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MOTIE VAN ORDE

DRINGENDE VRAGEN

INTERPELLATIE

van de heer Sven Gatz (de relatie tussen milieu en gezondheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) tot de
heer Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Water-
beleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel 

(Sprekers : de heer Sven Gatz, Mevrouw Dominique Braeckman, de heer Mostafa Ouezekhti en de heer Didier
Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid,
Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel)

MONDELINGE VRAGEN

van mevrouw Françoise Schepmans (toezicht op de paragemeentelijke vzw’s) en antwoord van de heer Fran-
çois-Xavier de Donnea, Minister-President van de Regering

van de heer Michel Lemaire (nieuwe Brusselse intercommunale voor sanering) en de toegevoegde monde-
linge vraag van de heer Walter Vandenbossche (de intercommunale BrIS) en antwoord van de heer Fran-
çois-Xavier de Donnea, Minister-President van de Regering

van de heer Bernard Ide (mededelingen van de burgemeesters en de schepenen) en antwoord van de heer Fran-
çois-Xavier de Donnea, Minister-President van de Regering

van de heer Alain Daems (opvang van de woonwagenbewoners) en antwoord van de heer Jos Chabert, Minis-
ter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding
en Dringende Medische Hulp

van de heer Alain Adriaens (afvalverbranding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en antwoord van de
heer Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Water-
beleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel

van de heer Vincent De Wolf (duurzaam mobiliteitsbeleid) en antwoord van de heer Willem Draps, Staatsse-
cretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing,
Monumenten en Landschappen en Bezoldigd Vervoer van Personen

van mevrouw Geneviève Meunier (week van de mobiliteit) en antwoord van de heer Jos Chabert, Minister van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Drin-
gende Medische Hulp

NAAMSTEMMINGEN

over het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van
het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

over het voorstel van ordonnantie betreffende de sterilisatie van zwerfkatten

over de gemotiveerde motie tot besluit van de interpellatie van de heer Jean-Pierre Cornelissen tot de heer Jos
Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
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Voorzitter : Mevrouw Magda De Galan

- De vergadering wordt om 15.20 uur geopend.

MOTIE VAN ORDE

De heer Dominiek Lootens-Stael .- De Vlaams- Blokfrac-
tie zal na de dringende vragen het halfrond verlaten omwille
van het circus van vorige week. Toen moesten de werkzaamhe-
den worden opgeschort omwille van een dictaat van een Fran-
stalige meerderheidspartij. Dit betekende een kaakslag voor
alle oppositiepartijen.

DRINGENDE VRAGEN

Het niet meer systematisch meesturen van een brandwon-
denteam met de brandweer

De heer Erik Arckens .- Het brandwondenteam van
Neder-over-Heembeek zal de Brusselse brandweer voortaan
niet meer automatisch vergezellen. Dit is te wijten aan perso-
neelstekort en omdat het team andere opdrachten te vervullen
heeft. De Brusselse brandweer betreurt dit.

Zal de minister extra manschappen inzetten of zal hij
ervoor zorgen dat het brandwondenteam alsnog wordt meege-
stuurd ?

De heer Robert Delathouwer, Staatssecretaris van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit,
ambtenarenzaken, Brandbestrijding en Dringende Medische
Hulp .- Het militair hospitaal hangt niet af van Brussel. Boven-
dien werd niet beslist dat het brandwondenteam niet meer
optreedt. Alleen zal het niet meer automatisch bij elke oproep
worden meegestuurd met de Brusselse brandweer. Alleen de
Brusselse brandweer kon overigens van deze luxe gebruik
maken. Het is dus niet juist dat de veiligheid in het gedrang
komt.

De heer Erik Arckens .- Heeft de Staatssecretaris maatre-
gelen in het vooruitzicht gesteld?

De heer Robert Delathouwer, Staatssecretaris van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit,
ambtenarenzaken, Brandbestrijding en Dringende Medische
Hulp .- Een groot aantal recruten wordt als ambulancier opge-
leid. De beslissing om het brandwondenteam niet systematisch
meer mee te sturen was ongetwijfeld weloverwogen.

Akkoord tussen de Brusselse Hoofdstedelijke regering en 
de federale regering over de taalexamens van Selor

De heer Dominiek Lootens-Stael .- Onlangs heeft de
Brusselse regering een akkoord gesloten met de federale minis-
ter van Ambtenarenzaken om de taalexamens van Selor
gemakkelijker te maken. Onze voorspelling dat de Franstaligen
alleen genoegen zouden nemen met een vereenvoudiging van
het taalexamen, is waarheid gebleken. De verdere uitholling

van de taalwetgeving zal de dienstverlening aan Nederlandsta-
ligen in Brussel niet ten goede komen. Het is momenteel al
geen sinecure om in het Nederlands bediend te worden. Door
de versoepeling van het taalexamen zal dat nog slechter wor-
den. Hebt u het advies gevraagd aan de Vaste Commissie voor
Taaltoezicht? Zal het andere deel van het taalhoffelijkheids-
akkoord uitgevoerd worden en gaat men diegenen die niet bin-
nen een bepaalde tijdsspanne slagen in het taalexamen, ont-
slaan?

De heer Sven Gatz .- Het akkoord tussen de Brusselse
Hoofdstedelijke regering en de federale regering heeft betrek-
king op drie parameters: de inhoud van de taalexamens, de
kwotering en de organisatie ervan. Welke wijzigingen werden
aangebracht, vergeleken met het bestaande koninklijk besluit?
Wanneer wordt het nieuwe koninklijk besluit in het Staatsblad
gepubliceerd en wanneer wordt het van kracht? Wat zijn de
gevolgen voor de toepassing van het taalakkoord nu en in de
toekomst?

Mevrouw Brigitte Grouwels .- De Brusselse Hoofdstede-
lijke regering en de federale regering bereikten een akkoord
over de aanpassing van de taalexamens.

Op 6 maart heeft de federale minister voor Ambtenarenza-
ken verklaard dat de studie van de Luikse universiteit positief
was voor het taalexamen en dat alleen technische verbeterin-
gen werden voorgesteld.

Wat houdt het akkoord in? Wat is de timing voor de uitvoe-
ring van het akkoord?

De betrokken ambtenaren hebben vier jaar de tijd gehad om
in de taalexamens te slagen. Dat is lang genoeg. We moeten nu
aan anderen de kans geven om het taalexamen af te leggen.

De heer François-Xavier de Donnea, Minister-President
van de Regering .- Het taalhoffelijkheidsakkoord omvat twee
hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk legt een termijn vast om de
contractuele beambten de kans te geven om te slagen in de
taalproeven indien ze nog niet in het bezit zijn van het vereiste
taalattest. Het tweede bepaalt dat tijdens de periode van geldig-
heid van het akkoord, Selor moet overgaan tot de vereiste aan-
passingen voor de proeven.

Ter herinnering, bij het verstrijken van de geldigheidsduur
van het oorspronkelijke akkoord van 1996, werden geen her-
vormingen doorgevoerd door Selor waardoor iedere vorm van
evaluatie onmogelijk werd met betrekking tot de toepassing
van de wetgeving op het taalgebruik in de plaatselijke besturen
in het Brussels Gewest. Het regeringsakkoord van juli 1996
bepaalt dat het taalhoffelijkheidsakkoord integraal zal worden
nageleefd en dat hiertoe het programma van de taalexamens
voor de gemeentelijke beambten zal worden aangepast aan de
behoeften van de functie, in overleg met Selor.

Bij het begin van de huidige zittingsperiode werden bijge-
volg contacten gelegd tussen een gewestelijke afvaardiging en
minister Luc Van den Bossche. Op 21 maart 2000 keurde de
federale regering het principe van de functionele taalexamens
goed en belastte externe experts met een re-evaluatieopdracht
van de examenvragen. Ze meldde de uitwerking van software
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waarmee de kandidaten hun opleiding en voorbereiding op de
proeven kunnen voorbereiden. Op 27 maart 2000 heeft minis-
ter Van den Bossche twee voorstellen gedaan: het ene beoogde
het updaten van het KB van 30 november 1966 en het andere
een interne evaluatie binnen Selor en een externe evaluatie van
de proeven.

De externe evaluatie, toevertrouwd aan experts van de uni-
versiteit van Luik, betrof de analyse van de fouten en de resul-
taten. De doelstelling bestond er voornamelijk in de
moeilijkheidsgraad van de vragen te bepalen.

De wijzigingen aan het KB van 30 november 1966 tot vast-
stelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen
omtrent de taalkennis, werden overwogen in overleg met de
vertegenwoordigers van het Brussels Gewest en hebben
betrekking op de samenstelling van examencommissies; de
verduidelijking van het begrip elementaire of voldoende proef
en ten slotte het puntensysteem: 5/10 voor de elementaire ken-
nis, 6/10 voor de voldoende kennis.

Ingevolge deze initiatieven besloten wij om op 31 augustus
2000 het taalhoffelijkheidsakkoord te verlengen voor een
periode van twee jaar. De beambten in dienst krijgen aldus de
mogelijkheid om een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten
van twee jaar of een overeenkomst met een ontbindende clau-
sule bij het falen voor de aangepaste proef in de loop van deze
nieuwe periode van twee jaar. Op 24 januari 2001 werd over-
leg gepleegd met de federale regering en een gewestelijke
afvaardiging waarbij werd bepaald dat de evaluatie van de uni-
versiteit van Luik zou zijn afgelopen einde 2001. Het konink-
lijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitrei-
ken van de bewijzen omtrent de taalkennis zou worden geno-
men zodra alle voorafgaande formaliteiten zijn vervuld. Het
taalexamen moet ook gemakkelijker worden en voor de kwote-
ring moest naar de vroegere voorstellen worden teruggegrepen.

De universiteit van Luik heeft haar verslag ingediend in de
lente 2002 bij het ministerie van Ambtenarenzaken, dat mij een
kopie heeft bezorgd op 22 april 2002. Dit wordt eerstdaags
geëvalueerd.

Intussen heeft minister Van den Bossche mij een ontwerp
van KB voorgelegd tot uitvoering van de voorgestelde hervor-
mingen.

Ik zal eerstdaags de inhoud van dit ontwerp van koninklijk
besluit voorleggen aan de Hoofdstedelijke regering. Er zal ook
worden overgegaan tot een eerste evaluatie van de situatie.
Voorts wachten wij nog op Selor om de voorstellen van de uni-
versiteit toe te passen. Zodra alle vereiste aanpassingen zijn
doorgevoerd, en na evaluatie door het Hoofdstedelijk Gewest,
staat niets het behoud van het taalhoffelijkheidsakkoord nog in
de weg.

De heer Dominiek Lootens-Stael .- Ik heb geen afdoend
antwoord gekregen op mijn vragen. Hebt u advies gevraagd
aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht? Zal het taalhoffe-
lijkheidsakkoord volledig uitgevoerd worden?

Mevrouw Brigitte Grouwels  .- Het is belangrijk dat er
zeer snel een besluit genomen wordt. Het arbeidsrecht bepaalt

dat er een beslissing moet genomen worden in het dossier van
mensen die al vier jaar de kans hebben om te slagen in het taal-
examen. Gaat u de gepaste conclusie nemen en de contracten
niet verlengen?

De heer François-Xavier de Donnea, Minister-President
van de Regering (in het Frans).- De federale regering moet het
advies vragen van de vaste commissie voor taaltoezicht.

Zodra het Selor-luik van het taalhoffelijkheidsakkoord is
nageleefd en de regering ervan akte heeft genomen, zullen we
het akkoord toepassen, zoals afgesproken.

Veiligheid van de Leopold II-tunnel

De heer Joël Riguelle (in het Frans).- Onlangs had de pers
het over een onderzoek waaruit bleek dat de veiligheid van de
Leopold II-tunnel te wensen overlaat. Wat zijn uw reacties op
deze analyse. Welke maatregelen zult u nemen?

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (in het Frans).-
We hebben niet gewacht op dat rapport om de veiligheid in de
Brusselse tunnels in het algemeen, en in de Leopold II-tunnel
in het bijzonder, te verbeteren. Een binnen het Bestuur Uitrus-
ting en Vervoer opgerichte werkgroep "Veiligheid Tunnels"
heeft een aantal voorstellen uitgewerkt die eerlang zullen wor-
den verwezenlijkt. De maatregelen hebben betrekking op het
parkeren van voertuigen op de luikgaten van de nooduitgan-
gen, de manier om de toegangsdeuren te openen, de bebording
van de bovenliggende straten. Er zal een topografische lijst van
alle installaties en inrichtingen van de tunnels worden opge-
steld.

De Directie der Bijzondere technieken zal de installaties
van de tunnels in de gaten houden op basis van het BITC. Het
openen van de deuren, de staat van de verlichting en de rook-
detectoren, het verwijderen van de brandblusapparaten en de
brandhaarden zullen van op afstand worden gecontroleerd.

Deze Directie zal tevens worden belast met de lichtafbake-
ning en het schilderen van de muren van de lokalen naast de
tunnels, de noodverlichting en een systeem voor de begelei-
ding van de tunnelgebruikers via een luidsprekersysteem, het
plaatsen van een geschikte antenne voor GSM-gesprekken
vanuit die vertrekken en een systeem voor het detecteren van
een stijgend CO-gehalte.

De Directie der Wegen moet nagaan of er bijkomende
nooduitgangen kunnen worden geplaatst.

Het Bestuur Uitrusting en Vervoer moet de juridische
implicaties nagaan van een techniek waarmee alle radio- uit-
zendingen worden onderbroken voor hulprichtlijnen als er
brand uitbreekt in een tunnel.

Wanneer er brand wordt gedetecteerd, zal de verlichting
rond de nooduitgangen sterker oplichten. Een lichtsysteem dat
dwars staat op de weg zal de mensen in de tunnel de weg wij-
zen naar de nooduitgangen.
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De plaatsing van sasruimten om rookgassen te vermijden in
de evacuatieruimten en van speciale installaties voor mensen
met beperkte mobiliteit zal worden onderzocht.

Een meerjarenprogramma moet het mogelijk maken de
bestaande muurbekleding te vervangen door meer eigentijdse
materialen.

Het Bestuur Uitrusting en Vervoer moet onderzoeken hoe
gestandaardiseerde toegangssleutels onder de betrokken hulp-
diensten kunnen worden verdeeld.

Mijn vraag betreffende de vaststelling van inbreuken door
vrachtwagens via autonome camera’s werd ingevoegd in het
ontwerp van wijziging van het KB van 11 oktober 1997, dat
thans door de Raad van State wordt onderzocht.

Het urgentieplan moet worden opgesteld door de gemeente,
tenzij de tunnel zich uitstrekt over het grondgebied van ver-
schillende gemeenten. In dat geval is het de taak van de gou-
verneur. Een door mevrouw de Gouverneur georganiseerde
brandoefening werd gebruikt als uitgangspunt voor het opstel-
len van een urgentieplan voor de Leopold II-tunnel. Er bestaat
evenwel nog geen definitief urgentieplan.

De dringende werken zullen dit jaar worden opgestart met
kredieten van de begroting 2002.

We werken een meerjarenplan uit voor de werken inzake
de veiligheidsuitrusting.

De heer Joël Riguelle (in het Frans) .- Ik vind het jammer
dat ik mevrouw de Gouverneur niet kan interpelleren. De
genoemde maatregelen dragen bij tot een grotere veiligheid in
de tunnels.

Wordt er goed samengewerkt met de DBDMH? De brand-
weer blijkt niet tevreden te zijn.

Niet iedereen luistert naar de radio, vandaar de vraag hoe
het zit met de zichtbaarheid van de informatie in de tunnels.
Een goede visuele communicatie is nodig, naar het voorbeeld
van wat elders bestaat.

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (in het Frans) .-
Er zijn wel degelijk contacten met de DBDMH. De samenwer-
king verloopt probleemloos. Ik zal mijn diensten vragen uw
suggestie in verband met de leesbaarheid van de informatie in
de tunnels te onderzoeken.

Ontevredenheid van de brandweermannen over de toepas-
singsmodaliteiten van hun nieuwe statuut

De heer Jos Van Assche.- Vorige week rommelde het
weer bij de Brusselse brandweer. Er waren moeilijkheden
gerezen in verband met de toepassing van het nieuwe statuut.
De Staatssecretaris heeft in allerijl overleg gepleegd met het
brandweerpersoneel en de vakbondsdelegaties.

Wat waren de problemen? Is alles nu uitgeklaard of mogen
we nog moeilijkheden verwachten?

De heer Robert Delathouwer, Staatssecretaris van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit,
ambtenarenzaken, Brandbestrijding en Dringende Medische
Hulp .- Ik kan niet namens de vakbonden antwoorden of er al
dan niet moeilijkheden zullen komen. Verder heb ik mij niet in
allerijl naar de brandweer begeven. ’s Morgens voerde het
administratief personeel actie en werd om overleg gevraagd. Ik
ben dan ’s middags onaangekondigd naar de brandweer gegaan
voor overleg.

Het statuut werd aan de Raad van State voorgelegd. Ik heb
het nog niet aan de regering voorgelegd omdat één van de vak-
bonden vraagt het samen met het reglement van inwendige
orde goed te keuren. Ik heb gezegd dat als er op 30 april geen
akkoord was, ik de onderhandelingen zou voortzetten. Gisteren
werd opnieuw met de besprekingen gestart. Ik hoop de onder-
handelingen over het reglement van inwendige orde binnenkort
te kunnen afronden.

De heer Jos Van Assche .- Zal de minister de besprekin-
gen met één vakbond voortzetten? Dit zou problemen kunnen
opleveren in de komende weken.

De heer Robert Delathouwer, Staatssecretaris van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit,
ambtenarenzaken, Brandbestrijding en Dringende Medische
Hulp .- We hebben een akkoord met twee vakbonden, ook wat
het reglement van inwendige orde betreft. Het is steeds dezelf-
de vakbond die dwarsligt.

Gratis MIVB-abonnementen voor senioren

De heer Jean-Luc Vanraes  .- Vanaf 1 juli wordt het gratis
vervoer voor senioren ingevoerd. Ik heb vernomen dat de rege-
ring een bijkomende dotatie van 200 miljoen frank aan de
MIVB heeft goedgekeurd. Klopt dat? Hoe gaat u controleren
of de bijkomende dotatie gerechtvaardigd is? In een eerste fase
volstaat het dat senioren alleen hun identiteitskaart moeten
tonen. Hoe gaat het systeem op punt gesteld worden?

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.- Het beheers-
contract van de MIVB bepaalt dat de financiële lasten van de
voorkeurtarieven die op vraag van het Gewest worden inge-
voerd door het derdebetalerssysteem, ten laste zijn van de
gewestelijke begroting.

Voor de berekening van de kostprijs van specifieke modali-
teiten sluit het Gewest speciale overeenkomsten af met de
MIVB. Het gaat om een afrekening "ex post" waarbij de MIVB
achteraf vergoed wordt. Dat geldt onder meer voor de voor-
keurtarieven voor WIGW’s en 65- plussers.

De schadevaststelling die de MIVB krijgt voor de WIGW-
tarieven, is berekend op de gebruiksintensiteit van de 58.750
WIGW-klanten. Om de gebruiksgewoonten van de WIGW’ers
exact te kennen worden momenteel enquêtes uitgevoerd. De
resultaten daarvan moeten toelaten om de inkomstenverliezen
en eventuele meerkosten precies te berekenen. Het spreekt
voor zich dat mijn administratie rekening zal houden met de
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resultaten om de vergoeding voor de voorkeurtarieven zo cor-
rect mogelijk te bepalen.

De juiste financiële afrekeningsmodaliteiten voor de 65-
plussers tussen de MIVB en het Gewest zullen eveneens in een
specifieke overeenkomst bepaald worden. De MIVB moet mij
nog haar voorstellen bezorgen. De financiële afrekeningen tus-
sen het Gewest en de MIVB zullen echter de invoering van de
maatregel op 1 juli niet belemmeren.

De bijkomende dotatie van 5,26 miljoen euro moet normaal
gezien voldoende zijn. Voor het gratis vervoer voor 65-plus-
sers hebben we immers een beroep kunnen doen op de ervaring
in binnen- en buitenland zodat de kostprijs beter ingeschat kan
worden.

De heer Jean-Luc Vanraes .- U gaat dus een vast tarief
overeenkomen op basis van peilingen. In Vlaanderen zijn ook
nultarieven ingevoerd. Daar stelt men vast dat het aantal abon-
nementen van mensen die niet van de voorkeurtarieven genie-
ten, eveneens toeneemt. De peilingen moeten dan ook jaarlijks
gebeuren. Dat betekent dat ook de contracten telkens opnieuw
opgesteld moeten worden.

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.- Dat klopt.

Interpellatie van het "Collectif sans ticket" aan de MIVB"

Mevrouw Geneviève Meunier (in het Frans) .- Actievoer-
ders van het "Collectif sans ticket" zijn verleden week door de
interventiebrigade van de MIVB en de federale rijkswachtbri-
gade gearresteerd, terwijl zij op vredelievende wijze pamflet-
ten uitdeelden in de metro. De brigade leek niet op de hoogte te
zijn van de beschikking die de rechtbank van eerste uitleg in
kortgeding uitgevaardigd had en stelt dat het uitdelen van pam-
fletten deel uitmaakt van de vrije meningsuiting van de verde-
digende partijen. De federale brigade heeft gesteld dat de
aanwezigheid zelf van het Collectief een verstoring van de
openbare orde opleverde. Deze interpretatie beperkt de vrije
meningsuiting van een collectief dat interessante vragen stelt.

Hebt u duidelijke richtlijnen gegeven aan de MIVB en aan
de directie van de betrokken brigade om de vrije meningsuiting
waarvan in de beschikking sprake is te eerbiedigen? Is het
reglement van de MIVB in overeenstemming met deze be-
schikking?

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Het collectief
stelt goede vragen over gratis openbaar vervoer en mobiliteit.
Ik vind het vreemd dat de interventiebrigade de leden van het
collectief belet heeft pamfletten uit te delen en met de reizigers
te praten. De betrokkenen hadden vervoerbewijzen en waar-
schuwden de reizigers niet voor eventuele controles. Zodoende
leefden ze niet alleen het verbod van de ordonnantie na, maar
ook het advies van de rechtbank die vindt dat het niet verboden
is om te handelen binnen de perken van wat toegestaan is.

Op basis van welke bepalingen heeft de MIVB een regle-
ment uitgevaardigd dat de verspreiding van pamfletten op een

gewestelijke netwerk aan banden legt? Hoe wordt dat regle-
ment openbaar gemaakt?

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (in het Frans).-
Op 23 april, tijdens een gewone controle van de vervoerbewij-
zen, hebben personeelsleden van de MIVB, bijgestaan door
leden van de federale politie, personen tegengehouden die in
de metrogangen liepen, een witte kiel droegen met daarop het
letterwoord CST en in het bezit waren van een grote hoeveel-
heid pamfletten. Hun gedrag was hetzelfde als de vorige keer
toen ze werden beschuldigd.

De algemene directie van de MIVB had haar personeel
geen specifieke instructie gegeven, aangezien zij hen vertrouwt
voor het uitvoeren van hun werk.

Tien personen werden aangehouden overeenkomstig het
politiereglement van de MIVB wegens verstoring van de open-
bare orde omdat zij zonder voorafgaande toestemming pam-
fletten hadden uitgedeeld, wat een inbreuk is op de
maatregelen inzake netheid van de inrichtingen en brandgevaar
veroorzaakt. Dat reglement hangt in alle metrostations. Boven-
dien acht de MIVB zich bevoegd regels op te stellen voor het
uitdelen van documenten in haar inrichtingen om elk conflict
onder de reizigers te voorkomen.

De MIVB heeft reeds 15 leden van het «Collectif sans
ticket» in kort geding gedagvaard. Krachtens de beschikking is
het de leden van het "Collectif sans ticket" op straffe van een
dwangsom verboden om enigerlei tekst op te hangen of uit te
delen waarin het publiek wordt aangezet te frauderen, zelfs
onrechtstreeks. Zij werden vastgehouden overeenkomstig de
beschikking die uitvoerbaar is en geldt totdat een definitieve
beslissing wordt genomen naar aanleiding van het beroep dat
door het collectief is ingesteld.

De MIVB heeft een strafrechtelijke klacht ingediend, die
door onderzoeksrechter Van Espen wordt behandeld.

Mevrouw Geneviève Meunier (in het Frans).- Mijn vra-
gen hadden betrekking op een specifiek punt van de beschik-
king, namelijk de vraag of het reglement van de MIVB strijdig
is met de beslissing vervat in de beschikking die in kort geding
is uitgesproken en waarbij het uitdelen van pamfletten wordt
toegestaan krachtens het recht op vrije meningsuiting. U had
instructies in die zin moeten geven.

De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Ik nodig u uit
tot een diepgaande dialoog over de vraag of dat reglement in
overeenstemming is met de beschikking en met het recht
betreffende de installaties van het Gewest dat door het Gewest
in concessie is gegeven. Er worden vaak reclameblaadjes uit-
gedeeld zonder dat dit voor de netheid en de veiligheid proble-
men doet rijzen.
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(Voorzitter : de heer Jan Béghin)

Heraanleg van de Wetstraat

De heer Michel Van Roye (in het Frans) .- Sinds gisteren
is de Wetstraat voor 19 dagen versmald tot vier rijstroken. Ik
heb het hoe en waarom van dit experiment via de pers verno-
men.

Waarom heeft men gekozen voor een periode met meerdere
brugdagen? Men riskeert zo de statistieken te vervalsen. De
rechterrijstrook is afgesloten. Waarom heeft men niet ook de
vier overige stroken versmald? Het is toch bekend dat de
breedte van de stroken een invloed heeft op de snelheid?
Waarom heeft men niet geopteerd voor een langere proefpe-
riode, zodat de eventuele overschakeling van de wagen naar
het openbaar vervoer op een meer coherente wijze kan worden
nagegaan? Waarom laat men leveringen toe op de vijfde rij-
strook, terwijl dat in de eindfase niet zal mogen? Waarom ten
slotte laat men geen fietsers toe op de vijfde strook? Dat is toch
een van de redenen van de voorgestelde wijzigingen? Het zou
wel eens kunnen dat uw bestuur geen enkele objectief gegeven
zal kunnen afleiden uit dit experiment, dat de fietsers ten goede
moet komen.

Ik twijfel er niet aan dat u dit experiment tot een goed einde
wil brengen. Pakt u ook de Belliardstraat aan als het experi-
ment slaagt?

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (in het Frans).-
Om technische redenen kon de test niet eerder worden uitge-
voerd. Deze zal plaatsvinden van 29 april tot 17 mei 2002. We
hebben voor die periode gekozen omdat er tijdens de daarop-
volgende maanden minder verkeer is. De geselecteerde periode
omvat een normale werkweek, een moment waarop de situatie
opnieuw normaal zal zijn geworden, naar mag worden aange-
nomen. Die week valt aan het einde van de testperiode waarin
de meeste metingen zullen worden verricht.

Aangezien het gaat om een test ter plaatse, hebben we
gekozen voor een beperkte ingreep, met name wijzigingen in
de tunnel en het buiten gebruik stellen van de rechterrijstrook
in de richting van het stadscentrum.

Met die test willen we in de eerste plaats nagaan welke
begeleidende maatregelen er moeten worden genomen in de
buurt van of binnen de invloedszone. Het is niet de bedoeling
de beperking tot vier rijstroken te evalueren, want die staat bui-
ten kijf. Bij een vernauwing moeten er tijdelijk gele tekens
worden aangebracht en dat zou bij de automobilisten voor ver-
warring zorgen. De periode is inderdaad te kort om het gedrag
van de weggebruikers te veranderen. De werken zijn gepland
in de loop van 2003. Er is gewoon te weinig tijd over om een
langere test te organiseren.

De leveringen zullen op de linker- of de rechterrijstrook
moeten plaatsvinden, maar dan wel enkel tijdens de toegelaten
periodes en dus buiten de spitsuren. Door het buiten gebruik
stellen van de vijfde rijstrook en het plaatsen van New Jersey-

blokken is er tijdens de test geen rijstrook meer die door fiet-
sers kan worden gebruikt. De aanleg van fietspaden moet niet
specifiek worden getest.

In vergelijking met gisteren was de toestand in de Wetstraat
vanmorgen opnieuw normaal. Er was minder verkeer dan
gemiddeld genomen het geval is.

De heer Michel Van Roye  (in het Frans).- Onze fractie
steunt dit project, maar vindt het alleen jammer dat het experi-
ment slechts drie weken duurt en niet wordt verlengd tot 30
juni.

Gevolg dat gegeven is aan de motie betreffende de Samen-
werkingsovereenkomst met Israël

Mevrouw Julie de Groote (in het Frans) .- Onze Assem-
blee heeft een motie goedgekeurd die tot doel had de uitvoe-
ring van het samenwerkingsakkoord met Israël te schorsen en
van start te gaan met denkwerk voor alle internationale akkoor-
den die het Gewest heeft gesloten. Welk gevolg heeft de rege-
ring aan deze motie gegeven?

De heer François-Xavier de Donnea, Minister-President
van de Regering (in het Frans).- We zijn blijven doen wat we
gezegd hadden: niets. De regering zal geen nieuwe initiatieven
nemen.

Mevrouw Julie de Groote  (in het Frans) .- Kan u de
Assemblee inlichten over de projecten die aan de gang waren
toen de motie werd goedgekeurd?

De heer François-Xavier de Donnea, Minister-President
van de Regering (in het Frans) .- Er was geen enkel project aan
de gang, dus moest er niets geschorst worden. Uw motie en uw
opwinding hebben geen enkele zin.

Mevrouw Julie de Groote (in het Frans) .- Uw voorganger
heeft nochtans gezegd dat hij dit samenwerkingsakkoord con-
creet ten uitvoer had gelegd. Gaat u de discussie over het alge-
mene kader van de samenwerkingsakkoorden op de agenda
plaatsen?

De heer François-Xavier de Donnea, Minister-President
van de Regering (in het Frans) .- Dat behoort tot de bevoegd-
heid van minister Vanhengel.

INTERPELLATIE VAN DE HEER SVEN GATZ TOT
DE HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING,
BELAST MET LEEFMILIEU EN WATERBELEID,
NATUURBEHOUD, OPENBARE NETHEID EN BUI-
TENLANDSE HANDEL, 

betreffende "de relatie tussen milieu en gezondheid in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"

De heer Sven Gatz .- De gezondheid van de mens wordt in
belangrijke mate bepaald door zijn milieu. Niemand twijfelt
eraan dat het stadsleven in principe meer onderhevig is aan
vervuiling dan het leven op het platteland. De oorzaken liggen
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voor de hand : de hogere bevolkingsdichtheid, het pendelver-
keer, armoede en verkrotting.

Er blijft echter een koudwatervrees bestaan binnen de Brus-
selse regering om de relatie tussen leefmilieu en gezondheids-
schade degelijk te onderzoeken. Er is bijvoorbeeld vandaag
nog geen invulling gegeven aan het onderzoek naar de relatie
tussen luchtvervuiling en gezondheid waartoe het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de stad Brussel, de haven van Brussel
en de comité’s van Neder-over-Heembeek zich toe verbonden
hebben in een protocolakkoord van 31 maart 1999.

Dat een dergelijk onderzoek essentieel is blijkt uit het
gezondheidsonderzoek van het Vlaamse ministerie voor
Gezondheid van eind november 2000. Dit onderzoek toonde
aan dat jongeren die in Wilrijk in de schaduw van de ISVAG-
verbrandingsoven opgroeiden heelwat schadelijke gevolgen
ondervonden. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou
daarop voortbouwend een doorgedreven monitoring-systeem
zeker geen overbodige luxe zijn. Dit onderzoek moet peilen
naar de invloed van alle vervuilende factoren zoals de verbran-
dingsoven, het pendelverkeer of de slechte behuizing bij lagere
inkomensklassen.

Hiermee is uiteraard niet gezegd dat er binnen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest helemaal niets werd ondernomen tegen
de beschadiging van het leefmilieu en de invloed ervan op de
gezondheid. De uitstoot van de verbrandingsoven van Neder-
over-Heembeek is teruggedrongen tot waarden die de geldende
normen niet meer overschrijden. Er zijn ook een aantal proef-
projecten opgezet die de afvalbeperking wensen te bevorderen.
De uitbouw van een openbaar vervoer en de plannen voor het
GEN passen in dit kader.

Wat ontbreekt zijn de metingen. Uitstel is hier niet op zijn
plaats. Enkel en alleen op basis van meetgegevens kunnen
prioriteiten in het milieubeleid worden gelegd en de juiste keu-
zes gemaakt. Dan alleen kunnen op termijn resultaten worden
bereikt.

Zal de minister een onderzoek naar de relatie tussen leefmi-
lieu in het algemeen en luchtvervuiling in het bijzonder en
gezondheid bestellen? Op welke termijn mogen er resultaten
worden verwacht? Zal de minister ook een samenwerking met
het Vlaams Gewest aangaan, enerzijds omdat factoren uit de
rand rond Brussel ook invloed kunnen hebben op het milieu in
Brussel en anderzijds om gebruik te maken van de bestaande
expertise inzake het monitoring-systeem ?

Een aantal aanbevelingen dringen zich op, die steunen op
de voorbereidende werkzaamheden van het National Environ-
mental Health Action of Nationaal actieplan inzake leefmilieu
en gezondheid, waar voorzien wordt om overleg te plegen over
acties die verband houden met gezondheid en leefmilieu.

De aanbevelingen van het NEHAP hebben betrekking op
het uitbouwen van een functionele samenwerking tussen de
bestaande structuren inzake leefmilieu en gezondheid, het aan-
leggen en beheren van een gegevensbestand, het definiëren van
het prioritair onderzoek, het uitbouwen van een preventiebe-
leid, het voorlichtingswerk, het ondersteunen en ontwikkelen

van een specifiek lessenpakket en ten slotte de milieugebonden
gezondheidseducatie en - bewustwording.

Ik dring er tevens op aan dat de Brusselse regering een
denktank inzake "milieu en gezondheid" zou oprichten waar-
binnen de acties voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou-
den kunnen worden voorbereid. Binnen dit beleidskader zou
onder meer kunnen overwogen worden of in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest een geïntegreerd bewakingsstelsel van
milieugebonden gezondheidsaspecten haalbaar of eventueel
doenbaar is. Dit stelsel zou voornamelijk steunen op de be-
staande databanken en op de resultaten van erkend onderzoeks-
werk inzake gezondheid en milieu. Het zou enerzijds steunen
op het toezicht op milieuparameters in de buitenlucht en de
oprichting van een waarnemingscentrum voor binnenluchtver-
vuiling, anderzijds op een toezicht op relevante parameters met
betrekking tot de gezondheidstoestand van de Brusselse bevol-
king.

Op basis van de resultaten van deze bewaking kunnen
beslissingen worden genomen met het oog op een beter leefkli-
maat en meer welzijn voor de Brusselse bevolking. Deze werk-
zaamheden kunnen gekoppeld worden aan die van het Centrum
voor gezondheidsobservatie alsook aan het project "Gezond
Stadsgewest" van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Ik zal straks hierover een motie indienen.

Ik ben er mij van bewust dat het moeilijk is om een duide-
lijk verband te leggen tussen milieu en gezondheid. We mogen
ons echter niet verstoppen achter methodologische problemen.
We moeten stap voor stap werken aan een monitoring-systeem
zodat wij de vervuilende elementen onder controle kunnen
houden die invloed hebben op onze gezondheid. In een milieu-
beleid moeten we aantonen welke problemen we eerst zullen
aanpakken en welke problemen we op een iets langere termijn
onder handen zullen nemen.

Mevrouw Dominique Braeckman (in het Frans).- Onze
gezondheid wordt mede bepaald door onze leefomgeving. In
Brussel is het milieu niet echt goed beschermd, vooral in de
zeer dicht bevolkte wijken, waar de levensruimte beperkt is en
waar de woningen van slechte kwaliteit zijn.

Wie de gezondheid en het milieu wil beschermen, moet
rekening houden met het huisvestingsbeleid, de werkgelegen-
heid en de opleiding.

Het project "groene ambulance" is een interdisciplinair pro-
ject, maar de administraties gezondheid en milieu hebben daar-
voor niet samengewerkt. Bent u voornemens dat initiatief uit te
breiden?

Een zelfde interdisciplinaire samenwerking is vereist in het
raam van het netwerk "Gezonde Steden", waarvan Brussel deel
uitmaakt.

Ter gelegenheid van een forum dat werd georganiseerd
door het BIM en de Federatie van Gezondheidscentra hebt u
zelf betreurd dat die beide disciplines zo apart opereren.

Men moet zijn prioriteiten bijstellen in het licht van de
omvang van de behoeften en de beperktheid van de middelen.
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Zult u een studie bestellen over het verband tussen leefom-
geving, en meer bepaald de luchtvervuiling, en gezondheid?
Bent u voornemens het Centrum voor Gezondheidsobservatie
ermee te belasten analyses op te stellen voor een "Handleiding
voor de gezondheid van de Brusselaars"? Over de gevolgen
van de luchtvervuiling voor de gezondheid in het Brussels
Gewest bestaan geen gegevens. Er is sprake van de overschrij-
dingen van de ozonnorm, de ontwikkeling van het benzeenge-
halte van de lucht en polluenten wegens de afvalverbranding.

Er wordt nog te veel stikstofoxide uitgestoten, en het
gehalte aan bepaalde zware metalen en aan dioxine wordt niet
vaak genoeg gemeten.

Ook het lawaai en de interne vervuiling berokkenen heel
wat schade aan de gezondheid van de Brusselaars, zoals de
elektromagnetische straling, waarvoor het voorzorgsbeginsel
uit het oog is verloren.

Het Vlaams Gewest heeft een onderzoek gevoerd dat
steunde op cijfers uit een monitoringsysteem. Heeft het zin om
in het Brussels Gewest een dergelijk onderzoek te voeren?

Een reeks in de Rand gelegen inrichtingen zouden het
milieu in Brussel en de gezondheid van de Brusselaars schade
kunnen berokkenen, zoals UCB en de vervuiling die daar ont-
staat of de stortplaats van Sint-Stevens- Woluwe. Bestaat er
een lijst van die inrichtingen? Is met de Vlaamse overheid con-
tact genomen om de hinder veroorzaakt door dergelijke inrich-
tingen tot een minimum te beperken?

De heer Mostafa Ouezekhti (in het Frans) .- Het leefmi-
lieu heeft een invloed op de gezondheid. Die twee beleidsmate-
ries moeten bijgevolg aan elkaar worden gekoppeld.

Minister Gosuin heeft een reeks maatregelen in die zin
getroffen, zoals de oprichting van een structuur Gezondheid-
Leefmilieu bij het BIM, de weigering van een verbrandings-
oven in Drogenbos en een rookgaszuiveringsinstallatie te
Neder-over-Heembeek.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd
met de vervuilingsproblemen die eigen zijn aan elke grootstad.
De gevolgen van die vervuiling voor de volksgezondheid kun-
nen moeilijk worden gemeten, maar dat wil niet zeggen dat wij
lijdzaam moeten blijven toekijken. Het verheugt mij bijgevolg
dat ons Gewest zich aangesloten heeft bij de beweging
"Gezonde Steden" van de WGO en vooral dat het zich via het
federale niveau verbonden heeft tot de uitvoering van een
Nationaal Plan Leefmilieu- Gezondheid, het "NEHAP" dat als
voordeel biedt dat het een intergewestelijke samenwerking
mogelijk maakt.

Preciezere gegevens zullen bijdragen tot een efficiënter
beleid. Mijn fractie en ikzelf kunnen bijgevolg niet anders dan
een initiatief in die zin goedkeuren.

De heer Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid,
Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel .-
Gezondheid en leefmilieu zijn nauw met elkaar verbonden. Er
is dan ook een interactief beleid nodig dat rekening houdt met
de wisselwerking tussen beide.

De institutionele structuur van België maakt het niet
gemakkelijk een interdisciplinair beleid te voeren. Dit neemt
niet weg dat ik toch een aantal initiatieven hieromtrent heb ont-
wikkeld. Een studie van de cel Gezondheid-Leefmilieu binnen
het BIM over de invloed van de luchtverontreiniging op de
Brusselse kinderlongen, wees uit dat er geen verschil was tus-
sen de longen van de Brusselse kinderen en van kinderen uit de
Ardennen.

In 2000 werd binnen het BIM een Regionale cel voor inter-
ventie bij binnenluchtvervuiling opgericht. Het project heeft
vooral tot doel gezondheidsproblemen die verband houden met
de huisvesting, op te lossen en preventieve maatregelen uit te
stippelen.

Ook de zwembadproblematiek houdt rechtstreeks verband
met de gezondheid. Hoewel het onderzoekswerk hieromtrent
nog aan de gang is, vind ik het nodig preventieve maatregelen
te treffen. De Brusselse regering heeft in een eerste lezing een
besluit goedgekeurd over de nieuwe exploitatievoorwaarden
van de zwembadinrichtingen evenals een besluit tot toekenning
van een toelage met het doel de installaties op het vlak van de
chloraminen te verbeteren.

De epidemiologische studie over de effecten van de huis-
vuilverbrandingsoven op de gezondheid van de buurtbewoners
kwam al vaak ter sprake in de Toezichtscommissie voor het
protocolakkoord van het industriegebied van Neder-over-
Heembeek. Het Centrum voor gezondheidsobservatie en het
BIM vinden een dergelijke studie op wijkschaal irrelevant : de
steekproef is te klein en er zijn geen medische gegevens voor-
handen. Het voorstel om een andere aanpak te volgen, bleef tot
nog toe zonder gevolg. Toch vind ik het voorstel van de heer
Gatz om een echt epidemiologisch onderzoek over de effecten
van de oven te voeren, bijzonder interessant. Vermits een der-
gelijk onderzoek alleen relevant is als het hele land erbij
betrokken wordt, ben ik bereid om binnen het NEHAP voor te
stellen gezamenlijk een dergelijk initiatief in de drie Gewesten
te nemen.

Inmiddels heb ik wel al preventieve maatregelen genomen.
Ik heb aan het BIM gevraagd een meetstation te plaatsen dat de
luchtkwaliteit in de omgeving van de oven opmeet. De meetge-
gevens zijn beschikbaar op de website van het BIM. Om te vol-
doen aan de strengste normen werd 33 miljoen euro in de
rookgaswassing geïnvesteerd. Binnenkort wordt een déNox-
systeem geplaatst waarvoor 27,8 miljoen euro zullen worden
uitgetrokken. De dioxines worden dan continu gemeten en de
meetresultaten zullen beschikbaar zijn op de website van het
GAN.

Tijdens de WGO-Conferentie van Helsinki van 1994 ver-
bond België zich ertoe om een Nationaal Plan Leefmilieu-
Gezondheid (NEHAP) uit te werken. Het Brussels Gewest
neemt deel aan het initiatief Gezonde Steden dat ook door de
WGO werd gelanceerd.

Het NEHAP komt tegemoet aan de bezorgdheid van de
heer Gatz. Op nationaal vlak wil het de samenwerking bevor-
deren van al diegenen die betrokken zijn bij milieu en gezond-
heid. Van in het begin heb ik het Brussels Gewest bij de
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opmaak van dit plan willen betrekken. Het NEHAP-project
voorziet in studies op het Belgisch grondgebied en in gemeen-
schappelijke initiatieven inzake milieu-educatie en -bewustma-
king.

Een milieubeleid is pas relevant als het gericht is op de
menselijke gezondheid. De meeste acties moeten gebaseerd
zijn op het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van
sommige activiteiten op de menselijke gezondheid en het leef-
milieu. Andere acties moeten op grond van het voorzorgsbe-
ginsel worden genomen. Het NEHAP komt hieraan tegemoet.

(Verder in het Frans)

De laatste metingen van de luchtkwaliteit in het Brussels
Gewest wijzen op een gevoelige verbetering.

Wij hebben een verband gelegd tussen de gezondheid en
het leefmilieu, het Centrum voor gezondheidsobservatie en de
groene ambulances. Wij willen studies die uit wetenschappe-
lijk oogpunt betrouwbaar zijn. De specialisten raden ons aan in
een nationaal kader te werken. Daardoor zullen wij kunnen
weten welke vervuilingsfactoren het meeste zorg vereisen en
zullen wij doeltreffender kunnen handelen.

De heer Sven Gatz  .- De vastberadenheid van de minister
om het verband tussen milieu en gezondheid te onderzoeken,
verheugt mij. Ik pleit voor een wetenschappelijke aanpak. Ook
wens ik de oven van Neder-over-Heembeek niet te diabolise-
ren.

Ik ben het ermee eens dat het onderzoek over het verband
tussen milieu en gezondheid nationaal wordt gevoerd. Ik hoop
dat daaruit dan de nodige beleidsconclusies zullen worden
getrokken.

De voorzitter.- De heer Sven Gatz, mevrouw Brigitte
Grouwels, mevrouw Caroline Persoons en de heer Mahfoudh
Romdhani hebben een motie ingediend luidende :

"De Brusselse Hoofdstedelijke Raad,

Gehoord de interpellatie van volksvertegenwoordiger Sven
Gatz met betrekking tot de relatie tussen milieu en gezondheid
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gehoord het antwoord van de minister voor leefmilieu
Didier Gosuin;

Overwegende de voorbereidende werkzaamheden van het
NEHAP (National Environmental Health Action plan of Natio-
naal actieplan inzake leefmilieu en gezondheid) waar voorzien
wordt overleg te plegen over acties die verband houden met
gezondheid en leefmilieu, inzonderheid daar waar gedeelde
bevoegdheidssferen worden uitgeoefend;

Overwegende de aanbevelingen van het NEHAP meer
bepaald met betrekking tot - het uitbouwen van een functionele
samenwerking tussen de bestaande structuren inzake leefmi-
lieu en gezondheid, - het aanleggen en beheren van een gege-
vensbestand inzake milieugebonden gezondheid, - het
definiëren van het prioritair onderzoek inzake milieugebonden
gezondheid, - het uitbouwen van een preventiebeleid voor de
milieugebonden gezondheidsproblematiek, - het voorlichtings-

werk inzake milieugebonden gezondheid, - het ondersteunen
en ontwikkelen van een specifiek lessenpakket en specifieke
opleidingen die verband houden met milieugebonden gezond-
heid, - milieugebonden gezondheidseducatie en -bewustma-
king.

Overwegende de opmerkingen van de deskundigen na vol-
tooiing van het onderzoek over gezondheid en milieu in het
Vlaamse Gewest

vraagt aan de Brusselse Hoofdstedelijke regering,

een denktank inzake "milieu en gezondheid" op te richten
waarbinnen de acties voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
kunnen worden voorbereid.

Dit beleidskader zou ondermeer kunnen overwegen of in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een geïntegreerd bewa-
kingsstelsel van milieugebonden gezondheidsaspecten haal-
baar of eventueel doenbaar is. Dit stelsel zou voornamelijk
steunen op de bestaande databanken en op de resultaten van
erkend onderzoekswerk inzake gezondheid en milieu. Het zou
enerzijds steunen op het toezicht op milieuparameters in de
buitenlucht en de oprichting van een waarnemingscentrum
voor binnenluchtvervuiling, anderzijds op een toezicht op rele-
vante parameters met betrekking tot de gezondheidstoestand
van de Brusselse bevolking,

Zich op de resultaten van deze bewaking te beroepen bij het
treffen van beslissingen en het voeren van beleidsvormen met
het oog op een beter leefklimaat en meer welzijn voor de Brus-
selse bevolking.

Deze werkzaamheden te koppelen aan die van het Centrum
voor gezondheidsobservatie alsook aan het project "Gezond
Stadsgewest" van de Wereldgezondheidsorganisatie."

Over deze motie zal tijdens een volgende vergadering wor-
den gestemd.

- Het incident is gesloten.

MONDELINGE VRAGEN

Controle van de paragemeentelijke VZW’s

Mevrouw Françoise Schepmans (in het Frans) .- De ver-
schillende gemeentelijke overheden hebben onlangs vragen
gesteld betreffende het beheer van de vzw’s. Hoewel die werk-
wijze een aantal voordelen biedt, inzonderheid een soepelere
werking dan in een louter administratief kader, zijn er echter
ook structurele nadelen aan verbonden.

De administratieve toetsing van de wettigheid stelt de toe-
zichthoudende overheid niet in staat de handelingen van de
vzw’s te onderzoeken wanneer deze, met inbegrip van hun
begrotingen en rekeningen, onder het gemeen recht vallen. De
controle wordt uitgeoefend door de betrokken Colleges van
burgemeester en schepenen.
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In heel wat gevallen hebben alleen de vertegenwoordigers
van de meerderheid in de gemeenteraad zitting in de raad van
bestuur van de vzw.

De beheerscontrole wordt niet goed genoeg uitgeoefend.
De gebruikte boekhoudmethodes zijn sterk vereenvoudigd en
de begroting is weinig gedetailleerd. Over de subtiliteiten die
inherent zijn aan het beheer van dergelijke verenigingen wordt
niet gepraat.

In het Waals gewest wordt die problematiek onderzocht.
De bedoeling is te komen dat in de nieuwe gemeentewet voor
de gemeenten de verplichting wordt opgenomen om met de
bestaande gemeentelijke vzw’s op hun grondgebied een
beheerscontract te sluiten. Dat contract zou ter goedkeuring
aan de toezichthoudende overheid worden voorgelegd. De
oprichting van nieuwe structuren zou een uitzondering moeten
worden en de begrotingen en de rekeningen moeten aan de
gemeenteraad worden voorgelegd. De verschillende democra-
tische fracties in de raad zouden in de algemene vergadering en
de raad van bestuur van de vzw’s een evenredige vertegen-
woordiging moeten hebben.

Een belangrijke stap is al gezet, aangezien een omzendbrief
van uw diensten de gemeenten aanbeveelt een boekhoudkun-
dig expert aan te stellen als de begroting van de gemeentelijke
semi- overheidsinstellingen minder bedraagt dan 0,75 miljoen
euro, of een bedrijfsrevisor als dat bedrag hoger ligt. Het ver-
slag van de experts en revisoren zal aan de gemeenteraad moe-
ten worden bezorgd. U stelt ook voor dat de statuten van de
gemeentelijke semi- overheidsverenigingen kunnen worden
aangepast, opdat expliciet de verplichting wordt vermeld om
de begrotingen en de jaarrekeningen aan de gemeenteraad voor
te leggen.

Bestaat er een ontwerp van omzendbrief waarmee de con-
trolemogelijkheden van de gemeentelijke verkozenen op deze
verenigingen kunnen worden uitgebreid? Zo niet, zouden de
voorstellen die in de Waalse commissie van de 27 zijn onder-
zocht, niet als voorbeeld kunnen dienen?

De heer François-Xavier de Donnea, Minister-President
van de Regering (in het Frans).- Er moet inderdaad worden
gezorgd voor een streng beheer van de gemeentelijke vzw’s en
de gemeenten moeten die controles op zich kunnen nemen. Ik
heb de gemeenten dan ook een circulaire gestuurd waarin ik
hen erop wijs dat een efficiënt administratief en financieel
beheer van die verenigingen, waarvan de werking vaak afhangt
van gemeentelijke subsidies. Deze verenigingen moeten dan
wel over enige autonomie beschikken, maar ze mogen zich niet
aan het toezicht van de plaatselijke instellingen onttrekken.
Anders moeten ze tegenover geen enkele overheid nog reken-
schap afleggen.

(Voorzitter: mevrouw Magda de Galan)

Overigens stelt de federale regering het parlement thans
voor de controle en de actieve en passieve openbaarheid van de
handelingen van de bestuursorganen van de vzw’s uit te brei-
den. Bij de huidige stand van het positieve recht houdt alleen
de wet van 14 november 1983 betreffende de controle en het

gebruik van sommige subsidies de verplichting in om het
beheer van de vzw’s te controleren en dan is die nog beperkt
door het voorwerp ervan.

Ik heb de gemeenten dan ook geadviseerd bij de vzw’s met
een budget van minder dan 0,75 miljoen euro een accountant
en bij die met een hoger budget een bedrijfsrevisor aan te stel-
len. Het verslag van de accountant of de revisor moet aan de
gemeente worden overgezonden. In voorkomend geval, moe-
ten de statuten van die vzw’s worden gewijzigd, opdat daarin
de verplichting voorkomt om hun budgetten en jaarrekeningen
aan de gemeenteraad voor te leggen.

Ik herinner eraan dat ook de autonome gemeentebedrijven
de mogelijkheid bieden om een soepel en doeltreffend beheer
te voeren, wat een van de redenen is voor het oprichten van
vzw’s. Voorts is elke fractie van de gemeenteraad vertegen-
woordigd in de raad van bestuur van die instellingen.

De Vereniging van steden en gemeenten van het Gewest
zou ook een commissie ad hoc kunnen oprichten, bestaande uit
vertegenwoordigers van de gemeenten en het Gewest om de
aspecten van de problematiek van de transparantie en de ver-
steviging van de democratie binnen de gemeentelijke vereni-
gingen te onderzoeken.

Mevrouw Françoise Schepmans  (in het Frans).- In navol-
ging van hetgeen op cultureel gebied gebeurt, zou misschien
moeten worden gezorgd voor de vertegenwoordiging van
gemeentemandatarissen om een betere controle op sociaal
gebied mogelijk te maken. De accountants en de revisoren ana-
lyseren de cijfers, maar niet de manier waarop de projecten van
de vzw’s worden geleid, noch de relevantie ervan.

Nieuwe Brusselse intercommunale voor sanering

De heer Michel Lemaire (in het Frans) .- Ik zou u vragen
willen stellen over de oprichting van de nieuwe Brusselse
intercommunale voor sanering (BrIS) en over het toezicht dat
het Gewest op deze intercommunale uitoefent.

Het blijkt dat de BrIS met het oog op de financiering van
deze beleidsmaatregelen beslist heeft tot het opleggen van een
heffing die de meeste gemeentelijke overheden doorrekenen
aan de belastingplichtigen. Gaat het hier niet om een vorm van
defiscalisering die de gemeenten in staat stelt zich achter een
intercommunale vereniging te verschuilen? De gemeenteraad
kan dus geen democratische controle uitoefenen omdat het gaat
om een heffing die wordt opgelegd door een intercommunale
vereniging. Nochtans is er duidelijk sprake van een stijging
van de fiscaliteit en de parafiscaliteit, aangezien geen enkele
van de 19 gemeenten haar eigen belastingdruk heeft vermin-
derd ten belope van wat de overdracht van haar bevoegdheden
inzake riolering aan de BrIS zal opbrengen.

Door een extra fiscale druk op de gezinnen te leggen, is die
belasting toch in strijd met de geest van het ontwerp van de
GOMB die het Gewest aantrekkelijker wil maken? Gaat uw
regering akkoord met die gang van zaken? Zullen de gemeen-
ten niet een gedeelte van hun bevoegdheid overdragen aan
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minder controleerbare instellingen met een nieuwe bevoegd-
heid om belastingen te heffen?

Het is de bedoeling dat die gelijkschakeling zorgt voor soli-
dariteit tussen de gewesten. Hadden een semi-overheidsstruc-
tuur op regionaal niveau en een gewestelijke fiscaliteit niet
kunnen zorgen voor meer solidariteit tussen de gemeenten?

De heer Walter Vandenbossche .- De betrokken intercom-
munale respecteert de taal van de burger niet. Aan Nederlands-
talige inwoners werd een aanslag gestuurd in het Frans.
Hierover hoor ik graag de mening van de minister-president.

De heer François-Xavier de Donnea, Minister-President
van de Regering (in het Frans) .- De wil tot rationalisering van
de diensten belast met de sanering in het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest lag aan de basis van de oprichting van een nieuwe
Brusselse intercommunale voor sanering. Vier intercommuna-
les en negentien gemeenten handelden immers volledig los van
elkaar in die materie. De oprichting van die structuur viel
onder de autonomie van de gemeente. Ik sta achter dat initia-
tief.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de bouw en de
inwerkingstelling van twee zuiveringsstations voorgesteld :
een station in het zuiden dat momenteel reeds werkt, en een
ander station in het noorden waarvoor de werken aan de gang
zijn. Die projecten houden een grondige wijziging in van de
afwateringsmodellen; nu moet al het afvalwater naar een
waterzuiveringsstation. De gemeenten hebben niet altijd vol-
doende geïnvesteerd in hun rioleringssysteem, zodat talrijke
netten momenteel aan verbetering toe zijn. De BrIS zal een
retributie aanrekenen voor het gebruik van het saneringsnet.
Vergeleken met de taks is dat een rechtvaardige oplossing,
aangezien alleen de gebruikers moeten betalen. De BrIS en het
BIM zullen een gezamenlijke factuur uitwerken om de doel-
treffendheid te verhogen en vereenvoudiging in de hand te
werken. Die heffing behelst in een jaarbedrag van maximum
20, 75 euro en een basistarief van 4,15 euro. Thans wordt nage-
dacht over een sociaal en gespreid watertarief.

Die heffing heeft geen terugwerkende kracht, want elke in
2002 aangerekende heffing slaat op het boekjaar 2002 op basis
van het verbruik in 2002.

(Verder in het Nederlands)

Aan de heer Vandenbossche antwoord ik dat zij die een
aanslag in de andere taal hebben gekregen zich moeten wenden
tot de bevoegde dienst. Wellicht moet het gegevensbestand op
punt worden gesteld.

(Verder in het Frans)

Op 19 december 2001 keurde de raad van bestuur van de
BrIS de algemene voorwaarden van de saneringsdiensten goed.
Tot slot geeft dit project uiting aan een intraregionale solidari-
teit met het oog op een gezamenlijk project dat van levensbe-
lang is voor de hygiëne, de kwaliteit en de gezondheid in ons
Gewest.

De heer Michel Lemaire (in het Frans) .- Vormt dit een
verkapte belasting of niet? Wij zullen niet tot een vergelijk
kunnen komen. Een semi-overheidssysteem op regionaal
niveau aannemen lijkt mij beter dan een intercommunaal sys-
teem.

Vindt u het normaal dat iedereen dezelfde heffing betaalt
ondanks het verschil in verbruik en inkomsten?

De heer François-Xavier de Donnea, Minister-President
van de Regering (in het Frans).- Er wordt nagedacht over een
sociale tarifering.

Het is logischer een gelijkaardige structuur te hebben voor
alle diensten die betrekking hebben op het water. In de jaren
tachtig hadden we geopteerd voor een intercommunale struc-
tuur voor de watervoorziening. Het was dus logisch dezelfde
structuur te kiezen voor de zuivering.

De heer Walter Vandenbossche  .- Ik kan aanvaarden dat
er hier een technisch probleem is. Het is echter niet aan de bur-
ger om de overheid achterna te hollen om zijn taal te laten res-
pecteren. Er moet proactief worden gewerkt door eventueel
een tweetalige factuur op te sturen. Ik zal de aanslag in het
Frans alleszins niet betalen.

De heer François-Xavier de Donnea, Minister-President
van de Regering .- Ik zal de zorg van de heer Vandenbossche
overmaken aan de voorzitter van de betrokken intercommu-
nale.

Mededelingen van burgemeesters en schepenen

De heer Bernard Ide (in het Frans) .- Op federaal niveau
bestaat er een reglement voor het toezicht op de mededelingen.
Op 19 april is de Cocof met hetzelfde procédé gestart. Op
gemeentelijk niveau bestaat er evenwel een rechtsvacuüm. De
enige rechtsregel die van toepassing is, is artikel 109, die
bepaalt dat alle documenten zowel door de burgemeester als
door de secretaris moeten worden ondertekend. Er zijn tal van
gelegenheden om communicatiecampagnes te voeren met
overheidsgeld.

De gemeentewet is geregionaliseerd en het Gewest houdt
dus toezicht op de gemeenten. Kunt u dan controleren of er
sprake is van ontsporingen? Neen, want daarvoor moet er een
klacht worden ingediend en is er een reglement nodig, waar-
naar kan worden verwezen. Dat is niet het geval. Moet er geen
ordonnantie komen om het gemeentelijk niveau te regelen?

De heer François-Xavier de Donnea, Minister-President
van de Regering (in het Frans).- In het kader van ons toezicht
controleren wij de wettigheid van de handelingen van de bur-
gemeesters en schepenen.

Bij gebrek aan wettelijke bepalingen wordt er geen enkele
systematische controle uitgevoerd op de handelingen van de
burgemeesters en schepenen. Als er een klacht wordt inge-
diend, voeren mijn diensten een grondig onderzoek uit.

De gemeentewet voorziet in een beperking van de verkie-
zingsuitgaven, die worden gecontroleerd door de toezichthou-
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dende overheid. Diensten binnen de assemblees beslissen over
de sancties die moeten worden opgelegd.

Het staat de gemeenteraden vrij een reglement terzake uit te
vaardigen en ik sta open voor hun voorstellen. Die bepalingen
zouden het risico kunnen inhouden dat de gekozenen verhin-
derd worden met hun bevolking te communiceren en dat het
woord wordt gegeven aan personen die er een ander gevoel
voor democratie op nahouden.

De heer Bernard Ide (in het Frans).- Ik begrijp uw argu-
menten niet. U aanvaardt deze principes op andere bevoegd-
heidsniveaus.

Er moet gebruik worden gemaakt van de kans die de Costa
biedt. De Costa zal werken aan democratische vernieuwing om
nieuwe wegen te kunnen inslaan.

De heer François-Xavier de Donnea, Minister-President
van de Regering (in het Frans) .- De gemeenteraden hebben de
bevoegdheid om regels uit te vaardigen om ontsporingen te
voorkomen.

Het initiatief dat u oppert, staat niet in het regeerakkoord.
De gemeenten die daar voorstander van zijn, moeten maar
voorstellen doen aan de Costa.

De heer Bernard Ide (in het Frans).- De regionalisering
van de gemeentewet staat evenmin in het regeerakkoord.

Onthaal van de woonwagenbewoners

De heer Alain Daems (in het Frans).- Reeds een jaar gele-
den heb ik het probleem van de woonwagenbewoners ter
sprake gebracht. In Brussel is dat onthaal nauwelijks georgani-
seerd.

U hebt toen geantwoord dat er aan een inventaris van de
terreinen werd gewerkt en dat er in de daaropvolgende maan-
den oplossingen zou worden gevonden.

In 1997 heeft de heer Dehaene onderstreept dat de onwet-
tigheid waarin de woonwagenbewoners zich bevinden de eer-
ste oorzaak was van de problemen waartoe hun aanwezigheid
aanleiding geeft.

Sindsdien is terzake weinig vooruitgang geboekt. Ik ver-
zoek u initiatieven te nemen, zodat de aankomst van woonwa-
gens deze zomer geen aanleiding geeft tot uitwijzingen en
spanningen zoals vroeger het geval was.

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (in het Frans) .-
Het probleem van de woonwagenbewoners behoort niet recht-
streeks tot mijn gewestelijke bevoegdheden. Gezien het sociale
aspect van die problematiek, heb ik de Grondregie echter
gevraagd na te gaan of er geen terrein beschikbaar is voor de
opvang.

Na een grondig onderzoek kwam de Grondregie tot de con-
clusie dat er maar één terrein technisch geschikt is voor de
opvang van woonwagenbewoners, mits er enige aanpassingen

werden aangebracht. Het terrein bevindt zich helaas op het
tracé van de HST en daaraan kan niet worden geraakt.

Ik heb tevens de GOMB, de Haven en de MIVB aange-
schreven. De GOMB en de Haven hebben me laten weten dat
ze geen terrein ter beschikking kunnen stellen. De MIVB heeft
nog niet geantwoord, maar ik heb de maatschappij onlangs een
rappel gestuurd.

Ik blijf naar een oplossing zoeken.

De heer Alain Daems (in het Frans) .- U zegt me dat dit
niet tot uw bevoegdheid behoort. Ik heb de heren Simonet en
de Donnea daarover reeds geïnterpelleerd. Tot wie moet ik me
dan richten voor een constructief antwoord?

De heer Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid,
Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel (in
het Frans) .- De woonwagenbewoners hebben voorlopig een
plaats toegewezen gekregen op een terrein in Oudergem.

De heer Alain Daems  (in het Frans) .- Ik meen te weten
dat het daar om een privéterrein gaat.

De heer Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid,
Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel (in
het Frans) .- Dat is inderdaad zo, maar er zal daar de eerste
maanden niet worden gebouwd, zodat ze momenteel op dat ter-
rein terecht kunnen.

De heer Alain Daems  (in het Frans).- Ongeacht de toe-
komstige bestemming van een terrein kan het ondertussen voor
andere doeleinden worden gebruikt.

De woonwagenbewoners vragen geen terrein voor twintig
jaar. Een toekomstige bestemming vormt geen hinderpaal om
een terrein in te richten voor hen.

Aangezien u geen middel vindt om deze problematiek op te
lossen, zou misschien via wetgevende weg moeten worden
geprobeerd? U hebt niets gedaan.

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (in het Frans) .-
Ik heb de MIVB een herinnering gestuurd. Ik was bereid tien
miljoen aan te wenden voor de inrichting van de terreinen.

Als u de zaak zo opneemt, zal ik blijven optreden, maar niet
langs uw weg.

De heer Alain Daems  (in het Frans) . Dat is altijd zo
gegaan.

De afvalverbranding in het Hoofdstedelijk Gewest

De heer Alain Adriaens  (in het Frans) .- Wij mogen blij
zijn dat de geplande bouw van een verbrandingsoven in Dro-
genbos niet doorgaat. Dat betekent echter niet dat wij op onze
lauweren mogen rusten.

Hoe staat het met de onderhandelingen die het Vlaams en
het Brussels Gewest enkele jaren geleden zijn begonnen in ver-
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band met de verbranding van een deel van het afval van
Vlaams-Brabant in Neder-over-Heembeek? Vindt hierover nog
overleg plaats? Is de Brusselse regering voorstander van een
dergelijke samenwerking?

Is het project betreffende een uitwisseling van capaciteit
tussen het Vlaams en het Brussels Gewest nog steeds actueel?

Kunt u het bericht weerleggen als zou de firma Watco afge-
zien hebben van het Drogenbos-project in ruil voor de belofte
om in Neder-over-Heembeek een vierde oven te mogen bou-
wen?

De heer Didier Gosuin, Minister van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid,
Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel (in
het Frans) .- Ik bevestig dat het project betreffende de verbran-
dingsoven in Drogenbos geschrapt is.

Wij zijn onderhandelingen gestart met het Vlaams Gewest
en hebben voorgesteld om een gedeelte van de capaciteit van
de fabriek te Neder-over-Heembeek aan te wenden voor de
verwerking van Vlaams afval. Die onderhandelingen hebben
geen enkel resultaat opgeleverd.

Onlangs zijn er geen nieuwe contacten geweest. Bij de her-
vatting van de contacten zal ik in dezelfde geest werken als bij
mijn vroegere voorstellen.

In Neder-over-Heembeek wordt al afval van het Vlaams
gewest verwerkt zonder dat daarover een bijzonder akkoord is
gesloten.

Ook de Brusselse recyclingnetten verwerken Vlaams afval.
Zo worden bepaalde vormen van selectieve ophaling van ver-
pakkingen in Vlaanderen gesorteerd en gerecycleerd via Brus-
sel-recyclage.

Ik ben een fervent voorstander van een geïntegreerd afval-
beleid waarbij de verwerkingsmethodes volgens een bepaalde
logica worden gerangschikt naar het voorbeeld van de Lan-
sink-schaal die door alle Europese experts ter zake is aangeno-
men. Daarbij wordt rekening gehouden met de eisen inzake
milieubescherming en duurzame ontwikkeling.

Die visie opent de deur voor een intergewestelijke samen-
werking waarbij milieufactoren niet over het hoofd mogen
worden gezien. Daartoe moeten de middelen goed worden
beheerd.

Tussen Watco en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
bestaat geen enkel akkoord over de bouw van een vierde oven
in Neder-over-Heembeek.

Duurzaam mobiliteitsbeleid

De heer Vincent De Wolf  (in het Frans) .- Mobiliteit is één
van de fundamentele elementen voor een duurzame ontwikke-
ling. Bepaalde precieze factoren maken een betere mobiliteit
mogelijk, met name wat taxi’s betreft.

Aangezien het openbaar vervoer ’s nachts niet rijdt, zouden
de nachttarieven voor taxi’s moeten worden verlaagd.

Ook zouden specifieke trajecten moeten worden vastgelegd
voor in groep gebruikte taxi’s, alsook een eenvoudig systeem
voor echte carpooling dat het mogelijk maakt de kosten over
de gebruikers te spreiden.

Een betere informatie wanneer parkeerzones worden ver-
plaatst en een betere coördinatie met de MIVB zouden even-
zeer welkom zijn.

De heer Willem Draps, Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening,
Stadsvernieuwing, Monumenten en Landschappen en Bezol-
digd Vervoer van Personen (in het Frans) .- Ik heb aandacht
voor de mobiliteit in Brussel en zal uw voorstellen met belang-
stelling volgen.

Een verlaging van het vast tarief voor nachtritten zou geen
stimulans zijn om ’s nachts de taxi te gebruiken, want het gaat
slechts om 1,86 euro op de prijs van een rit. De Brusselse taxi’s
behoren nu al tot de goedkoopste in België en Europa.

Carpooling is een interessante optie. De term collectieve
taxi staat al in de ordonnantie van 1995, die de regering de
bevoegdheid geeft om de geldende tarieven vast te stellen als
het voertuig op die manier wordt gebruikt. Bij de wijziging van
deze ordonnantie wordt deze bepaling behouden.

We zijn met de MIVB aan het onderhandelen over een
betere onderlinge afstemming tussen taxivervoer en openbaar
vervoer. We overwegen om de openbare vervoersmiddelen die
’s avonds leeg rondrijden, te vervangen door collectieve taxi’s.

De stelplaatsen voor taxi’s beantwoorden niet meer aan de
behoeften. We hebben het centrum voor verkeersonderzoek
gevraagd een compleet overzicht van de stelplaatsen te bezor-
gen, zodat we kunnen nagaan of het coherent en relevant is
bepaalde zones ’s avonds en tijdens het weekeinde te behou-
den.

Ik wil de parkeergebieden in hun geheel opnieuw bekijken
en daarbij overwegen telefoonpalen te plaatsen in het centrum
van Brussel. Mijn kabinet overweegt parkeerplaatsen aan te
leggen in de nabijheid van verscheidene hotels, zonder te raken
aan de laad- en loszones ervoor.

Er worden besprekingen gevoerd over de installatie van een
GPS-systeem in de taxi’s.

De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Over de meeste
punten zijn we het eens, behalve over de aanslag. Het experi-
ment met de collectieve taxi’s vind ik goed.

Week van de mobiliteit

Mevrouw Geneviève Meunier  (in het Frans).- Om de
week van de mobiliteit en de autoloze zondag op 22 september
te doen slagen, moeten deze geruime tijd vooraf worden voor-
bereid.

De conferentie van burgemeesters heeft blijkbaar een zeer
grote perimeter bepaald, aangezien het autoverkeer reeds vanaf
de afrit van de ring verboden is.



PLENAIRE VERGADERING VAN DINSDAG 30 APRIL 2002 15

B.V. (2001-2002) - Nr 27

Die dag moet heel goed worden georganiseerd, waarbij de
gemeenten en het Gewest moeten samenwerken. Ik hoop dat
uit het verleden lessen zijn getrokken. De schepenen voor
mobiliteit moeten goed worden ingelicht en er moet rekening
worden gehouden met de bezorgdheid van de horeca. Met de
politie moet overleg worden gepleegd over de toegang tot spe-
cifieke zones zoals de Zuidmarkt en de markten van Sint-Gil-
lis, Anderlecht en Jette. Hoe zal voor de onontbeerlijke
coördinatie met de zes politiezones worden gezorgd?

Het publiek moet zo ruim en zo vroeg mogelijk worden
ingelicht.

Tot slot zou de conferentie van burgemeesters beslist heb-
ben ieder jaar in het kader van de week van de mobiliteit een
autoloze zondag te organiseren. De autoloze zondag op 22 sep-
tember is een Europees initiatief in het kader waarvan bepaalde
voorwaarden vervuld moeten zijn. De Brusselse gemeenten
kunnen de datum ervan dus niet wijzigen.

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (in het Frans) .-
De zone is inderdaad uitgebreid tot over de grens van het
Gewest, zodat er minder auto’s op de Ring zullen komen.
Minister Steve Stevaert heeft ons verzekerd van de steun van
het Vlaams Gewest voor het goede verloop van deze actie.

Het gewestbestuur zal steun verlenen aan de gemeenten en
aan de lokale politiediensten. De zes politiezones zullen net als
de MIVB bijdragen tot het welslagen van deze dag.

De heer Robert Delathouwer, Staatssecretaris van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit,
ambtenarenzaken, Brandbestrijding en Dringende Medische
Hulp (in het Frans) .- De vijftien burgemeesters die aanwezig
waren op de conferentie van de burgemeesters op 6 jongstleden
hebben hun principieel akkoord gegeven om het hele Gewest
af te sluiten.

Overigens heeft de gemeente Sint-Gillis een aantal vragen
gesteld over de organisatie van deze actie en de steun van het
Gewest.

De inlichtingen zullen nog eerder worden verstrekt dan de
vorige jaren.

Sommigen zijn er voorstander van het Gewest één dag per
jaar af te sluiten, op voorwaarde dat het om een zondag gaat.
De autoloze dag van 22 september is een Europees evenement
dat niet verplaatst kan worden. De twee acties zullen op elkaar
moeten worden afgestemd.

NAAMSTEMMINGEN

- Het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordon-
nantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke The-
saurieën is aangenomen met 56 tegen 1 stem. 1 lid heeft zich
onthouden (naamstemming nr.1 - zie bijlage).

- Het voorstel van ordonnantie (van de heren Marc Cools
en Jean Demannez) betreffende de sterilisatie van de zwerfkat-

ten werd eenparig aangenomen met 58 stemmen (naamstem-
ming nr.2 - zie bijlage).

- De gemotiveerde motie ingediend tot besluit van de inter-
pellatie van de heer Jean-Pierre Cornelissen tot de heer Jos
Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulp, betreffende "de praktische organi-
satie van de spoedige invoering van het gratis vervoer van 65-
plussers" werd eenparig aangenomen met 58 stemmen (naam-
stemming nr.3 - zie bijlage).

- De vergadering wordt om 18.25 uur gesloten.

- De vergadering gaat tot nadere bijeenroeping door de
voorzitter uiteen.

VERLOFAANVRAGEN EN BERICHTEN VAN VER-
HINDERING

Verhinderd : mevrouw Adelheid Byttebier en mevrouw
Béatrice Fraiteur, belet.

BIJLAGEN

NAAMSTEMMINGEN

De uitslag van elke naamstemming alsmede de stemverkla-
ring worden in het Beknopt verslag zelf opgenomen.

Naamstemming nr.1

Hebben ja gestemd:

Alain Adriaens, Eric André, Mohamed Azzouzi, Jan Beg-
hin, Françoise Bertieaux, Jean-Jacques Boelpaepe, Sfia
Bouarfa, Dominique Braeckman, Alain Bultot, Danielle Caron,
Michèle Carthé, Benoît Cerexhe, Bernard Clerfayt, Marc
Cools, Jean-Pierre Cornelissen, Alain Daems, Mohammed
Daif, Magda De Galan, Yves de Jonghe d'Ardoye d'Erp, Sté-
phane de Lobkowicz, Serge de Patoul, Vincent De Wolf, Willy
Decourty, Amina Derbaki Sbai, Christos Doulkeridis, Isabelle
Emmery, Sven Gatz, Evelyne Huytebroeck, Bernard Ide,
Fouad Lahssaini, Michel Lemaire, Albert Mahieu, Geneviève
Meunier, Claude Michel, Isabelle Molenberg, Michel Moock,
Anne-Sylvie Mouzon, Mostafa Ouezekhti, Joseph Parmentier,
Martine Payfa, Caroline Persoons, Yaron Pesztat, Joël
Riguelle, Marie-Jeanne Riquet, François Roelants du Vivier,
Mahfoudh Romdhani, Fatiha Saïdi, Françoise Schepmans, Phi-
lippe Smits, Anne-Françoise Theunissen, Didier Van Eyll,
Michel Van Roye, Walter Vandenbossche, Jean-Luc Vanraes,
Rudi Vervoort, Bernadette Wynants

Hebben neen gestemd:

Audrey Rorive

Hebben zich onthouden:

Marguerite Bastien
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Naamstemming nr.2

Hebben ja gestemd:

Alain Adriaens, Eric André, Mohamed Azzouzi, Margue-
rite Bastien, Jan Beghin, Françoise Bertieaux, Jean-Jacques
Boelpaepe, Sfia Bouarfa, Dominique Braeckman, Alain Bultot,
Danielle Caron, Michèle Carthé, Benoît Cerexhe, Bernard
Clerfayt, Marc Cools, Jean-Pierre Cornelissen, Alain Daems,
Mohammed Daif, Magda De Galan, Yves de Jonghe d'Ardoye
d'Erp, Stéphane de Lobkowicz, Serge de Patoul, Vincent De
Wolf, Willy Decourty, Amina Derbaki Sbai, Christos Doulke-
ridis, Isabelle Emmery, Sven Gatz, Evelyne Huytebroeck, Ber-
nard Ide, Fouad Lahssaini, Michel Lemaire, Albert Mahieu,
Geneviève Meunier, Claude Michel, Isabelle Molenberg,
Michel Moock, Anne-Sylvie Mouzon, Mostafa Ouezekhti,
Joseph Parmentier, Martine Payfa, Caroline Persoons, Yaron
Pesztat, Joël Riguelle, Marie-Jeanne Riquet, François Roelants
du Vivier, Mahfoudh Romdhani, Audrey Rorive, Fatiha Saïdi,
Françoise Schepmans, Philippe Smits, Anne-Françoise Theu-
nissen, Didier Van Eyll, Michel Van Roye, Walter Vandenbos-
sche, Jean-Luc Vanraes, Rudi Vervoort, Bernadette Wynants.

Naamstemming nr.3

Hebben ja gestemd:

Alain Adriaens, Eric André, Mohamed Azzouzi, Margue-
rite Bastien, Jan Beghin, Françoise Bertieaux, Jean-Jacques
Boelpaepe, Sfia Bouarfa, Dominique Braeckman, Alain Bultot,
Danielle Caron, Michèle Carthé, Benoît Cerexhe, Bernard
Clerfayt, Marc Cools, Jean-Pierre Cornelissen, Alain Daems,
Mohammed Daif, Magda De Galan, Yves de Jonghe d'Ardoye
d'Erp, Stéphane de Lobkowicz, Serge de Patoul, Vincent De
Wolf, Willy Decourty, Amina Derbaki Sbai, Christos Doulke-
ridis, Isabelle Emmery, Sven Gatz, Evelyne Huytebroeck, Ber-
nard Ide, Fouad Lahssaini, Michel Lemaire, Albert Mahieu,
Geneviève Meunier, Claude Michel, Isabelle Molenberg,
Michel Moock, Anne-Sylvie Mouzon, Mostafa Ouezekhti,
Joseph Parmentier, Martine Payfa, Caroline Persoons, Yaron
Pesztat, Joël Riguelle, Marie-Jeanne Riquet, François Roelants
du Vivier, Mahfoudh Romdhani, Audrey Rorive, Fatiha Saïdi,
Françoise Schepmans, Philippe Smits, Anne-Françoise Theu-
nissen, Didier Van Eyll, Michel Van Roye, Walter Vandenbos-
sche, Jean-Luc Vanraes, Rudi Vervoort, Bernadette Wynants.


