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MONDELINGE VRAAG

van de heer Jos Van Assche (N) aan de heer François-Xavier de Donnea, Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met plaatselijke besturen, ruimtelijke ordening, monumenten en land-
schappen, stadsvernieuwing en wetenschappelijk onderzoek, betreffende “de financiering van Iriscom”.

(Spreker: de heer Claude Michel).

INTERPELLATIE

van de heer Michel Van Roye (F) tot de heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring, belast met openbare werken, vervoer, brandbestrijding en dringende medische hulp, betreffende “het
beheer van de schuilhokjes”.

(Sprekers: de heer Michel Van Roye, mevrouw Françoise Bertieaux, de heer Claude Michel en 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: de heer Claude MICHEL.

- De vergadering wordt om 14.48’ uur geopend.

MONDELINGE VRAAG

De financiering van Iriscom.

De voorzitter .- In afwezigheid van de indiener wordt de
vraag geacht te zijn ingetrokken.

INTERPELLATIE VAN DE HEER MICHEL VAN ROYE
TOT DE HEER JOS CHABERT, MINISTER VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING,
BELAST MET OPENBARE WERKEN, VERVOER,
BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDI-
SCHE HULP,

betreffende “het beheer van de schuilhokjes”.

De heer Michel Van Roye (in het Frans) .- Het Gewest is
bevoegd voor het openbaar vervoer. Eigenaardig genoeg zor-
gen de gemeenten van in het begin voor de plaatsing en het
onderhoud van de schuilhokjes. Men kan er terecht van uitgaan
dat de plaatsing van schuilhokjes een nevenactiviteit is van het
reizigersvervoer, dat de hoofdactiviteit vormt.

De gemeenten wensten hun inwoners ietwat comfort te
geven en hebben daarom schuilhokjes geplaatst, zoals er nog
enkele overblijven aan de Tervurenlaan of in Watermaal-Bos-
voorde. Vervolgens hebben één en daarna verschillende recla-
meaffichebedrijven voorgesteld om die schuilhokjes te
plaatsen als ze reclameaffiches op de schuilhokjes en andere
dragers mochten aanbrengen.

Op dit ogenblik hebben de 19 gemeenten overeenkomsten
gesloten met een van de twee reclameaffichebedrijven die op
de markt actief zijn. Deze overeenkomsten hebben doorgaans
een looptijd van 10 of 15 jaar en zijn gebaseerd op het compen-
satieprincipe.

Aan bijna alle tram- en bushalten is er een schuilhokje,
behalve als dat niet mogelijk is door de lokale toestand. Con-
creet betekent dit dat er op een homogeen vervoernet 19 oplos-
singen zijn die min of meer van elkaar verschillen. De twee
reclameaffichebedrijven kunnen immers overeenkomsten
gesloten hebben die verschillen naar gelang van de gemeente
en die bijvoorbeeld betrekking hebben op de systemen om de
wachttijd aan te geven, de reclamepanelen, de vuilnisbakken,
de verlichting of de vormgeving. Sommige gemeenten zijn
beter af dan andere omdat reclame op hun grondgebied meer
opbrengt en de schuilhokjes hun bijgevolg minder kosten.

Tot voor kort werden de overeenkomsten tussen de recla-
meaffichebedrijven en de gemeenten gesloten zonder offerte-
aanvraag. De oplossingen van die bedrijven kwamen
bovendien niet altijd tegemoet aan de reële behoeften van de
gemeenten.

Dit is zo voor de MIVB, maar natuurlijk ook voor De Lijn
en de TEC.

Zou het niet wenselijk zijn dat het Gewest formele criteria
vaststelt voor de plaatsing en het onderhoud van de schuilhok-
jes en dat de MIVB zich meer begint bezig te houden met dit
aspect van haar activiteit? Het is immers niet denkbeeldig dat
de MIVB wenst dat alle schuilhokjes niet alleen hetzelfde com-
fort- en beschermingsniveau hebben, maar ook uitgerust wor-
den met apparatuur om bijvoorbeeld de wachttijd aan te
kondigen en, waarom niet, om vervoerbewijzen te verstrekken
of te controleren.

Bovendien zouden de verenigingen die de belangen van de
reizigers verdedigen, slechts één gewestelijke gesprekspartner
hebben in plaats van 19.

Als het Gewest of de MIVB voorstander zijn van deze een-
vormige regeling, kan die concreet gestalte krijgen op twee
verschillende manieren: ofwel stelt de MIVB een bestek op
waarin ze haar behoeften omschrijft en stelt ze dat ter beschik-
king van de gemeenten die bij hun leverancier blijven, ofwel
neemt de MIVB, met de steun van het Gewest, deze taak op
zich, aangezien het wachten op het openbaar vervoer al deel
uitmaakt van het vervoer zelf. Bij het uitwerken van deze
tweede variant zou rekening worden gehouden met de voor-
waarden van de overeenkomsten die thans met de gemeenten
gesloten zijn.

Mevrouw Françoise Bertieaux (in het Frans) .- De homo-
geniteit van het openbaar vervoer staat in contrast met het hete-
rogene stadsmeubilair aan de haltes. Vooral op de
gewestwegen valt dat op.

Het is jammer dat de Brusselse wegen omgevormd zijn tot
showrooms in open lucht voor stadsmeubilair. Ik ben dus voor-
stander van gewestelijke criteria voor het hele stadsmeubilair.

Ik vind daarentegen dat de gemeenten het stadsmeubilair
voor de gemeentewegen moeten kunnen kiezen naar gelang
van de specifieke architecturale kenmerken.

Men zou een zekere homogeniteit op de gewestwegen, ten-
minste per as of per soort as, tot stand moeten brengen.

De heer Claude Michel (in het Frans) .- De beheerders van
de MIVB wensen dat in alle schuilhokjes een eenvormig infor-
matiesysteem ten behoeve van de reizigers geïnstalleerd wordt.

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brand-
bestrijding en dringende medische hulp (in het Frans) .-
Volgens de wet van 17 juni 1953 was de MIVB niet belast met
de exploitatie van het openbaar stadsvervoer. Het was dus nor-
maal dat de gemeenten zorgden voor wat strikt genomen niet
tot het beheer van de lijnen behoort.

Krachtens de ordonnantie van 22 november 1990 is de
MIVB echter beheerder van alle goederen die bestemd zijn
voor het openbaar stadsvervoer, ook van de schuilhokjes.

De gemeenten zijn deze opdracht echter blijven uitvoeren
en hebben overeenkomsten gesloten met privé-firma’s. Met de
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reclameontvangsten kunnen ze immers het stadsmeubilair op
hun grondgebied financieren.

Volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening
(GSV) bepalen de gemeenten en het Gewest het beleid inzake
informatieverstrekking en stadsmeubilair. Die bepalingen
staan haaks op de ordonnantie tot oprichting van de MIVB. De
GSV sluit niet uit dat de MIVB een partnership aangaat met
privé-partners om schuilhokjes te installeren, maar maakt dat
moeilijker.

De MIVB heeft de staatssecretaris belast met ruimtelijke
ordening en stedenbouw wijzigingen in de GSV voorgesteld,
met name te erkennen dat de MIVB een opdracht inzake infor-
matieverstrekking aan de reizigers en stadsmeubilair heeft.

Logischerwijze zou dus het beheer van de schuilhokjes
voor de reizigers weer moeten toekomen aan de MIVB. De
MIVB zou belast moeten worden met het beleid inzake infor-
matieverstrekking en stadsmeubilair en zou misschien het
stadsmeubilair voor het openbaar vervoer in alle gemeenten
van het Gewest moeten kunnen beheren.

Men kan eveneens onderzoeken of overeenkomsten van
langere duur kunnen worden overgenomen. Deze beslissing
mag niet tegen de gemeenten in gaan, maar moet in gezamen-
lijk overleg genomen worden. Ik ben bereid onderhandelingen
aan te knopen met de Conferentie van de Burgemeesters om na
te gaan of een consensus haalbaar is.

Zelfs op de gewestwegen worden de schuilhokjes thans
beheerd door de gemeenten. De wet verleent ons echter het
recht om die wegen en het stadsmeubilair te beheren. Dat zou
het begin van de reorganisatie kunnen zijn.

De heer Michel Van Roye  (in het Frans) .- De overeen-
komsten tussen de gemeenten en de bedrijven hebben betrek-
king op verschillende types stadsmeubilair. Het zou
eenvoudiger zijn om de kwestie van de schuilhokjes apart te
regelen. Men zou met elke gemeente kunnen onderhandelen
over een overname van de schuilhokjes maar haar het beheer
van het overige stadsmeubilair overlaten. Dan zouden ze de
financiële voordelen kunnen behouden. Reclame op schuilhok-
jes dient immers alleen om de schuilhokjes en het onderhoud
ervan te financieren.

Indien u vragen stelt aan de Conferentie van de Burgemees-
ters, bestaat het gevaar dat de burgemeesters protectionistische
reacties hebben. Zou men niet autoritairder moeten optreden en
bijvoorbeeld een ordonnantie goedkeuren?

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brand-
bestrijding en dringende medische hulp (in het Frans) .-
Onderhandelingen over de afzonderlijke overname van de
schuilhokjes kunnen de zaken inderdaad vereenvoudigen.
Alvorens een ordonnantie aan te nemen, wacht ik liever op de
reactie van de Conferentie van de Burgemeesters. Als er een
consensus wordt bereikt, is een ordonnantie nutteloos.

De heer Claude Michel (in het Frans) .- Men moet reke-
ning houden met de financiële gevolgen, die van gemeente tot
gemeente verschillen, te meer daar er twee privé-operatoren

zijn. Men zou in eerste instantie van de gemeenten kunnen ver-
krijgen dat ze het informatiesysteem dat de MIVB in de schuil-
hokjes wenst geïnstalleerd te zien, aanvaarden.

- Het incident is gesloten.

- De vergadering wordt om 15.10’ uur gesloten.


