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Voorzitter: mevrouw Marie-Jeanne RIQUET.
- De vergadering wordt om 10.10’ uur geopend.

MONDELINGE VRAGEN

De nieuwe vuilniszak van de Brusselse handelaars.

De heer Mohamed Azzouzi (in het Frans) .- Zo’n duizend
klanten van het ANB zullen vanaf december verplicht worden
een fuchsiakleurige zak te gebruiken.

U heeft onlangs verklaard dat de 6.000 geregistreerde klan-
ten van het ANB meenden dat de meeste detailhandelaars bij
het agentschap aangesloten zijn. Het ANB zegt echter geen
gegevens te kunnen voorleggen over het aantal niet-aangeslo-
ten handelaars. Ten slotte zouden er niet twee, maar meerdere
privé-ondernemingen op die markt zijn.

Kunt u ons nadere informatie verschaffen over de huidige
markt voor de ophaling van het afval van de handelaars in het
Brussels Gewest? Waarop zijn uw uitspraken over het markt-
aandeel van het ANB gebaseerd?

Waarom voert het agentschap geen pro-actiever beleid ten
opzichte van de handelaars die geen gebruik maken van zijn
diensten? Het zou nuttig zijn om precies te weten welke hande-
laars geen enkele overeenkomst hebben afgesloten voor de ver-
wijdering van hun afval.

Zal de verplichte fuchsia zak geen extra kosten met zich
meebrengen voor de handelaars?

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 witte zak voor niet gescheiden huishoudelijk afval
is ingevoerd omdat er vuilniszakken verplicht gesteld moesten
worden die beantwoorden aan strenge stevigheidsnormen, om
onze trottoirs properder te houden. Die eerste fase is met suc-
ces afgesloten. Het is billijk om dezelfde normen ook op te leg-
gen voor de zakken die gebruikt worden voor de
handelscontracten.

Er is een model voor de vuilniszak voor handelsafval ont-
wikkeld. Door de inhoud en de kleur van de tekst op de zakken
onderscheiden ze zich van de zakken voor het huishoudelijk
afval.

Het ANB start binnenkort een proefproject voor de winkels
in het stadscentrum met ongeveer duizend contracten tussen
het agentschap en de detailhandelsbedrijven, zodat de zak
geleidelijk kan worden ingevoerd. Het systeem zal verder wor-
den ingevoerd in de loop van 2004.

Het is moeilijk om te bepalen om hoeveel handelscontrac-
ten het in het Brusselse Gewest zou gaan. Hoewel het inder-
daad mogelijk is om met behulp van de NACE-codes het
aantal bij benadering op te geven, is er toch nog altijd een groot
verschil tussen de administratieve gegevens van zo’n register
en de gegevens uit de praktijk, want de administratieve adres-
sen komen niet overeen met de plaatsen waar afval geprodu-

ceerd wordt. Bovendien wisselt de handelsactiviteit zeer sterk.
Tot slot hoeven veel handelszaken geen handelscontract af te
sluiten volgens de bepalingen van het tariferingsbesluit van het
agentschap, met name als ze ter plaatse gedomicilieerd zijn en
minder dan 150 liter per week produceren. Het agentschap
heeft uiteindelijk zo’n 10.000 inzamelingspunten geïnventari-
seerd waarvoor een handelscontract moet worden afgesloten.

De 6.000 contracten die het agentschap nu heeft afgesloten,
vormen dus het leeuwendeel van de huidige markt. Die vast-
stelling wordt ondersteund door het feit dat we het hoofdzake-
lijk hebben over de ophaling van zakken, waarvoor het
agentschap zeer concurrerende prijzen aanrekent want het
werkt met marginale prijzen; het afval van de winkels wordt
tegelijk met het huishoudelijk afval opgehaald. Voorts erken-
nen de concurrerende privé-ondernemingen unaniem dat het
agentschap het grootste aandeel bezit. De inzameling door
middel van containers is daarentegen geen hoofdactiviteit van
het ANB en deze specifieke markt wordt gedomineerd door de
privé-bedrijven.

Het aantal concurrenten op de Brusselse markt bedraagt
veel meer dan twee, maar men kan niet zeggen hoeveel precies,
aangezien geen erkenning vereist is voor het ophalen van onge-
vaarlijk afval.

Net Brussel heeft een team van vertegenwoordigers dat een
pro-actief prespectiebeleid voert om zoveel mogelijk handels-
contracten te sluiten. Dat team beschikt over heel veel objec-
tieve gegevens die afgeleid zijn uit overzichten van de
ingezamelde hoeveelheden afval.

Dankzij de invoering van de fuchsia zak zou er gemakkelij-
ker een onderscheid gemaakt moeten kunnen worden tussen de
producenten die een contract moeten afsluiten en de onderne-
mingen die daarvan zijn vrijgesteld.

Het beginsel dat de vervuiler betaalt kan dan ook beter toe-
gepast worden, aangezien de bedragen betaald zullen worden
op basis van het daadwerkelijk geproduceerde afval. Het gaat
om een andere facturatiewijze waarbij de ene zak de andere
vervangt en die geen aanleiding zou moeten geven tot extra
kosten voor de handelaar die een contract gesloten heeft voor
het afval dat hij daadwerkelijk produceert. Die factuur met de
juiste prijs zal de handelaars ertoe aanzetten om hun afval nog
beter te scheiden, want er is een voorkeurtarief voor recycleer-
baar afval.

De heer Mohamed Azzouzi (in het Frans) .- U geeft toe
dat het inderdaad moeilijk is om precies vast te stellen hoeveel
afval er geproduceerd wordt in de handelskernen. Er moet nog
veel gedaan worden om de handelaars ertoe aan te sporen hun
afval nog meer te scheiden. Ik verwacht van u regelmatig een
overzicht van de stand van zaken te krijgen.

- Het incident is gesloten.
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De weigering van het GAN om een waarschuwingsperiode
in acht te nemen bij de invoering van de witte zak.

De heer Michel Van Roye (in het Frans) .- U heeft in mei
gezegd dat u het niet eens was met de handelswijze van het
ANB. U had de opdracht gegeven om de procedure op te
schorten waarbij het niet-naleven van de regels voor de witte
zakken zonder waarschuwing wordt bestraft.

Toch lopen de mensen die een boete hebben gekregen tij-
dens de overgangsperiode het risico dat hun dossier naar de
procureur des konings wordt gestuurd.

Net Brussel is blijkbaar niet van plan uw instructies te vol-
gen en past liever uw ordonnantie toe, waarbij als reden aange-
voerd wordt dat de overgangsperiode in een wettekst had
moeten worden vastgelegd.

Laten we niet vergeten dat het ANB wat problemen had om
de zakken ter beschikking van het publiek te stellen, waardoor
het zelf de toepassing van de verordening heeft uitgesteld.

Anderzijds worden de overtredingen bestempeld als
“sluikstorten” en belopen de boeten voor de overtreders
150 euro. Aangezien de invoering van de witte zakken nage-
noeg volledig is geslaagd, is de verbetenheid van de medewer-
kers van het ANB misplaatst en onbegrijpelijk.

Wat is uw standpunt inzake de beslissing van het ANB?
Vindt u het normaal dat een gewestelijk agentschap zich zo
onafhankelijk opstelt tegenover de toezichthoudende minister?
Is het agentschap in overleg met u bij zijn onverbiddelijke
standpunt gebleven? Zo niet, hoe denkt u dan te reageren opdat
men zich wel degelijk soepeler opstelt tijdens een overgangs-
periode?

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) .- Mijn standpunt ter zake is niet veranderd sinds mei.

Het is logisch dat degenen die een verordening overtreden,
bestraft worden. Het is volledig gegrond dat degenen die de
niet-voorgeschreven zakken gebruiken een boete opgelegd
krijgen op basis van artikel 8 van de ordonnantie van 7 maart
1991 en de agglomeratieverordening van 1993.

Het ANB stelt zijn eigen administratieve procedure op voor
de controle en de inning van eventuele boeten. Ik betreur het
dat er voorafgaandelijk geen waarschuwingen zonder boete
verstuurd zijn voordat de waarschuwingen met een boete ver-
stuurd werden. De procedure is begin mei echter naar mijn
wens gewijzigd.

De procedures naar aanleiding van de in april gehouden
controles moeten echter worden uitgevoerd. De 332 personen
die nog betrokken zijn, hebben onlangs een herinnering ont-
vangen.

Het is beter dat verordeningen eenvoudig en onpartijdig
toegepast worden dan dat een gezagsniveau zich mengt in een
administratieve procedure. De openbare dienst moet haar han-
delswijze voortzetten. De procedure voor waarschuwingen met

een boete is noch in samenwerking met mij, noch met mijn
kabinet opgesteld.

Het zou niet logisch zijn en zeker niet rechtvaardig dat
mensen die de boete al in april betaald hebben, benadeeld wor-
den door een beslissing waarmee de procedures voor de nog
332 beschuldigden opgeschort zouden worden. Laten we ove-
rigens niet vergeten dat de tolerantieperiode in de andere
Gewesten vijftien dagen bedroeg en drie maanden in Brussel.

Sinds mei bevatten de waarschuwingen van het ANB geen
boete en het bedrag van de te innen boeten wordt ook gewij-
zigd. De goedkeuring van de verlaging van 150 euro naar
75 euro staat vandaag op de agenda van de commissie voor het
Leefmilieu.

De invoering van de witte zakken kan als geslaagd
beschouwd worden aangezien 90% van de Brusselaars ze
gebruiken. De overige 10% wordt gecontroleerd om de trot-
toirs zo net mogelijk te houden.

De heer Michel Van Roye (in het Frans) .- Men kan niet
terzijde schuiven dat de invoering van de witte zakken niet
eenvoudig was wegens de onvoldoende voorraad.

In die wetenschap had het ANB zich soepeler moeten
opstellen.

Persoonlijk stel ik een gebrek aan rechtvaardigheid vast
tussen degenen die betrapt en bestraft zijn in april en degenen
die in mei dezelfde overtreding begingen en niet gestraft zijn.

Ik heb zelf kunnen constateren hoezeer het ANB zich onaf-
hankelijk opstelt tegenover de toezichthoudende overheid.

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) .- Voor de procedure is de verordening gevolgd. Er is
dus niets onwettigs gedaan. Bovendien was het voorraadpro-
bleem al opgelost toen het systeem werd ingevoerd. Alle
betrokkenen kunnen voor de rechtbank verklaren dat zij te goe-
der trouw gehandeld hebben. De rechter zal beslissen. 

Ik kan de wet niet retro-actief wijzigen. Bovendien is de
huidige situatie niet laks. De 332 beschuldigde personen zijn
toch niet allemaal onnozele halzen.

- Het incident is gesloten.

INTERPELLATIE VAN DE HEER JOSEPH PARMEN-
TIER TOT DE HEREN JOS CHABERT, MINISTER
VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET OPENBARE WERKEN, VER-
VOER, BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE
MEDISCHE HULP, EN DIDIER GOSUIN, MINIS-
TER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING, BELAST MET LEEFMILIEU EN
WATERBELEID, NATUURBEHOUD, OPENBARE
NETHEID EN BUITENLANDSE HANDEL, 

betreffende “de reiniging van de Carcoke-site”.
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De heer Joseph Parmentier (in het Frans) .- Het Gewest
heeft op 18 april 2002 de Carcoke-site in beheer gegeven aan
de Haven van Brussel. Het Gewest had de terreinen voor een
symbolische euro gekocht, maar de bodem moet grondig gesa-
neerd worden.

Tot op heden lijkt niemand de precieze kosten van de sane-
ring te kunnen ramen, met name omdat milieunormen ontbre-
ken. De Haven heeft in het kader van de gewestelijke begroting
een arbitrair voorschot van 750.000 euro gekregen. 

Volgens de pers zou er in het kader van een lening van
50 miljoen euro van de EIB aan de Haven van Brussel
22,5 miljoen euro uitgetrokken zijn voor de sanering en herin-
richting van de Carcoke-site.

Niemand betwist dat het terrein, een stadskanker, dringend
onder handen genomen moet worden, zodat het een economi-
sche bestemming krijgt en de vervuilde bodem niet langer een
bedreiging voor de omwonenden vormt.

Welke voorwaarden zullen opgelegd worden voor de sane-
ring van de bodem en het grondwater? Men zou billijke en pre-
cieze normen moeten vastleggen. Het verheugt mij dat de
Regering besloten heeft om een ontwerp van ordonnantie hier-
omtrent voor te bereiden.

Ik vind dat de op te leggen saneringsnormen rekening die-
nen te houden met de economische bestemming van de site
zoals bepaald in het GBP.

Heeft men de kosten voor de sanering van de site geraamd?
Kan de Gewestelijke Vennootschap Haven van Brussel deze
kosten voor haar rekening nemen? Hoe kunnen de voorwaar-
den voor de terugbetaling van deze lening vervuld worden? Zal
de gewestelijke dotatie van het beheerscontract voor de Haven
volstaan om alle kosten van de opdrachten te dekken? Beschikt
men over gegevens over het soort ondernemingen dat men op
de site wil vestigen? Zal de huurprijs van de terreinen zo
bepaald worden dat er havenactiviteiten mogelijk zijn? De
Haven van Brussel is een openbare instelling. Het vervullen
van haar opdrachten mag niet in het gedrang komen door ver-
plichtingen inzake financiële ontvangsten die zouden leiden tot
wijzigingen van de economische bestemming van de haventer-
reinen. Men moet ervoor zorgen dat de Haven een openbare
instelling blijven door terreinen ter beschikking te stellen om
het gebruik van de waterweg te bevorderen, de logistieke
ondersteuning te verbeteren om bij te dragen tot de mobiliteit,
en om bedrijven aan te trekken die werk in de industrie ver-
schaffen.

Nog altijd wat de bestemming betreft, lijkt het me essen-
tieel om terug te komen op een van de grootste bekommernis-
sen van het Gewest in dit verband: een deel van de site moet
gebruikt worden om er een centrum voor de verwerking van
baggerslib te vestigen.

Dit centrum is immers noodzakelijk om de baggerkosten
terug te brengen tot een aanvaardbaar peil, aangezien de finan-
ciële lasten thans zwaarder wegen door de verplichting om dat
slib buiten ons Gewest te verwerken. Op ons grondgebied
wordt er ook ander slib geproduceerd, bijvoorbeeld dat van de

zuiveringsinstallatie Zuid. Wanneer zouden de werken plaats-
vinden en de vergunningen aangevraagd worden? Kan de
gewestelijke financiering op lange termijn gegarandeerd wor-
den?

Op welke voorwaarden is de lening aan de Haven van
Brussel toegekend, met name voor de vervaldata en de rente-
percentages? Waaruit bestaat de financiële waarborg die het
Gewest toegezegd heeft? Hoeveel bedraagt de bijzondere dota-
tie waarmee de Haven de rente en de aflossing van die lening
kan betalen? Voor welke uitgaven zullen de 750.000 euro van
de gewestelijke begroting aangewend worden?

Zullen er ook andere soorten slib dan die uit het kanaal
worden verwerkt op de site?

De heer Alain Adriaens (in het Frans) .- Het dossier dat de
heer Parmentier vandaag ter sprake brengt, geeft goed weer
wat Ecolo al verscheidene jaren probeert duidelijk te maken,
namelijk het bestaan van een verborgen ecologische schuld. In
dit geval zal de rehabilitatie van een verontreinigde bodem de
gemeenschap veel geld kosten. De aankoop van dat terrein
voor het symbolische bedrag van 1 euro was een vergissing.
De economische herwaardering zal de saneringskosten niet
dekken.

Mijn fractie zou graag zien dat de Regering haar beloften
waarmaakt en eindelijk een ordonnantie voor bodemsanering
opstelt. Zo lang er geen kader is, moet de administratie geval
per geval beoordelen. Ik vrees dat de kosten voor de sanering
van Carcoke zo hoog zijn dat het Gewest ze niet zal kunnen
dragen.

Hoeveel zal de sanering van de site kosten? Hoeveel tijd
zou het in beslag nemen? Is het Gewest verplicht het kanaal uit
te baggeren en het slib te verwerken? Hoe kan men in dit dos-
sier vooruitgang boeken?

Waarom hebben wij dit terrein aanvaard zonder de vroe-
gere eigenaar voor de verontreiniging te laten betalen?

De heer Claude Michel (in het Frans) .- De vroegere eige-
naar, de onderneming Carcoke, is failliet gegaan en kon de
kosten van zo’n sanering uiteraard niet meer betalen.

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 Regering heeft in dit dossier voor de pragmatische
weg gekozen. De saneringsnormen zijn vastgelegd in de
milieuvergunning die op 28 augustus 2003 verleend is aan s.a.
Cebruval voor een verwerkinginstallatie voor baggerslib. 

Op 25 september 2003 heeft de Regering nieuwe richtlijnen
voor het bodembeheer opgesteld. Milieu- en gezondheidsri-
sico’s zouden daarmee uitgesloten worden. Er is daarbij uiter-
aard rekening gehouden met de voorgstelde
herbestemmingsplannen voor de site. Het ontwerp van ordon-
nantie is aan de ESR en de Raad voor het Leefmilieu voorge-
legd. 

Het BIM heeft duidelijke en precieze instructies ontvangen,
die nu al gevolgd moeten worden. De instructies die de Rege-
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ring op 25 september heeft uitgevaardigd gelden voor alle
nieuwe vergunningsaanvragen met betrekking tot dat terrein.

De BIWM heeft een aanvraag ingediend voor het slib van
het zuiveringsstation Zuid, maar dat staat los van de Carcoke-
site.

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) .- Het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het terrein “Carcoke”
voor een euro gekocht en het voor minstens vijftig jaar in
beheer gegeven aan de Haven van Brussel.

Laatstgenoemde is belast met de sanering van deze site,
met name het slopen van de huidige gebouwen; de sanering
van de bodem, de ondergrond en het grondwater; de omlegging
van de Vilvoordsesteenweg; de installatie van een verwer-
kingscentrum voor het baggerslib uit het kanaal.

De saneringskosten voor de site zelf worden nu geraamd op
ongeveer 13 miljoen euro. De sanering van het grondwater
kost zo’n 1.200.000 euro.

De EIB financiert 75% van het Carcoke-project, met een
plafond van 22.500.000 euro.

De lening loopt minimaal 25 jaar en de duur wordt vastge-
legd bij de uitbetaling.

Het rentepercentage wordt bepaald bij de uitbetaling en is
gebaseerd op de rentepercentages van de andere financiële
markten voor de beleggingen op lange termijn. De administra-
tieve kosten komen daar nog bij. De EIB rekent geen andere
marges aan. Er is geen “commitment fee, arrangement fee”. Bij
iedere trekking heeft de Haven van Brussel de keuze tussen een
vast, een variabel of een herzienbaar rentepercentage.

De uitbetalingsperiode loopt in principe over drie jaar,
maar kan op aanvraag verlengd worden. Gedurende die
periode staat het geld ter beschikking en kan de Haven van
Brussel de trekkingen spreiden, met een minimumbedrag van
5.000.000 euro per trekking. De aflossing en de looptijd van de
lening beginnen pas vanaf de trekking en voor het getrokken
bedrag.

Uitstel van betaling is mogelijk gedurende zes jaar. De
Haven hoeft in dat geval slechts de rente af te lossen. Het kapi-
taal wordt over de resterende looptijd van de lening afgelost.

De EIB heeft een borgstelling van het Gewest nodig. Die
borgstelling moet de hoofdsom en de rente dekken. Er wordt
daarvoor een borgstellingsovereenkomst gesloten tussen het
Gewest en de bank en die moet ook door het Parlement goed-
gekeurd worden. De borgstelling is een opschortende voor-
waarde voor de uitbetaling van de fondsen.

De aflossing gebeurt om de drie maanden, zes maanden of
jaarlijks. De aflossingswijze wordt vastgelegd op het moment
van de trekking. In geval van vervroegde aflossing is er een
wederbeleggingsvergoeding verschuldigd aan de EIB. De
lening kan niet verhoogd worden.

De Haven financiert de operatie met de ontvangsten uit de
exploitatie van de site en de bijzondere dotaties van het
Gewest.

Het Gewest heeft zich inderdaad ertoe verbonden het tekort
van de operatie te dekken. Het voorschot van 750.000 euro dat
het Gewest in 2003 toegekend heeft aan de Haven van Brussel,
wordt aangewend voor de eerste saneringsoperaties. Die
omvatten de beveiliging van de site; het bebouwbaar maken
van de site; onderzoek naar de verwijdering van asbest uit de
gebouwen; onderzoek naar het opstellen van het bestek voor de
sloopwerken en het indienen van de stedenbouwkundige ver-
gunning.

Het eventuele saldo wordt overgedragen naar de volgende
jaren.

De site zal enerzijds gebruikt worden voor de installatie
van een verwerkingscentrum van baggerslib en anderzijds,
hoofdzakelijk voor ondernemingen in verband met het kanaal.

Die ondernemingen zullen een concessie krijgen en de
gebouwen voor de exploitatie moeten bouwen. Het achterste
deel van het terrein zal eventueel gebruikt worden voor kanto-
ren en een deel ervan zou voor diensten kunnen worden
bestemd.

De werken voor de asbestverwijdering en de sanering zul-
len vóór het einde van 2003 beginnen en in september 2004
klaar zijn. De omleggingswerken zullen van november 2004
tot november 2005 duren, nadat men de vergunning verkregen
heeft. De termijnen voor de saneringswerken hangen af van de
toekenning van de benodigde vergunningen en de werken kun-
nen pas beginnen als de sloopwerken beëindigd zijn.

Het centrum zal het slib verwerken dat op het Brusselse
grondgebied uit het kanaal gebaggerd wordt. De hoeveelheid te
verwerken slib zal volstaan om het centrum op lange termijn te
exploiteren.

De heer Joseph Parmentier (in het Frans) .- Als we snel
de kosten voor de bodemsanering berekenen, komen we uit op
een bedrag van 15 miljoen euro. Aangezien de helft van de
50 miljoen euro bestemd is voor Thurn en Taxis, dan blijft er
al niet veel meer over. De lening lijkt voldoende te zijn, maar
kan de Haven de aflossingstermijnen respecteren? Zo niet,
kunt u dan de toezegging doen dat de dotatie van de Haven
verhoogd zal worden?

Ik zou niet willen dat de Haven terreinen moet verkopen.

Niets verhindert dat het slib uit het zuiveringsstation Zuid
ook door het centrum verwerkt zal worden.

Hoewel ik voorstander ben van een juridisch kader voor
bodemsanering, stel ik echter vast dat het ontwerp nog niet is
goedgekeurd.

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 zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het
goedgekeurd wordt.
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Het BIM heeft nu een politiek kader. Het is derhalve ver-
plicht om zich te schikken naar de regels die op 25 september
2003 uitgevaardigd zijn.

De heer Joseph Parmentier (in het Frans) .- Als het ont-
werp aangepast wordt, zult u eveneens de bepalingen van het
contract moeten herzien. 

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) .- We zullen wel zien.

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 een rapport dat nu besproken wordt in de Raad van
Bestuur, bedraagt de geraamde begroting 26,1 miljoen euro,
wat overeenkomt met het uitgetrokken bedrag voor de finan-
ciering, oftewel 22,5 miljoen euro van de lening en 3,6 miljoen
euro uit eigen fondsen.

De gewestelijke dotatie is forfaitair en is vastgesteld op
750.000 euro per jaar. Het is mogelijk om opnieuw over de
gewestelijke dotatie ter dekking van het mogelijke tekort te
onderhandelen. Er is geen reden tot bezorgdheid.

- Het incident is gesloten.

MONDELINGE VRAGEN

De aanwezigheid van illegale radioactieve
bliksemafleiders in het Brussels Gewest.

De Voorzitter .- Aangezien de indiener verontschuldigd is,
wordt de vraag verschoven.

Het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest
en de Franse Gemeenschap betreffende

het opvoeden tot milieu-opvoeding.

De Voorzitter  .- Bij afwezigheid van de indiener, wordt de
vraag geacht te zijn ingetrokken.

- De vergadering wordt om 11.05’ uur gesloten.


