit schroot?

4) Wat is, voor dejongste vijfjaar, de opbrengst van de verkoop
van de ijzerhoudende materialen?

Anhvoord: Ik verzoek het geachte lid hierna het antwoord op
zijn vraag te vinden.

1. In 1994 werd 10.134 ton ijzerafval teruggewonnen en gedurende
de eerste 6 maand van 1995 5.045 ton.

2. De kwaliteit van het ijzerafval is onaangetast na verwerking in
de verbrandingsoven.

3. Het ijzerafval dient, vanzelfsprekend, goed van de slakken te
worden gescheiden. Het ijzerafval is bestemd voor de meest
biedende onderneming. Dit is tot op heden een recuperatie-
bedrijf in het Vlaamse Gewest.

4. De globale ontvangsten uit deze terugwinningsoperatie gedu-
rende de laatste 5 jaar bedragen 48.000.000 fr.

Question n° 70 de Mme Marie Nagy du 15 decembre 1995
(Fr.):

Le cadre jiiridique du College des delegues du Conseil.

Je lis dans le rapport du College des delegues du Conseil, que
dans le cadre des arretes d'application de 1'ordonnance du 29 aout
1991, aucune sanction n'a ete prevue envers les administrations et

Vraag nr. 70 van mevr. Marie Nagy d.d. 15 december 1995
(Fr.):

Jiiiidisch kader voor het College van de afgevaardigden van
de Raad.

In het verslag van het College van de afgevaardigden van de
Raad staat te lezen dat er in het raam van de uitvoeringsbesluiten
van de ordonnantie van 29 augustus 1991 geen enkele sanctie is



488 Questions et Reponses - Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale - 20 fevrier 1996 (n° 6)
Vragen en Antwoorden - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - 20 februari 1996 (nr. 6)

les communes qui ne se conformeraient pas aux dispositions des
arretes.

Par ailleurs, dans ce meme rapport, il apparait que Ie projet de
reglement d'ordre interieur approuve par Ie gouvernenient, n'a pas
ete sanctionne par un arrete gouvernemental; enfin qu'aucune so-
lution n'a ete trouvee au probleme de 1'assistance d'un traducteur
et a celui de la constitution, dans les locaux affectes aux activites
du College, d'un ensemble de textes et d'ouvrages relatifs au droit
de 1'environnement.

L'honorable ministre peut-il me dire:

- comment il compte remedier au probleme pose par 1'absence
de sanctions envers les administrations et les communes qui
ne se conformeraient pas aux dispositions des arretes?

- si un arrete a ete pris concernant Ie reglement d'ordre interieur
et, Ie cas echeant, m'en donner son contenu, sinon, me dire
pourquoi cela n'a pas ete fait?

- s'il a pu repondre aux demandes du College? Dans Ie cas
contraire, pour quelle raison et dans quel delai compte-t-il y
repondre?

Repoiise:

1. La plupart des administrations publiques qui ont recu des
demandes d'acces a 1'information en matiere d'environnement se
sont executees sans restriction. Les cas de refus d'acces sont done
marginaux et concernent 1'interpretation qu'il faut donner aux mots
information relative a l'environnement». La question s'est en effet
posee de savoir si une convention liant des partenaires publics et
prives dans une operation de renovation urbaine devait etre
consideree comme des informations relatives a 1'environnement.

A cet egard, une jurisprudence doit encore se constituer sur les
limites du champ d'application de I'ordonnance du 29 aout 1991.
Si on peut, en theorie, souhaiter une definition plus exacte du
champ d'application dans 1'ordonnance, elle comporte en germes
Ie danger d'une interpretation plus restrictive. Nous estimons pre-
ferable de resoudre au cas par cas les demandes qui ont un caractere
limite.

Ceci etant dit. Ie probleme des sanctions a 1'egard d'administra-
tions recalcitrantes est complexe. La definition de sanctions a
1'egard d'un pouvoir public, sans pouvoir atteindre directement la
responsabilite des personnes, est en effet difficile a realiser. Les
seules pistes dans lesquelles la reflexion s'est engagee son peu
convaincantes. II s'agit d'eventuellement condamner Ie pouvoir
public a une astreinte pour non diffusion de 1'information.

Une decision de refus d'acces a 1'information peut etre consideree
comme une decision administrative et a ce titre, faire 1'objet d'un
recours en annulation devant Ie Conseil d'Etat.

II faut rappeler que Ie Conseil d'Etat peut prononcer eventuel-
lement des astreintes.

Lorsque 1'administration refuse sans motif legal, 1'acces a 1'infor-
mation en matiere d'environnement. Ie demandeur pourrait even-

vastgesteld voor de administraties en de gemeenten die de besluiten
niet zouden naleven.

Uit hetzelfde verslag blijkt bovendien dat het ontwerp van
huishoudelijk reglement dat door de Regering werd goedgekeurd
niet door een regeringsbesluit is bekrachtigd en dat er geen opios-
sing is gevonden voor het probleem van het inschakelen van een
vertaler en van het samenbrengen, in de lokalen voor de activiteiten
van het College, van teksten en werken over milieurecht.

Kan de geachte minister mij zeggen:

- hoe hij het probleem van het ontbreken van sancties voor de
administraties en de gemeenten die de besluiten niet zouden
naleven denkt te verhelpen?

- ofer een besluit inzake het huishoudelijk reglement is genomen?
Zoja, wat de inhoud ervan is? Zo niet, waarom dit niet gebeurd
is?

- of hij een gunstig gevolg heeft kunnen geven aan de verzoeken
van het College? Of waarom niet en binnen weike termijn hij
zai antwoorden?

Antwoord:

1. De meeste overheidsbesturen hebben zonder enige beperking
gevolg gegeven aan de aanvragen om toegang tot de informatie
inzake leefmilieu. Gevallen van weigering van toegang doen zich
dus eerder zeiden voor en hebben betrekking op de interpretatie
die moet worden gegeven aan de woorden «informatie betreffende
het leefmilieu». Het was immers de vraag of een overeenkomst,
waarbij openbare en prive-partners zich verenigen voor een stads-
vernieuwingsoperatie, diende te worden beschouwd als informatie
betreffende het leefmilieu.

In dit verband dient zich nog een rechtspraak te vormen over
de beperkingen van het toepassingsveld van de ordonnantie van
29 augustus 1991. Een theoretisch juistere bepaling van het
toepassingsveld in de ordonnantie houdt in beginsel het gevaar in
van een meer beperkende interpretatie. Wij geven er de voorkeur
aan de aanvragen met beperkt karakter geval per geval te behan-
delen.

Dit terzijde gelaten, vormt het punt van de strafbepalingen ten
opzichte van weigerachtige besturen een ingewikkeld probleem.
Het is echter niet eenvoudig ten aanzien van een openbare macht
strafbepalingen te formuleren, zonder de verantwoordelijkheid van
de personen rechtstreeks te kunnen aantasten. De enkeic denkpistes
die werden aangesneden, zijn weinig overtuigend. De openbare
macht zou voor het niet verspreiden van de informatie tot een
dwangsom kunnen worden veroordeeld.

Een beslissing tot weigering van toegang tot de informatie kan
als een administratieve beslissing worden beschouwd en om die
reden het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring
bij de Raad van State.

Er dient aan herinnerd dat de Raad van State eventueel een
dwangsom kan uitspreken.

Wanneer het bestuur zonder wettelijke reden de toegang tot de
informatie inzake leefmilieu ontzegt, zou de aanvragcr aan de
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tuellement demander au Tribunal de Premiere Instance d'enjoindre
meme sous peine d'astreinte, 1'administration de communiquer
1'information demandee.

Je souhaite en outre souligner la saisine automatique du College
des delegues du Conseil sur base de 1'article 2, § 2 lorsque
1'administration refuse 1'information, sans que Ie demandeur n'ait
a introduire un quelconque recours. Cette saisine s'opere par la
transmission de la demande d'acces, accompagnee d'un exemplaire
ou d'une copie de la donnee et des motifs qui, selon 1'administration,
tendent a justifier Ie refus d'acces.

2. Le reglement d'ordre interieur est joint a la reponse.

J'ajoute que le gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale
a marque son accord sur ce projet en date du 8 decembre 1995.

3. Les demandes du College portent sur deux points:

1'assistance d'un traducteur;

la constitution d'une bibliotheque.

Le secretariat du College du Conseil etant assure par un agent
de 1'IBGE, la traduction peut aisement suivre le meme chemin.
Compte tenu du volume du travail du College, il serait inutile et
dispendieux d'engager un traducteur specifique.

S'agissant de la constitution d'une bibliotheque, les delegues
du Conseil peuvent, quand ils le souhaitent, faire usage de la
bibliotheque de 1'IBGE qui contient un nombre important de livres
specialises en droit de 1'environnement.

Rechtbank van 1 ste Aanleg kunnen vragen om zeifs op straffe van
een dwangsom het bestuur te gelasten de gewenste informatie mee
te delen.

Bovendien wens ik de nadruk te leggen op de automatische
aanhangigmaking bij het College van de Raadsafgevaardigden op
grond van artikel 2, § 2 wanneer het bestuur de informatie weigert
te geven, zonder dat de aanvrager een beroep hoeft in te stellen.
Deze aanhangigmaking gebeurt door overdracht van de toegangs-
aanvraag, vergezeld van een exemplaar of een kopie van de infor-
matie en de redenen die, volgens het bestuur, de toegangsweigering
kunnen verantwoorden.

2. Het huishoudelijk reglement wordt bij het antwoord gevoegd.

Ik voeg hieraan toe dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
op 8 december 1995 aan dit ontwerp haar goedkeuring heeft
gehecht.

3. De vragen van het College slaan op twee punten:

de hulp van een vertaler;

de oprichting van een bibliotheek.

Vermits het secretariaat van het College van de Raad wordt
gewaarborgd door een beambte van het BIM, kan de vertaling
gemakkelijk dezelfde weg volgen. Rekening houdende met het
werkvolume van het College, zou het zinloos en kostelijk zijn een
specifieke vertaler aan te werven.

Wat de oprichting van een bibliotheek betreft, kunnen de afge-
vaardigden van de Raad, wanneer ze het wensen, gebruik maken
van de bibliotheek van het BIM die een aanzienlijk aantal in het
milieurecht gespecialiseerde boeken bevat.

Question n° 73 de M. Alain Adriaens du 29 december 1995
(Fr.):

La mission deleguee de la SDRB dans le projet d'urbanisation
du site de I'hopital militairc.

Le communique de presse relatant les decisions du Consei]
des ministres dujeudi 7 decembre nous apprend que deux decisions
relatives & 1'ancien hfipital militaire ont etc prises par le gouver-
nement. L'une d'elles precise que le gouvernement a approuve une
modification de la mission deleguee de la SDRB dans le projet de
reurbanisation de 1'ancien h6pital militaire.

Le ministre veut-il bien me preciser en quoi consiste cette modi-
fication relative aux modalites de financement des logements so-
ciaux.

Reponse: La decision adoptee par le gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capilale lors de sa seance dujeudi 7 decembre 1995
est la consequence d'actes adoptes sous 1'ancienne legislature par
le gouvernement.

Au debut de 1995, le gouvernement de la Region de Bruxelles-
Capitale decida de modifier les modalites de financement des
logements sociaux. II etait decide de ne plus proceder & un paiement

Vraag nr. 73 van de heer Alain Adriaens d.d. 29 december
1995 (Fr.):

Aan de GOMB gedelegeerde opdracht in het herverstede-
lijkingsproject van het and militair hospitaal.

In de persmededeling na de ministerraad van 7 december staat
dat de Regering twee beslissingen heeft genomen met betrekking
tot het oud militair hospitaal te Elsene. Een ervan houdt in dat de
Regering een wijziging heeft goedgekeurd van de aan de GOMB
gedelegeerde opdracht in het herverstedelijkingsproject van het
oud militair hospitaal.

Kan de minister mij mededelen wat deze wijziging, die betrek-
king heeft op de financieringsmodaliteiten van de sociale woningen,
inhoudt?

Antwoord: De beslissing die door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering in haar zitting van donderdag 7 december 1995 werd
goedgekeurd, is liet gevolg van handelingen waarmee de Regering
tijdens de voorgaande legislatuur heeft ingestemd.

Begin 1995 besloot de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de
financieringsmodaliteiten van de sociale woningen te wijzigen.
Er zou niet meer worden overgegaan tot een betaling in tien annuT-
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en dix annuites mais a un firiancement direct assume par la Region
de Bruxelles-Capitale. Plus precisement, Ie Gouvernement chargea
la SDRB en accord avec la SLRB de renegocier Ie contrat avec
I'Association momentanee pour Ie paieinent des logements sociaux
et decida de phaser Ie paiement de ces memes logements sur quatre
annees, 1995 - 1996 - 1997 - 1998. Ce changement de modalite
de financement a permis une economic de 1'ordre de quelques 300
millions.

Le 12 septembre 1995, la Cour des Comptes a considere que Ie
changement de mode de financement devait etre concretise par
une revision des conventions entre la SLRB, la SDRB et I'Asso-
ciation momentanee.

C'est pourquoi, le gouvernement a amende la convention de
mission deleguee qu'il avait avec la SDRB de facon a preciser
expressement ces nouvelles modalites de financement des loge-
ments sociaux.

A la suite de cette modification de la mission deleguee de la
SDRB, les conventions qui en sont la consequence (convention
SLRB - SDRB, convention SDRB - Association momentanee)
furent eaalement modifiees.

teiten maar tot een rechtstreekse financiering die door het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest ten laste zou worden genomen. Meer
bepaald gaf, in overeenstemming met de BGH, de Regering aan
de GOMB de opdracht opnieuw te onderhandelen over een
overeenkomst met de Tijdelijke Vereniging voor de betaling van
de sociale woningen en besloot de betaling van diezelfde woningen
tespreidenovervierjaar, 1995- 1996- 1997- 198.Dezenieuwe
financieringsmodaliteit maakte het mogelijk ongeveer 300 miljoen
te besparen.

Op 12 September 1995 heeft het Rekenhof geoordeeld dat aan
de nieuwe financieringswijze concrete vonn diende te worden gege-
ven door een herziening van de overeenkomsten tussen de BGH,
de GOMB en de Tijdelijke Vereniging.

Om die reden heeft de Regering de overeenkomst van gedele-
geerde opdracht met de GOMB gewijzigd, teneinde deze nieuwe
financieringsmodaliteiten van de sociale woningen uitdrukkelijk
te preciseren.

Ingevolge deze wijziging van de gedelegeerde opdracht van de
GOMB, werden de overeenkomsten die emit voortvloeien (over-
eenkomst BGH - GOMB, overeenkomst GOMB - Tijdelijke Vere-
niging) eveneens gewijzigd.

Question n° 76 de M. Robert Garcia du 10 janvier 1996 (N.):

Ignorance du neerlandais par les porte-parole et les attaches
de presse.

Les redactions regionales bruxelloises de langue neerlandaise
se plaignent (selon moi & juste litre) que bon nombre (sinon la
plupart) des porte-parole et/ou attaches de presse de nos ministres
bruxellois ne connaissent pas le neerlandais ou ne veulent pas le
parler. Lorsque les journalistes neerlandophones ne passent pas
eux-memes au frangais, le dialogue est pratiquement impossible.
II n'est pas rare que les communiques et les invitations soient
redig6s exclusivement en francais et il arrive que 1'on oublie d'invi-
ter, volontairement ou involontairement, la presse neerlandophone
a des conferences de presse. 11 est done plus difficile a la presse
bruxelloise neerlandophone d'obtenirdes informations ce qui n'est
pas sans consequences pour 1'information destinee aux habitants
neerlandophones de Bruxelles.

II ne me revient evidemment pas d'intervenir dans le choix des
porte-parole ou des attaches de presse ni d'inflechir la politique
menee a 1'egard de la presse; il me semble toutefois evident que
pour etre porte-parole (au niveau local ou regional) d'un mandataire
dans la Region bilingue de Bruxelles-Capitale, il faut connaltre
les deux langues officielles du pays. D'ailleurs, il s'agit d'une
forme elementaire de courtoisie et de respect a 1'egard dujourna-
liste neerlandophone.

Les ministres et les secretaires d'Etat peuvent-ils m'informer
de ce qu'ils comptent faire pour remedier, dans 1'avenir, a ces
manquements regrettables a 1'egard de la presse neerlandophone?

Reponse: Contrairement a ce qu'affirme 1'honorable membre,
lorsque des journalistes neerlandophones s'adressent au cabinet
du ministre de 1'environnement, ils peuvent disposer de 1'ensemble

Vraag nr. 35 van de heer Robert Garcia d.d. 10 januari 1996
(N.):

Nederlandsonkimdigheid van woordvoerders enpersattach6s.

De Nederlandstalige regionale redacties Brussel klagen (in mijn
ogen zeer terecht) over het feit dat vele, zoniet de meeste, woord
voerders en/of persattaches van onze regionale Brusselse Minis-
ters Nederlandsonkundig of Nederlandsonwillig zijn. Wanneer de
Nederlandstalige journalisten niet zeif overschakelen naar het
Prans is een dialoog praktisch onmogelijk. Communiques en
uitnodigingen worden niet zeiden enkel in het Frans opgesteld en
het gebeurt dat men de Nederlandstalige pers vergeet, gewild of
ongewild, uit te nodigen op persconferenties. Dat bemoeilijkt de
nieuwsgaring voor de Nederlandstalige pers in Brussel, hetgene
op het stuk van «Nieuwsverslaggeving» ook gevolgen heeft voor
de Nederlandstalige inwoners in Brussel.

Uiteraard heb ik geen enkele zeggenschap in de keuze van
woordvoerders of persattaches, noch in het gevoerde beleid ten
aanzien van de pers, toch lijkt het mij vanzelfsprekend dat zij die
in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest als woordvoerder
van een mandataris actief zijn (regionaal of lokaal) minstens de
twee landstalen machtig zijn. Dat is trouwens een elementaire
vorm van beleefdheid en respect voor de Nederlandstalige jour-
nalist.

Kunnen de heren ministers en staatssecretarissen mij medelen
weike hun intenties zijn om in de toekomst aan deze spijtige tekort-
komingen ten aanzien van de Nederlandstalige pers te verhelpen?

Antwoord: Ondanks de beweringen van het geachte lid, kunnen
de Nederlandstalige journalisten over alle inlichtingen beschikken
in beide landstalen, telkens als ze zich tot het kabinet van de minis-
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des informations dans les deux langues nationales. En effet, non
seulement les dossiers et les decisions soumises au gouvernement
existent dans les deux langues mais encore, lorsque des evenements
ou des conferences de presse sont organises, les documents sont
distribu6s dans les deux langues. Enfin, les communiques reprenant
les decisions adoptees chaque semaine par Ie gouvernement de la
Region de Bruxelles-Capitale, sont diffuses dans les deux langues
nationales.

Par ailleurs, si d'aventure des journalistes neerlandophones qui
ont des difficultes & s'exprimer en francais ou & comprendre Ie
francais s'adressent au cabinet du ministre de 1'environnement, ils
peuvent disposer des informations et entrer en contact avec des
personnes parfaitement bilingues qui sont mises ^ leur disposi-
tion, ^i savoir Mme Gisele Courtois et M. Yves de Doncker.

Question n° 78 de M. Stephane de Lobkowicz du 12 janvier
1996 (Fr.):

Le contentieux He a I'octroi des primes de renovation, de
confort, de ravalement de facades.

Depuis de nombreuses annees deja, la Region de Bruxelles-
Capitale accorde des primes de renovation, de confort, de ravale-
ment de facades...

J'ai dej& eu 1'occasion de relever que I'octroi de ces primes a
suscite un certain contentieux.

J'aimerais connattre, pour chaque prime, et ceci pour les 3
dernieres annees, le nombre de demandes d'une part et le nombre
d'acceptations et de refus d'autre part.

Est-ce que pour cette periode ces refus ont toujours ete confirmes
par 1'administration ou, au contraire, est-ce que 1'administration
est revenue sur certains de ces refus apres negociation avec les
demandeurs?

Est-ce que, suite a un eventuel refus persistant de 1'administra-
tion, de nouvelles procedures ont ete engagees par les demandeurs
devant les tribunaux?

J'aimerais egalement savoir, ceci depuis la creation de ces
differentes primes, pour les procedures qui ont deja abouti, quelle
est la nature des jugements qui ont etc rendus? Etaient-ils favo-
rables ou non & 1'administration?

J'aimerais enfin connaitre le nom des avocats designes par la
Region pour la defendre dans ces differents dossiers et pour chacun
d'eux le nombre de dossiers attribues.

Reponse: En reponse a sa question susmentionnee, je pris 1' hono-
rable membre de trouver ci-apres les renseignements demandes.

1. Primes & la renovation

1993 1994 1995

Nombre de demandes 2.097 2.263 1.862
Nombre de promesses provisoires 1.947 1.876 1.681
Nombre de promesses definitives 1.603 1.274 1.554

Nombre de refus 299 319 236

ter van Leefmilieu wenden. Uiteraard, worden niet alleen de dos-
siers en de aan de regering voorgelegde beslissingen in de twee
talen opgesteld, maar ook de documenten, wanneer aangelegen-
heden of persconferenties zich voordoen, worden in beide talen
uitgedeeld. Ten slotte worden de wekelijkse Regeringsmedede-
lingen die de goedgekeurde beslissingen samenvatten, in beide
landstalen verspreid.

Daarenboven, ingeval Nederlandstalige journalisten moeilijk-
heden ondervinden met nun spreekvaardigheid of net begrip van
het Frans, en zich tot het kabinet van de minister van Leefmilieu
richten, dan kunnen ze over de nodige informatie beschikken en
in contact komen met personen die perfect tweetalig zijn en te
hunner beschikking staan, namelijk mevr. Gisele Courtois en de
heer Yves de Doncker.

Vraag nr. 78 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. 12 januari
1996 (Fr.):

Geschil inzake het toekennen van de premies voor renovatie,
comfort en gevelrenovatie.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent reeds verschillende
jaren premies toe voor renovatie, comfort en gevelrenovatie.

Ik heb er reeds op gewezen dat het toekennen van deze premies
aanleiding heeft gegeven tot een bepaald geschil.

Graag had ik voor dejongste driejaar vernomen hoeveel aan-
vragen voor elk van deze premies werden ingediend en op hoeveel
gunstig en ongunstig werd beschikt.

Werden de weigeringen tijdens deze periode telkens door de
administratieve diensten bevestigd of zijn deze diensten, na bespre-
king met de aanvragers, op een aantal van hun weigeringen terugge-
komen?

Hebben sommige aanvragers, ten gevolge van een aanhoudende
weigering, de zaak aanhangig gemaakt voor de rechtbank?

Voorts had ik graag geweten weike uitspraken de rechtbanken
hebben gedaan sinds het invoeren van de verschillende premies.
Waren deze uitspraken gunstig of ongunstig voorde administratieve
diensten?

Ten slotte vemam ik graag weike advocaten het Gewest heeft
aangewezen en hoeveel dossiers aan elk van hen is toevertrouwd.

Antwoord: In antwoord op zijn voornoemde vraag verzoek ik
het geachte lid Hierna de gevraagde inlichtingen te vinden.

1. Renovatiepremies

1993 1994 1995

Aantal aanvragen 2.097 2.263 1.862
Aantal voorlopige beloften 1.947 1.876 1.681
Aantal definitieve beloften 1.603 1.274 1.554

Weigeringen 299 319 236
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2. Primes ravalement de facades 2. Gevelreinigingspremies

1993 1994 1995 1993 1994 1995

Nombre de demandes
Nombre de promesses provisoires
Nombre de promesses definitives

542 500 455
442 450 521
564 410 444

Aanrtal aanvragen
Aantal voorlopige beloften
Aantal definitieve beloften

542 500 455
442 450 521
564 410 444

Nombre de refus 214 60 48 Weigeringen 214 60 48

3. Primes de confort

La prime de confort n'existe plus depuis Ie 15 mai 1990, arti-
cle 13, 4° de 1'arrete de 1'Executif de la Region de Bruxelles-
Capitale du 29 mars 1990, relatif a 1'octroi de primes pour la
renovation d'habitations, au benefice de personnes physiques.

11 est ^ noter que Ie nombre de refus contient aussi bien les
refus au moment de 1'introduction du dossier que ceux formules
au stade final de la promesse definitive.

4. Procedures judiciaires

a) Primes a la renovation

6 procedures entamees par 1'eventuel beneficiaire;
5 toujours en cours;
1 que la Region a perdue (sentence 12 decembre 1995): contenu
pas encore connu pour etudier les possibilities d'appel.

b) Prime au ravalement de facades

1 procedure entamee par 1'eventuel beneficiaire, la Region a
gagn6 mais Ie beneficiaire est alle en appel.

c) Avocats designes

MaTtre Van Gehucht: 2 dossiers;
MaTtre Gilbert: 1 dossier;
Ma?tre Lagasse: 4 dossiers.

3. Comfortpremies

Bestaat niet meer sinds 15 mei 1990, artikel 13, 4° van net
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 maart
1990, betreffende de toekenning van toelagen voor de renovatie
van woningen aan natuurlijke personen.

Er dient genoteerd te worden dat het aantal weigeringen zowel
deze omvat van bij indiening van het dossier als deze medegedeeld
in het eindstadium van de definitieve belofte.

4. Gerechtsprocedures

a) Renovatiepremies

6 procedures gestart door de eventuele begunstigde;
5 nog steeds hangend;
1 die het Gewest verioor (uitspraak 12 december 1995): inhoud
nog niet bekend om de mogelijkheid van beroep te bestuderen.

b) Gevelreinigingspremies

1 procedure gestart door de eventuele begunstigde, het Gewest
won maar de begunstigde ging in beroep.

c) Aangewezen advokaten

Meester Van Gehucht: 2 dossiers
Meester Gilbert: 1 dossier;
Meester Lagasse: 4 dossiers.

Secretaire d'Etat adjoint au
Ministre de 1'Amenagement du Territoire,

des Travaux publics et du Transport

Question n° 9 de M. Walter Vandenbossche du 26 septembre
1995 (N.):

Sortie Nrerpede.

Le service des Travaux publics de la Region de Bruxelles-
Capitale a ferine la sortie Neerpede depuis deux ans.

L'ancien gouvernement s'etait formellement engage it faire exe-
cuter immediatement les travaux necessaires. La situation actuelle
porte grandement prejudice aux projets economiques des commer-

Staatssecretaris toegevoegd aan de
minister belast met Ruimtelijke Ordening,

Openbare Werken en Vervoer

Vraag nr. 9 van de beer Walter Vandenbossche d.d. 26
September 1995 (N.):

Uitgang Neerpede.

Nu reeds gedurende twee jaren is de afrit Neerpede afgesloten
door de dienst Openbare Werken van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

De vorige regering beloofde ten stelligste onmiddellijk de
nodige werken te laten uitvoeren. De huidige situatie schaadt in
grote mate de economische plannen van de lokale middenstand
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cants des quartiers Neerpede et Marius Renard. Cette situation
est inacceptable.

Le ministre peut-il me dire a quelle date les travaux seront
reellement effectues?

Reponse: La sortie de Neerpede est fermee en raison des tra-
vaux de voirie prioritaires dans I'avenue de Luizenmolen.

L'adjudication des travaux pour la repartition et la modernisa-
tion du collecteur 0 150 de I'avenue Luizenmolen a Anderlecht a
eu lieu le 7 septembre 1995.

Le marche sera notifie a 1'entrepreneur au courant du mois de
janvier 1996 pour un montant total de 40.000.000 P.

Toutefois, compte tenu de la saison hivernale, ces importants
travaux d'egout ne pourront etre commences qu'au debut du
printemps 1996. Le delai d'execution des travaux est de 120 jours.

En attendant, I'avenue Luizenmolen (circulation alternative
dans les deux sens sur une seule voie de circulation) est accessi-
ble depuis le Ring via la sortie 14, comme indique par la signa-
lisation en place, et la rue Marius Renard reste egalement acces-
sible.

van de Neerpedewijk en de Marius Renardwijk. De toestand is
onaanvaardbaar.

Kan de heer minister mij laten weten wanneer de uitvoering
van de werken werkelijk is gepland?

Antwoord: De uitrit Pede is gesloten wegens prioritaire wegen-
werken in de Luizenmolenlaan.

De aanbesteding der werken aangaande de verdeling en moder-
nisering van de collector 0 150 in de Luizenmolenlaan te Ander-
lecht heeft plaatsgehad op 7 September 1995.

De opdracht zai aan de aannemer betekend worden in de loop
van de maand januari 1996, voor een totaal bedrag van
40.000.000 fr.

Rekening houdend met de winterperiode zullen die omvangrijke
rioleringswerken evenwel pas kunnen aangevat worden bij het
begin van de lente 1996. De uitvoeringstermijn van de werken is
120dagen.

In afwachting is de Luizenmolenlaan (alternatief verkeer in
beide richtingen op een rijstrook) vanafde Ring bereikbaar via de
afrit 14 zoals aangegeven door de geplaatste bewegwijzering en is
de Marius Renardstraat eveneens bereikbaar.

Question n° 24 de M. Stephane de Lobkowicz du 28 novembre
1995 (Fr.):

Apport de subsides des Communautes europeennes,

Pour la plupart des matieres gerees par les ministres et les
secretaires d'Etat de la Region de Bruxelles-Capitale, il est possi-
ble d'avoir recours - sous certaines conditions - a des subsides
specifiques de Ponds et de Programmes des Communautes euro-
peennes.

Je souhaiterais que Monsieur le ministre me donne les rensei-
gnements suivants:

1. A quels Ponds et Programmes europeens avez-vous eu recours
en vue d'une subvention eventuelle en 1995? Pourriez-vous
mentionner, par Ponds et/ouProgramme, quel est 1'initiative ou
le projet qui a ete introduit et quel est le montant du subside
demande?

2. Quels sont les Ponds et/ou Programmes europeens qui ont
subsidie des initiatives et projets bruxellois en 1994?

Reponse: J'ai 1'honneur de porter a la connaissance de 1'hono-
rable membre que:

1. En 1995, la Region a sollicite des subventions europeennes
aupres des «Telematics Applications Programme» concernant
«DRIVE II» et le «4th Framework Programmer ainsi qu'aupres
du programme «MED - URBS».

Les projets introduits et le montant des subsides demandes sont
les suivants:

Vraag nr. 24 van de heer Stephane De Lobkowicz d.d. 28
november 1995 (Fr.):

Subsidies van de Europese Gemeenschap.

Voor de meeste aangelegenheden waarvoor de ministers en de
staatssecretarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
bevoegd zijn, kunnen zij -onderbepaalde voorwaarden- een beroep
doen op bijzondere subsidies van Fondsen en Programma's van
de Europese Gemeenschap.

Graag had ik van de minister volgende inlichtingen verkregen :

Op weike Fondsen en Programma's heeft u in 1995 een beroep
gedaan met het oog op een eventuele subsidie? Kan u, per Pro-
gramma en/of per Ponds, vermelden welk initiatief of project
werd ingediend en wat het bedrag is van de gevraagde subsidie?

2. Weike Europese Fondsen en/of Programma's in 1994 subsi-
dies hebben gegeven voor Brusselse initiatieven of projecten?

Antwoord: Ik neb de eer de volgende inlichtingen aan het
geachte raadslid mede te delen:

1. In 1995 heeft het Gewest Europese toelagen aangevraagd bij
het «Telematics Applications Programme» bestemd voor
«DRIVE II» en het «4th Framework Programmer alsook bij
het programma «MED-URBS».

De ingediende projecten en het bedrag van de gevraagde
toelagen luiden als volgt:
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Pour«DRIVEII»

- Avenant au projet CITIES: 100 TdECU ont ete attribues par la
Commission europeenne pour la demonstration CITIES - G7
(RDS-TMC ET Phebus).

Pour Ie «4th Framework Programme»

- CAPITALS: 23.169,7 kECU pour la Region et ses partenaires:
les subsides accordes ont etc reduits par la Commission a 4000
kECU dont 592 kECU pour la Region et ses partenaires: la
participation de la Region a ce projet (1996 et 1997) est encore
subordonnee a 1'accord du Gouvernement de la Region de
BruxelIes-Capitale.

- MIRTO: 6000 kECU de subsides ont ete demand6s par des
societes privees en partenariat avec la Region (CIRB et AED):
2000 kECU ont ete attribues par la Commission dont 519,6
kECU pour les partenaires bruxellois: la participation de la
Region a ce projet (1996 et 1997) est encore subordonnee a
1'accord du gouvernement de la Region de BruxelIes-Capitale.

- WATS: 1132,8 kECU dont 25kECU pour la Region de BruxelIes-
Capitale: ce projet n'a pas ete retenu par la Commission euro-
peenne.

- SAFETY TUNES: 2294 kECU: ce projet n'a pas ete retenu par
la Commission europeenne.

- CIVILISATION: 1280 kECU dont 229kECU pour la Region et
ses partenaires: ce projet n'a pas ete relenu par la Commission
europeenne.

Pour«MED-URBS»

- METMED 3:282 kECU de subsides europeens pour 1'ensemble
des partenaires.

2. Les Fonds et Programmes qui ont subsidie des projets bruxellois
en 1994sont:

- Ie «Telematics Applications Programme - Telematics for Trans-
port Sector (DRIVE II) qui a subsidie entre janvier 1992 et
mars 1995 Ie projet CITIES;

- Ie programme «MED-URBS» de la DGI pour Ie projet
METMED 2;

- Ie programme «OUVERTURE» pour Ie projet ECOS (en col-
laboration avec les Relations Exterieures);

- Ie «FEDER» (projet EUROREGION - Groupe 2 - Ame-
nagement du Territoire);

- les budgets des DG XI, DG XIII et DG XVII (projet EURO-
REGION - Groupe 3 - Environnement).

Voor«DRIVEII»

Bijakte aan het project CITIES: 100 kECU werden door de
Europese Commissie verieend voor de demonstratie CITIES -
G7 (RDS-TMC en Phebus).

Voor het «4th Framework Programme»

CAPITALS: 23.169,7 kECU waarvan 6.306 kECU voor het
Gewest en zijn partners: de verleende toelagen werden door de
Commissie herleid tot 4.000 kECU waarvan 592 kECU voor
het Gewest en zijn partners: de deelname van het Gewest aan
dit project (1996 en 1997) dient nog door de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering te worden goedgekeurd.

MIRTO: 6.000 kECU werden als toelagen aangevraagd door
prive-maatschappijen in partnership met het Gewest (CtBG en
BUY): 2.000 kECU werden door de Commissie verieend,
waarvan 519,6kECU voor de Brusselse partners: de deelname
van het Gewest aan dit project (1996 en 1997) dient nog door
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering te worden goedgekeurd.

WATS: 1.132,8 kECU voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
dit project werd niet door de Europese Commissie weerhouden.

- SAFETY TUNES: 2.294 kECU: dit project werd niet door de
Europese Commissie weerhouden.

- CIVILISATION: 1.280 kECU waarvan 229 kECU voor het
Gewest en zijn partners: dit project werd niet door de Europese
Commissie weerhouden.

Voor«MED-URBS»

- METMED 3: 282 kECU aan Europese toelagen voor al de part-
ners.

2. De volgende Pondsen en Programma's hebben Brusselse pro-
jecten in 1994 betoelaagd:

- het «Telematics Applications Programme - Telematics for
Transport Sector (DRIVE II)» betoelaagde tussen januari 1992
en maart 1995 het project CITIES;

- het programma «MED-URBS» van de AD I voor het project
METMED 2;

- het programma «OUVERTURE» voor het project ECOS (in
samenwerking met Externe Betrekkingen);

- het «FEDER» (PROJECT EUROREGION - Groep 2 -
Ruimtelijke Ordening);

- de begrotingen van de AD XI, AD XIII en AD XVII (project
EUROREGION - Groep 3 - Milieubeheer).

Question n° 28 de M. Alain Adriaens du 8 decembre 1995
(Fr.):

Des voiries avenue de la Couronne, rues du TrOne et Ducale.

L'axe «avenue de la Coiironne/rue du Tr6ne/rue Ducale» est un
axe structurant prioritaire au PRD. La Region y a deja investi des

Vraag nr. 28 van de heer Alain Adriaens d.d. 8 december 1995
(Fr.):

Kroonlaan, Troonstraat en Hertogsstraat.

De as Kroonlaan, Troonstraat en Hertogsstraat wordt in het
GewOp aangeduid als een prioritaire structurerende as. Het
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sommes importantes sur Ie troncon place du Tr6ne/rue d'ldalie.
Des projets sont prevus pour Ie troncon allant jusqu'a la place
Biyckaert et nous apprenons par Ie communique du gouvernement
du 9 novembre que Ie federal va financer des travaux rue Ducale.
Ceci m'amene ^ poser au secretaire d'Etat les questions qui suivent.

1) Les peintures au sol realisees par la commune d'lxelles sur
Ie troncon de la rue du Trone renove aux frais de la Region ne
correspondent pas aux prescriptions du permis de batir. Lors de la
discussion du budget 1995, Ie ministre des Transports annoncait
qu'il allait assigner la commune d'lxelles pour non respect de ses
engagements (document A-325/3, p. 109). Plus d'un an plus tard
la situation est inchangee, les peintures au sol absurdes (impos-
sibles a respecter) et les amenagements pour cyclistes inexistants.

- Le nouveau secretaire d'Etat a-t-il decide d'agir a cet endroit?

- ConnaTt-il les embouteillages causes par une signalisation
incoh6rente?

- Des bandes de circulation moins irreflechies seront-elles
tracees?

- Le stationnennent illegal sera-t-il combattu? Comment?

- Les surlargeurs pour cyclistes seront-elles (une fois de plus)
sacrifices?

- Quelle est la programmation des travaux pour le troncon Idalie-
Biyckaert?

2)

- Des modifications par rapport au projet annonce sont-elies
envisagees?

3) Le troncon de la rue Ducale jouxtant le palais royal est
amenage avec des paves. L'excellent document sur les espaces
publics transmis par la Region nous apprend que de tels
amenagements peuvent etre silencieux et confortables. Or,
actuellement, la voirie est dans un triste etat: les paves ondulent,
les bus secouent leurs passagers etj'ose a^ peine parler des cyclistes
qui doivent etre dignes de notre premier ministre en voyage au
Texas pour parvenir a maitriser leur monture.

- Quel est le type de reamenagement prevu par 1'accord avec le
federal?

- Quel est le montant prevu des travaux?

- Dans quels ddais se deroulera le chantier a cet endroit?

RSponse: J'ai 1'honneur de faire part a 1'honorable membre
des informations relatives aux trois points de sa question.

1. En ce qui concerne le troncon de la rue du Trone entre la Place
du Tr6ne et la rue d'ldalie. Dans le cadre de 1'accord de
cooperation du 15 septembre 1993 et son avenant n° 1 du 29
juillet 1994, entre 1'Etat federal et la Region de Bruxelles-

Gewest heeft reeds aanzienlijke bedragen gemvesteerd voor het
deel tussen het Troonplein en de Idaliestraat. Er zijn plannen voor
het weggedeelte tot aan het Biyckaertsplein. In de regeringsmede-
deling van 9 november staat te lezen dat de federale Staat werken
in de Hertogsstraat zai financieren. Graag had ik de staatssecretaris
volgende vragen gesteld.

1) De wegmarkeringen die door de gemeente Elsene op het
voorrekening van het Gewest gerenoveerde gedeelte van de Troon-
straat zijn aangebracht, beantwoorden niet aan de voorschriften
van de bouwvergunning. Tijdens de bespreking van de begroting
1995 heeft de minister van verkeer medegedeeld dat hij de gemeen-
te Elsene zou dagvaarden wegens het niet-nakomen van haar
verplichtingen (stuk A-325/3, bladzijde 109). Meer dan een jaar
later is er niets veranderd, zijn de (onmogelijk in acht te nemen)
absurde wegmarkeringen nog steeds niet verwijderd en zijn er
nog steeds geen voorzieningen getroffen ten behoeve van de
fietsers.

- Heeft de nieuwe staatssecretaris beslist aldaar op te treden?

- Weet hij dat deze onlogische wegmarkeringen verkeersopstop-
pingen veroorzaken?

- Zullen beter doordachte rijstroken worden afgebakend?

- Zai er worden opgetreden tegen het fout parkeren? Hoe?

- Zullen de bredere rijstroken voor fietsers (eens te meer) worden
opgeofferd?

- Wat is de planning voor de werkzaamheden aan het gedeelte
tussen Idalie en Biyckaert?

2)

- Worden er wijzigingen ten opzichte van het aangekondigde
project in uitzicht gesteld?

3) Het wegdek van het weggedeelte van de Hertogsstraat in
de omgeving van het koninklijk paleis bestaat uit straatstenen. In
een uitstekend document van het Gewest over de openbare ruimten
staat te lezen dat zo'n wegdek geluidsarm en comfortabel kan zijn.
De weg is thans echter in een erbarmelijke staat: het wegdek is
golvend, de passagiers van de bussen worden dooreengeschud en
om hun stalen ros in bedwang te houden moeten de fietsers de
behendigheid hebben die de eerste minister tijdens zijn reis in
Texas tentoongespreid heeft.

- Waarin voorziet het akkoord met de federale overheid inzake
heraanleg?

- Wat is de kostprijs van deze werken?

- Wat is de duur van deze werken?

Antwoord: Ik heb de eer het geachte lid de volgende informatie
te verstrekken als antwoord op zijn drieledige vraag.

1. Het (Federale) Ministerie van Verkeerswezen en Infrastructuur
heeft de herinrichtingswerken van het vak van de Troonstraat
gelegen tussen de Troonplein en de Idaliestraat op eigen kosten
uitgevoerd in het kader van het samenwerkingsakkoord van 15
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Capitale, Ie ministere des Communications et de 1'Infrastructure
(Federal) a realise a ses frais les travaux de reamenagement de
la section precitee de la rue du Tr6ne.

Vu que Ie troncon Place du Tr6ne - Chaussee de Wavre a Ie
statut de voirie communale, que la signalisation et les mar-
quages constituent une "mesure de Police" et que la realisation
de toute signalisation et de tout marquage requiert 1'accord
prealable des Services de Police communale concernes, les
marquages ont etc realises de commun accord avec les Ser-
vices de Police de la Villede Bruxelles et de la commune d'lxei-
les.

Toutetbis, il faut remarquer que les dimensions et les materiaux
tant de la voirie, des trottoirs que des zones de stationnement
ont et6 executes suivant 'les modalites du permis d'urbanisme.
Celui-ci ne prevoyait pas de marquages pour cyclistes dans la
section concernee. Des bandes cyclables seront prevues, comme
indique sur les plans du permis d'urbanisme, dans la rue d'ldalie
et la section rue d'ldalie-Place Biyckaerts de la rue du Tr6ne.

Les travaux d'amenagement etant termines dans la section Place
du Tr6ne - rue d'ldalie par 1'Etat federal, tout changement de
signalisation ainsi que Ie contr61e sur 1'application de la signa-
lisation incombent a present a 1'autorite qui a la gestion de la
voirie publique, dans ses attributions c'est-a-dire la Ville de
Bruxelles et la commune d'lxelles.

2. Dans Ie cadre de 1'accord de cooperation precite, des travaux
d'egouttage et de voirie sont entrepris depuis Ie 18 septembre
1995 dans la rue d'ldalie, la rue du Tr6ne (troncon compris
entre la rue d'ldalie et la rue du Sceptre) et la place Biyckaerts.
La fin de ces travaux est prevue, compte tenu des intemperies
previsibles, pour la fin de 1'annee 1996.

Des modifications au projet initial sont envisagees dans Ie
troncon rue d'ldalie - chaussee de Wavre de la rue du Tr6ne.
Celles-ci font actuellement 1'objet d'une demande de permis
d'urbanisme, pour laquelle a eu lieu une concertation publique
a I'Hotel communal d'lxelles, Ie 11 octobre dernier apres une
enquete publique du 23 aoflt au 22 septembre 1995.

3. L'adjudication pour la remise en etat de la place du Tr6ne et du
troncon attenant de la rue Ducale a eu lieu au ministere des
Communications et de 1'Infrastructure Ie 13 novembre 1995.
Le cahier special des charges fixe un delai d'execution de 6
mois de calendrier.

I I est prevu un revetement en paves de porphyre pour les voiries.

L'offre la plus basse pour la realisation des travaux etait de
47.918.725 F (TVA incluse). Les travaux debuteront au
printemps 1996.

September 1993 en de bijakte nr. 1 van 29 juli 1994 tussen de
Federate Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Daar het vak Troonplein-Waversesteenweg een gemeenteweg
is, de signalisatie en de markeringen "politionele maatregelen"
zijn en voorhet aanbrengen van verkeerstekens en markeringen
in alle geval het voorafgaand akkoord van de betrokken gemeen-
telijke Politiediensten vereist is, zijn de markeringen uitgevoerd
in samenspraak met de Politiediensten van de Stad Brussel en
de gemeente Elsene.

Er dient echter op gewezen dat de afmetingen en de materialen
van zowel de rijweg, de voetpaden als de parkeerzones overeen-
stemmen met de voorschriften van de stedebouwkundige ver-
gunning. In deze werden geen markeringen voor fietsers gepland
langs bedoeld vak. Zoals aangeduid op de plans van de stede-
bouwkundige vergunning zijn wel fietsstroken gepland langs
de Idaliestraat en het vak Idaliestraat-BlyckaertspIein van de
Troonstraat.

De Federale Staat heeft de inrichtingswerkzaamheden in het
vak Troonplein-Idaliestraat beeindigd; veranderingen in de
signalisatie en het toezicht op de toepassing ervan vallen nu
onder de bevoegdheid van de beheerder van de openbare weg,
dit is de Stad Brussel en de gemeente Elsene.

2. In het raam van voornoemd samenwerkingsakkoord zijn sinds
18 September 1995 riolerings- en wegwerkzaamheden aan de
gang in de Idaliestraat, de Troonstraat (vak begrepen tussen de
Idaliestraat en de Scepterstraat) en het Biyckaertsplein. Reke-
ning houdend met de te verwachten slechte weersomstandig-
heden, is het einde van deze werken voorzien tegen eind 1996.

Men overweegt het oorspronkelijk ontwerp te wijzigen in het
vak Idaliestraat - Waversesteenweg van de Troonstraat. Met
het oog hierop is een aanvraag om stedebouwkundige vergun-
ning ingediend, waaroverop 11 oktoberjongstleden een publiek
overleg heeft plaatsgehad in het Gemeentehuis van Elsene, na
een openbaaronderzoek van 23 augustus tot 22 September 1995.

3. De aanbesteding voor het weer in goede staat brengen van het
Troonplein en het aangrenzende vak van de Hertogsstraat heeft
op 13 november 1995 plaatsgehad bij het ministerie van
Verkeerswezen en Infrastructuur. In het bijzonder bestek wordt
een uitvoeringstermijn van 6 kalendermaanden vastgesteld.

De bestrating van de wegen zai met portierkeien worden uitge-
voerd.

De laagste offerte voor de uitvoering van de werken bedroeg
47.918.725 fr. (incl. BTW). De werken worden aangevat in het
voorjaar 1996.

Question n° 44 de M. Roeland Van WaIIeghem du 2 fevrier
1996 (N).:

Absence de travaux d'epaiidage serieux dans la Region de
Bruxelles- Capitate.

Le samedi 30 decembre, les services meteorologiques ont
informe tout le pays du danger eventuel de formation de verglas.

Vraag nr. 44 van de heer Roeland Van WaIIeghem d.d. 2
februari 1996 (N.):

Nalaten van grondige strrooiniswerken in het Brussels
Gewest.

Op zaterdag 30 december jongstleden was heel het land inge-
licht door de weerkundige diensten over het mogelijk gevaar van
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Les consequences ne se sont d'ailleurs pas fait attendre. J'ai moi-
meme etc Ie temoin de ce chaos sur nos routes. J'empruntais 1'A-
12 depuis Breendonck. Les routes appartenant a la Region flamande
etaient, compte tenu des circonstances, praticables. J'ai done ete
fort etonne de constater que les routes, meme principales, de la
Region de Bruxelles-Capitale etaient extremement glissantes.

Vos services etaient-ils suffisamment prepares? Quelles mesures
allez-vous prendre pour eviterque cette situation ne se reproduise
dans I'avenir?

Reponse: Un epandage general preventif a ete realise entre 13
h et 14 h 30 Ie samedi 30 decembre 1995. L'administration s'est
ensuite mise en attente des previsions meteorologiques.

Vers 18 h 30, on a annonce du verglas a Wavre. Les services
ont ete rappeles.

A 19 h 30, les equipes de 1'Administration ont effectue les
epandages prioritaires (ponts, tunnels,...).

A partir de 20 h 00, les equipes commandees aux entreprises
commencaient 1'epandage generalise.

A 21 h 10,1'entreprise chargee des tournees 6 et 8 nous signal ait
que ses equipes seraient en retard & la suite d'un accrochage &
Halle. L'autoroute A 12 fait partie de ces tournees.

A 21 h 30, les equipes de 1'Administration qui terminaient les
epandages prioritaires ont pris Ie relais des entreprises sur ces
deux tournees.

Cet incident explique sans doute la situation rencontree par
monsieur Ie Depute.

Par ailleurs, il est possible que des differences climatologiques
ou de type de revetement de chaussee explique des differences
d'etat de la voirie. La periode prolongee de gel conjuguee a 1'exis-
tence d'un revetement drainant de la chaussee peut expliquer un
retard de 1'apparition du verglas sur ce type de chaussee vu sa
porosite.

II ressort des informations ci-dessus que 1'Administration a pris
toutes les mesures adequates face & la situation tout a fait
particuliere de la soiree du 30 decembre 1995.

Pour information, cette nuit-la, 156 tonnes de sel ont ete epan-
dues sur les voiries regionales.

II nous semble des lors inutile de prendre des mesures com-
plementaires. Dans ces situations exceptionnelles, il est impossi-
ble de parer instantanement & tous les incidents.

ijzelvorming. De gevolgen bleven dan ook niet uit. Ik was per-
soonlijk getuige van deze chaotische toestand op onze wegen.
Persoonlijk volgde ik de A-12 vanuit Breendonk. De wegen beho-
rende tot het Vlaams Gewest waren, alle omstandigheden in acht
genomen, goed berijdbaar. Groot was dan ook mijn verwondering
dat de wegen, zeifs de hoofdwegen behorende tot het Brussels
Gewest spiegelglad waren.

Waren uw diensten voldoende voorbereid? Weike maatregelen
zai U nemen om dit in de toekomst te vermijden?

Antwoord: Zaterdag 30 december 1995 werd tussen 13 en 14.30
uur een algemene voorbestrooiing uitgevoerd. Nadien heeft de
Administratie de weerberichten afgewacht.

Rond 18.30 uur werd ijzel gemeld in Waver. De diensten werden
weer opgeroepen.

Om 19.30 uur hebben de ploegen van de Administratie de
prioritaire bestrooiingen uitgevoerd (bruggen, tunnels,...).

Vanaf 20.00 uur zijn de bij de ondernemingen bestelde ploegen
begonnen met de algemene bestrooiing.

Vanaf 21.10 uur werd ons door de onderneming die instaat voor
de rondes 6 en 8 gemeld dat de ploegen vertraging zouden hebben
ingevolge een aannjding in Halle. De autosnelweg A-12 maakt
deel uit van die rondes.

Om 21.30 uur hebben de ploegen van de Administratie, weike
de prioritaire bestrooiingen beeindigden, die twee rondes van de
ondernemingen overgenomen.

Dit incident verklaart, ongetwijfeld, de toestand die het Raadslid
heeft vastgesteld.

Daarnaast kunnen verschillen van klimatologische aard of wat
betreft het type van wegverharding een verklaring geven voor de
verschillende staat van de wegen. De aanhoudende vorstperiode
en de aanwezigheid van een drainerende wegverharding kunnen
verklaren waarom de ijzelafzetting op dit type wegdek, gezien de
poreusheid ervan, met enige vertraging optreedt.

Uit de informatie hierboven blijkt dat de Administratie al de
passende maatregelen genomen heeft ten aanzien van de wel zeer
bijzondere toestand, die avond van 30 december 1995.

Ter informatie: die nacht werd op de gewestelijke wegen 156
ton zout gestrooid.

Het lijkt ons dan ook niet nodig om bijkomende maatregelen te
treffen. In dergelijke, uitzonderiijke omstandigheden kunnen alle
incidenten onmogelijk meteen verholpen worden.
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Secretaire d'Etat adjoint au Ministre
de 1'Economic, des Finances, du Budget,

de I'Energie et des Relations exterieures et
au Ministre de la Fonction publique,

du Commerce exterieur, de la Recherche
scientifique, de la Lutte centre 1'Incendie et

de 1'Aide medicale urgente

Question n° 14 de M. Dominiek Lootens du 19 janvier 1996
(N.):

Chercheurs etrangers.

Ces dernieres annees, des chercheurs etrangers ont ete engages
pour renforcer les equipes de recherche scientifique des universites
bruxelloises.

Le secretaire d'Etat peut-il me communiquer Ie nombre des
chercheurs concernes, leur nationalite; la periode pendant laquelle
ils ont ete actifs a Bruxelles, les equipes de recherche universitaire
qu'ils ont renforcees, les recherches qu'ils ont effectuees et la
maniere dont a etc reparti entre ces chercheurs 1'argent affecte a
leur recrutement? II s'agit bien evidemment des chercheurs subsi-
dies par la Region.

Reponse: J'ai I'honneur de donner a 1'honorable membre les
elements de reponse suivants:

Depuis juin 1995 le projet "Research in Brussels" est une de
mes competences.

La reponse a votre question est mentionnee dans le rapport
final etabli par 1'IRSIA. Ce rapport est disponible au Greffe du
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale.

Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
belast met Economic, Financien, Begroting,

Energie en Externe Betrekkingen en
aan de Minister belast met Openbaar Ambt,

Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk
Onderzoek, Brandbestrijding en

Dringende Medische Hulp

Vraag nr. 14 van de heer Dominiek Lootens d.d. 19 januari
1996 (N.):

Buitenlandse vorsers.

In net kader van het wetenschappelijk onderzoek werden de
voorbijejaren buitenlandse vorsers aangetrokken om de Brusselse
universitaire onderzoeksploegen te versterken.

Kan de Staatssecretaris mij meedelen om hoeveel vorsers het
hier gaat, tot weike nationaliteiten zij behoren, voor weike periode
zij hier actiefzijn geweest, weike onderzoekploegen aan onze uni-
versiteiten zij hebben vervoegd, met weike onderzoeken zij zich
hebben beziggehouden, en hoe de uitgetrokken gelden over deze
vorsers werden verdeeld?

Antwoord: Ik heb de eer het volgende aan het geachte lid mee
te delen:

Het project "Research in Brussels" behoort sinds juni 1995 tot
mijn bevoegdheden.

Het antwoord op uw vraag vindt u in het eindverslag opgesteld
door het IWONL, dat op de Griffie van de Brusselse Hoofdste-
delijke Raad ter beschikking ligt.

Question n° 15 do M. Serge de Patoul du 29 decembre 1995
(Fr.)i

Beneficiaires de {'allocation de base 24.10.12.07 du budget
1995.

[.'allocation de base du budget 1995, 24.10.12.07 de
21.300.000 F a ete utilisee.

Monsieur le secretaire d'Etat pourrait-il donner les sujets traites
dans les etudes suivantes:

Vraag nr. 15 van de heer Serge De Patoul d.d. 29 december
1995 (Fr.):

Begunstigden van de bedragen in basisallocatie 24.10.12.07
van de begroting 1995.

De basisallocatie 24.10.12.07 van de begroting 1995, te weten
21.300.000 fr., is aangewend.

Kan de Staatssecretaris mij mededelen wat het onderwerp is
van volgende onderzoeken?

VUB - voitures electriques
KUL - professeur Leman
Observatoire Royal
Hopital Militaire
Centre geographique cancer immobilier
Foret de Soignes
Bruxelles multiculturel
Bourse experiences urbaines
VUB-FUSL
Sanctions alternatives
ULB-BM

3.582.122 F
4.378.000 F
1.918.000 F
1.200.000 P
1.496.000 F
2.142.000 F

671.167 F
775.000 F

2.000.000 P
1.918.947 F

VUB - elektrische wagens
KUL - professor Leman
Koninklijk Observatorium
Militair Ziekenhuis
VUB - leegstand
Zonienwoud
Multicultureel Brussel
Beurs - Urban Experience
VUB - FUSL
Alternatieve sancties
ULB - BIM

3.582.122 fr.
4.378.000 fr.
1.918.000 fr.
1.200.000 fr.
1.496.000 fr.
2.142.000 fr.

671.167 fr.
775.000 fr.

2.000.000 fr.
1.918.947 fr.

Monsieur le secretaire d'Etat pourrait-il me donner 1'appar-
tenance communautaire de 1'institution beneficiant de la somme?

Kan de minister mij mededelen tot weike geineenschap de
instelling die het betrokken bedrag ontvangt, behoort?
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Reponse: J'ai 1'honneur de donner a 1'honorable membre les
elements de reponse suivants:

La reponse a votre question est mentionnee dans Ie tableau
suivant.

Antwoord: Ik heb de eer het volgende aan het geachte lid mee
te delen:

Het antwoord op uw vraag vindt u in de bijgevoegde tabel.

Partenaire

Partner

Sujet

Onderwerp

Total

Totaal

VUB - (N.) Evolution de la technologie des moyens de transport (e.a. vehicules routiers) et
de ['infrastructure correspondante, basee sur la securite, 1'efficacite et la protection
de 1'environnement 3.582.122 F
Evolutie van de technologie van de transportmiddelen (o.a. wegvoertuigen) en
van de bijhorende infrastructuur, gericht op de veiligheid, efficientie en
milieu-ontlasting - fase 11

KUL - (N.) Femmes enceintes sans papiers a Bruxelles: 1'application du Traite international des
droits de 1'homme de 1'ONU et du traite des droits economiques, sociaux et culturels 4.378.000 F
De toepassing van het Internationaal Verdrag van de Rechten van de Mens van de
UNO en van het verdrag inzake de economische, sociale en culturele rechten met
betrekking tot de problematiek van zwangere documentloze vrouwen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Observatoire royal de La realisation de mesures gravimetriques concernant Ie massif cambro-silurien du
Belgique - (N./Fr.) Brabant 3.836.650 F
Koninklijke Sterrenwacht van Zwaartekrachtmeting van het Massief van Brabant Hotyat + Anciaux
Belgie

Hopital Militaire - (N./Fr.)
Militair Hospitaal

Les effets de 1'oxygenotherapie hyperbare chez Ie brule 1.200.000 F
De invloed van hyperbare zuurstoftherapie bij de behandeling van ernstige brand-
wonden

VUB - (N.)

VUB - (N.)

L'inoccupation speculative dans la Region de Bruxelles-Capitale 1.496.000 F
De speculatieve leegstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

La protection et/ou la restauration des habitants naturels et la protection et
la conservation des especes dans la Foret de Soignes 2.142.000 F
De bescherming en/of restauratie van natuurlijke habitats en de bescherming en
het behoud van de soorten in het Zonienwoud

KUL - (N.)

De Beursschouwburg - (N.)

FUSL/VUB - (N./Fr.)

VUB - (N.)

ULB - (Fr.)

Brochure de la recherche: Approche cartographique de la dimension multi-culturelle
de Bruxelles 671.167 F
Brochure van het onderzoek: Cartografische benadering van het multiculturele Brussel

Urban experience - la dramaturgie d'une ville 775.000 F
Urban experience - de dramaturgic van een stad - fase II

Les principes general du droit de 1'environnement: une synthese 2.000.000 F
De algemene beginselen van het milieurecht: op zoek naar een synthese

Les sanctions alternatives pour des jeunes delinquants 1.918.947 F
AIternatieve sancties bij jonge delinquenten

La faisabilite et P etude de 1'aide technique a 1'accompagnement et a la revali-
dation: 1'accessibility du transport public 1.200.000 P
De haalbaarheid en de studies inzake technische hulp bij begeleiding en revalidatie
van mindervaliden: toegankelijkheid van het openbaar vervoer.
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Question n° 16 de M. Serge de Patoul du 29 decembre 1995
(Fr.):

Allocation de base 24.10.31.30 du budget 1995.

L'allocation debase24.10.31.30du budget 1995 de 1.500.000F
a ete utilisee.

Monsieur Ie secretaire d'Etat pourrait-il donner les sujets traites
par les differentes institutions qui ont beneficie d'un subside ainsi
que 1'appartenance communautaire des institutions en question et
Ie montant du sibside?

Reponse: J'ai 1'honneur de donner & 1'honorable membre les
elements de reponse suivants:

La reponse a votre question est mentionnee dans Ie tableau
suivant.

Vraag nr. 16 van de heer Serge De Patoul d.d. 29 december
1995 (Fr.):

Basisallocatie 24.10.31.30 van de begroting 1995.

De basisallocatie 24.10.31.30 van de begroting 1995, te weten
1.500.000 BEP, is aangewend.

Kan de staatssecretaris mij mededelen weike onderwerpen door
de instellingen die een subsidie hebben genoten, werden behan-
deld? Tot weike gemeenschap behoren ze en wat is het bedrag van
de subsidie?

Antwoord: Ik heb de eer het volgende aan het geachte lid mee
te delen:

Het antwoord op uw vraag vindt u in bijgevoegde tabel.

Beneficiaire

Begunstigde

Sujet

Onderwerp

Montant

Bedrag

Societe Royale Beige des
Electriciens - (N./Pr.)
Koninklijke Belgische Vereni-
ging der Elektrotechnici

KUB - (N.)

Hendrik Bevaert Stcihting -
(N.)

KUL - Institut de la geographic
sociale et economique - (N.)
KUL - Instituut voor sociale
en economische geografie

CITELEC - (N./Fr.)

Centre de Recherche et
d'Etudes Historiques de la
Seconde Guerre Mondiale -
(N./Fr.)
Navorsings- en Studiecentrum
voor de Geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog

St. Lukaswerkgemeenschap -
(N.)

L'organisation d'unejournee d'etude internationale concernant Ie transport et
la distribution de marchandises en ville et !e r61e des vehicules electriques 200.000 F
Organisatie van een Internationale studiedag over het transport en de distributie van
goederen in de stad en de rol van elektrische voertuigen

L'organisation d'un workshop scientifique: "Comparative Germanic Syntax Workshop" 200.000 F
Organisatie van de wetenschappelijke workshop: "Comparative Germanic Syntax
Workshop".

La publication des resultats de recherche concernant les aspects sociaux du logement
dans Ie quartier du Nord 49.000 F
Publicatie van de onderzoeksresultaten aangaande de sociale aspecten van huisves-
ting in de Noordwijk

L'organisation de symposium: "La minorite ethnique et la dualite sociale dans des
grandes villes de 1'Europe occidentale" 200.000 F
Organisatie van het symposium: "Etnische minderheden en maatschappelijke dualiteit
in de Westeuropese grote steden"

L'organisation du cours "Les vehicules electriques et hybrides" 20.000 F
Organisatie van de cursus "Elektrische en hybride voertuigen".

L'organisation du colloque: "La societe, la culture et les mentalites. L'impact de
la seconde Guerre mondiale en Belgique" 20.000 F

Organisatie van het colloquium: "Maatschappij, cultuur en mentaliteiten.
De impact van de Tweede Wereldoorlog in Belgie"

La publication des resultats de la programme de recherche "la ville compacte -
les quartiers Nord et Brabant" 200.000 F
Publicatie van de onderzoeksresultaten van het programma "de compacte stad —
de Brabantwijk en de Noordwijk"

L'organisation du congres scientifique "La securite sociale assuree" 20.000 F
Organisatie van het wetenschappelijk congres "De sociale zekerheid verzekerd"

L'organisation du colloque: "Quel avenir pour Ie droit de 1'environnement" 100.000 F
Organisatie van het colloquium: "Weike toekomst voor het Milieurecht?"

VUB - (N.)

Centre d'Etude du Droit de
1'Environnement - (Fr.)
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L'institut Meurice/CERIA
(N./Fr.)
Meurice-instituut/COOVI

VUB - (N.)

L'organisation du congres international "Applied Microbiology, 100 years after..." 200.000 F
Organisatie van het internationaal congres "Applied Microbiology, 100 years after..."

La publication de la recherche: "Les marchands et les entrepreneurs dans une ville
regionale: Bruxelles et Ie 18e siecle" 50.000 F
Publicatie van de studie "Negocianten en entrepreneurs in een regionale hoofdstad:
Brussel in de achtiende eeuw"

Sint-Lukasarchief - (Fr.) La publication "Art Deco et la Modernisation"
Publicatie "Art Deco en Modernisme".

60.000 F

Question n° 17 de M. Stephane de Lobkowicz du 10 janvier
1996 (Fr.):

Organisation de manifestations et d'evenements, publica-
tions, recours aux services de societes de relations publiques.

L'honorable ministre pourrait-il m'informer si, ces 3 dernieres
annees, votre departement ou votre cabinet ont eu recours, pour la
publication de catalogues, de journaux..., pour 1'organisation de
manifestations et d'evenements divers..., au concours de societes
de relations publiques ou de conseil en communication?

Pouvez-vous m'indiquer dans chaque cas a qui votre departement
ou votre cabinet a eu recours, avec quelle societe un contrat a ete
conclu et pour quel montant? Comment ont ete choisies les even-
tuelles firmes concernees?

Reponse: Le cabinet n'a pas eu recours aux services de societes
de relations publiques pour 1'organisation de manifestations, d'eve-
nements et de publication.

Vraag nr. 17 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. lOjanuari
1996 (Fr.):

Organisatie van manifestaties en happenings, piiblikaties,
inschakelen van public-relationsbureaus.

Kan de geachte minister me zeggen of zijn departement of
kabinet dejongste driejaar voor het publiceren van catalogi, info-
bladen..., voor het organiseren van diverse manifestaties en hap-
penings..., een beroep heeft gedaan op de diensten van public-
relationsbureaus of op communicatiedeskundigen?

Kan u mij voor elk geval zeggen op wie uw departement of
kabinet een beroep heeft gedaan, met wie er een contract werd
gesloten, welk bedrag daarmee gemoeid was en op weike wijze
de eventuele betrokken bedrijven geselecteerd werden?

Anhvoord: Op geen enkel public-relationsbureau werd beroep
gedaan in het kader van de Organisatie van manifestaties, publi-
caties en dergelijke.

Question n° 18 de M. Robert Garcia du 10 janvier 1996 (N.):

Ignorance du neerlandais par les porte-parole et les attaches
de presse.

Les redactions regionales bruxelloises de langue neerlandaise
se plaignent (selon moi a juste titre) que bon nombre (sinon la
plupart) des porte-parole et/ou attaches de presse de nos ministres
bruxellois ne connaissent pas le neerlandais ou ne veulent pas le
parler. Lorsque les journalistes neerlandophones ne passent pas
eux-memes au francais, le dialogue est pratiquement impossible.
II n'est pas rare que les communiques et les invitations soient
rediges exclusivementen francais et il arrive que 1'on oublied'invi-
ter, volontaireinent ou involontairement, la presse neerlandophone
a des conferences de presse. II est done plus difficile a la presse
bruxelloise neerlandophone d'obtenirdes informations ce qui n'est
pas sans consequences pour 1'information destinee aux habitants
neerlandophones de Bruxelles.

II ne me revient evidennment pas d'intervenirdans le choix des
porte-parole ou des attaches de presse ni d'inflechir la politique
menee a 1'egard de la presse; il me semble toutefois evident que
pouretre porte-parole (au niveau local ou regional) d'un mandataire

Vraag nr. 18 van de heer Robert Garcia d.d. 10 januari 1996
(N.):

Nederlandsonkundigheidvan woordvoerders en persattaches.

De Nederlandstalige regionale redacties Brussel klagen (in mijn
ogen zeer terecht) over het feit dat vele, zoniet de meeste, woord-
voerders en/of persattaches van onze regionale Brusselse Minis-
ters Nederlandsonkundig of Nederlandsonwillig zijn. Wanneer de
Nederlandstalige journalisten niet zeif overschakelen naar het
Prans is een dialoog praktisch onmogelijk. Communiques en
uitnodigingen worden niet zeiden enkel in het Frans opgesteld en
het gebeurt dat men de Nederlandstalige pers vergeet, gewild of
ongewild, uit te nodigen op persconferenties. Dat bemoeilijkt de
nieuwsgaring voor de Nederlandstalige pers in Brussel, hetgene
op het stuk van «Nieuwsverslaggeving» ook gevolgen heeft voor
de Nederlandstalige inwoners in Brussel.

Uiteraard heb ik geen enkele zeggenschap in de keuze van
woordvoerders of persattaches, noch in het gevoerde beleid ten
aanzien van de pers, toch lijkt het mij vanzelfsprekend dat zij die
in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest als woordvoerder
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dans la Region bilingue de Bruxelles-Capitale, il faut connaltre
les deux langues officielles du pays. D'ailleurs, il s'agit d'une
tonne elementaire de courtoisie et de respect & 1'egard dujouma-
liste neerlandophone.

Les ministres et les secretaires d'Etat peuvent-ils m'informer
de ce qu'ils comptent faire pour remedier, dans 1'avenir, a ces
manquements regrettables & 1'egard de la presse neerlandophone?

Reponse: Je suis tout & fait d'accord avec I'honorable membre,
Monsieur Robert Garcia, lorsqu'il estime que les portes-parole et
les attaches de presse des ministres et des secretaire d'Etat du
Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale doivent etre
bilingues. En effet, dans Ie cadre de la publicite de 1'administration,
il est necessaire de faciliter au maximum 1'acces a la politique
aussi bien au public qu'a la presse. Le manque de courtoisie ou la
non-connaissance d'une langue de la part des porte-parole et des
attaches de presse est inadmissible au vu de leur fonction.

En ce qui concerne mon cabinet, je signale a I'honorable mem-
bre que le bilinguisme etait une des exigences majeures du recru-
tement de mon attache de presse.

van een mandataris actief zijn (regionaal of lokaal) minstens de
twee landstalen machtig zijn. Dat is trouwens een elementaire
vorm van beleefdheid en respect voor de Nederlandstalige jour-
nalist.

Kunnen de heren ministers en staatssecretarissen mij medelen
weike hun intenties zijn om in de toekomst aan deze spijtige
tekortkomingen ten aanzien van de Nederlandstalige pers te ver-
helpen?

Antwoord: Ik ben net volledig eens met het geachte raadslid,
de heer Robert Garcia, dat de woordvoerders en persattaches van
ministers en staatssecretarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tweetalig dienen te zijn. In het kader van de openbaarheid
van bestuur is het immers noodzakelijk dat pers en publiek een zo
viot mogelijke toegang krijgen tot het beleid. Gebrek aan hofle-
lijkheid of taalonkundigheid vanwege - uitgerekend - de woord-
voerders en persattaches zijn onaanvaardbaar.

Voor wat mijn kabinet betreft, kan ik het geachte raadslid
meedelen dat ik bij de aanwerving van mijn persattache prioritair
rekening heb gehouden met de eis van tweetaligheid.

Question n° 19 de M. Francois Roelants du Vivier du 22janvier
1996 (Fr.):

Vehicules electriques - siiivi de la conference de 1993.

Le 22 juin 1993, plusieurs organisations interessees par le
developpement des vehicules electriques en zone urbaine orga-
nisaient unejournee d'etude sous votre patronage et avec 1'appui
financier de la Region, visant & "permettre aux responsables des
villes et aux autorites politiques de se faire une idee plus precise
du devenir de cette technologie de transport et du cadre necessaire
& son developpement".

Deux annees et demie apres cette initiative, force m'est de
constater que le r61e d'encouragement des pouvoirs publics &
1'egard de ce mode de deplacement non bruyant et non polluant
pour ce qui concerne les gaz d'echappement, n'a pas connu de
developpement.

Monsieur le secretaire d'Etat peut-il confirmer ou infinner cette
perception? Partage-t-il 1'opinion du professeur Maggetto,
secretaire general de 1'association europeenne des villes interessees
au vehicule electrique CITELEC et professeur sl la VUB, selon
qui "il faut amorcer la pompe en creant des incitants a travers des
flottes publiques" (de vehicules electriques).

Reponse: En reponse a sa question ecriteJ'informe I'honorable
depute, queje suis toujours convaincu du bienfait de 1'introduction
de vehicules electriques dans les services publics, comme je 1'ai
d'ailleurs declare a I'occasion de la Nocturne de Citelec lors du
Salon de 1'Automobile, de Motos et de Cycles au Heysel.

11 me semblait neanmoins opportun, etant donne qu'il s'agit
d'une technologie en pleine evolution, d'obtenir prealablement
I'assurance du bon fonctionnement d'un tel moyen de transport.

Vraag nr. 19 van de heer Francois Roelants du Vivier d.d. 22
januari 1996 (Fr.):

Elektrische voertiiigen - Follow-up van de conferentie van
1993.

Op 22 juni 1993 hebben verschillende organisaties die
belangstelling tonen voor de ontwikkeling van de elektrische
voertuigen voor de stedelijke gebieden onder uw bescherming en
met de financiele steun van het Gewest een studiedag georganiseerd
opdat de beleidsverantwoordelijken en de politieke overheden zich
een beter beeld zouden kunnen vormen van de toekomst van deze
vervoertechnologie en van de voorwaarden voor de ontwikkeling
ervan.

Twee en een halfjaar na dat initiatief stellen we vast dat de
overheid niet de nodige impulsen gegeven heeft aan die geluidloze
niet-vervuilende vervoerwijze.

Kan de staatssecretaris dat bevestigen of ontkennen? En deelt
hij de mening van professor Maggetto, secretaris-generaal van
CITELEC (de Europese vereniging van steden die gemteresseerd
zijn in het elektrisch voertuig) en professor aan de VUB, die zegt
dat men de zaken moet aanzwengelen door te zorgen voor openbare
vioten (van elektrische voertuigen).

Antwoord: In antwoord op zijn schriftelijke vraag, meld ik het
eerbiedwaardig lid, dat ik nog steeds geloof in de aanwending van
elektrische voertuigen in de openbare besturen, zoals ik het onlangs
nog verklaarde tijdens de Nocturne van Citelec op het Auto-, mo-
tor- en fietsensalon op de Heizel.

Aangezien het hier gaat om een technologie in voile evolutie,
leek het mij echter opportuun eerst de garantie te bekomen over
de bedrijfszekerheid van een dergelijk transportmiddel. In dat
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Dans cette optiquej'ai toujours apporte mon soutien aux projets
de recherche du prof. dr. ir, G. Maggetto de la VUB. Les resultats
indiquent que Ie developpement des vehicules electriques a atteint
un stade, permettant de les presenter aux communes comme alter-
native ecoligiquement acceptable pour leurs vehicules, qui ne
parcourent qu'un nombre limit6 de kilometres par jour.

Des lorsJ'ai 1'intention de signer une convention avec Citelec
pour la presentation des vehicules electriques aux ediles com-
munaux dans les mois a venir. D'autre part, j'envisage, lors du
prochain remplacement d'un vehicule de cabinet, d'opter pour un
vehicule electrique.

verband heb ik de onderzoeksprojecten aan de VUB van prof. dr.
ir. G. Maggetto steeds gesteund. De resultaten hiervan geven aan
dat de ontwikkeling van elektrische voertuigen een stadium bereikt
heeft, dat toelaat het voor te stellen aan gemeenten als ecologisch
verantwoord alternatief voor hun wagens die dagelijks slechts een
beperkt aantal kilometer afleggen.

Ik zai daarom een overeenkomst afsluiten met Citelec om de
elektrische voertuigen aan de gemeentelijke hoogwaardigheidsbe-
kleders voor te stellen tijdens de komende maanden. Ik overweeg
anderzijds om, bij de vervanging van een kabinetswagen, voor
een elektrisch voertuig te opteren.

Question n° 20 de M. Serge de Patoul du 23janvier 1996 (Fr.):

Etudes confiees h «Mens & Ruimte».

Monsieur Ie ministre-president pourrait-il m'indiquer, pour les
annees 1993 a 1996, Ie nombre d'etudes qu'il a confiees au bu-
reau «Mens & Ruimte»?

Pour chacune d'elles, pourrait-il m'indiquer Ie sujet traite. Ie
cout budgetise et reel?

Pourrait-il ggalement m'indiquer, si les resultats des etudes
ont ete mises a profit et, dans 1'affirmative, de quelle maniere?

Reponse: Une seule etude a ete confiee au bureau "Mens &
Ruimte" par contrat date du 29 novembre 1993.

Le montant engage et paye s'eleve a 3.047.250 F.

L'objet de cette etude, realisee avec la participation de 1'Institut
wallon de Namur, est double:

- elaboration d'un bilan energetique regional;

- actualisation des banques de donnees energetiques.

Ceci me permet d'obtenir un large eventail d'information en
matiere d'energie afm d'orienter la politique a mener.

Au niveau du secteur menager:

- repartition de la consommation d'energie sur une quinzaine de
projets (chauffage, frigo,...);

- evaluation de la penetration de differents appareils consom-
mateurs d'electricite: frigo, congelateur, machine a laver, etc...;

- evolution de la consommation d'dnergie dans le secteur menager
pendant la periode 1980-1992 et analyse de cette evolution;

- elaboration d'un bilan energetique de la consommation finale
pour le secteur menager pour 1992 selon le type de menage et
d'habitation;

- elaboration d'un bilan des emissions de SO , NOx, CO, par
type d'habitation.

Vraag nr. 20 van de heer Serge de Patoul d.d. 23 januari 1996
(Fr.):

Studies opgedragen aan «Mens & Riiimte».

Graag vernam ik van de minister-voorzitter hoeveel studies hij
van 1993 tot 1996 aan het bureau «Mens & Ruimte» heeft opge-
dragen.

Zou hij me voor elk ervan het onderwerp kunnen meedelen,
alsmede de gebudgetteerde en de reele kosten?

Zou hij me ook kunnen meedelen of de resultaten van de stu-
dies werden benut en zo ja, hoe?

Antwoord: Er werd slechts een enkele studie aan het bureau
"Mens & Ruimte" toevertrouwd door middel van een op 29
november 1993 gedateerd contract.

De vastgelegde en betaalde som bedraagt 3.047.250 fr.

Het doel van deze studie, die gerealiseerd werd in samen-
werking met het Waalse Instituut van Namen, is dubbel:

- opstellen van een regionale energiebalans;

~ actualiseren van de energiedatabanken.

Dit laat me toe een ruime waaier aan informatie te bekomen op
het vlak van energie om het te voeren beleid te kunnen orienteren.

Op het niveau van de huishoudelijke sector:

- verdeling van het energiegebruik over een 15-tal precedes
(verwarming, koelkast,...);

- raming van de penetratie van verschillende elektriciteit ver-
bruikende toestellen: koelkast, diepvries, wasmachine, enz.;

- evolutie van het energiegebruik in de huishoudelijke sector in
de periode 1980-1992 en de analyse hiervan;

- opstellen van een energiebalans van het eindenergieverbruik
voor de huishoudelijke sector voor 1992, volgens type van
huishouden en woning;

- opstellen van een emissiebalans voor SO2, NOx, CO2 per type
van woning.
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Au niveau du secteur des services et de 1'industrie:

actualisation de la banque de donnees reprenant la consom-
mation d'energie de la plupart des batiments consommateurs
d'energie de la Region et coordonnees des personnes a contacter
(;± 1.000 batiments);

elaboration de schemas specifiques de la consommation (selon
la consommation et Ie vecteur) d'apres Ie type d'utilisation
(bureaux, h6pitaux, commerce,...).

Au niveau du secteur des transports:

evaluation du bilan de la consommation du secteur des trans-
ports et participation aux mesures prises a d'autres niveaux de
la Region et visant une diminution de la consommation de
carburant et, par consequent, des emissions qui s'en suivent.

Au niveau de la cartographic:

a 1'aide du systeme URBIS, rediger la cartographic de la
consommation d'energie et des emissions atmospheriques.

Au niveau du bilan energetique:

realisation du bilan global, du bilan de transformation et celui
de la consommation finale (pour I'annee 1992 et discussion de
['evolution);

elaboration d'un bilan des emissions de SO,, NOx, CO^ pour
la totalite des activites dans la Region de Bruxelles-Capitale.

Op het niveau van de dienstensector en de Industrie:

actualisatie van de databank die het energiegebruik van de meest
energiegebruikende gebouwen van het Gewest weergeeft en
coOrdinaten van de contactpersonen (±, 1.000 gebouwen);

opstellen van specifieke consumptieschema's (naar verbruik
en naar vector) volgens type van gebruik (bureau's, zieken-
huizen, handel,...).

Op het niveau van de transportsector:

raming van de consumptiebalans van de transportsector en
deelname aan de maatregelen die op andere niveaus van het
Gewest genomen werden die de vermindering van het motor-
brandstofverbruik, en dus de ermee gerelateerde emissies, na-
streeft.

Op het niveau van de cartograFie:

aan de hand van het URBIS-systeem, de cartografie van het
energieverbruik, atmosferische emissies opstellen.

Op het niveau van de energiebalans:

realisatie van de globale balans, de transtbrmatiebalans en van
het eindenergieverbruik (voor hetjaar 1992 en bespreking van
de evolutie);

opstellen van een emissiebalans van SO2, NOx, CO2 voor het
geheel van activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Question n° 21 de M. Andre Drouart du 29janvier 1996 (Fr.):

Analyse statistique des coupures de gaz.

En analysant les statistiques de coupures de gaz fournies en
reponse & ma question ecrite (n° 7), je constate qu'il n'y aurait eu
aucune coupure en octobre, novembre et decembre 1995.

Le ministre peut-il me confinner ce fait?

S'agit-il d'une politique des societes de distribution de gaz qui
ne couperaient pas durant les mois les plus froids de I'annee?

Reponse: En reponse a sa question ecrite, j'ai 1'honneur de
communiquer a 1'honorable depute les elements de reponse sui-
vants:

Les donnees de la reponse & sa question ecrite n° 7 du 19
decembre 1995 comportaient erronement le chiffre "0" (zero) pour
le nombre de coupures du gaz durant les mois d'octobre, novembre
et decembre. En realite, je ne disposals pas encore des chiffres
des fournisseurs de gaz pour les mois concernes, si bien que le
chiffre "0" avait ete inscrit pour des raisons de traitement de texte.

Vraag nr. 21 van de heer Andre Drouart d.d. 29 januari 1996
(Fr.):

Statistisch onderzoek van de gasafsluitingen.

Uit de statistieken van de gasafsluitingen die ik heb gekregen
als antwoord op mijn schriftelijke vraag (nr. 7) blijkt dat er tijdens
de maanden oktober, novemberen december 1995 geen afsluitingen
zijn geweest.

Kan de minister dit bevestigen?

Is het mogelijk dat de gasmaatschappijen tijdens de koudste
maanden van 'het jaar geen afsluitingen uitvoeren?

Antwoord: In antwoord op zijn schriftelijke vraag, heb ik de
eer het geachte raadslid het volgende mee te delen:

De gegevens in het antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 7
van 19 december 1995, bevatten verkeerdelijk het cijfer"0" (geen)
voor de schorsingen van de maanden oktober, november en decem-
ber. Ik had immers voor die maanden nog geen gegevens verkregen
van de gasleveranciers, zodat het cijfer "0" om redenen van tekst-
verwerking werd ingevuld.
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Secretaire d'Etat adjoint
au Ministre-President

Question n° 25 de M. Alain Adriaens du 29 decembre 1995
(Fr.):

Projet (['urbanisation du site de I'hopital militare.

Le communique de presse relatant les decisions du Conseil
des ministres dujeudi 7 decembre nous apprend que deux decisions
relatives a 1'ancien hQpital militaire ont ete prises par le gouver-
nement. L'une d'elles precise que 131 et 341 millions ont ete oc-
troyes en 1995 et 1996 pour la construction des logements sociaux.
Le secretaire d'Etat veut-il bien clarifier 1'avancement du projet?

En particulier, peut-il m'apporter reponses aux questions
suivantes:

- Quels sont les montants budgetaires qui ont deja ete consacres
a cette operation, avec ventilation en:

- achat du terrain;
- construction des voiries, du pare et de la place publique;
- construction des logements sociaux?

- La construction des 253 logements sociaux progresse rapide-
ment. Dans quel delai est-il programme que les logements
sociaux pourront etre mis sur le marche?

- Ce lundi 11 decembre, des travaux ont repris sur la partie du
site situee a front de 1'avenue de la Couronne, soit dans la
partie devant abriter les bureaux. Le secretaire d'Etat peut-il
me preciser un calendrier des travaux pour les diverses phases
programmees: logements a prix determines, logements libres,
bureaux?

Les declarations a la presse du responsable du promoteur prive
associe a cette operation affirmant en substance que "les gabarits
imposes par la Region ne correspondent pas aux souhaits des
habitants" ne sont-ils pas inquietants? Les travaux tels que prevus
se r6aliseront-ils malgre la morosite du marche du logement? Des
revisions des permis d'urbanisme ont-elles etc sollicitees?

Reponse: L'honorable membre voudra bien trouver ci-dessous
les reponses aux questions posees.

Prealablement, il y a lieu de preciser que la gestion du site de
l'ex-H6pital militaire ne releve pas entierement de mes compe-
tences.

C'est le ministre qui a la renovation dans ses attributions qui
assure en ordre principal la reurbanisation du site et en particulier
la SDRB qui s'est vue confier, sous la legislature precedente, la
mission de mener a bien 1'operation.

La SLRB n'est concernee que par 1'acquisition, a la reception
provisoire, des 253 logements sociaux construits sur le site.

Je me limiterai des lors a repondre aux questions relatives aux
logements sociaux et suggere a I'honorable membre de poser les
questions relatives a 1'ensemble du site au ministre competent en
la matiere.

Staatssecretaris toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter

Vraag nr. 25 van de heer Alain Adriaens d.d. 29 december
1995 (Fr.):

Herverstedelijking van het militair hospitaal.

In de persmededeling na de ministerraad van 7 december staat
dat de Regering twee beslissingen heeft genomen met betrekking
tot het oud militair hospitaal te Elsene. Krachtens een ervan wordt
erin 1995 131 miljoenenin 1996341 miljoen toegekend voor het
bouwen van sociale woningen. Kan de Staatssecretaris mededelen
hoever dit project gevorderd is?

Kan hij mij in het bijzonder volgende vragen beantwoorden?

- Weike begrotingskredieten zijn reeds aan dit project besteed,
met uitsplitsing voor:

- de aankoop van het terrein
- de aanleg van de wegen, het park en het openbaar plein
- de bouw van de sociale woningen?

- Het bouwen van de 253 sociale woningen vordert snel, Tegen
wanneer kunnen ze op de markt worden gebracht?

Op maandag 11 december zijn de werken hervat in het gedeelte
langs de Kroonlaan, te weten in het gedeelte dat voor kantoren
bestemd is. Kan de Staatssecretaris mij mededelen wanneer de
verschillende fases - woningen met vastgestelde prijs, vrije
woningen, kantoren - moeten voltooid zijn?

De vertegenwoordiger van de prive-projectontwikkelaar die aan
dit project meewerkt, heeft aan de pers medegedeeld dat "de door
het Gewest opgelegde afmetingen niet overeenstemmen met de
wensen van de bewoners". Is dit niet zorgwekkend ? Zullen de
geplande werken worden uitgevoerd, ondanks de slapte op de
vastgoedmarkt? Werden herzieningen van de stedebouwkundige
vergunningen aangevraagd?

Antwoord: Het geachte lid zai hieronder het antwoord vinden
op de gestelde vragen.

Er dient vooraf te worden gepreciseerd dat het beheer van de
site van het voormalig Militair Hospitaal niet volledig onder mijn
bevoegdheid valt.

Het is de minister tot wiens bevoegdheid renovatie behoort die
vooral belast is met de verstedelijking van de site en in het
bijzonder de GOMB die tijdens de vorige legislatuur tot opdracht
heeft gekregen deze operatic tot een goed einde te brengen.

De BGHM is slechts betrokken bij de aanschaffing en de
voorlopige opievering van de 253 sociale woningen die op de site
te bouwen zijn.

Ik zai bijgevolg mijn antwoord beperken tot de vragen betref-
fende de sociale woningen en ik stel het geachte lid voor de vragen
in verband met de gezamenlijke site aan de hiervoor bevoegde
minister te stellen.
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Les montants budgetaires consacres aux logements sociaux par
la Region de Bruxelles-Capitale se repartissent sur quatre annuites,
b savoir:

- en 1995
- en 1996
- en 1997
- en 1998 (solde estime)

131.743.647 F
341.598.804 F
284.351.852 F
257.759.757 F

De begrotingsbedragen besteed aan de sociale woningen door
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verdeeld in vier annuT-
telten:

in 1995:
in 1996:
in 1997:
in 1998 (geraamd saldo):

131.743.647 fr.
341.598.804 fr.
284.351.852 fr.
257.759.757 fr

1.015.454.060 F

Sauf imprevus, les logements sociaux pourraient etre mis en
location an mois de janvier 1997 par les deux SISP designees
comme etant attributaires de ces logements, & savoir Ie Foyer
Ixellois pour les deux tiers et la societe ASSAM pour Ie tiers
restant.

1.015.454.060 fr.

Behalve onvoorziene omstandigheden zouden de sociale
woningen injanuari 1997 verhuurd kunnen worden door de twee
openbare vastgoedmaatschappijen, met name de "Foyer Ixellois"
voor 2/3 en de maatschappij ASSAM voor het resterende 1/3.

Question n° 26 de M. Stephane de Lobkowicz du 10 janvier
1996 (Fr.):

Organisation de manifestations et d'evenements, publica-
tions, recoiirs aux services de societes de relations publiqnes.

L'honorable ministre pourrait-il m'informer si, ces 3 dernieres
annees, votre departement ou votre cabinet ont eu recours, pour la
publication de catalogues, de journaux..., pour 1'organisation de
manifestations et d'evenements divers..., au concours de societes
de relations publiques ou de conseil en communication?

Pouvez-vous m'indiquer dans chaque cas a qui votre departement
ou votre cabinet a eu recours, avec quelle society un contrat a etc
conclu et pour quel montant? Comment ont ete choisies les even-
tuelles firiTies concernees?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de trouver ci-apres les
reponses aux questions susmentionnees.

Le Service logement n'ajamais conclu de contrats de publica-
tion et/ou d'organisation d'evenements ou de manifestations.

II en va de meme en ce qui concerne le service regional des
taxis et voitures de location avec chauffeur.

Quant a mon cabinet, il n'a pas eu, lui non plus, recours a ce
type de service depuis queje suis secretaire d'Etat a la Region de
Bruxelles-Capitale.

Vraag nr. 26 van de heer Stephane de Lobkowicz d.d. lOjanuari
1996 (Fr.):

Organisatie van manifestaties en happenings, publikaties,
inschakelen van piiblic-relationsbureaus.

Kan de geachte minister me zeggen of zijn departement of
kabinet dejongste driejaar voor het publiceren van catalogi, int'o-
bladen..., voor het organiseren van diverse manifestaties en hap-
penings..., een beroep heeft gedaan op de diensten van public-
relationsbureaus of op communicatiedeskundigen?

Kan u mij voor elk geval zeggen op wie uw departement of
kabinet een beroep heeft gedaan, met wie er een contract wcrd
gesloten, welk bedrag daarmee gemoeid was en op weike wijze
de eventuele betrokken bedrijven geselecteerd werden?

Antwoord: Ik verzoek het geachte lid hierna de antwoordcn op
zijn voornoemde vraag te vinden.

De Dienst Huisvesting heeft nooit kontrakten voor publikaties
en/of organisatie van manifestaties of evenementen afgesloten.

Het is ook waar betreffende de regionale taxidiensten en dien-
sten voor het verhuren van een voertuig met chauffeur.

Wat mijn kabinet betreft, heeft het ook geen beroep gedaan op
een dergelijke dienstverlening sinds mijn intrede als staats-
secretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Question n° 27 de M. Robert Garcia du 10 janvier 1996 (N.):

Ignorance du neerlandais par les porte-parole et les attaches
de presse.

Les redactions regionales bruxelloises de langue neerlandaise
se plaignent (selon moi ^ juste titre) que bon nombre (sinon la
plupart) des porte-parole et/ou attaches de presse de nos ministres
bruxellois ne connaissent pas le neerlandais ou ne veulent pas le
parler. Lorsque les journalistes neerlandophones ne passent pas

Vraag nr. 27 van de heer Robert Garcia d.d. 10 januari 1996
(N.):

Nederlandsonkundigheidvan woordvoerders enpersattaches.

De Nederlandstalige regionale redacties Brussel klagen (in mijn
ogen zeer terecht) over het feit dat vele, zoniet de mecste, woord-
voerders en/of persattaches van onze regionale Brusselse Minis-
ters Nederlandsonkundig of Nederlandsonwillig zijn. Wanneer de
Nederlandstalige journalisten niet zeif overschakelen naar het
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eux-memes au francais, Ie dialogue est pratiquement impossible.
II n'est pas rare que les communiques et les invitations soient
rediges exclusivement en francais et il arrive que 1'on oublie d'invi-
ter, volontairement ou involontairement, la presse neerlandophone
a des conferences de presse. II est done plus difficile a la presse
bruxelloise neerlandophone d'obtenirdes informations ce qui n'est
pas sans consequences pour 1'infomnation destinee aux habitants
neerlandophones de Bruxelles.

II ne me revient evidemment pas d'intervenirdans Ie choix des
porte-parole ou des attaches de presse ni d'inflechir la politique
menee a 1'egard de la presse; il me semble toutefois evident que
pouretre porte-parole (au niveau local ou regional) d'un mandataire
dans la Region bilingue de Bruxelles-Capitale, il faut connattre
les deux langues officielles du pays. D'ailleurs, il s'agit d'une
forme elementaire de courtoisie et de respect a 1'egard dujourna-
liste neerlandophone.

Les ministres et les secretaires d'Etat peuvent-ils m'informer
de ce qu'ils comptent faire pour remedier, dans 1'avenir, ^ ces
manquements regrettables a 1'egard de la presse neerlandophone?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de trouver ci-apres les
reponses aux questions susmentionnees.

Apres enquete, il apparatt que ce que reprochent lesjournalistes
neerlandophones est surtout Ie manque de dialogue. A cet egard,
je rassure 1'honorable membre.

En ce qui concerne mon cabinet, toutes les invitations et les
communiques de presse sont emis dans les deux langues, les dos-
siers de presse sont traduits systematiquement et les conversa-
tions telephoniques se font egalement dans les deux langues.

Frans is een dialoog praktisch onmogelijk. Communiques en
uitnodigingen worden niet zeiden enkel in het Frans opgesteld en
het gebeurt dat men de Nederlandstalige pers vergeet, gewild of
ongewild, uit te nodigen op persconferenties. Dat bemoeilijkt de
meuwsgarmg voor de Nederlandstalige pers in Brussel, hetgene
op het stuk van «Nieuwsverslaggeving» ook gevolgen heeft voor
de Nederlandstalige inwoners in Brussel.

Uiteraard heb ik geen enkele zeggenschap in de keuze van
woordvoerders of persattaches, noch in het gevoerde beleid ten
aanzien van de pers, toch Ujkt het mij vanzelfsprekend dat zij die
in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest als woordvoerder
van een mandataris actief zijn (regionaal of lokaal) minstens de
twee landstalen machtig zijn. Dat is trouwens een elementaire
vorm van beleefdheid en respect voor de Nederlandstalige jour-
nalist.

Kunnen de heren ministers en staatssecretarissen mij medelen
weike hun intenties zijn om in de toekomst aan deze spijtige
tekortkomingen ten aanzien van de Nederlandstalige pers te ver-
helpen?

Antwoord: Ik verzoek het geachte lid hierna de gevraagde
inlichtingen te vinden.

Uit een onderzoek blijkt dat wat de Nederlandstalige journa-
listen vooral verwijten is het gebrek aan dialoog. Ik wens hier-
omtrent het geachte lid gerust te stellen.

Wat mijn kabinet betreft, geschieden alle uitnodigingen en
persmededelingen alsmede de telefoongesprekken in beide talen
en wordt de inhoud van de persmappen systematisch vertaald.

Question n° 28 de M. Dominiek Lootens du 22 janvier 1996
(N.):

Demandes et octroi de logemenfs sociaux.

11 ressort de la reponse a la question ecrite n° 9 de mon collegue
Roeland Van Walleghem que vous refusez de communiquer la
repartition entre francophones, neerlandophones et etrangers de
1'occupation de logements sociaux.

Or, la reponse a la question n° 8 de mon collegue Roeland Van
Walleghem fait apparattre que la representation des Flamands est
de 7,6 % seulement dans les conseils d'administration des societes
de logement agreees. C'est 1& une sous-representation flagrante.

II ressort egalement d'une enquete que les societes bruxelloises
agreees de logement ne respectent pas la legislation linguistique.
Dans de nombreux cas, les neerlandophones ne peuvent pas se
faire comprendre dans leur langue. Dans son avis n° 19.107, la
Commission permanente de controle linguistique affirme sans
ambages que 1'image francophone que donnent d'elles-memes les
societes de logement a un lien direct avec Ie nombre restreint de
demandes emanant de neerlandophones, ce que la societe de
logement Floreal nous a confirme tres concretement dans une lettre
ou elle reconnait n'avoir aucun dossier en langue neerlandaise.

Vraag nr. 28 van de heer Dominiek Lootens d.d. 22 januari
1996 (N.):

Aanvragen en de toekenning van sociale woningen.

Uit het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 9 van mijn collega
Roeland Van Walleghem, blijkt dat u... weigert te antwoorden op
de vraag hoe de verdeling van het sociale woningbestand over
Nederlandstaligen, Pranstaligen en vreemdelingen is.

Nochtans blijkt uit het antwoord op vraag nummer 8 van mijn
collega Van Walleghem, dat de Vlamingen slechts voor 7,6% ver-
tegenwoordigd zijn in de Raden van Beheer van de erkende huis-
vestingsmaatschappijen. Dit is een schromelijke ondervertegen-
woordiging.

Tevens blijkt uit onderzoek dat de taalwetgeving door de
erkende Brusselse huisvestingsmaatschappijen niet wordt nage-
leefd. In vele gavellen blijken Nederlandstaligen niet in hun eigen
taal terecht te kunnen. In haar advies nr. 19.107 heeft de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht onomwonden gesteld dat het Frans-
talig beeld dat de huisvestingsmaatschappijen van zichzelf op-
hangen in direct verband staat met het geringe aantal aanvragen
van Nederlandstaligen. Dit wordt zeer concreet bevestigd door de
huisvestingsmaatschappij Floreal, die ons in een brief erkende
dat zij geen Nederlandstalige dossiers heeft.
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Pour les Flamands, il est done extremement difficile d'obtenir
un logement social a Bruxelles - ce probleme a des aspects sociaux,
mais aussi communautaires.

Le secretaire d'Etat peut-il des lors me communiquer pour
chaque societe de logement et par annee !e nombre de demandes
recues, ces cinq dernieres annees, de la part de neerlandophones
et le pourcentage de ces demandes neerlandophones par rapport
au nombre total de demandes.

Pouvez-vous egalement me faire connattre la proportion de
Bruxellois neerlandophones dans 1'ensemble des logements
sociaux attribues?

Reponse: Je vous prie de trouver ci-dessous la reponse a votre
question.

Je vous rappelle le fait que les societes de logements sociaux
ont une forme commerciale et que, conformement a la loi, ce sont
elles qui designent leurs propres administrateurs.

En ce qui concerne le respect de la legislation linguistique, je
vous prie de vous referer au compte rendu analytique de la seance
du Conseil du vendredi 12janvier 1996.

Le probleme du logement a Bruxelles n'est pas lie a 1'appar-
tenance a 1'un ou 1'autre regime linguistique: c'est un probleme
social que connaissent tous les Bruxellois, quelle que soit leur
origine.

L'Administration ne dispose pas de ces renseignements.

Het geraken aan een sociale woning in Brussel voor de Vla-
mingen is dus een ernstig probleem. Hieraan zijn zowel sociale
als communautaire aspecten verbonden.

Kan de staatssecretaris mij daarom voor eike huisvestings-
maatschappij meedelen hoeveel aanvragen zij de laatste vijfjaar
jaarlijks hebben ontvangen vanwege Nederlandstaligen, en welk
het aandeel van deze Nederlandstalige aanvragen is in net totaal
aantal aanvragen.

Kan u mij bovendien voor eike huisvestingsmaatschappij mee-
delen wat het aandeel is van de Nederlandstalige Brusselaars in
het totaal aantal toegekende sociale woningen?

Antwoord: Het geachte raadslid zai hieronder het antwoord op
zijn vraag vinden.

Ik herinner u eraan dat de sociale woonmaatschappijen handels-
maatschappijen zijn en dat ze krachtens de wet hun eigen
beheerders aanduiden.

Wat de inachtneming van de taalwetgeving betreft, verwijs ik
u naar het beknopt verslag van de vergadering van de Raad van
vrijdag 12januari 1996.

Het probleem van de huis vesting in Brussel houdt geen verband
met de taalgroep, het is een sociaal probleem dat alle Brusselaars
treft, weike ook hun oorsprong moge zijn.

Het Bestuur beschikt niet over dergelijke inlichtingen.

Question n° 29 de M. Dominiek Lootens du 23 janvier 1996
(N.):

Reductions de layer.

Suite a ma question n°20 sur les reductions de loyer, j'aurais
souhaite connaTtre pour chaque annee comprise entre 1990 et 1995
le nombre exact de dossiers introduits en francais et en neerlandais
et le nombre de demandes accordees, concernant les allocations
de loyer, les reductions pour families nombreuses dans le logement
social et les aides locatives du Ponds.

Je souhaiterais aussi connaTtre les montants exacts pourchacune
de ces categories distinctes.

Est-il egalement possible de communiquer, pour ces donnees,
la repartition entre Bruxellois francophones, Bruxellois neerlando-
phones et etrangers? '

Reponse: Je vous prie de bien vouloir vous referer a ma reponse
a votre question ecrite n° 20.

Je ne peux actuellement vous apporter d'in formations comple-
mentaires a ce sujet et ne peux que vous reaffirmer une fois de
plus que toutes les demandes sont satisfaites si elles repondent
aux criteres objectifs d'octroi.

Vraag nr. 29 van de heer Dominiek Lootens d.d. 23 januari
1996 (N.):

Hiiurverminderingen.

In aansluiting op mijn vraag nr. 20 had ik in verband met de
huurverminderingen voor dejaren 1990-1995, jaar perjaar, graag
exact vernomen hoeveel dossiers er in het Nederlands en het Frans
werden aangevraagd en toegekend, en dit respectievelijk voor de
huurtoelagen, de verminderingen voor kroostrijke gezinnen in
sociale woningen en de tussenkomsten van het Fonds.

Graag had ik tevens vernomen om weike bedragen het hier
precies gaat voor elk van de onderscheiden categorieen.

Kunnen dergelijke gegevens ook worden verstrekt in verband
met de verdeling tussen Nederlandstalige Brusselaars, Franstalige
Brusselaars en vreemdelingen?

Antwoord: Ik verwijs naar mijn antwoord op uw schriftelijke
vraag nr. 20.

Ik kan u thans geen bijkomende informatie in dit verband ver-
schaffen en kan maar bevestigen dat alle aanvragen positiefbeant-
woord worden indien ze de objectieve toewijzingscriteria vervullen,
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Question n° 30 de M. Serge de Patoul du 23janvier 1996 (Fr.):

Etudes confiees a «Mens & Riiimte».

Monsieur Ie ministre-president pourrait-il m'indiquer, pour les
annees 1993 & 1996, Ie nombre d'etudes qu'il a confiees au bu-
reau «Mens & Ruimte»?

Pour chacune d'elles, pourrait-il m'indiquer Ie sujet traite, Ie
cout budgetise et reel?

Pourrait-il egalement m'indiquer, si les resultats des etudes
ont ete mises a profit et, dans 1'affirmative, de quelle maniere?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de trouver ci-dessous la
reponse & sa question.

De 1993 ^ 1996 et a ma connaissance, aucune etude n'a etc
confiee au bureau "Mens & Ruimte" ni par Ie ministre du logement,
ni par la SLRB, ni par 1'Administration.

Vraag nr. 30 van de heer Serge de Patoul d.d. 23 januari 1996
(Fr.):

Studies opgedragen aan «Mens & Ruimte».

Graag vernam ik van de minister-voorzitter hoeveel studies hij
van 1993 tot 1996 aan het bureau «Mens & Ruimte» heeft opge-
dragen.

Zou hij me voor elk ervan het onderwerp kunnen meedelen,
alsmede de gebudgetteerde en de reele kosten?

Zou hij me ook kunnen meedelen of de resultaten van de stu-
dies werden benut en zo ja, hoe?

Antwoord: Ik verzoek het geachte raadslid het antwoord op
zijn vraag hieronder te vinden.

Voor zover ik weet hebben noch de minister bevoegd voor
huisvesting, noch de BGHM noch het Bestuur tussen 1993 en 1996
studies aan het bureau "Mens en Ruimte" toevertrouwd.

Question n° 31 de M. Philippe Debry du 19janvier 1996 (Fr.):

Le montant ({'allocation de solidarite versus par la Region
aiix Societes immobilizes de service public.

Le contrat de gestion pass6 entre la Region et la SLRB prevoit
qu'une allocation de solidarite regionale couvre 2/3 du deficit so-
cial des SISP.

Le ministre peut-il m'informer du montant total du deficit so-
cial de ces societes en 1993, 1994 et 1995?

Le ministre peut-il egalement rappeler le montant verse a la
SLRB pour ces trois annees?

Reponse: Je prie 1'honorable membre de trouver ci-dessous la
reponse & sa question.

Le montant total du deficit social des SISP etait

en 1993de281.813.192F
en 1994de280.2I8.402F
en 1995de303.042.450F.

Le montant verse par la SLRB aux SISP a ete de 180.000.000 F
en 1993 et 1994 et est de 190.000.000 F pour 1995.

Vraag nr. 31 van de heer Philippe Debry d.d. 19 januari 1996
(Fr.):

Het bedrag van de solidariteitstoelage gestort door het Gewest
aan de openbare vastgoedmaatscliappijen.

Het beheerscontract tussen het Gewest en de GOMB bepaalt
dat de solidariteitstoelage van het Gewest 2/3 dekt van het sociaal
tekort van de OVM's.

Kan de minister me het totale bedrag van het sociaal tekort van
deze maatschappijen voor 1993, 1994 en 1995 meedelen?

Kan de minister me zeggen welk bedrag de jongste drie jaar
aan de GOMB gestort is?

Antwoord: Ik verzoek het geachte raadslid het antwoord op
zijn vraag hieronder te vinden.

Het totale bedrag van het tekort van de openbare vastgoed-
maatschappijen beliep

281.813.192fr.in 1993
280.218.402 fr. in 1994
303.042.450 fr. in 1995.

Het bedrag gestort door de BGHM aan de openbare vastgoed-
maatschappijen beliep 180.000.000 fr. in 1993 en 1994 en
190.000.000fr.in 1995.
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Ministre-President du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale,
charge des Pouvoirs locaux, de 1'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites

Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen

19.7.1995 3 Stephane de Lobkowicz * Missions d'etudes. 403
Onderzoeksopdrachten.

19.7.1995 5 Stephane de Lobkowicz * Organigramme du personnel charg6 du departement de 1'inrormatique
dans les differentes communes. 403

Organogram van de afdeling informatica in de verschillende gemeenten.

28. 7.1995 7 Stephane de Lobkowicz ** Etudes et recherches confiees a des organismes exterieurs. 429
Studies en onderzoeken opgedragen aan externe organen.

27.7.1995 10 Stephane de Lobkowicz ** Refection des trottoirs. 435
Herstelling van de trottoirs.

19.9.1995 12 Marc Cools * Les travaux subsidies. 403
De gesubsidieerde werken.

26.9.1995 20 Marc Cools * Demandes des communes aupres du comite d'acquisition. 404
Aanvragen van gemeenten bij het comite van aankoop.

5.10.1995 23 Stephane de Lobkowicz * Accords deprincipe pour Ie versementde subsides faits sous la pr6cedente
legislature. - Possibilites de realisation. 404

Principeakkoorden voor het storten van de subsidies van de vorige
zittingsperiode. - Nalevingskansen.

5.10.1995 24 Walter Vandenbossche * Evolution des transferts par rapport aux recettes totales dans les 19
communes. 404

De evolutie van de overboekingen ten aanzien van de totale ontvangsten
inde 19 gemeenten.

5.10.1995 26 MarieNagy ** Dispositions indicatives du Plan regional de developpement (Question
du 7 fevrier 1995 restee sans reponse). 438

Onbeantwoorde vraag van 7 februari 1995.

8.11.1995 34 AndreDrouart ** Part de la Region dans 1'organisation de 1'Euro-foot 2000. 439
Bijdrage van het Gewest in de organisatie van Euro-foot 2000.

30.10.1995 35 AndreDrouart ** Ecole regionale et mtercommunale de police (ERIP). 440
Gewestelijkeen Intercommunale Politieschool (GIP).

30.10.1995 37 Denis Grimberghs ** Situation des operations realisees par Ie Fonds regional bruxellois de refi-
nancement des tresoreries communales. 442

Staat van de verrichtingen van het Brussels Gewestelijk Ponds voor
Herfinanciering van de Gemeentelijke Thesaurieen.

30.10.1995 39 Brigitte Grouwels * Rapports relatifs a 1'application des lois linguistiques. 404
Verslagen omtrent de toepassing van de taalwetten.

30.10.1995 42 Brigitte Grouwels ° Donnees relatives aux agents de police dans les 19 communes. 424
Gegevens met betrekking tot de politieagenten in de 19 gemeenten.
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17.11.1995 46 Stephane de Lobkowicz * Subventions speciales aux communes en vue de promouvoir 1'integration
et la cohabitation des differentes communautes. 404

Bijzondere toelagen aan de gemeenten ter bevordering van de integratie
en het samenleven van de verschillende gemeenschappen.

17.11.1995 47 Stephane de Lobkowicz * Presence d'echevins flamands dans les communes bruxelloises (appli-
cation de 1'article I'-'1' de la loi du 16 juin 1989 portant di verses refor-
mes institutionnelles). 404

Aanwezigheid van Vlaamse schepenen in de Brusselse gemeenten (toe-
passing van artikel 1 van de wet van 16juni 1989 houdende diverse
institutionele hervormingen).

23.11.1995 52 Denis Grimberghs ° Contrats de securite. 424
Veiligheidscontracten.

28.11.1995 53 GuyVanhengel * Exonerations de paiement pour les parcmetres et les horodateurs dans la
Region de Bruxelles-Capitale. 405

Vrijstellingen van betaling aan parkeermeters en parkeerautomaten in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

28.11.1995 54 GuyVanhengel * Accueil unilingue du public a 1'occasion de 1'exposition Amedee Lynen
au musee Charlier. 405

Eentalig onthaal van het publiek ter gelegenheid van de tentoonstelling
Amedee Lynen in het Charliermuseum.

28.11.1995 55 MarieNagy ** Le financement des guides touristiques parus recemment sur Bruxelles. 443
Financiering van de toeristische gidsen voor Brussel die onlangs

verschenen zijn.

28.11.1995 56 Stephane de Lobkowicz ** Aide a la restauration d'immeubles classes. 444
Steun voor de restauratie van beschermde gebouwen.

28.11.1995 58 Stephane de Lobkowicz * Apport de subsides des Communautes europeennes. 405
Subsidies van de Europese Gemeenschap.

28.11.1995 59 Serge de Patoul * Cadre linguistique dans les administrations communales. 405
Taalkader in de administratieve diensten van de gemeenten.

11.12.1995 64 DominiekLootens ° TCT. 424
De DAC-betrekkingen.

11.12.1995 68 Stephane de Lobkowicz * Deficit des CPAS supporte par les communes. 405
Deficit van de OCMW's dat door de gemeenten wordt gedekt.

11.12.1995 71 Stephane de Lobkowicz * Intervention des communes dans le deficit des hopitaux et des CPAS. 405
Huip van de gemeenten aan ziekenhuizen en OCMW's.

11.12.1995 73 Stephane de Lobkowicz * Avocats defendant les interets de la Region. 405
Advocaten die de belangen van het Gewest verdedigen.

15.12.1995 74 DominiekLootens ° Societes de depannage. 424
Detakelbedrijven.

15.12.1995 76 DominiekLootens * Subsides au periodique «Le Marollien renove».
Subsidies aan «Le Marollien renove».
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29.] 2.1995 79 Walter Vandenbossche * Contr61e de 1'endettement de la dette des pouvoirs locaux.
De controle over de schuldontwikkeling bij de lokale besturen. 406

29.12.1995 80 GuyVanhengel ** Demandede subside introduce aupres de la Region de Bruxelles-Capitale
pour Ie raccordement au reseau d'egouts de la rue Sainte-Elisabeth a
Haren. 445

Subsidie-aanvraag ingediend bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
voor de aanslujting op het rioleringsnet van de Sint-Elisabethstraat
te Haren.

29.12.1995 81 Marie Nagy ** La subvention accordee a 1'a.s.b.l. «Bruxelles-Enseignement». 446
Subsidie voor de v.z.w. «Brussel-Onderwijs».

29.12.1995 82 Andre Drouart ** Subsides acord6s au reamenagement d'un espace vert communal. 447
Subsidies voor het herinrichten van een gemeentepark.

29.12.1995 83 Alain Adriaens ** Des travaux d'amenagement dans Ie Pare Leopold. 449
Herinrichtingswerken in het Leopoldpark.

29.12.1995 84 JanBeghin * Roseau de cablodistribution. 406
Het Brussels Kabelnet.

10. 1.1996 85 Stephane de Lobkwociz * Organisation de manifestations et d'evenements, publications, recours
aux services de societes de relations publiques. 407

Organisatie van manifestaties en happenings, publikaties, inschakelen
van public-relationsbureaus.

10. 1.1996 86 Robert Garcia ** Ignorance du neerlandais par les porte-parole et les attaches de presse. 450
Nederlandsonkundigheid van woordvoerders en persattaches.

12. 1.1996 88 Stephane de Lobkowicz * Accords de cooperation cone! us par la Region de Bruxelles-Capitale. 407
Samenwerkingsakkoorden gesloten door het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest.

11. 1.1996 89 Stephane de Lobkowicz ** ChifrreduchomageaBruxelles. 451
Werkloosheid in Brussel.

11. 1.1996 90 GuyVanhengel * Retard apporte a la ratification de la nomination deMrneLydia Deveen-
De Pauw en qualite de presidente de la Commission royale des
monuments et sites de Bruxelles. 407

Het uitblijven van de bekrachtiging van de benoeming van mevr. Lydia
Deveen-De Pauw tot voorzitter van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen-Brussel.

19. 1.1996 92 Stephane de Lobkowicz * Amenagement des portes d'entree de la ville. 408
Aanleg van de toegangspoorten tot de stad.

19. 1.1996 93 Stephane de Lobkowicz * Inrbrmatisation des communes - Situation du personnel. 408
Computeriseren van de gemeenten - Toestand van het personeel.

19. 1.1996 94 Stephane de Lobkowicz * Recrutement des policiers. 408
Aanwerving van de politieagenten.

19. 1.1996 95 Stephane de Lobkowicz * Designation de representants de la Region de Bruxelles-Capitale dans
differents organismes nationaux. 409

Aanwijzing van vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in verschillende nationale instellingen.
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22. 1.1996 98 MarieNagy ** L'achat d'exemplaires du guide Casterman«BruxellesetsaRegion». 453
Aankoop van exemplaren van de gids «Bruxelles et sa Region», verschenen

bij Casterman.

22. 1.1996 99 Francois ** Institut europeen des affaires publiques et de lobbying - Soutien de la
Roelants du Vivier Region. 452

Europees Instituut voor Overheidsaangelegenheden en Lobbying - Steun
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

23. 1.1996 101 SergedePatoul ** Etudes confiees a «Mens & Ruimte». 453
Studies opgedragen aan «Mens & Ruimte»

Ministre de 1'Economie, des Finances, du Budget, de 1'Energie et des Relations exterieures
Minister belast met Economic, Financien, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen

11.12.1995 23 Dominiek Lootens ** Bureaux des Regions europeennes installes a Bruxelles. 453
In Brussel gevestigde kantoren van de Europese Regio's.

10. 1.1996 25 Stephane de Lobkowicz * Organisation de manifestations et d'evenements, publications, recours
aux services de societes de relations publiques. 409

Organisatie van manifestaties en happenings, publikaties, inschakelen
van public-relationsbureaus.

10. 1.1996 26 Robert Garcia ** Ignorance du neerlandais par les porte-parole et les attaches de presse. 454
Nederlandsonkundigheid van woordvoerders en persattaches.

12. 1.1996 27 Stephane de Lobkowicz ** Accords de cooperation conclus par la Region de Bruxelles-Capitale. 455
Samenwerkingsakkoorden gesloten door het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest.

23. 1.1996 29 SergedePatoul ** Etudes confiees a «Mens & Ruimte». 456
Studies opgedragen aan «Mens & Ruimte».

29. 1.1996 33 Evelyne Huytebroeck ** Les entreprises acceptant des travailleurs a aptitudes reduites. 457
Bedrijven die gehandicapte werknemers in dienst nemen.

Ministre de 1'Amenagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport
Minister belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer

19.7.1995 4 Stephane de Lobkowicz * Mauvaise qualite des panneaux de signalisation places recemment
par la Region de Bruxelles-Capitale. 410

De slechte kwaliteit van de borden die onlangs door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest werden geplaatst.

23.10.1995 34 MarieNagy ** Conclusions de 1'etude Iris au sujet des normes de construction de
parkings. 457

Besluiten van de IRIS-studie betreffende de bouwnormen voor par-
keerruimten.
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28.11.1995 45 Stephane de Lobkowicz **
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0 Vraag met voorlopig antwoord
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4.12.1995 50 Francois
Roelants du Vivier

29.12.1995 53 AlainAdriaens

10. 1.1996 54 Stephane de Lobkowicz **

10. 1.1996 55 Robert Garcia

11. 1.1996 56 Denis Grimberghs

11. 1.1996 57 Denis Grimberghs

19. 1.1996 59 Evelyne Huytebroeck *

19.1.1996 60 Evelyne Huytebroeck *

19. 1.1996 61 Evelyne Huytebroeck

19.1.1996 62 Evelyne Huytebroeck *

15.12.1995 63 Dominiek Lootens

4.1.1996 80 Merry Hermanus

Apport de subsides des Communautes europeennes.
Subsidies van de Europese Gemeenschap.

Lutte contre Ie vandalisme.
Bestnjding van het vandalisme.

L'impact des parkings de 1'espace Bruxelles-Europe.
Gevolgen van de parkeergelegenheid voor de ruimte Brussel-Europa.

Organisation de manifestations et d'evenements, publications, recours
aux services de societes de relations publiques.

Organisatie van manifestaties en happenings, publikaties, inschakelen
van public-relationsbureaus.

Ignorance du neerlandais par les porte-parole et les attaches de presse.
Nederlandsonkundigheid van woordvoerders en persattaches.

Endettement de la STIB.
Schuldenlast van de MIVB.

Operation «Sale and lease-back» a la STIB.
«Sale and lease-back» bij de MIVB.

L'amenagement de dispositifs optiques dans les lieux de transports en
commun ^ 1'attention des personnes sourdes et malentendantes.

Visuele signalen in de motrostations ten behoeve van de doven en
slechthorenden.

La poursuite des negociations entre la STIB et De Lijn.
De voortzetting van de onderhandelingen tussen de MIVB en De Lijn.

La suppression de la ligne navette n° 88 a Molenbeek.
De aischafiing van pendellijn 88 in Molenbeek.

Bilan concernant 1'experience des bus a gaz.
Evaluatie van het experiment met de gasbus.

Subsides au periodique «Le Marollien renove».
Subsidies aan «Le Marollien renove».

Ma question ecrite n° 80.
Mijn schriftelijke vraag nr. 80.

Ministre de la Fonction publique, du Commerce exterieur, de la Recherche scientifique,
de la Lutte contre 1'Incendie et de I'Aide medicate urgente

Minister belast met Openbaar Ambt, Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onderzoek,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

8.11.1995 14 Merry Hermanus ** Mise a la disposition de personnel des pararegionaux dans 1'administration
regionale.

Personeel van de pararegionale instellingen dat ter beschikking wordt
gesteld van het gewestelijk bestuur.
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8.12.1995 15 Brigitte Grouwels ** Travailleurs d'origine etrangere dans 1'administration regionale. 467
Werknemers van buitenlandse oorsprong bij de gewestadministratie.

16.11.1995 18 Jean-Pierre Cornelissen * Rapports etablis par Ie SIAMU a la suite de ses interventions. 415
Verslag opgesteld na hulpverlening door de DBDMH.

20.11.1995 19 Merry Hermanus ** Fonctionnaires de la Region de Bruxelles-Capitale. 467
Ambtenaren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

23.11.1995 21 Walter Vandenbossche ** Egalite des chances pour les femmes. 468
Vrouwen - Gelijke kansen.

23.11.1995 24 Dominiek Lootens ** Ponctionnaires employes dans 1'administration generale et dans les
parastataux bruxellois. 469
Ambtenaren tewerkgesteld in de algemene overheidsdiensten en in de

parastatale instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

23.11.1995 25 Denis Grimberghs ** Situation des contractuels. 470
Toestand van de ambtenaren met arbeidscontract.

28.11.1995 27 Stephane de Lobkowicz ** Institutions pararegionales - Composition des organes d'administration. 471
Pararegionale instellingen - samenstelling van de bestuursorganen.

28.11.1995 28 MarieNagy ** La feminisation de la fonction publique. 472
De aanwezigheid van de vrouw in het openbaar ambt.

7.12.1995 33 Stephane de Lobkowicz ** Formation pour ambulanciers. 472
Opieiding voor de ambulanciers.

10. 1.1996 34 Stephane de Lobkowicz * Organisation de manifestations et d'evenements, publications, recours
aux services de societes de relations publiques. 415

Organisatie van manifestaties en happenings, publikaties, inschakelen
van public-relationsbureaus.

10. 1.1996 35 Robert Garcia ** Ignorance du neerlandais par les porte-parole et les attaches de presse. 473
Nederlandsonkundigheid van woordvoerders en persattaches.

10. 1.1996 36 Stephane de Lobkowicz ** Conges politiques. 474
Politiek verlof.

30. 1.1996 37 Dominiek Lootens ** Nombre d'appels d'urgence en francais et en neerlandais. 475
Verhoudingen tussen het aantal noodoproepen in het Frans en in het

Nederlands.

23. 1.1996 38 Serge de Patoul ** Etudes confiees a «Mens & Ruimte». 475
Studies opgedragen aan «Mens & Ruimte».

12. 2.1996 39 Dominiek Lootens ** Attaches commerciaux de la Region de Bruxelles-Capitale travaillant a
1'etranger. 475

De handelsattaches van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het
buitenland.

6. 2.1996 40 MarieNagy ** Engagement d'agents contractuels. 476
Indienstneming van tijdelijk personeel.

7.2.1996 41 Denis Grimberghs ° Application de 1'ordonnance du 15 juillet 1993. 425
Toepassing van de ordonnantie van 15juli 1993.
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Ministre de 1'Environnement et de la Politique de 1'Eau, de la Renovation,
de la Conservation de la Nature et de la Proprete publique

Minister belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid

19. 7.1995 5 Stephane de Lobkowicz 0 Permis d'environnement pour une installation d'Electrabel a Uccle. 426
Milieu vergunning voor een installatie van Electrabel te Ukkel.

26. 7.1995 15 Andree Guillaume- * Entretien des voiries regionales. 415
Vanderroost Onderhoud van de gewestelijke wegen.

23.10.1995 26 Marie Nagy * La destination des dechets non recyclables issus de la collecte selective en
Region bruxelloise. 415

Bestemming van het afval dat niet kan worden gerecycleerd en dat afkomstig
is van de selectieve ophalingen in het Brussels Gewest.

27.9.1995 30 Marc Cools ** Etudes commandees pendant les affaires prudentes. 476
Onderzoeken besteld tijdens de periode van de lopende zaken.

5.10.1995 32 Andre Drouart ** Causes demortalitede la faune dans les 6tangs regionaux. 476
Oorzaken van de sterfte van de fauna in de vijvers van het Gewest.

5.10.1995 35 Marie Nagy * Conclusions du rapport sur les dioxines etabli par Ie ministerede la sante
publique. 416

Besluiten van het verslag over de dioxines dat werd opgesteld door het
ministerievan Volksgezondheid.

12.10.1995 37 SvenGatz * Collectes select) ves. 416
Selectieve afvalophaling.

30.10.1995 42 Marie Nagy * Le proces centre 1'association Greenpeace. 416
Proces tegen Greenpeace.

30.10.1995 43 Marie Nagy * La pollution de la Senne a Drogenbos par la firmeUCB. 416
Vervuiling van de Zenne in Drogenbos door het bedrijfUCB.

17.11.J995 46 Stephane de Lobkowicz ** Chenes de la Foret de Soignes. 479
Eiken in het Zonienwoud.

17.11.1995 47 Merry Hermanus * Delivrance par 1'IBGE des permis d'environnement. 4)6
Afgifte van de milieuvergunningen door het BIM.

17.11.1995 48 SvenGatz * Collecte de dechets menagers. 416
Huisvuilophaling.

23.11.1995 49 Walter.Vandenbossche ** Egalite des chances pour les femmes. 481
Vrouwen - Gelijke kansen.

28.11.1995 54 Stephane de Lobkowicz * Apport de subsides des Communautes europeennes. 416
Subsidies van de Europese Gemeenschap.

1.12.1995 57 Andre Drouart * Placement de corbeilles urbaines. 417
Plaatsing van vuilnisbakken inde stad.

7.12.1995 60 Francois ° Arrete du gouvernement relatif & la circulation dans les boisetforets en
Roelants du Vivier general. 426

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het verkeer
in de bossen.
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7.12.1995 61 Stephane de Lobkowicz ** Destruction des lapins dans les proprietes privees et dans les proprietes
de la Region de Bmxelles-Capitale. 482

Uitroeiing van konijnen op prive-eigendommen en op eigendommen van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

8.12.1995 63 Stephane de Lobkowicz * Crematorium Uccle-Pollution del'air. 417
Crematorium van Ukkel - Luchtvervuiling.

8.12.1995 64 Marie Nagy ** L'affectationdelabibliothequeSolvay. 482
Bestemming van de Solvaybibliotheek.

11.12.1995 65 Beatrice Fraiteur ** Application de l'arret6 du 19 juillet 1990 relatif a 1'acquisition par les
communes d'immeubles abandonnes. 484

Toepassing van het besluit van 19 juli 1990 met betrekking tot de
verwerving door de gemeenten van verlaten gebouwen.

11.12.1995 66 Robert Garcia ** Augmentation de la violence dans Ie centre de Bruxelles-Ville et plus
specifiquement aux alentours du Beursschouwburg. 485

Toenemend geweld in het centrum van de Stad Brussel, meer specifiek
rond de Beursschouwburg.

11.12.1995 67 Stephane de Lobkowicz * Prixdel'eau. 417
Prijs van het water.

15.12.1995 68 Denis Grimberghs ** Pare Walckiers. 486
Walckierspark.

15.12.1995 69 Alain Adriaens ** La recuperation des ferrailles dans les machefers de 1'incinerateur. 487
Terugwinning van schroot uit de slakken van de verbrandingsinstallatie.

15.12.1995 70 Marie Nagy ** Le cadre juridique du College des delegues du Conseil. 487
Juridisch kader voor het College van de afgevaardigden van de Raad.

29.12.1995 71 Denis Grimberghs * Subside complementaire en matiere de proprete. 417
Bijkomende subsidie voor reinheid.

29.12.1995 72 Stephane de Lobkowicz 0 Fermeture eventuelle d'entreprises suite aux injonctions de 1'IBGE. 427
Eventuele bedrijfssluitingen als gevolg van de aanmaningen van het BIM.

29.12.1995 73 Alain Adriaens ** La mission deleguee de la SDRB dans le projet d'urbanisation du site de
1'hopital militaire. 489

Aan de GOMB gedelegeerde opdracht in het herverstedelijkingsproject
van het oud militair hospitaal.

29.12.1995 74 Walter Vandenbossche * Rapport annuelsurl'environnementdel'Institutbruxellois pour la gestion
de 1'environnement. 417

Milieuverslag van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

10. 1.1996 75 Stephane de Lobkowicz * Organisation de manifestations et d'evenements, publications, recours
aux services de societes de relations publiques. 418

Organisatie van manifestaties en happenings, publikaties, inschakelen
van public-relationsbureaus.

10. 1.1996 76 Robert Garcia ** Ignorance du neeriandais par les porte-parole et les attaches de presse. 490
Nederlandsonkundigheid van woordvoerders en persattaches.
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12. 1.1996 78 Stephane de Lobkowicz ** Le contentieux lie a 1'octroi des primes de renovation, de confort, de
ravalement de facades. 491

Geschil inzake het toekennen van de premies voor renovatie, comfort en
gevelrenovatie.

12. 1.1996 79 Alain Adriaens * «Responsible care» des industries chimiques. 419
«Responsible care»-campagne in de chemische nijverheid.

19. 1.1996 80 Alain Adriaens * Des depenses du budget de 1'Agence regionale de proprete. 419
De uitgaven op de begroting van de Gewestelijk Agentschap voorNetheid.

19. 1.1996 81 Alain Adriaens * Des recettes du budget de 1'Agence regionale de proprete. 420
De begrotingsontvangsten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid.

19. 1.1996 82 Andre Drouart * Contrat pour 1'enlevement des poubelles entre «Bruxelles-Proprete» et
des commer9ants. 420

Contract tussen Net Brussel en handelaars voor het ophalen van de
vuilniszakken,

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre de 1'Amenagement du Territoire, des Travaux publics et du Transpoi-t
Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer

26. 9.1995 9 Walter Vandenbossche ** Sortie Neerpede.
Uitgang Neerpede.

8.11.1995 19 Merry Hermanus * Centres sportifs, proprietes de la Region bruxelloise.
Sportcentra van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

23.11.1995 22 Denis Grimberghs * Recettes publicitaires, location de panneaux d'affichage.
Reclameontvangsten en verhuur van aanplakborden.

23.11.1995 23 Denis Grimberghs * Localisation des services de 1'administration regionale.
Vestigingsplaats van de gewestelijke administratieve diensten.

28.11.1995 24 Stephane de Lobkowicz ** Apport de subsides des Communautes europeennes.
Subsidies van de Europese Gemeenschap.

8.12.1995 28 Alain Adriaens ** Des voiries de la Couronne, rues du Trflne et Ducale.
Kroonlaan, Troonstraat en Hertogsstraat.

11.12.1995 29 MarieNagy 0 Les batiments dont la Region est proprietaire.
Gebouwen die eigendom zijn van het Gewest.

15.12.1995 30 Dominiek Lootens * Langue utilisee sur les panneaux de signalisation.
Het taalgebruik op verkeersborden.

29.12.1995 32 PaulGaland * Lemauvaisentretiendelapistecyclablelongeantl'avenuedeTervurenen
foret de Soignes et les risques encours par les usagers.

Slecht onderhoud van het fietspad aan de Tervurenlaan in het Zonienwoud
en gevaar voor de gebruikers.
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29.12.1995 33 Alain Adriaens * L'impactdes parkings del'espaceBruxelles-Europe. 422

Gevolgen van de parkeergelegenheid voor de ruimte Brussel-Europa.

10. 1.1996 34 Stephane de Lobkowicz * Organisation de manifestations et d'evenements, publications, recours
aux services de societes de relations publiques. 422

Organisatie van manifestaties en happenings, publikaties, inschakelen
van public-relationsbureaus.

19. 1.1996 36 Evelyne Huytebroeck * Immeuble MARCONI a Forest. 423
Het MARCONI-gebouw in Vorst.

2.2.1996 44 Roeland Van Walleghem ** Absence de travaux d'epandage serieux dans la Region de Bruxelles-
Capitale. 496

Nalaten van grondige strooiniswerken in het Brussels Gewest.

Secretaire d'Etat adjoint au Ministre de 1'Economie, des Finances, du Budget, de 1'Energie et
des Relations exterieures et au Ministre de la Fonction publique, du Commerce exterieur,
de la Recherche scientifique, de la Lutte centre 1'Incendie et de 1'Aide medicale urgente
Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister belast met Economie, Financien, Begroting,

Energie en Externe Betrekldngen en aan de Minister belast met Openbaar Ambt, Buitenlandse Handel,
Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

19. 1.1996 14 Dominiek Lootens ** Chercheurs etrangers. 498
Buitenlandse vorsers.

29.12.1995 15 Serge de Patoul ** Beneficiaires de 1'allocation debase 24.10.12.07du budget 1995. 498
Begunstigden van de bedragen in basisallocatie 24.10.12.07 van de

begroting 1995.

29.12.1996 16 Serge de Patoul ** Allocation debase 24.10.31.30du budget 1995. 500
Basisallocatie 24.10.31.30 van de begroting 1995.

10. 1.1996 17 Stephane de Lobkowicz ** Organisation de manifestations et d'evenements, publications, recours
aux services de societes de relations publiques. 501

Organisatie van manifestaties en happenings, publikaties, inschakelen
van public-relationsbureaus.

10. 1.1996 18 Robert Garcia ** Ignorance du neerlandais par les porte-parole et les attaches de presse. 501
Nederlandsonkundigheid van woordvoerders en persattaches.

22. 1.1996 19 Francois ** Vehicules electriques-sui vide la conference de 1993. 502
Roelants du Vivier Elektrische voertuigen - Follow-up van de conferentie van 1993.

23. 1.1996 20 Serge de Patoul ** Etudes confiees a «Mens & Ruimte». 503
Studies opgedragen aan «Mens & Ruimte».

29. 1.1996 21 Andre Drouart ** Analyse statistique des coupures de gaz. 504
Statistieke analyse van de gasafsluitingen.
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Secretaire d'Etat adjoint au Ministre-President
Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter

29.12.1995 25

10. 1.1996 26

10. 1.1996 27

22. 1.1996 28

23. 1.1996 29

23. 1.1996 30

19. 1,1996 31

Alain Adriaens

Stephane de Lobkowicz

Robert Garci a

Dominiek Lootens

Dominiek Lootens

Serge de Patoul

Philippe Debry

** Projet d'urbanisation du site de 1'hopital militaire.
Herverstedelijking van hetmilitairhospitaal.

** Organisation de manifestations et d'evenements, publications, recours
aux services de societes de relations publiques.

Organisatie van manifestaties en happenings, publikaties, inschakelen
van public-reladonsbureaus.

** Ignorance du neerlandais par les porte-parole et les attaches de presse.
Nederlandsonkundigheid van woordvoerders en persattaches.

** Demandes et octroi de logements sociaux.
Aanvragen en de toekenning van sociale woningen.

** Reductions de loyer.
Huurverminderingen.

** Etudes confiees a «Mens & Ruimte».
Studies opgedragen aan «Mens & Ruimte».

** Les montants d'allocation de solidarity verses par la Region aux Societes
Immobilieres de service public.

Het bedrag van de solidariteitstoelage gestort door het Gewest aan de
openbare vastgoedmaatschappijen.
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