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I. VRAGEN VAN DE LEDEN EN ANTWOOR-
DEN VAN DE REGERING

A. Vragen waarop werd geantwoord binnen de
reglementaire termijn (R.v.O. art. 65, 3 en 4)

G. GEENS
VOORZITTER VAN DE VLAAMSE
EXECUTIEVE
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN ECONOMIE
EN WERKGELEGENHEID

Vraag nr. 49
van 2 maart 1984
van de heer M. OLIVIER

Vervanging van ambtenaren tijdens vakantieperiode
- Tewerkstelling van werklozen en afgestudeerden

In een omzendbrief werd verleden jaar medegedeeld
dat de ambtenaren in het Ministerie van de Vlaamse

 Gemeenschap en in de instellingen van openbaar nut
 die onder het gezag of toezicht van de Vlaamse Exe-

cutieve staan voor wat hun verlof betrof tijdens de
maanden juli, augustus en september slechts konden
vervangen worden door :

a. betaalde werklozen ;

b. jongeren die pas hun studies beëindigd hadden en
als werkzoekenden waren ingeschreven en hun
wachttijd volbrachten.

In bepaalde gevallen werd dit opgevolgd en in andere
niet.

Mag ik van de geachte Minister per dienst of instel-
lingen vernemen :

a. hoeveel dagen in die zin vervangen werden;

b. hoeveel mensen hierdoor een job kregen;

c. of er van deze omzendbrief afgeweken is; zo ja,
waar, waarom en voor hoeveel dagen;

d. of de geachte Minister opnieuw een dergelijke
maatregel zal nemen voor 1984.

Antwoord

In aansluiting op mijn voorlopig antwoord en bij
navraag bij de voogdij-ministers van de Vlaamse in-
stellingen van openbaar nut, kan ik het geachte lid
melden dat :

1. wat de OVAM, VZW en WZK betreft; er geen
studenten werden tewerkgesteld tijdens de maan-
den juli, augustus en september 1983.

Tevens kan ik u ook melden dat er bij deze instel-
lingen geen ambtenaren met vakantieverlof wer-
den vervangen door betaalde werklozen of jonge-
ren die pas hun studies hadden beëindigd en als
werkzoekende waren ingeschreven en hun wacht-
tijd volbrachten.

2. wat het ICS betreft; er in de maand juli, werd
overgegaan tot drie aanwervingen (voor de volle-
dige maand) ;

in de maand augustus werd overgegaan tot vier
aanwervingen (voor de volledige maand);

in de maand september werd niemand in dienst
genomen.

Voor deze zeven vervangingen werd beroep ge-
daan op het stelsel ,, tewerkgestelde werkloze”.

Pas afgestudeerde jongeren werden niet in dienst
genomen.

3. Van de omzendbrief niet werd afgeweken.

Vraag nr. 76
van 24 april 1984
van de heer J. DE MOL

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Huren
van gebouwen

De Algemene Administratieve Diensten werden be-
last met het huren van gebouwen voor het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap. Schijnbaar wordt
hiermee een rationeler en efficiëntere werking be-
tracht maar aan een kostenbesparende en rationele
inhuring wordt niet gedacht.

Voor Gent zouden er plannen bestaan om een kan-
toorgebouw van de firma Maes te huren; dit gebouw
- gelegen aan de hoek van de Moutstraat en de Toe-
maattragel - is een nieuwbouw die reeds vier jaar
leeg staat. Men zou eerst geprobeerd hebben om dit
gebouw aan het Ministerie van Financiën te verhu-
ren; volgens een nota van de diensten van Financiën
zou dit gebouw zeer slecht gelegen zijn en functioneel
moeilijk in te richten. Immers, dit gebouw is niet cen-
traal gelegen maar ligt aan de stadsrand, tussen auto-
snelwegen. invalswegen, water- en spoorwegen.

1. Is het juist dat er plannen bestaan om het gebouw
aan de hoek van de Moutstraat en de Toemaattra-
gel te huren?

2. Welke is de voorgestelde huurprijs van dit ge-
bouw? Wat is de breedte van dit gebouw en hoe
kunnen er kantoren in verdeeld worden?

3. Waarom zou het Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap de rampzalige immobiliënpolitiek van
het Ministerie van openbare werken gaan overne-
men? Dat dit nu reeds gebeurt kan met een voor-
beeld geillustreerd worden :

AROL van Oost-Vlaanderen is gevestigd in een
gebouw van diezelfde firma Maes; dit gebouw be-
vat 3447 m2 kantoorruimte en 103 1 m2 parking en
toegangen. Dit levert 57 lokalen en 44 parkeer-
plaatsen op. Jaarlijks wordt een huur betaald van
14 557 753 fr. (exclusief verwarming). De Provin-
ciale Direktie Oost-Vlaanderen heeft 65 perso-
neelsleden (72 volgens het kader). De huurprijs
bedraagt per m2 4187 fr. (kantoorruimte); per per-
soon is dit 223 965 fr. Zodoende wordt per ambte-
naar 18 600 fr. per maand aan huur betaald. Wan-
neer men de bouwkosten van dergelijke gebouwen
daartegenover stelt dan zijn deze gebouwen op
enkele jaren door het huurgeld afbetaald. Meent u
niet dat een rationeel beleid wel wat anders is?
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Gaat het Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap zelf eigen gebouwen oprichten? Welke ge-
bouwen bouwt het Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap en welke zijn reeds haar eigendom?

Welke criteria zullen of worden aangewend voor
het huren van gebouwen?

Welke gebouwen, tegen welke kostprijs per m2
(kantoorruimte) worden momenteel gehuurd door
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap?
Gelieve dit op te splitsen naargelang de eigendom,
een privaat of een openbaar domein betreft.

Antwoord

Ik ben zo vrij het geachte lid mede te delen dat bij de
inhuring van gebouwen ten behoeve van de diensten
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wel
degelijk werd rekening gehouden met de kostprijs.

De huurprijzen van de gebouwen in punt 6 opgeno-
men bewijzen dit ten volle. Voor het overige kan ik
het geachte lid volgende inlichtingen verschaffen :

l.-2. Er worden momenteel geen onderhandelingen
gevoerd en er bestaan op dit ogenblik ook geen plan-
nen voor de inhuring van gebouwen te Gent.

3.-4. Wat de huisvesting van de buitendiensten be-
treft, wordt voor het ogenblik onderzocht om de ge-
deconcentreerde diensten van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap te hergroeperen zowel om
functionele als om financiële redenen.

Voor de provincie Oost-Vlaanderen werden alleen
inlichtingen ingezameld en moet het probleem nog
ten gronde bestudeerd worden, zodat elke conclusie
voorbarig is.

5. Bij het treffen van een beslissing inzake de huis-
vesting der diensten wordt zoals gebruikelijk reke-
ning gehouden met alle mogelijke aspecten: kost-
prijs bij installatie en gebruik. efficiënte en ratio-
nele werking der diensten. geschikte ligging voor
publiek en personeel, veiligheid . . .

6. Gelet op het vertrouwelijk karakter van de ge-
vraagde gegevens, werden deze persoonlijk toege-
stuurd aan het geachte lid.

Vraag nr. 77
van 27 april 1984
van de heer J. VALKENIERS

.Missie  naar Japan - SamensteUing  en kosten

Graag vernam ik de samenstelling van uw recente
missie naar Japan.

Op welke basis werd deze commissie samengesteld?

Hoeveel bedroegen de kosten van deze missie?

Antwoord

Ik moge het geachte lid verwijzen naar het omstandig
antwoord dat ik op 10 mei jongstleden in openbare
vergadering van de Vlaamse Raad gegeven heb op
een gelij kaardige mondelinge vraag.

K. POMA
VICE-VOORZITTER VAN DE VLAAMSE
EXECUTIEVE
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR

Vraag ‘nr. 160
van 16 maart 1984
van de heer R. DECLERCQ

Cultureel akkoord met de Democratische Volksrepu-
bliek Algerië - CGtvoering en resultaten

In 1966 werd een Cultureel akkoord tussen het Ko-
ninkrijk België en de Democratische Volksrepubliek
Algerië gesloten.

Mag ik vernemen, hoe voor de jaren 1980, 1981,
1982, 1983, uitvoering werd gegeven aan dit akkoord
wat betreft literatuur, beeldende kunsten, muziek,
film, radio en televisie. ballet en kunstonderwijs.

Hoe is de Gemengde Commissie ter uitvoering van
dit akkoord samengesteld?

Waar en wanneer vonden vergaderingen plaats van
deze commissie?

Door wie werd aan deze vergaderingen deelgeno-
men?

Welke scheppende of uitvocrcndc kunstenaars uit de
Vlaamse Gemeenschap hebben in dit kader gebruik
kunnen maken van beurzen, uitwisselingen, tentoon-
stellingen of uitvoeringen van hun werk?

Welk bedrag werd daarvoor uitgetrokken’?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.

Gezien het Commissariaat-Generaal voor de Interna-
tionale Culturele Samenwerking met ingang van 1 juli
1982 van start ging en op deze datum de bevoegdhe-
den van het toenmalige Bestuur van ICB, van het
Ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse
cultuur heeft overgenomen. beperkt het hierbijge-
voegd verslag zich tot de activiteiten uitgevoerd van-
af 1 juli 1982.

Gezien de hervorming van de diensten kan ICS pas
vanaf 1982 informatie verstrekken. De 9” vergadering
van de Vaste Gemengde Commissie ter uitvoering
van het Belgisch-Algerijns cultureel akkoord vond
plaats te Algiers van 14 tot 18 februari 1982. Er werd
een werkprogramma opgesteld ter uitvoering voor de
jaren 1982-  1983.

De Belgische delegatie was als volgt samengesteld:
- de heer P. Vanbergen, Voorzitter; Secretaris-gene-

raal van het Ministerie van nationale opvoeding
en Franse cultuur;

- de heer E. Huysentruyt, Adviseur-Hoofd van
dienst van het Bestuur van Internationale Cultu-
rele Betrekkingen van het Ministerie van Neder-
landse cultuur;

- de heer W. Wittevrongel, adjunct-adviseur, Mini-
sterie van Buitenlandse Zaken;
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- de heer J. Beelen bestuurssecretaris, Ministerie
van Nationale opvoeding en Franse cultuur.

De uitwisselingen gebeuren vooral op het vlak van
onderwijs en niet op het artistieke vlak.

1984

29/1 tot 4/2/83 : Vlaamse culturele week gevolgd door
een Vlaamse fïlmweek (5- 10/84)

De delegatie van de Vlaamse gemeenschap, die bij de
opening aanwezig was, bestond uit:
- de heer E. Van Buynder, adjunct-commissaris-

generaal ;
- de heer E. Huysentruyt, adviseur:
- de heer W. Van Broeckhoven, adjunct-inspec-

teur:
- de heer J. Gruyaert. regisseur van de film ,,De

Vlasschaard “.

29/  1 : officiële opening van de tentoonstelling ,,F.
Masereel  ”

30 cn 3 1/ 1 : optreden van de Jazz-groep ,, Cercle” te
Algiers Oran en Sidi Bel Abbès

2 cn 312: optreden mime-groep  ., Piramide op de
punt ” met het ., Zuilenveld ”

3 1 1 : de heer J. Van den Casteele hield drie lezingen
over de geschiedenis van dc Vlaamse Cultuur

5/2 opening V l a a m s e  filmweek met dc  film ,,De
Vlasschaard”

volgende films werden vertoond :
- . . Brugge die stille”; ,,Vrouw tussen hond  en

\VOll”. ., Het verloren paradijs”. . . Einde van de
reis".

Vraag nr. 162
van 16 maart 1984
van de heer R. DECLERCQ

Cultureel akkoord met de Republiek Argentinië -
Uitvoering en resultaten

In 1965 werd een Cultureel akkoord tussen de Repu-
bliek Argentinië en het Koninkrijk België gesloten.

Mag ik vernemen, hoe voor de jaren 1980, 1981,
1982. 1983, uitvoering werd gegeven aan dit akkoord
wat betreft literatuur, beeldende kunsten, muziek,
film. radio en televisie, ballet en kunstonderwijs.

Hoe is de Gemengde Commissie ter uitvoering van
dit akkoord samengesteld?

Waar en wanneer vonden vergaderingen plaats van
deze commissie?

Door wie werd aan deze vergaderingen deelgeno-
men ?

Welke scheppende of uitvoerende kunstenaars uit de
Vlaamse Gemeenschap hebben in dit kader gebruik
kunnen maken van beurzen, uitwisselingen, tentoon-
stellingen of uitvoeringen van hun werk?

Welk bedrag werd daarvoor uitgetrokken?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.

Gezien het Commissariaat-Generaal voor de Interna-
tionale Culturele Samenwerking met ingang van 1 juli
1982 van start ging en op deze datum de bevoegdhe-
den van het toenmalige Bestuur van ICB, van het
Ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse
cultuur heeft overgenomen, beperkt het hierbijge-
voegd verslag zich tot de activiteiten uitgevoerd van-
af 1 juli 1982.

VIe Vergadering van de Vaste Gemengde Commis-
sie

La Hulpe en Brussel, 17- 19 september 1980

Belgische Delegatie :

De Heer L. Maniquet. Bestuursdirecteur van Interna-
tionale Culturele Betrekkingen, Ministerie van natio-
nale opvoeding en Franse cultuur, voorzitter van de
delegatie.

De Heer K. Ceule, Bestuursdirecteur voor Informatie
en Culturele Betrekkingen. Ministerie van buiten-
landse zaken.

Mejuffrouw G. De Bievre. Bestuursdirecteur bij het
Algemeen Bestuur voor Kunsten en Letteren, Mini-
sterie van nationale opvoeding en Franse cultuur.

De Heer T. Tinnoy, Inspecteur-generaal van het se-
cundair onderwijs, Ministerie van nationale opvoe-
ding en Franse cultuur.

De Heer E. Huysentruyt, Adviseur-Hoofd van dienst
bij het Bestuur voor Internationale Culturele Betrek-
kingen, Ministerie van nationale opvoeding en Ne-
derlandse cultuur.

De Heer J. De Bruyne, Professor aan de Rijksuniver-
siteit Gent.

De Heer J. Beelen, Bestuurssecretaris bij het Bestuur
voor Internationale Culturele Betrekkingen, Ministe-
rie van nationale opvoeding en Franse cultuur, secre-
taris van het Akkoord.

Argentijnse Delegatie :

De Heer Mario E. Corcuera Ibanez, Gevolmachtigd
Minister. Hoofd van het Departement voor Culturele
Aangelegenheden, Ministerie van buitenlandse zaken,
Voorzitter van de delegatie.

De ‘Heer Raul Devoto, Directeur van de Argentijnse
Stichting van het Universitair Centrum van Parijs.

De Heer Femando Teson, Secretaris van de Argen-
tijnse Ambassade in België.

Mejuffrouw Nore Borja, Departement voor culturele
aangelegenheden, Ministerie van buitenlandse za-
ken.

Tijdens de duur van dit werkprogramma hebben er
geen culturele uitwisselingen met Argentinië plaatsge-
vonden.
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Vraag nr. 163
van 16 maart 1984
van de heer R. DECLERCQ

Cultureel akkoord met de Verenigde Staten van Bra-
zilië - Uitvoering en resultaten

In 196 1 werd een Cultureel akkoord tussen België en
de Verenigde Staten van Brazilië gesloten.

Mag ik vernemen, hoe voor de jaren 1980, 1981,
1982, 1983, uitvoering werd gegeven aan dit akkoord
wat betreft literatuur, beeldende kunsten, muziek,
film, radio en televisie, ballet en kunstonderwijs.

Hoe is de Gemengde Commissie ter uitvoering van
dit akkoord samengesteld?

Waar en wanneer vonden vergaderingen plaats van
deze commissie?

Door wie werd aan deze vergaderingen deelgeno-
men?
Welke scheppende of uitvoerende kunstenaars uit de
Vlaamse Gemeenschap hebben in dit kader gebruik
kunnen maken van beurzen, uitwisselingen, tentoon-
stellingen of uitvoeringen van hun werk?
Welk bedrag werd daarvoor uitgetrokken?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.

Gezien het Commissariaat-Generaal voor de Intema-
tionale Culturele Samenwerking met ingang van 1 juli
1982 van start ging en op deze datum de bevoegdhe-
den van het toenmalige Bestuur van ICB, van het
Ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse
cultuur heeft overgenomen, beperkt het hierbijge-
voegd verslag zich tot de activiteiten uitgevoerd van-
af 1 juli 1982.

Cultureel akkoord met Brazilië
De 7de Vaste Gemengde Commissie vergaderde van
15 tot 17 juni 1981 te Brasilia.

Belgische Delegatie :

De Heer L. Maniquet, Bestuursdirecteur van de In-
ternationale Culturele Betrekkingen van het Ministe-
rie van nationale opvoeding en Franse cultuur.

De Heer E. Huysentruyt, Adviseur-Hoofd van dienst
van Internationale Culturele Betrekkingen van het
Ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse
cultuur.

De Heer J.M. Veranneman de Watervleit, Eerste Se-
cretaris van de Belgische Ambassade.

Braziliaanse Delegatie :

De Heer Jayme Villa-Lobos, Waarnemend hoofdmi-
nister van het departement voor cultuur, Weten-
schappelijke en technologische samenwerking van het
Ministerie van buitenlandse zaken.

De Heer Femando Da Salvo Sausa, Hoofdadviseur
ad interim van de afdeling voor intellectuele samen-
werking van het Ministerie van buitenlandse zaken.

De Heer Fransico De Lima e Silva, Adviseur, afde-
lingshoofd van wetenschappen en technologie van het
Ministerie van buitenlandse zaken.

De Heer Joaquim Amaldo de Paiva Oliveira, Eerste
Secretaris, bijzitter van het afdelingshoofd voor cul-
tuurspreiding van het Ministerie van buitenlandse
zaken.

De Heer Ronaldo Edgar Dunlop, Eerste Secretaris,
waarnemend hoofd van de afdeling voor cultuur-
spreiding van het Ministerie van buitenlandse za-
ken.

1. Literatuur

De Vlaamse Gemeenschap schonk in 1982 17 boe-
ken aan Braziliaanse universiteiten.

2. Tentoonstellingen

Biënnale van Sao Paulo : 14/ 1 O- 1811211983

Het Commissariaat-generaal voor de Internationa-
le Culturele Samenwerking betaalde de verzeke-
ring en het transport van de geselecteerde kunst-
werken en de reiskosten van de kunstenaars (Y.
Theys, Bervoets, V. Dupont. P. Stockmans, Pana-
marenko en H. Duchateau).

3. Financiële weerslag

3.500.000 frank.

Vraag nr. 166
van 16 maart 1984
van de heer R. DECLERCQ

Cultureel akkoord met het Koninkrijk Denemarken -
Uitvoering en resultaten

In 1957 werd een Cultureel akkoord tussen het KO-
ninkrijk België en het Koninkrijk Denemarken geslo-
ten.

Mag ik vernemen, hoe voor de jaren 1980, 1981,
1982, 1983, uitvoering werd gegeven aan dit akkoord
wat betreft literatuur, beeldende kunsten, muziek,
film, radio en televisie, ballet en kunstonderwijs.

Hoe is de Gemengde Commissie ter uitvoering van
dit akkoord samengesteld?

Waar en wanneer vonden vergaderingen plaats van
deze commissie?

Door wie werd aan deze vergaderingen deelgeno-
men?

Welke scheppende of uitvoerende kunstenaars uit de
Vlaamse Gemeenschap hebben in dit kader gebruik
kunnen maken van beurzen, uitwisselingen, tentoon-
stellingen of uitvoeringen van hun werk?

Welk bedrag werd daarvoor uitgetrokken?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.
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Gezien het Commissariaat-Generaal voor de Intema-
tionale Culturele Samenwerking met ingang van 1 juli
1982 van start ging en op deze datum de bevoegdhe-
den van het toenmalige Bestuur van ICB, van het
Ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse
cultuur heeft overgenomen, beperkt het hierbijge-
voegd verslag zich tot de activiteiten uitgevoerd van-
af 1 juli 1982.

Cultureel akkoord met Denemarken

17de vergadering van de Vaste Gemengde Commis-
sie had plaats te Namen en Brussel van 12 tot 16
oktober 198 1.

Belgische delegatie :

De Heer J. Carlier, Directeur-generaal voor begro-
tingszaken en financiële aangelegenheden, Ministerie
van nationale opvoeding en Franse cultuur, voorzit-
ter van de delegatie.

De Heer P. Pierlet, Waarnemend Directeur-generaal
van kunsten en letteren, Ministerie van nationale op-
voeding en Franse cultuur.

De Heer E. Huysentruyt, Adviseur-Hoofd van dienst
bij het Bestuur voor Internationale Culturele Betrek-
kingen, Ministerie van nationale opvoeding en Ne-
derlandse cultuur, secretaris van het akkoord.

Mevrouw I. Van Camp, Adjunct-adviseur, Bestuur
voor beheer van informatie en culturele betrekkingen,
Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Professor V. Claes, Professor aan de Universitaire
Faculteiten St. Ignatius te Antwerpen.

De Heer J. P. Beelen, Bestuurssecretaris, Bestuur voor
Internationale Culturele Betrekkingen, Ministerie van
nationale opvoeding en Franse cultuur.

Deense delegatie :

De Heer Hans Grummet, Ambassadeur, Hoofd van
het departement voor culturele betrekkingen van het
Ministerie van buitenlandse zaken, voorzitter van de
delegatie.

De Heer Jorgen Skaelm, Adjunct-diensthoofd van het
Ministerie van culturele zaken.

Mevrouw Ibbi Karrit, Diensthoofd van het Ministe-
rie van onderwijs.

1. Tentoonstelling
- Zending van de Heer D. Callebaut naar het

tweejaarlijks congres ,, Château Gaillard” -
augustus 1982.

2. Muziek
- Zending van de heer A. Van Haver naar het

Festival van Aarhus september 1983.

- Concert van de Heer P. Beerlaert te Aarhus
1 november 1983.

3. Film

- Selectie en versturen van kortfilms  naar het 5e
Internationaal filmfestival te Odensee.

- Voor het selecteren werd de heer Carlson (fes-
tivaldirecteur) uitgenodigd.

4. Financiële weerslag
- Ongeveer 120.000 frank.

Vraag nr. 168
van 16 maart 1984
van de heer R. DECLERCQ

Cultureel akkoord met Egypte - Uitvoering en resul-
taten

In 1949 werd een Cultureel akkoord tussen het Ko-
ninkrijk België en Egypte gesloten.

Mag ik vernemen, hoe voor de jaren 1980, 198 1,
1982, 1983, uitvoering werd gegeven aan dit akkoord
wat betreft literatuur, beeldende kunsten, muziek,
film, radio en televisie, ballet en kunstonderwijs.

Hoe is de Gemengde Commissie ter uitvoering van
dit akkoord samengesteld?

Waar en wanneer vonden vergaderingen plaats van
deze commissie?

Door wie werd aan deze vergaderingen deelgeno-
men?

Welke scheppende of uitvoerende kunstenaars uit de
Vlaamse Gemeenschap hebben in dit kader gebruik
kunnen maken van beurzen, uitwisselingen, tentoon-
stellingen of uitvoeringen van hun werk?

Welk bedrag werd daarvoor uitgetrokken?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.

Gezien het Commissariaat-Generaal voor de Intema-
tionale Culturele Samenwerking met ingang van 1 juli
1982 van start ging en op deze datum de bevoegdhe-
den van het toenmalige Bestuur van ICB, van het
Ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse
cultuur heeft overgenomen, beperkt het hierbijge-
voegd verslag zich tot de activiteiten uitgevoerd van-
af 1 juli 1982.

Cultureel akkoord met Egypte

Gezien de hervorming van de diensten, kan ICS pas
vanaf 1982 informatie verstrekken. 8” vergadering
van de Vaste Gemengde Commissie vond plaats te
Antwerpen van 17 tot 21 januari 1983.

Er werd een werkprogramma opgesteld voor de jaren
1983-  1984.*
De delegatie voor de Vlaamse Gemeenschap is een
werkgroep ad hoc samengesteld door de Gemeen-
schapsminister van cultuur K. Poma.

Iedere gemeenschap heeft een apart uitwisselings-
programma opgesteld.

De delegatie van de Vlaamse Gemeenschap is samen-
gesteld als volgt:
- de heer E. Van Buynder, co-voorzitter,  adjunct-

commissaris-generaal
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- de heer E. Huysentruyt, Adviseur-Hoofd van
dienst van het Commissariaat-generaal voor de
Internationale Culturele Samenwerking.

Daarnaast was een delegatie voor de Franse Gemeen-
schap en Egypte en een lid van het Ministerie van
buitenlandse zaken trad op als waarnemer: de heer J.
Pauwels.

Iedere gemeenschap heeft een apart uitwisselings-
programma opgesteld.

De uitwisselingen met Egypte zijn vooral op het ge-
bied van onderwijs en niet op het artistieke vlak.

Vraag nr. 169
van 16 maart 1984
van de heer R. DECLERCQ

Cultureel akkoord met het Verenigd Koninkrijk
Groot-Brittannië en Noord-Ierland - Uitvoering en
resultaten

De Culturele overeenkomst tussen de Belgische rege-
ring en de regering van het Verenigd Koninkrijk
Groot-Brittannië en Noord-Ierland werd gesloten in
1946.

Mag ik vernemen, hoe voor de jaren 1980, 198 1,
1982, 1983, uitvoering werd gegeven aan dit akkoord
wat betreft literatuur, beeldende kunsten, muziek,
film, radio en televisie, ballet en kunstonderwijs.

Hoe is de Gemengde Commissie ter uitvoering van
dit akkoord samengesteld?

Waar en wanneer vonden vergaderingen plaats van
deze commissie?

Door wie werd aan deze vergaderingen deelgeno-
men?

Welke scheppende of uitvoerende kunstenaars uit de
Vlaamse Gemeenschap hebben in dit kader gebruik
kunnen maken van beurzen, uitwisselingen, tentoon-
stellingen of uitvoeringen van hun werk?

Welk bedrag werd daarvoor uitgetrokken?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.

Gezien het Commissariaat-Generaal voor de Interna-
tionale Culturele Samenwerking met ingang van 1 juli
1982 van start ging en op deze datum de bevoegdhe-
den van het toenmalige Bestuur van ICB, van het
Ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse
cultuur heeft overgenomen, beperkt het hierbijge-
voegd verslag zich tot de activiteiten uitgevoerd van-
af 1 juli 1982.

23’ Vergadering van de Vaste Gemengde Commis-
sie

Brussel, 17-19 januari 1984

Delegatie van de Vlaamse Gemeenschap:

Mevrouw D. Verstraeten. Commissaris-generaal
Commissariaat-generaal voor de Internationale Cul-
turele Samenwerking, Voorzitter.
De heer E. Van Buynder, Adjunct-commissaris-gene-
raal, Commissariaat-generaal voor de Internationale
Culturele Samenwerking.

De heer R. Laumen, Waarnemend Inspecteur-gene-
raal van het secundair onderwijs, Ministerie van On-
derwij s.

De heer A. Van Bockstal, Adviseur - Hoofd van
Dienst, Bestuur Gemeenschappelijke Diensten, Mini-
sterie van onderwijs.

De heer P. Delmotte, Adviseur, Commissariaat-gene-
raal voor de Internationale Culturele Samenwer-
king.

De heer B. Otte, Adjunct-adviseur, Commissariaat-
generaal voor de Internationale Culturele Samenwer-
king, secretaris.

Delegatie van de Franse Gemeenschap:
De heer R. Dehaybe, Commissaire général, Commis-
sariat général aux Relations internationales, Prési-
dent.

De heer J. Gheude, Conseiller. Commissariat général
aux Relations internationales.

Mevrouw S. Vivane, Traducteur-reviseur, Commis-
sariat général aux Relations internationales.

De heer L. Saks. Secrétaire d’Administration,  Mi-
nistère de 1’Education nationale.

Mevrouw F. Villafane, Fonctionnaire, Direction gé-
nérale de la Culture, Ministère de la Communauté
française.

Britse Delegatie :

Mr J. M. E. Took, Controller, Europe and North Asia
Division, The British Council, Leader.

Sir James W. Balck, Director, Therapeutic Research
Division, Wellcome Research Laboratories, Kent.

Mr R. Eyles, Former Chief Education Officer,  Wake-
field Metropolitan District Council.

Mr B. Iliffe, Controller, Arts Division, The British
Council.
Mrs K.F. Eccles, Europe and North Asia Depart-
ment, The British Council, Secretary.
Dr J.E.C. Macrae, Head, Cultural Relations Depart-
ment, Foreign and Commonwealth Office, Obser-
ver.

1. Literatuur

- Seminarie ,,De Scaman in de romantiek” - 2
en 3 december 1983 in samenwerking met Bri-
tish Council

- Ontvangst van de heer Theo Hermans - do-
cent aan het Bedford College London - naar
aanleiding van zijn huldiging als laureaat van
de Koopalbeurs (17/02/1983)

- Zending van de heer E. Van Itterbeek - alge-
meen secretaris van de Europese Verenigmg
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ter bevordering van de Poëzie - naar het
Cambridge Poetry festival (15- 18/04/1983)

2. Muziek
- Deelname van de heer M. Aerts aan een Inter-

nationaal Seminarie voor Contrabas - juli
1982

- Optreden van het ,, Passadena Roof Orchest-
ra” in het Casino te Beringen (oktober 1982)

- Optreden van ,, Les Enemis Confus” in het
Prucell Room te Londen (juli 1982)

- Deelname van de heer Ph. Malfeyt aan een
Luitcursus te Cheltenham.

- Deelname van de heren D. Godts, P. Vanden-
driessche en J. Vandendriessche aan Eurojazz
(oktober 1983)

- Deelname van de VZW Musica aan de Early
Music Exhibition (november 1983)

- Tournee van de heer F. Glorieux door Groot-
Brittannië (november 1983)

- Concert door ,, London Baroque Players” on-
der leiding van Sigiswald Kuykens - Queen
Elisabeth Hall - oktober 1982

3. Film
- Verzending van ,, De Vlasschaard” naar het

London Film Festival.
4. Ballet

- Anne-Theresa De Keersmaeker - Londen -
12-14/11/1982.

5. Plastische Kunst
- Michel Rijsbrack (Antwerpen 1694-  1770) in

City of Bristol Museum - 1982
- National Portrait Gallery - Londen: Van

Dijck
- Wereldkartoenale Knokke-Heist - Londen -

1983
6. Financiële weerslag :

600.000 fr.

Vraag nr. 173
van 16 maart 1984
van de heer R. DECLERCQ

Cultureel akkoord met Iran - Uitvoering en resulta-
ten

Het Belgisch-Iraans Cultureel akkoord werd gesloten
in 1960.

Mag ik vernemen, hoe voor de jaren 1980, 198 1,
1982, 1983, uitvoering werd gegeven aan dit akkoord
wat betreft literatuur, beeldende kunsten, muziek,
film, radio en televisie, ballet en kunstonderwijs.
Hoe is de Gemengde Commissie ter uitvoering van
dit akkoord samengesteld?
Waar en wanneer vonden vergaderingen plaats van
deze commissie?

Door wie werd aan deze vergaderingen deelgeno-
men?

Welke scheppende of uitvoerende kunstenaars uit de
Vlaamse Gemeenschap hebben in dit kader gebruik
kunnen maken van beurzen, uitwisselingen, tentoon-
stellingen of uitvoeringen van hun werk?

Welk bedrag werd daarvoor uitgetrokken?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen. Sinds 1979 is er geen vergadering
van de Vaste Gemengde Commissie geweest.

Geen artistieke uitwisselingen in het kader van het
Cultureel Akkoord, wel op het vlak van onderwijs.

Vraag nr. 174
van 16 maart 1984
van de heer R. DECLERCQ

Cultureel akkoord met Israël - Uitvoering en resulta-
ten

Het Cultureel akkoord tussen het Koninkrijk België
en de Staat Israël dateert van 1967.

Mag ik vernemen, hoe voor de jaren 1980, 1981,
1982, 1983, uitvoering werd gegeven aan dit akkoord
wat betreft literatuur, beeldende kunsten, muziek,
film, radio en televisie, ballet en kunstonderwijs.

Hoe is de Gemengde Commissie ter uitvoering van
dit akkoord samengesteld?

Waar en wanneer vonden vergaderingen plaats van
deze commissie?

Door wie werd aan deze vergaderingen deelgeno-
men?

Welke scheppende of uitvoerende kunstenaars uit de
Vlaamse Gemeenschap hebben in dit kader gebruik
kunnen maken van beurzen, uitwisselingen, tentoon-
stellingen of uitvoeringen van hun werk?

Welk bedrag werd daarvoor uitgetrokken?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.

Gezien het Commissariaat-Generaal voor de Interna-
tionale Culturele Samenwerking met ingang van 1 juli
1982 van start ging en op deze datum de bevoegdhe-
den van het toenmalige Bestuur van ICB, van het
Ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse
cultuur heeft overgenomen, beperkt het hierbijge-
voegd verslag zich tot de activiteiten uitgevoerd van-
af 1 juli 1982.

Cultureel akkoord met Israël

Gezien de hervorming van de diensten, kan ICS pas
vanaf 1 juli 1982 informatie verstrekken.

8” vergadering van de Vaste-Gemengde Commissie
ter uitvoering van het Belgisch-Israëlisch cultureel
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akkoord vond plaats te Antwerpen en Brussel van 26
tot 30 oktober 198 1.

Er werd een programma opgesteld voor 1982-  1983

De Belgische delegatie was als volgt samengesteld:

- E. Baeten,  voorzitter,
Directeur-generaal van de gemeenschappelijke
diensten, Ministerie van Nationale opvoeding en
Nederlandse cultuur

- L. Maniquet, Bestuursdirecteur van de Admini-
stratie Internationale Culturele Betrekkingen. Mi-
nisterie van Nationale opvoeding en Franse cul-
tuur

- J. Pauwels, Adviseur van de dienst culturele be-
trekkingen, Ministerie van buitenlandse Zaken

- E. Huysentruyt, Adviseur-Hoofd van dienst Be-
stuur voor Internationale Culturele betrekkingen,
Ministerie van Nationale opvoeding en Neder-
landse cultuur.

9’ vergadering van de Vaste-Gemengde Commissie
ter uitvoering van het Belgisch-Israëlisch cultureel
akkoord vond plaats te Jerusalem van 19 tot 22
maart 1984.

Er werd een werkprogramma opgesteld voor 1984-
1985.

De delegatie voor de Vlaamse Gemeenschap is een
werkgroep ad hoc samengesteld door de Gemeen-
schapsminister van cultuur K. Poma: .
- E. Van Buynder, co-voorzitter, Adjunct-commis-

saris-generaal van het Commissariaat-generaal
voor de Internationale Culturele Samenwerking

- M. Van Jole. Adviseur op het kabinet van de
Gemeenschapsminister van cultuur

- E. Huysentruyt, Adviseur-Hoofd van dienst bij
het Bestuur voor Internationale Culturele betrek-
kingen, Ministerie van Nationale opvoeding en
Nederlandse cultuur.

Daarnaast was er een delegatie voor Israël en de
Franse Gemeenschap en als waarnemer traden leden
van de Belgische ambassade op.

Iedere gemeenschap heeft een apart uitwisselings-
programma opgesteld.

Naast de volgende elementen:

- Wetenschappelijke en technische samenwerking
l Uitwisseling van professoren
l Uitwisseling van experten
l Colloquia en studiedagen
l Samenwerking tussen de academies

- Onderwijs
l Onderwijs van nationale talen en literatuur
l Studiebeurzen
l Vakantiebeurzen
l Taalcursus Hebreeuws ,, Oulpan ”
l Gelijkwaardigheid van diploma’s
l Schoolboeken

l Uitwisseling van documentatie, boeken en tijd-
schriften

vonden in 1982 volgende culturele uitwisselingen
plaats :

- Uitwisseling van programma’s tussen BRT en
,, Kol Israel” (Israëlische radio).

- De Israëlische televisie ontving als documentatie
een diareeks met als titel ,,België  vanuit de
lucht “.

- Uitwisseling van verantwoordelijken op het vlak
van cultuur.
De heer Lams, directeur op het Ministerie van
Nederlandse cultuur, professor Hebbelinck van de
VUB en professor Bracke woonden een seminarie
bij in het onderwijscentrum ,, Wingate” te Nata-
nya.

- Tentoonstellingen

Tentoonstelling ,,Kind gezien door Belgische
schilders” te Eilath en Nazareth.

Tentoonstelling van Edith Beek-Herziger te Ber-
sheva.

- Aan de universiteit van Tel Aviv werden Belgi-
sche animatiefilms vertoond.

1983
Van 13 tot 3 1 maart vond een Belgische filmweek
plaats met als delegatie van dc Vlaamse Gemeen-
schap, de heren E. Van Buyndcr. adjunct-commissa-
ris-generaal van het Commissariaat-generaal voor de
Internationale Culturele Samenwerking en R. Vrie-
linck. lid van de filmcommissie en auteur van boeken
over animatiefilms.

Te Jerusalem. Haifa en Tel-Aviv werden volgende
films vertoond : . . Mira”,  ,. dc Loteling”. . . Vrouw tus-
sen hond en wolf” en talrijke animatiefilms.
-

-

-

-

Radio en televisie

De Israëlische radio verzorgde een uitzending
over de stad Brugge. welke een groot succes had in
Israël.

Filmvertoning

Naar aanleiding van ,,de week van het kind” wer-
den drie kinderfïlms vertoond in een school voor
buitengewoon onderwijs te Jaffa.

Voor het Israëlische publiek werd een vertoning
gegeven van volgende films: ,,Ommegang” en
,, Van Eyck “.

Het filminstituut te Tel Aviv organiseerde een
internationaal filmfestival over de choreografie-
kunst en er werden films over M. Béjart vertoond
die een groot succes genoot.

Tentoonstellingen

Pol Mara stelde tentoon in de Galerie Bar
Tzion

Muziek

Het koor Cantate Domino komt elk jaar met
Kerstmis naar Jerusalem.
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- uitwisseling van verantwoordelijken

bezoek aan Israël door L. Wuyts, hoofdconser-
vator van het ,, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten” te Antwerpen

Totaal subsidiebedrag voor deze activiteiten :
200.000 frank.

Vraag nr. 181
van 16 maart 1984
van de heer R. DECLERCQ

Cultureel  akkoord met de Syrische Arabische Repu-
bliek - Ui tvoer ing  en resultaten

De Overeenkomst inzake culturele samenwerking
tussen de regering van het Koninkrijk België en de
regering van de Syrische Arabische Republiek werd
gesloten in 1980.

Mag ik vernemen, hoe voor de jaren 1980. 198 1,
1982. 1983. uitvoering werd gegeven aan dit akkoord
wat betreft literatuur. beeldende kunsten. muziek.
film. radio en televisie. ballet en kunstonderwijs.

Hoe is de Gemengde Commissie ter uitvoering van
dit akkoord samcngcstcld?

Waar en wanneer vonden vergaderingen plaats van
deze commissie?

Door wie werd aan deze vergaderingen deelgeno-
m e n  ?

Wclkc schcppcndc of uitvocrcndc kunstenaars uit dc
Vlaamse Gemeenschap hebben in dit kader gebruik
kunnen maken van beurzen, uitwisselingen. tentoon-
stellingen of uitvoeringen van hun werk?

Welk bedrag werd daarvoor uitgetrokken‘?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.

Gezien het Commissariaat-Generaal voor de Interna-
tionale Culturele Samenwerking met ingang van 1 juli
1982 van start ging en op deze datum de bevoegdhe-
den van het toenmalige Bestuur van ICB. van het
Ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse
cultuur heeft overgenomen, beperkt het hierbijge-
voegd verslag zich tot de activiteiten uitgevoerd van-
af 1 juli 1982.

Cultureel akkoord met de Syrische Arabische Repu-
bliek

Het Cultureel akkoord werd in 1980 gesloten, maar
pas op 14 december 1982 door de Syrische overheden
bekrachtigd.

Het akkoord trad in werking op 14 januari 1983.

Ondertussen is er geen vergadering van de Vaste Ge-
mengde Commissie geweest.

Geen artistieke uitwisselingen in het kader van het
Cultureel akkoord, wel op het vlak van onderwijs.

Vraag nr. 182
van 16 maart 1984
van de heer R. DECLERCQ

Cultureel akkoord rnet Finland - Uitvoering en re-
sultaten

Het Belgisch-Fins Cultureel akkoord werd te Brussel
ondertekend in 1979.
Mag ik vernemen, hoe voor de jaren 1980, 198 1,
1982, 1983, uitvoering werd gegeven aan dit akkoord
wat betreft literatuur, beeldende kunsten, muziek,
film, radio en televisie, ballet en kunstonderwijs.
Hoe is de Gemengde Commissie ter uitvoering van
dit akkoord samengesteld?
Waar en wanneer vonden vergaderingen plaats van
deze commissie?
Door wie werd aan deze vergaderingen deelgeno-
men?
Welke scheppende of uitvoerende kunstenaars uit de
Vlaamse Gemeenschap hebben in dit kader gebruik
kunnen maken van beurzen, uitwisselingen, tentoon-
stellingen of uitvoeringen van hun werk?
Welk bedrag werd daarvoor uitgetrokken?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende mecdelcn.
Gezien het Commissariaat-Generaal voor de Interna-
tionale Culturclc Samenwerking met ingang van 1 juli
1982 van start ging en op deze datum de bevoegdhe-
den van het toenmalige Bestuur van ICB. van het
Ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse
cultuur heeft overgenomen, beperkt het hierbijge-
voegd verslag zich tot de activiteiten uitgevoerd van-
af 1 juli 1982.
Vergadering van de Vaste Gemengde Commissie
Plaats van de vergadering: Antwerpen
Datum van de vergadering: 12- 15 oktober 1982
Samenstelling delegatie :
Vlaamse Gemeenschap :
Mevrouw D. Verstraeten, Commissaris-generaal,
Commissariaat-generaal voor de Internationale Cul-
turele Samenwerking.
De heer E. Van Buynder, Adjunct-commissaris-gene-
raal, Commissariaat-generaal voor de Internationale
Culturele Samenwerking.
De heer B. Otte, Adjunct-adviseur, Commissariaat-
generaal voor de Internationale Culturele Samenwer-
king.
1. Timmermans, Bestuurssecretaris.
De heer Wouters, Bestuursdirecteur, Ministerie van
onderwijs.
Franse Gemeenschap :
De heer L. Manquet, Bestuursdirecteur.
De heer Pirret, Inspecteur-generaal.
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De heer J. Beelen, Bestuurssecretaris.
Buitenlandse Betrekkingen :
De heer J. Pauwels, Bestuursdirecteur.
1. Literatuur

De heren Mortelmans en Berckx, ambtenaren ge-
neraal bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap maakten een studiereis in Finland van 9 tot
19 oktober 1983.

2. Tentoonstellingen - Kunsten - Musea
Het Commissariaat-generaal voor de Internationa-
le Culturele Samenwerking organiseerde ter gele-
genheid van de Antwerpse Havendagen in Finland
een tentoonstelling van foto’s onder de titel ,,Ant-
werpse Haven” : in Helsinki op 16 en 17 mei
1983; augustus 1983 : provinciaal museum Kotka.
De tentoonstelling bestond uit 40 historische wit-
zwart foto’s uit het museum Sterckxhof (foto’s van
J.E. Borrenbergen), de Vereniging voor Havenbe-
langen van Antwerpen, genaamd Assiport en de
hedendaagse fotograaf Bemd Urban.
Deelname door de heer Laenen - Conservator
Openluchtmuseum Bokrijk aan het Congres van
de Internationale werkgroep van landelijke Archi-
tectuur van ICOMOS - Helsinki - 5-11 juni
1983.
Deelname door Carolina Maes aan het Wereld-
congres van Kunstambachten te Helsinki 19/8-
26/8.1983.
Deelname door de heer P. Schellekens aan het
Congres in verband met Architectuur november.
1983 - eerste prijs van Rome.

3. Muziek
Josef Sluys, organist van de Sint-Michielskathe-
draal te Brussel concerteerde in Helsinki - 17
november 1982 - Tampere en Kankaanpää.

Concert van de heer R. Bailey - 7 december 1982
voor het Masereelfonds. Verblijf en honorarium
voor een bedrag van 20.000 fr. ten laste van het
Commissariaat-generaal.

4. Financiële inbreng ICS
f 260.000 fr.

Vraag nr. 184
van 16 maart 1984
van de heer R. DECLERCQ

Cultureel akkoord met Ierland - Uitvoering en resul-
taten

Het Cultureel akkoord tussen de regering van het
Koninkrijk België en de regering van Ierland werd
ondertekend in 1980.
Mag ik vernemen, hoe voor de jaren 1980, 198 1,
1982, 1983, uitvoering werd gegeven aan dit akkoord
wat betreft literatuur, beeldende kunsten, muziek,
film, radio en televisie, ballet en kunstonderwijs.
Hoe is de Gemengde Commissie
dit akkoord samengesteld?

ter uitvoering van

Waar en wanneer vonden vergaderingen plaats van
deze commissie?
Door wie werd aan deze vergaderingen deelgeno-
men?
Welke scheppende of uitvoerende kunstenaars uit de
Vlaamse Gemeenschap hebben in dit kader gebruik
kunnen maken van beurzen, uitwisselingen, tentoon-
stellingen of uitvoeringen van hun werk?
Welk bedrag werd daarvoor uitgetrokken?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.
Gezien het Commissariaat-Generaal voor de Interna-
tionale Culturele Samenwerking met ingang van 1 juli
1982 van start ging en op deze datum de bevoegdhe-
den van het toenmalige Bestuur van ICB, van het
Ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse
cultuur heeft overgenomen. beperkt het hierbijge-
voegd verslag zich tot de activiteiten uitgevoerd van-
af 1 juli 1982.
Vergadering van de Vaste Gemengde Commissie
Plaats van de vergadering: Dublin
Datum van de vergadering:
5-7/10/1982
1982-1983 en 1983-1984
Samenstelling delegatie
Vlaamse Gemeenschap :
De heer E. Van Buynder. Adjunct-commissaris-gcne-
raal, Commissariaat-gcncraal voor dc Internationale
Culturele Samenwerking.
De heer P. Delmottc. Adviseur. Commissariaat-gene-
raal voor de Internationale Culturele Samenwer-
king.

De heer R. Totte, Directeur-generaal, Ministerie van
nationale opvoeding en Nederlandse cultuur.

Franse Gemeenschap :
De heer J. L. Luxen,  Administrateur-generaal. Mini-
sterie van de Franse Gemeenschap.
De heer J. Beelen, Bestuurssecretaris. Ministerie van
de Franse Gemeenschap.
Buitenlandse Betrekkingen :
De heer D. Leroy, Kanselarij-directeur bij de Belgi-
sche Ambassade te Dublin, vertegenwoordiger van
het Ministerie van buitenlandse zaken.
1. Literatuur

De heer Ludo Simons - Conservator, expert OP
het gebied van musea en literatuur, brengt een stu-
diebezoek aan Dublin van 13 tot 27 mei 1983.
De heer P. Gabron - Iers dichter, nam deel aan
het Europees Poëziefestival te Leuven 26-
30/10/1983.
De Ierse Professor Sean Lucy gaf lezingen over
Ierse literatuur aan de UIA - het Literair Salon
Antwerpen en de KUL van 27 tot 30/11/1983.
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2. Tentoonstellingen - Musea
6 Ierse grafische kunstenaars exposeerden in het
Sterckxhofmuseum te Deurne : 2 1/4-22/5/  1983 ;
daarna april-mei 1984 in Alden Biesen. Bilzen.
De heer Walgrave, Conservator: Wuyts Irène, le-
rares : Hugo Rabaeys, kunstenaar; Hedwig
Luyckx, kunstenaar; Calders Armand, kunstenaar;
J. Valke. afgevaardigd beheerder, World Crafts
Council-Vlaanderen en de heer Juwet, adviseur bij
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap na-
men deel aan het tweejaarlijks World Crafts Coun-
cil te Dublin van 7- 19/9/1983.
Sommigen gaven workshops.

3. Muziek
Carmen Casey (Ierse soliste - gitaar) concerteerde
te Temse - Boom en Hasselt in maart 1984.
Hugh Tinney (Ierse solist - piano) concerteerde
te Antwerpen op lO/Y 1984.

4. Film
Zending van de heer Guy Thijs (regisseur) naar
Ierland dd. 9/12/1983 voor de tentoonstelling van
dc film ,. De potloodmoorden”.
Deelname van Ierse films aan het I4O Internatio-
naal Filmfestival tc Antwerpen - 1984.

5. Radio cn TV
Optreden van Hugh Tinncy (piano) cn Carmen
Casey (gitaar) voor BRT. 1983-1984.

6. Tonncl - Ballet
Deelname van dc groep ., Bent” met . . Pas dc
Deux” - H. Claus cn dc groep Radeis aan het
Dublin Theatre Festival van 27/9  tot 2/10/ 1982.

7. Financiële inbreng ICS
Uitvoering activiteiten : 1982-1983-1984:
k 360.000 fr.

Vraag nr. 185
van 16 maart 1984
van de heer R. DECLERCQ

Culturee/  akkoord met Zuid-Afrika - Uitvoering en
resultaten

Het Belgisch-Zuidafrikaans Cultureel akkoord dateert
van 1 juni 1954.
Mag ik vernemen, hoe voor de jaren 1980, 198 1,
1982. 1983, uitvoering werd gegeven aan dit akkoord
wat betreft literatuur. beeldende kunsten, muziek,
film, radio en televisie, ballet en kunstonderwijs.
Hoe is de Gemengde Commissie ter uitvoering van
dit akkoord samengesteld?
Waar en wanneer vonden vergaderingen plaats van
deze commissie?
Door wie werd aan deze vergaderingen deelgeno-
men?
Welke scheppende of uitvoerende kunstenaars uit de
Vlaamse Gemeenschap hebben in dit kader gebruik

kunnen maken van beurzen, uitwisselingen, tentoon-
stellingen of uitvoeringen van hun werk?

Welk bedrag werd daarvoor uitgetrokken?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.
De betrekkingen werden geschorst in 1977.

Geen uitwisselingen in het kader van het Cultureel
akkoord.

Vraag nr. 188
van 16 maart 1984
van de heer R. DECLERCQ

Cultureel akkoord met Turkije - Uitvoering en resul-
taten

Een kwarteeuw geleden sloten België en Turkije een
cultureel akkoord.

Mag ik vernemen, hoe voor de jaren 1980, 1981,
1982, 1983, uitvoering werd gegeven aan dit akkoord
wat betreft literatuur, beeldende kunsten, muziek,
film. radio en televisie, ballet en kunstonderwijs.

Hoe is de Gemengde Commissie ter uitvoering van
dit akkoord samengesteld’?
Waar en wanneer vonden vergaderingen plaats van
deze commissie?

Door wie werd aan deze vergaderingen deelgeno-
men ?

Welke scheppende of uitvoerende kunstenaars uit de
Vlaamse Gemeenschap hebben in dit kader gebruik
kunnen maken van beurzen, uitwisselingen, tentoon-
stellingen of uitvoeringen van hun werk?

Welk bedrag werd daarvoor uitgetrokken?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.

Gezien het Commissariaat-Generaal voor de Interna-
tionale Culturele Samenwerking met ingang van 1 juli
1982 van start ging en op deze datum de bevoegdhe-
den van het toenmalige Bestuur van ICB, van het
Ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse
cultuur heeft overgenomen, beperkt het hierbijge-
voegd verslag zich tot de activiteiten uitgevoerd van-
af 1 juli 1982.
Cultureel akkoord met Turkije

Gezien de hervorming van de diensten kan het ICS
pas vanaf 1982 informatie verstrekken.
15” vergadering van de Vaste Gemengde Commissie
ter uitvoering van het Belgisch-Turks Cultureel Ak-
koord vond plaats te Ankara van 22 tot 24 september
1981.
Er werd een programma opgesteld voor 1982-1983.
De Belgische delegatie was als volgt samengesteld:
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- de heer M. Van de Kerckhove, Ambassadeur van
België. voorzitter van de afvaardiging.

- de heer E. Huysentruyt, Adviseur-Hoofd van
dienst bij het Bestuur Internationale Culturele Be-
trekkingen, Ministerie nationale opvoeding en
Nederlandse cultuur.

- de heer L. De Meyer, Professor RUG.

- mevrouw 1. Van Camp, Adjunct-adviseur, Direc-
tie voor Informatie en culturele betrekkingen, Mi-
nisterie van buitenlandse zaken.

- de heer J. Beelen, Bestuurssecretaris, Ministerie
nationale opvoeding en Franse Cultuur.

Daarnaast was er een Turkse delegatie.

Sindsdien werd er geen vergadering meer gehouden.

Naast de volgende elementen :

- Onderwijs

- uitwisseling van professoren
- uitwisseling van experten
- studiebeurzen
- onderwijs voor Turkse kinderen in België

vonden volgende culturele uitwisselingen plaats :

1982

- 2-6/  11/82  : optreden van het ensemble Elie Apper
saxofoonkwartet te Ankara.

- Archeologische opgravingen :
Ministerie van Nederlandse cultuur geeft subsidie
aan de RUG voor opgravingswerk in Pcssinus.

- ,,Festival van het kind”, georganiseerd door de
Turkse radio en televisie van 5-18/3/84.

Optreden van de groep ,, Eglantier-Prutske” uit
Heule.

1983

- Opgravingswerk in Pessinus :
19/9  tot 14/10/83  zending van Prof. J. Devreker,
dr. M. Waelkens, Ivo Verhaeghe van de RUG.

- 21/6/83  : film over M. Béjart vertoond te Anka-
ra.

Vraag nr. 189
van 16 maart 1984
van de heer R. DECLERCQ

Cultureel akkoord met Tunesië - Uivoering en resul-
taten

In 1962 sloten de Belgische regering en de Tunesische
regering een cultureel akkoord.

Mag ik vernemen, hoe voor de jaren 1980, 198 1,
1982, 1983, uitvoering werd gegeven aan dit akkoord

wat betreft literatuur. beeldende kunsten, muziek,
film, radio en televisie, ballet en kunstonderwijs.

Hoe is de Gemengde Commissie ter uitvoering van
dit akkoord samengesteld?

Waar en wanneer vonden vergaderingen plaats van
deze commissie?

Door wie werd aan deze vergaderingen deelgeno-
men?

Welke scheppende of uitvoerende kunstenaars uit de
Vlaamse Gemeenschap hebben in dit kader gebruik
kunnen maken van beurzen, uitwisselingen, tentoon-
stellingen of uitvoeringen van hun werk?

Welk bedrag werd daarvoor uitgetrokken?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.

Gezien het Commissariaat-Generaal voor de Interna-
tionale Culturele Samenwerking met ingang van 1 juli
1982 van start ging en op deze datum de bevoegdhe-
den van het toenmalige Bestuur van ICB. van het
Ministerie van nationale opvoeding  cn Nederlandse
cultuur heeft overgenomen, beperkt het hierbijge-
voegd verslag zich tot de activiteiten uitgevoerd van-
af 1 juli 1982.

Cultureel Akkoord met Tunesië

Gezien de hervorming van dc dicnstcn. kan ICS pas
vanaf 1982 informatie  vcrstrekkcn.

De laatste vergadering van dc Vaste Gemengde Com-
missie vond plaats te Luik van 14 tot 17 december
1982.

Er werd een werkprogramma opgesteld voor de jaren
1983-1984

De delegatie van de Vlaamse Gemeenschap is een
werkgroep ad hoc samengesteld door de Gemeen-
schapsminister van cultuur K. Poma.

De delegatie van de Vlaamse Gemeenschap was als
volgt samengesteld :

- mevrouw Diane Verstraeten, co-voorzitter,  Com-
missaris-generaal, Commissariaat-generaal voor
de Internationale Culturele Samenwerking.

- de heer Raymond Totte, Directeur-generaal van
het hoger onderwijs en het wetenschappelijk on-
derzoek, Ministerie van nationale opvoeding en
Nederlandse cultuur.

- de heer Ernest van Buynder, Adjunct-commissa-
ris-generaal, Commissariaat-generaal voor de In-
ternationale Culturele Samenwerking.

- de heer Etienne Huysentruyt, Adviseur-Hoofd
van dienst bij het Commissariaat-generaal voor
de Internationale Culturele Samenwerking.
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Daarnaast was er een delegatie voor Tunesië en de
Franse Gemeenschap en als waarnemer trad een ver-
tegenwoordiger van het Ministerie van buitenlandse
zaken op. Iedere gemeenschap heeft een apart uitwis-
sclingsprogramma opgesteld.
De uitwisselingen gebeuren vooral op het vlak van
onderwijs.

1983
Kempisch Jeugdfanfare orkest
optreden in Tunesië

1984
Vlaamse culturele week te Tunis :
18i4/84  : officiële opening tentoonstelling ,, F. Mase-
reel” (tot 6/5/84)

13/4/84:  opening Vlaamse filmweek met de film
..Ecn vrouw tussen hond en wolf”.
Volgende films werden tijdens de volgende dagen
vertoond  :

- . . Brugge die stille”
- . . Het einde van dc reis”
- . . Pallictcr”
- . . De Witte”
- . . De Potloodmoorden ”
- . . Dc Vlasschaard”.

2 1/ 4/ 84 : concert door het kwintet der Jacobijnen
Alles vond plaats in het ..Centre d’Art  Vivant du Bel-
védère “.

Vraag nr. 196
van 16 maart 1984
van de heer R. DECLERCQ

Het Belgisch-Oostenrijks Cultureel akkoord werd on-
dertekend in het jaar 1952.

Mag ik vernemen. hoe voor de jaren 1980. 198 1.
1982. 1983, uitvoering werd gegeven aan dit akkoord
wat betreft literatuur, beeldende kunsten. muziek.
film. radio en televisie, ballet en kunstonderwijs.

Hoe is de Gemengde Commissie ter uitvoering van
dit akkoord samengesteld?

Waar en wanneer vonden vergaderingen plaats van
deze commissie?

Door wie werd aan deze vergaderingen deelgeno-
men?
Welke scheppende of uitvoerende kunstenaars uit de
Vlaamse Gemeenschap hebben in dit kader gebruik
kunnen maken van beurzen, uitwisselingen, tentoon-
stellingen of uitvoeringen van hun werk?

Welk bedrag werd daarvoor uitgetrokken?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.

Gezien het Commissariaat-Generaal voor de Interna-
tionale Culturele Samenwerking met ingang van 1 juli
1982 van start ging en op deze datum de bevoegdhe-
den van het toenmalige Bestuur van ICB, van het
Ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse
cultuur heeft overgenomen, beperkt het hierbijge-
voegd verslag zich tot de activiteiten uitgevoerd van-
af 1 juli 1982.
Cultureel akkoord met Oostenrijk
17’ vergadering van de Oostenrij ks-Belgische Vaste
Gemengde Commissie. Wenen van 3 tot 6 november
1981.
Oostenrijkse delegatie :
Dr. Friedrich Posch, Hoofd van de dienst bilaterale
buitenlandse culturele aangelegenheden. bondsminis-
terie voor buitenlandse zaken. hoofd van de afvaardi-
ging.
Dr. Alvin Westerhof, Cultuur- en Persraad. Oosten-
rij kse Ambassade, Brussel.
Oberkommissar Mag. Dr. Norbert Riedl. bondsmi-
nisterie van onderwijs en kunst.
Oberkommissar Wolfgang  Knötig. bondsministerie
Wetenschap en research.
Kommissar Dr. Wolfgang  Fingernagcl. bondsministe-
rie voor wetenschap cn research.
Leiding van het protocol
Dr. Fricdcrikc Moelzer, bondsministerie voor buiten-
landse zaken.
Belgische dclcgatic :
L. Aniquct. Bcstuursdircctcur van Internationale Cul-
turele Bctrckkingcn. Ministerie van nationale opvoe-
ding cn Franse cultuur. hoofd van dc afvaardiging.
P. Claes, Bcstuursdircctcur van Internationale Cultu-
rele Betrckkingcn. Ministerie van nationale opvoe-
ding en Nederlandse cultuur.

P. Muller, Directeur-generaal van het Ministerie van
nationale opvoeding en Franse cultuur.
R. Laumen. Dienstdoend Inspecteur-generaal voor
hoger onderwijs, Ministerie van nationale opvoeding
en Nederlandse cultuur.
J. Pauwels, Directeur van buitenlandse culturele be-
trekkingen. Belgisch Ministerie van buitenlandse za-
ken.
Attaché G. Englebert. Belgische Ambassade, We-
nen.
1. Tentoonstellingen

. - Tentoonstelling ,,Tekeningen en Prenten uit de
Antwerpse Gouden Eeuw” te Schloss Grafe-
negg (Wenen)
3 juli tot 24 oktober 1982.

- Tentoonstelling ,, Oostenrijkse Architektuur”
Stedelijk Museum voor Schone Kunsten van
Oostende
11 juni tot 12 juni 1982.

- Tentoonstelling ,,Tekeningen en Prenten uit de
Antwerpse Gouden Eeuw” te Ried im Kreis
februari 1983.
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2. Muziek
- Deelname van de Heer Leo Praet aan de Inter-

nationale String Workshop
Innsbruck - augustus 1982

- Concert van het duo Kende-Hendrickx
Wenen - 22 november 1982

- Concert van de Heer De Greeve te Wenen
11 oktober 1983

3. Financiële weerslag
320.000 frank.

Vraag nr. 197
van 16 maart 1984
van de heer R. DECLERCQ

Cultureel akkoord met Noorwegen - Uitvoering en
resultaten

Een Cultureel akkoord tussen het Koninkrijk België
en Noorwegen werd ondertekend in 1948.
Mag ik vernemen, hoe voor de jaren 1980, 1981,
1982, 1983, uitvoering werd gegeven aan dit akkoord
wat betreft literatuur, beeldende kunsten, muziek,
film, radio en televisie, ballet en kunstonderwijs.
Hoe is de Gemengde Commissie ter uitvoering van
dit akkoord samengesteld?
Waar en wanneer vonden vergaderingen plaats van
deze commissie?
Door wie werd aan deze vergaderingen deelgeno-
men?
Welke scheppende of uitvoerende kunstenaars uit de
Vlaamse Gemeenschap hebben in dit kader gebruik
kunnen maken van beurzen, uitwisselingen, tentoon-
stellingen of uitvoeringen van hun werk?
Welk bedrag werd daarvoor uitgetrokken?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.
Gezien het Commissariaat-Generaal voor de Intema-
tionale Culturele Samenwerking met ingang van 1 juli
1982 van start ging en op deze datum de bevoegdhe-
den van het toenmalige Bestuur van ICB, van het
Ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse
cultuur heeft overgenomen, beperkt het hierbijge-
voegd verslag zich tot de activiteiten uitgevoerd van-
af 1 juli 1982.
Cultureel akkoord met Noorwegen
14de zitting van de Vaste Gemengde Commissie,
Oslo 9-13 maart 1981.
Belgische Delegatie :

De Heer E. Huysentruyt, Adviseur - hoofd van
dienst van het Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap, voorzitter.
De Heer K. Ceule, Bestuursdirecteur van het Ministe-
rie van buitenlandse zaken.

De Heer A. Bolckmans, Professor aan de Rijksuni-
versiteit Gent.
De Heer J. Beelen, Bestuurssecretaris van het Mini-
sterie van de Franse Gemeenschap.
De Heer P. Dartois, Eerste Secretaris, Belgische Am-
bassade te Oslo.
Noorse Delegatie :
Mevrouw Hélène Andersen, Adjunct-Directeur-gene-
raal, Ministerie van buitenlandse zaken, voorzitter.
De Heer Henrik F. Holo, Ministerraad, Noorse Am-
bassade te Brussel.
De Heer Sverre Ringard, Afdelingschef, Ministerie
van onderwijs en kerkelijke zaken.
De Heer Dag Mork Ulnes, Afdelingschef, Ministerie
van buitenlandse zaken.
Mevrouw Charlotte Lund Frederiksen, Adviseur, Mi-
nisterie van buitenlandse zaken.
1.

2.

3.

4.

5.

Literatuur
Lezingen van Professor Jansen ( 1 O- 1711 O/ 1983)
aan het Romansk Institutt te Oslo over de heden-
daagse Latijns-Amerikaanse romanliteratuur.
Muziek
Optreden van het Arriaga kwartet te Oslo (23-
30/10/1983).
Ook in 1982 : Oslo en Bergen.
Plastische kunsten
James Ensor - Bergen en Oslo: 1982.
Film
,,De Witte” van Robbe De Hert.
Financiële weerslag :
Ongeveer 80.000 frank - 1983.

Vraag nr. 198
van 16 maart 1984
van de heer R. DECLERCQ

Cultureel akkoord met Nederland - Uitvoering en
resultaten

Het Belgisch-Nederlands Cultureel akkoord kwam tot
stand in 1946.
Mag ik vernemen, hoe voor de jaren 1980, 1981,
1982, 1983, uitvoering werd gegeven aan dit akkoord
wat betreft literatuur, beeldende kunsten, muziek,
film, radio en televisie, ballet en kunstonderwijs.
Hoe is de Gemengde Commissie ter uitvoering van
dit akkoord samengesteld?
Waar en wanneer vonden vergaderingen plaats van
deze commissie?
Door wie werd aan deze vergaderingen deelgeno-
men?
Welke scheppende of uitvoerende kunstenaars uit de
Vlaamse Gemeenschap hebben in dit kader gebruik
kunnen maken van beurzen, uitwisselingen, tentoon-
stellingen of uitvoeringen van hun werk?
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Welk bedrag werd daarvoor uitgetrokken?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.
Gezien het Commissariaat-Generaal voor de Intema-
tionale Culturele Samenwerking met ingang van 1 juli
1982 van start ging en op deze datum de bevoegdhe-
den van het toenmalige Bestuur van ICB, van het
Ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse
cultuur heeft overgenomen, beperkt het hierbijge-
voegd verslag zich tot de activiteiten uitgevoerd van-
af 1 juli 1982.
Cultureel akkoord met Nederland
Gezien de hervorming van de diensten kan het ICS
pas vanaf 1 juli 1982 informatie verstrekken.
In 1982 en 1983 werden op volgende data vergade-
ringen van de Vaste Gemengde Commissie gehou-
den :
Zutphen, 2 en 3 december 1982; Amsterdam, 28 en
29 april 1983: Brussel. 9 en 10 november 1983.
De volgende vergadering werd gehouden te Den Haag
op 17 en 18 mei 1984.
Er wordt telkens een programma goedgekeurd voor
zes maanden.
De dclcgatic van dc Vlaamse Gemeenschap is een
werkgroep ad hoc samengesteld door Gemeenschaps-
minister van cultuur, K. Poma:
dc heer J. Flcerackcrs. co-voorzitter:  de K. de Clerck,
dc heer J. Dedeurwaerder. de heer H. Hermans, de
heer P. Jaspaert. de heer R. Roose. de heer A. Van-
den bunder.
Daarnaast was er een delegatie voor Nederland en de
Franse Gemeenschap en als waarnemer trad een lid
van de Belgische ambassade op: de heer G. Cour-
tois.
De zitting verliep in twee afzonderlijke vergade-
ringen: één voor de Vlaamse Gemeenschap en één
voor de Franse Gemeenschap.
1982
Volgende tentoonstellingen werden door de Vlaamse
Gemeenschap georganiseerd in Nederland :
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Dan Van Severen
Monest Art Movement
Karboontjes
Luc Claus
Paul Van Hoeydonck
Hedendaagse architectuur
Daensisme
Hilde Van Sumere
George Minne
Hedendaagse Keramiek
Arte Print
16e-17e eeuwse tekeningen en prenten.

Volgende muziekgroepen uit de Vlaamse Gemeen-
schap traden op in Nederland:
- Chirojeugd Vlaanderen op muziekfestival in Til-

burg

-

-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Margoda-koor Hasselt
Kon. Harmonie Kuringen
St.-Maartenskoor Stevoort-Hasselt
Variatie-ensemble Borgerhout
Vlaams Strijkerstrio Gent
Pandora Zele
Gents Kamerorkest
Klarinettenkwartet M. Hanssens
Consortium Antiquum
R. Vandenberghe
Hélène Verhenneman
Belgisch Kamerorkest
Limburgs Koperkwintet
R. Nauwelaerts
Walter Vleminckx
Goeyvaerts-ensem ble
Fontegara
Contrabassenkwartet Heffen
Harpiste Mildonean
Gaby Spanghe
Trio Van Riet
Collegium Vocale
Piano-duo Hendrickx
La Verdo Stela.

- De Zwarte Komedie met ,,Het Gebroken uur”
- Radeis met ,, Vogels”
- Jan Decleir met ,, De tijger en andere verhalen”
- K.N.S. met ,, Moeder Courage”

en ,, Een zaterdagse vrij-dag”
- BENT met ,, Pas de deux”
- I.N.S. - de mannen van de dam met ,,De Peli-

kaan ”
- Radeis met ,,Ik wist niet dat Engeland zo mooi

was ”
- Gezelschap de Witte Kraai met ,,Romeo en Ju-

liette”
- I.N.S. - mannen van de dam met ,,Macht der

gewoonte ”
- BENT met ,, Tien jaar later”
- Mechels miniatuurtheater met ,, Dokter en dokte-

ressen “.
- Tine Ruysschaert met ,, Sprookjesverteller”
- T.I.L. met ,,Harold en Maude”
- Tie 3 met ,,Koning Gilgamesh”
- T.I.L. met ,, Kameleon”
- T.I.L. en ,,Clara, Robert en Johannes”

T.I.L. en ,,Gusta”
- Arena met ,, Playmate “.

Volgende Vlaamse toneelgroepen traden op in Neder-
land :

1982

Volgende Vlaamse toneelgroepen traden op in Neder-
land :

.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

BENT met ,,Pas de deux,,
Mechels miniatuurtheater met ,, Dokteressen”
T.I.L. met ,,Harold en Maude”
Arcatheater met ,, De opdracht”
Ah1 El Hjra met ,,Migratie”
Vuile mong en zijn vieze gasten met ,,Krisis”
INS met ,,Ik was kontent”
De witte kraai met ,,Honger”
Speeltheater met ,, Vogelvrij ”
T.I.L. met ,,Clara, Robert en Johannes”
Theater Arena met ,,Mistero Buffo”
T.I.L. met ,,De Nieuwe Verlossing”
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- Radeis met ,, Vogels”
- INS-mannen van de dam met ,,De macht der
gewoonte”
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
op
-
-

BENT met ,, Belgisch drieluik”
Arca met ,, Eindspel ”
Raamtheater met ,, Arme Cyrano”
STUC met ,, Roelof Hartplein”
Tie 3 met ,,De Pretster”
Rode oogst met ,, De sluipende armoe”
BENT met ,, De vrije madam”
Speeltheater met ,, Laten we de hoop varen”
TIL met ,,De dolste dag”
Radeis met ,, Echafoudage”
I.N.S. met ,,Ik gaf kontent mijnen eersten kreet
dees draaiende planeet ”
Jan Decleir met ,, Onzedige Vertelsels”
Mechels miniatuurtheater met ,,De moeder van

David S.”
- T.I.L. met ,,De vrouw van Socrates”.

Volgende tentoonstellingen werden door de Vlaamse
Gemeenschap in Nederland georganiseerd :
- Informele Kunst
- Marcel Maeyer
- Peinture Peinture
- Frits van den Berghe
- Frans en Paul Gentils
- Frans Masereel
- Kunst in de metro
- Van Malderen, Stockmans
- Hilde van Sumere
- George Minne
- Ivan Theys
- Hedendaagse architectuur
- Vlaamse ontwerpers
- Monteyne, Ch. Ferket en De Block

Volgende muziekgroepen uit de Vlaamse Gemeen-
schap traden op in Nederland :
- 1. Strawinski Trio
- Vlaams Strijkerstrio
- Duo piano-viool De Beenhouwer
- Gents Kamerorkest
- Arriago Snarenkwartet
- Klarinettenkwartet Hanssens
- Corsortium Antiquum
- Academus-duo
- De Rouck, piano-klarinet
- Limburgs koperkwintet
- Teleman Consort
- De Houx (piano)
- Contrabassenkwartet
- Brabants volksorkest
- Hendrickx (piano-duo)
- Antwerps kamermuziekensemble
- Belgisch blaaskwintet
- Brussels fluitkwartet
- Saxofoonkwartet Elie Apper
- Pandora
- Jozef Sluys
- Contrasts
- Musica Aetema
- Nauwelaerts - duo piano - altviool
- ‘t Kliekske
- Ronald Vandoninck
- Sylvia Traey
- Carl Verbraeken
- Blazerskwintet ,, Xylos”

- Mandragora - kamerkoor
- Vriendenkring Kon. Conservatorium Brussel
- Avena Ensemble
- Baskwartet Maurice Aerts
- Collegium Instrumentale Burgense
- Gitarenwkartet
- 1. Fiaminghi

Vraag nr. 226
van 9 april 1984
van de heer E. BEYSEN

,, De Brakke Grond” - Geleide bezoeken

Geregeld brengen Vlaamse culturele en andere ver-
enigingen bij een uitstap naar Amsterdam een bezoek
aan het Vlaams Cultureel Centrum ,,De Brakke
Grond “.
Indien voorafgaandelij k aangevraagd, gebeurt dit be-
zoek onder leiding van een personeelslid van het cen-
trum.
Graag had ik van de geachte Minister vernomen:

wie voor de rondleiding van groepen in ,, De Brak-
ke Grond” instaat:
welke richtlijnen er aan de personeelsleden die
bezoekers ontvangen, verstrekt worden:
welk is de visie die deze gidsen geacht zijn te ver-
tolken met betrekking tot het buitenlands cultureel
beleid van de Vlaamse Gemeenschap:
hoeveel groepen brachten in 1983 een geleid be-
zoek aan ,,De Brakke Grond”‘?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid punt
voor punt het volgende meedelen.
1. Rondleiding groepen

In principe dient ieder personeelslid van het VCC
een rondleiding binnen het Cultureel Centrum aan
te kunnen.
Toch is speciaal voor de ontvangst van groepen
een stafmederwerker aangesteld. Deze kan echter
slechts in die mate voor het goede onthaal en de
rondleiding instaan indien het aangevraagde dan
wel vooraf gemelde bezoeken betreft.
Bij dergelijke gelegenheden begroet de directeur
meestal de groep en wordt bij wijze van gastvrij-
heid een verfrissing aangeboden.
De permanentie in het VCC tijdens de avonduren,
op de week-ends en feestdagen dient personeels-
matig beperkt te blijven tot één of twee, uitzonder-
lijk drie medewerkers.
Het is niet altijd mogelijk, vooral omwille van vei-
ligheidsredenen, onaangekondigde bezoekers en
groepen terwille te zijn en hen overal te begeleiden
en omstandig uitleg te verschaffen.
Een trekpleister vormt ongetwijfeld het theater
,, De Brakke Grond”. Dit is echter verhuurd aan
de Nederlandse Theaterunie zodat onverwacht be-
zoek daar uitgesloten is.



Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 16 - 5 juni 1984 611

2. Richtlijnen die aan personeelsleden verstrekt wor-
den
Bij de opening van het VCC - mei 198 1 - werd
aan ieder medewerker een informatiemap ter be-
schikking gesteld.
Informatiemap waarin de doelstellingen en de
functie, alsmede de werking en de infrastructuur
van het VCC klaar zijn uiteengezet, zodat hij het
onthaal van bezoekers de noodzakelijke correcte
informatie kan verstrekt worden.
Het lijkt inherent bij de taak van de personeelsle-
den van ,,De Brakke Grond” te behoren, dat ze
zich voortdurend degelijk op de hoogte houden
van belangrijke culturele gebeurtenissen zowel in
Vlaanderen als in Amsterdam, zodat het centrum
als doorgeefkanaal kan fungeren tussen beide.
De stafmedewerker die belast is met de rondlei-
dingen heeft persoonlijk aanvullend historisch on-
derzoek verricht zodat momenteel niet alleen een
gedetailleerde geschiedkundige beschrijving van
het complex van ,. De Brakke Grond” voorhanden
is, maar daarnaast ook een zeer interessante stads-
wandeling kon uitgestippeld worden (met begelei-
ding) waarbij in het bijzonder de Vlaamse aanwe-
zigheid in Amsterdam, sinds de 15e eeuw en voor-
al vanaf het einde van de 16e eeuw - en het begin
van de 17e eeuw aan bod komt en voor alle bezoe-
kers een revelatie blijkt.
Het is de bedoeling te tekst van deze rondleidin-
gen in brochurevorm te bundelen en ze tegen kost-
prijs ter beschikking te stellen van geïnteresseer-
den.

3. Welk is de visie die dc gidsen geacht zijn te ver-
tolken mbt het buitenlands cultureel beleid van de
Vlaamse Gemeenschap
Ieder personeelslid van het VCC wordt geacht de
visie te vertolken waar hij of zij als cultureel amb-
tenaar. verbonden aan een dergelijke belangrijke
Vlaamse instelling in het buitenland, dient mee
vertrouwd te zijn.
De specifieke doelstellingen van ,,De Brakke
Grond” m.b.t. het culturele samenwerkingsbeleid
tussen Vlaanderen en Nederland zijn iedereen ge-
noegzaam bekend zodat bij de ambtsaanvaarding
of de arbeidsovereenkomst als vanzelfsprekend is
aangenomen dat een afwijkende houding of mis-
leidende interpretatie van de doelstellingen niet
kan geduld worden t.o.v. derden.
Aan de directeur is gevraagd hierop scherp toe te
zien.

4. Aantal groepen die in 1983 het VCC bezochten
Ongeveer 150 geleide bezoeken, groepen sterk va-
riërend in aantal deelnemers, zowel Vlamingen als
Nederlanders, totaal ca. 2.500 personen.
Vele positieve reacties werden genoteerd.

Vraag nr. 227
van 9 april 1984
van de heer H. WECKX

,, De Brakke Grond” - Geleide Bezoeken - Ont-
haal

Eind mei vorig jaar bracht een culturele Vlaamse ver-
eniging uit Vlaanderen een bezoek aan ,,De Brakke
Grond” te Amsterdam.
Zij werd er op onvriendelijke wijze ontvangen. Niet
alleen brak de rondleidende gids ter plekke de wer-
king van het ,, Vlaams prestigeproject” volledig af,
maar daarenboven verklaarde de betrokkene dat de
Vlamingen er ongewenst waren.
Latere schriftelijke klachten aan het adres van de hui-
dige beheerder van ,,De Brakke Grond” bleven tot
op heden onbeantwoord.
Kan de geachte Minister mij zijn mening mededelen
betreffende dit voorval?
Wat denkt hij in de toekomst te ondernemen om te
vermijden dat personeel, onkundig tot enige Vlaamse
culturele uitstraling, zich opnieuw schuldig maakt aan
cultuurafbraak?

Antwoord

Antwoordend op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.
Uit een onderzoek naar de feiten is gebleken dat het
hier om een onaangekondigd bezoek ging, dit tijdens
een weekend. Er was derhalve geen specifiek opvang-
programma voorzien, wat anders wel het geval is. De
ambtenaar belast met de opvang van Vlaamse groe-
pen was onbeschikbaar.
De Heer Rik Gyles. adjunct-directeur, heeft de leden
van bedoelde vereniging erop gewezen dat het VCC
,, De Brakke Grond” in de eerste plaats bestemd is
voor de Amsterdamse en Nederlandse bevolking.
Deze opvatting heeft bij de leden van betreffende
vereniging wellicht tot een misverstand geleid en de
indruk gewekt dat de Vlamingen er ongewenst wa-
ren.
Dit is een fout in de communicatieboodschap.
Aan de directeur van ,, De Brakke Grond” werd erop
gewezen dat uitlatingen die tot misverstanden kunnen
leiden, alleszins moeten vermeden worden.
Eenzelfde beschouwing kan gewijd worden aan de
melding dat de rondleidende gids de werking van het
,, Vlaams prestigeproject” volledig zou hebben afge-
broken.
Betrokkene deelt mede dat hij gesteld heeft dat het
VCC ,, De Brakke Grond” geen prestigeproject is,
maar een levendig cultureel centrum dat gericht is
naar de gehele Amsterdamse en Nederlandse bevol-
king. Bovendien heeft hij uit zijn specifieke taak in
het cultureel centrum, met name het theatergebeuren,
vooral gewezen op de moeilijkheden die in die sector
ondervonden worden.
Het is uiteraard mogelijk dat ook deze boodschap
anders is overgekomen.
Uit het onderzoek bleek verder dat op de brief die
omtrent deze kwestie werd geschreven, geen afzen-
dersadres vermeld stond.
Talrijke culturele verenigingen en scholen uit Vlaan-
deren hebben overigens inmiddels het cultureel cen-
trum bezocht. Velen hebben hun voldoening uitge-
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sproken over de ontvangst. Alleszins werd nogmaals
aangedrongen om in de toekomst duidelijke informa-
tie te geven, op een gastvrije wijze.
De ambtenaar belast met de ontvangst van de
Vlaamse groepen heeft trouwens een breed program-
ma opgezet dat niet alleen laat kennismaken met het
centrum, doch terzelfdertijd met de historische
Vlaamse aanwezigheid in Amsterdam, die markant is
vanaf het einde van de 16e eeuw.

Vraag nr. 230
van 12 april 1984
van de heer D. VERVAET

Kasteel ,, Beaulieu ” te Machelen - Bestemming, res-
tauratie en kosten

Langs de Woluwelaan te Machelen bevindt zich het
kasteel ,, Beaulieu” dat dateert van 1654.
Naar ik vernomen heb is het kasteel sinds 1928 ver-
laten en aan zijn verval overgelaten. Ondanks dit in
1950 beschermde gebouw in 1980 door het Ministerie
voor Nederlandse cultuur werd aangekocht, zijn ver-
nieling en diefstal er schering en inslag.
Indien echter geen dringende herstellingswerken -
die reeds lang werden aangevraagd - worden uitge-
voerd, wordt dit kasteel binnen de kortste tijd een
puinhoop, wat jammer zou wezen gezien zijn cultuur-
historische waarde voor de gemeente Machelen.
Graag vernam ik van de geachte Minister een ant-
woord op de volgende vragen.
1. Onderkennen uw diensten de cultuur-historische

waarde van dit kasteel, zo ja, waarom slepen de
restauratieplannen zo lang aan?

2. Op hoeveel raamt u de kosten, veroorzaakt door
vandalisme, sinds 1980?

3. Kan aan dit kasteel geen passende sociaal-culturele
functie worden gegeven?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende mededelen :
Het in 1980 aangekochte kasteel ,,Beaulieu” te Ma-
chelen werd tot op heden niet gerestaureerd om vol-
gende redenen :
1. De kredieten ontbreken om het kasteel ,, Beau-

lieu “, zonder bestemming, te restaureren.
In 1982 werden evenwel een aantal instandhou-
dingswerken uitgevoerd, waaronder de bedaking,
waardoor het kasteel voor verkrotting werd ge-
vrij waard.

2. De kosten veroorzaakt door vandalisme worden
op 100.000 F geraamd.

3. Tot op heden is er geen rationele bestemming
voor dit kasteel. De bestemming voor het ,,Cen-
trum voor Vlaamse Volkscultuur” is opgegeven
omdat dit centrum zelf ondertussen werd ontbon-
den. De doelstelling kon immers worden overge-
nomen door de Koninklijke Commissie voor
Volkskunde.

Vraag nr. 239
van 28 april 1984
van mevrouw M. PANNEELS-VAN BAELEN

Kasteel Beaulieu - Stand van zaken

In 1980 werd het kasteel ,, Beaulieu” aangekocht door
het Ministerie van Nederlandse cultuur. Er werden
plannen opgesteld voor de restauratie van het kasteel;
deze werden echter nooit uitgevoerd.

In 1982 ging de geachte Minister akkoord om van
Beaulieu een ,, Centrum voor Vlaamse Volkscultuur”
te maken en er werd opdracht gegeven een voorstel
van bestemmingsnota en een bouwprogramma uit te
werken.

In 1984 is er van al deze projecten nog niets verwe-
zenlijkt, met als resultaat: het gebouw staat bloot aan
vandalisme, de meest waardevolle verwerpen ver-
dwijnen zienderogen. het gebouw zelf is in een erbar-
melijke staat van verval.

Graag zou ik van de geachte Minister vernemen
waarom voornoemde restauratiewerken nooit werden
uitgevoerd: waarom de vooropgestelde bestemming
,, Centrum voor Vlaamse Volkscultuur” nooit werd
toegekend.
Graag vernam ik wanneer eindelijk de restauratiewer-
ken zullen wordengevat ten einde kasteel ., Beaulieu”
van de totale verkrotting te redden.

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende mededelen.

Het in 1980 aangekochte kasteel ,, Beaulieu” te Ma-
chelen werd tot op heden niet gerestaureerd om vol-
gende redenen :

de bestemming voor het ., Centrum voor Vlaamse
Volkscultuur” is opgegeven omdat dit centrum
zelf ondertussen werd ontbonden. De doelstelling
kon immers worden overgenomen door de KO-
ninklijke Commissie voor Volkskunde:

tot op heden is er geen rationele bestemming voor
dit kasteel :

de kredieten ontbreken om het kasteel ,,Beaulieu”
zonder bestemming te restaureren.

In 1982 werden evenwel een aantal instandhou-
dingswerken uitgevoerd, waaronder de bedaking,
waardoor het kasteel voor verkrotting werd ge-
vrij waard.

Vraag nr. 243
van 8 mei 1984
van mevrouw W. DEMEESTER-DEMEYER

Deeltijdse  leerplicht - Vormingsmogelijkheden

De wet op de leerplicht legt aan de jongeren van 15
tot 18 jaar, die niet voltijds wensen te studeren, een
deeltijdse leerplicht op. Zij kunnen deeltijds studeren
hetzij via het onderwijs met beperkt leerplan hetzij
via deelname aan vormingsopleidingen.
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Zowel de beroepsopleiding als de algemene vorming
kunnen hierbij voorop staan.
Kan de geachte Minister mij in dit verband antwoor-
den op volgende vragen.
1.

3-.

3.

4.

6.

Welke concrete mogelijkheden bestaan nu reeds
binnen het raam van het departement om aan
deze deeltijdse leerplicht te voldoen?
Zijn er plannen om deze mogelijkheden uit te brei-
den?
Aan welke voorwaarden moeten de kandidaat-jon-
geren voldoen om van de geboden mogelijkheden
gebruik te maken ? M.a.w. wie komt in aanmer-
king?
Hoeveel tijd moeten zij minimum aan deze vorm
van deeltijdse vorming besteden?
Welke lonen, tegemoetkomingen, premies e.d.
worden voorzien?
Wat is het sociaal zekerheidstatuut in ieder van
deze gevallen ?

Hierbij deel ik het geachte lid mede dat de wet van
39 juni 1983 betreffende de leerplicht bepaalt dat de
vorming voor dc vervulling van de deeltijdse leer-
plicht. moet worden erkend door de Koning op een-
sluidcnd advies van een commissie die bij elk onder-
wijsministcrie wordt opgericht.
Wat dc middenstandsopleiding (stadium leertijd) be-
treft.  werd deze erkenning onder dc vorm van een
koninklijk besluit nog niet genomen.
Ik heb reeds aangedrongen bij dc Minister van onder-
wijs tot het oprichten van dc commissie bedoeld bij
artikel 2 van deze wet ten einde deze erkenning ten
spoedigste tc kunnen bekomen.
In afwachting werden rceds voorbereidende maat-
regelen genomen om de leertijd in de middenstands-
opleiding ten gepasten tijde te doen erkennen. o.m.
inzake aanpassing van de programma’s.
Op de gestelde vragen kan derhalve slechts een voor-
waardelijk of ontkennend antwoord worden gegeven
in de huidige stand van zaken.
1. Zoals reeds gesteld ligt het in mijn bedoeling zo

snel mogelijk de erkenning van de leertijd in de
middenstandsopleiding voor de vervulling van de
deeltijdse leerplicht te bekomen, er wordt thans
nog gewacht op het samenstellen van de commis-
sie die over deze erkenning een eensluidend ad-
vies moet uitbrengen. Een voorstel ter zake werd
door mij reeds ingediend bij de Minister van on-
derwijs.

2. Wat de middenstandsopleiding betreft ligt het
voor de hand dat de erkenning als deeltijdse vor-
ming enkel voor de leertijd wordt gevraagd.

3. Onder voorbehoud van de hiervoor bedoelde er-
kenning moeten in hoofde van de leertijd in de
middenstandsopleiding de voorwaarden vervuld
zijn zoals bepaald in het ministerieel besluit van
27 oktober 1978 betreffende de erkenningsvoor-
waarden van de leerovereenkomsten en van de
gecontroleerde leerverbintenissen in de voortdu-

4.

5.

6.

rende vorming van de middenstand. gewijzigd bij
het ministerieel besluit van 10 december 198 1.
Een exemplaar van dit besluit wordt u als bijlage
toegezonden.

Artikel 2, 2e lid van de wet betreffende de leer-
plicht bepaalt dat ,,om voor erkenning in aanmer-
king te komen de vorming moet beantwoorden
aan het bepaalde in artikel 1, $2 en ten minste 360
jaaruren omvatten wanneer zij gevolgd wordt
vóór het einde van het schooljaar waarin de leer-
plichtige zestien jaar wordt, en ten minste 240
jaaruren wanneer zij gevolgd wordt tussen 1 juli
van het jaar waarin de leerplichtige de leeftijd van
zeventien jaar bereikt en het einde van het school-
jaar van het jaar waarin hij de leeftijd van acht-
tien jaar bereikt “.

Voor de leertijd in de middenstandsopleiding
moet hieraan uiteraard de praktijkopleiding bij
het ondememingshoofd zelf worden toegevoegd,
overeenkomstig de erkende leerovereenkomst, en
die eveneens in het raam van deze vorming een
zeer belangrijk bestanddeel van de opleiding
vorm.

In het raam van de erkende leerovereenkomst van
de middenstandsopleiding dient het onderne-
mingshoofd thans de volgende minimumvergoe-
ding uit te keren aan de leerling:

le jaar van de leertijd: 3.000 fr. per maand;
2e jaar van de leertijd: 4.200 fr. per maand;
3e jaar van de leertijd: 5.800 fr. per maand;
4e jaar van dc leertijd: 8.200 fr. per maand,

afgezien van het recht op kinderbijslag in hoofde
van de wettelijke vertegenwoordiger, dat normali-
ter op grond van de erkende leerovereenkomst
blij ft behouden.

Voor het overige verwijs ik eveneens naar het
reeds aangehaalde ministerieel besluit van 27 ok-
tober 1978.

Het sociaal zekerheidsstatuut van de leerling on-
der erkende leerovereenkomst wordt bepaald door
de sociale en arbeidsrechtelijke wetgeving. Zie ook
in dit verband de interne bepalingen zoals ver-
meld in het aangehaalde ministerieel besluit van
27 oktober 1978. Op grond hiervan mag schema-
tisch gesteld worden dat het ondememingshoofd
in hoofde van de leerling vrijgesteld is van de
R.S.Z.-bijdragen (behalve wat het vakantiegeld
betreft) dat de leerling als ten laste van de wette-
lijke vertegenwoordiger wordt beschouwd inzake
ziekte- en invaliditeitsregeling en kinderbijsla-
gen.

Vraag nr. 244
van 8 mei 1984
van de heer J. VAN ELEWYCK

Executievebesluit dd. 7/3/1984  - Toepasbaarheid OP

gemeentelijk en provinciaal personeel

Decreet van 19 juni 1978 betreffende het Neder-
landstalige openbaar bibliotheekwerk en zijn uitvoe-
ringsbesluiten.
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Hoofdstuk 1, artikel 1 van het besluit van de Vlaamse
Executieve dd. 7 maart 1984 (Belgisch Staatsblad dd.
2 1.4.1984) ,, tot wijziging van sommige bepalingen
van de uitvoeringsbesluiten van het decreet van 1978
betreffende het Nederlandstalige openbaar biblio-
theekwerk” bepaalt het volgende: aan artikel 3 van
het koninklijk besluit van 9 juli 1980 betreffende de
toekenning van weddetoelagen voor het leidend en
technisch personeel van de Nederlandstalige erkende
openbare bibliotheken wordt een tweede lid toege-
voegd waarvan de tekst luidt als volgt:
,, Voor het leidend en technisch personeel van de pro-
vincies en gemeenten, gelden echter als een subsidië-
ringsvoorwaarde, de bepalingen van dit besluit als zij
voor dit personeel gunstiger zijn dan de algemene
regelen die van toepassing zijn voor de toekenning
van de diplomabijslag, voor de geldelijke valorisatie
van vroegere diensten verricht in de overheidssector
en voor het in aanmerking nemen van de diensten
verricht in de privé-sector.”
Graag verneem ik van de geachte Minister antwoord
op volgende vragen.
1. Betekent de hierbovenvermelde inlassing dat het

inrichtend bestuur de anciënniteit in een bepaalde
weddeschaal en de eventuele diplomabijslag auto-
noom vaststelt?

2. Betekent de hierbovenvermelde inlassing dat het
inrichtend bestuur andere weddeschalen mag toe-
kennen dan deze voorzien in hoofdstuk V, artike-
len 16 en 17 van het koninklijk besluit van 9 juli
1980 betreffende de toekenning van weddetoela-
gen voor het leidend en technisch personeel van
de Nederlandstalige erkende Openbare Bibliothe-
ken, als deze weddeschalen lager liggen dan de
huidige weddeschalen van het inrichtend be-
stuur?

3. Zo ja, geldt het bovenstaande dan ook voor de
nieuw aan te werven personeelsleden of geldt dit
alleen voor de huidige titularissen van deze bedie-
ningen?

4. Welke Gemeenschapsminister oefent de voogdij
uit voor het goedkeuren van eventueel afwijkende
weddeschalen?

N.B. : Deze vraag werd eveneens aan de heer M. Gal-
le, Gemeenschapsminister van binnenlandse aangele-
gen heden.

Antwoord

Op de door het geachte lid gestelde vragen meen ik
het volgende te kunnen antwoorden.
1. Het leidend en technisch personeel van een ge-

meentelijke of provinciale openbare bibliotheek
behoort tot het gemeente- of provinciepersoneel.
Deze vaststelling kan reeds duidelijk worden afge-
leid uit de oorspronkelijke tekst van art. 3 van het
KB van 9 juli 1980. Op dit personeel zijn dus ook
de algemene bepalingen van toepassing welke met
betrekking tot het geldelijk statuut van dit perso-
neel bij koninklijk besluit zijn afgekondigd nl. :
- het KB van 3 december 1975 tot vaststelling

van de grens van de algemene bepalingen be-
treffende de geldelijke valorisatie van de
vroegere diensten die in de overheidssector

2.

3.

4.

door sommige leden van het provincie- en ge-
meentepersoneel werden verricht.

- Het KB van 18 januari 1974 tot vaststelling
van de algemene bepalingen betreffende de
toekenning van een diplomabijslag aan som-
mige personeelsleden van de provincies, ge-
meenten, agglomeraties en federaties van ge-
meenten.

- Het KB van 12 april 1977 tot vaststelling van
de algemene bepalingen betreffende de in aan-
merkingneming van de diensten door sommige
personeelsleden van de provincies, gemeenten
en agglomeraties van gemeenten verricht in de
privésector, in hoedanigheid van door de
openbare besturen tewerkgestelde werkloze of
als stagiair krachtens de wetgeving op de stage
van jongeren.
Het inrichtend bestuur van een erkende ge-
meentelij ke of provinciale openbare biblio-
theek dient dus in eerste instantie met de be-
palingen van deze besluiten rekening te hou-
den.
De toevoeging van een tweede lid aan artikel 3
van het KB van 9 juli 1980, via artikel 1 van
het besluit van de Vlaamse Executieve dd. 7
maart 1984 stelt dat het inrichtend bestuur van
een erkende gemeentelijke of provinciale open-
bare bibliotheek daarenboven ,, als subsidië-
ringsvoorwaarde” rekening dient te houden
met de bepalingen van het KB van 9 juli 1980
waar deze gunstiger zijn voor dit personeel.

Vertrekkend van het sub 1 vermelde uitgangspunt
betekent de toevoeging aan artikel 3 van het KB
van 9 juli 1980 niet dat het inrichtend bestuur
andere weddeschalen mag toekennen dan deze
welke voor het leidend en technisch personeel
werden afgekondigd. Enkel voor het in dienst
zijnde personeel dat eventueel geniet van een ho-
gere weddeschaal werden overgangsmaatregelen
voorzien (cf. art. 5 KB 9.7.1980).
De nieuw aan te werven evenals de te bevorderen
personeelsleden zullen bij hun aanwerving of be-
vordering een weddeschaal moeten worden toege-
kend, conform de bepalingen van het KB van 9
juli 1980.
De bij art. 10, $1, 2e lid van het decreet van 19
juni 1978 betreffende het Nederlandstalige open-
bare bibliotheekwerk afgekondigde specifieke ad-
ministratieve toezichtsregeling geldt voor de goed-
keuring van de personeelsformaties en de wedde-
schalen van het leidend en technisch personeel.
Ingevolge de wet op de staatshervorming en het
besluit van de Vlaamse Executieve houdende be-
paling van de bevoegdheden van de leden van de
Vlaamse Executieve dd. 18 januari 1982, zoals het
werd gewijzigd, inzonderheid de artikelen 4 en 13
behoort de uitoefening van dit specifiek admini-
stratief toezicht tot mijn bevoegdheid.

Vraag nr. 249
van 11 mei 1984
van de heer F. GEYSELINGS

B R T  - Berichtgeving over de zuurtegraad van de
regen
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 De zure regen houdt de industrielanden steeds meer
in zijn greep. De talrijke berichtgeving hierover en de
acties tegen dit fenomeen liegen er niet om. De actie-

- groep Greenpeace had weerman Pien gevraagd in zijn
programma informatie te verstrekken over de zuur-
tegraad van de regen. Dit werd door de BRT niet
toegestaan omdat zulke berichtgeving niet gebruike-
lijk is. Nochtans, horen we Armand Pien niet zelden
dingen vertellen of laat hij beelden zien die evenveel
of in ‘t geheel niets met het weer te maken hebben.
Kan mij geantwoord worden op de volgende vra-
gen.
1. Het is niet de eerste maal dat Armand Pien infor-

matie verstrekt die geen rechtstreeks verband
houdt met het weer.
Waarom wordt dat wel toegestaan en de informa-
tie over de zure regen niet?

2. Het meten van regenwater inzake de zuurtegraad
is niet gebruikelijk, zegt de BRT-verantwoordelij-
ke. Toch meen ik dat de bevolking het recht heeft
zulks te weten. Het weerpraatje op TV dat ons
maandelijks allerlei cijfermateriaal en statistische
gegevens toont. leent zich best voor deze informa-
tie.
Wat zal de Minister doen om het weerpraatje van
A. Pien hiermee te vervolledigen.

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid
mcdcdclcn dat het niet tot de bevoegdheid behoort
van dc BRT te beslissen over het omroepen van gege-
vens met betrekking tot de zuurtegraad van de regen.
Dat is een zaak die het departement van volksge-
zondheid in handen houdt. Zo moet volksgezondheid
bijvoorbeeld ook beslissen of de gegevens waarover
het KMI beschikt i.v.m. luchtvervuiling al dan niet
omgeroepen en gepubliceerd mogen worden.

Vraag nr. 255
van 18 mei 1984
van de heer R. DECLERCQ

., Commission f o r  Educational Exchange ” (VSA-Bel-
gië e n  Luxemburg) - Aandeel Vlaamse Gemeen-
schap in ,, education  exchange ”

Mag ik voor de jaren 1980, 1981, 1982 en 1983 de
resultaten vernemen van het lïnancieringsakkoord
van de .,Commission for Educational Exchange be-
tween the United States of America, Belgium and
Luxemburg” (door de Gemeenschapsminister ver-
meld in zijn antwoord op mijn vraag nr. 186 van 16
maart 1984)  meer bepaald wat het aandeel betreft
van de Vlaamse Gemeenschap in deze ,,educational
exchange”.
Graag vernam ik op welke wijze de selectie van de
studenten en bursalen in dit geval geschieden.

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat de
studenten die solliciteren voor een beurs van deze
instantie geselecteerd worden door een commissie die

samengesteld is uit de ,,Board  of Directers” van bo-
venvermelde instantie, een aantal ex-beursstudenten
van deze instelling en een aantal universiteitsprofes-
soren.

Vraag nr. 256
van 18 mei 1984
van de heer R. DECLERCQ

CICS - Omschrijving activiteiten

In zijn antwoord op mijn vraag nr. 183 van 16 maart
1984 deelt de Gemeenschapsminister mede dat het
volume van de activiteiten buiten de culturele ak-
koorden 70% van de globale activiteiten van het
Comissariaat-generaal voor de Internationale Cultu-
rele Samenwerking bedraagt.

De Gemeenschapsminister gelieve mij mede te delen
waarin die 70% activiteiten dan wel bestaan.

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat een
groot deel van de activiteiten van het Commissariaat-
generaal voor de Internationale Culturele Samenwer-
king inderdaad buiten de culturele akkoorden moet
gesitueerd worden.

Het is zo dat een aantal activiteiten van het Commis-
sariaat-generaal voor de Internationale Culturele Sa-
menwerking zich naar landen toespitst waarmee geen
cultureel akkoord werd afgesloten, bv. de USA en
Zwitserland.

Anderzijds lopen de artistieke uitwisselingen met
Westerse landen zeer moeilijk binnen de culturele
akkoorden. Deze uitwisselingen zijn vooral te situe-
ren in de vrije sector omdat de grote musea in het
buitenland, de grote concert- en theaterorganisatoren
en de verschillende buitenlandse festivals hun eigen
programmatie doen. Het Commissariaat-generaal
voor de Internationale Culturele Samenwerking moet
hierop inspelen willen onze kunstenaars in de Wes-
terse wereld bekendheid verwerven.

Geprogrammeerde uitwisselingen in de cultuursector
binnen de culturele akkoorden zijn alleen gedeeltelijk
mogelijk met de socialistische landen.

In het kader van de uitstraling van de Nederlandse
taal en letteren in het buitenland worden een aantal
lectoren Nederlands in het buitenland financieel ge-
steund en worden Vlaamse schrijvers en taal- en let-
terkundigen in de mogelijkheid gesteld in het buiten-
land lezingen, seminaries e.d. te geven of deel te
nemen aan congressen en colloquia.

Teneinde de Vlaamse wetenschappers in de mogelijk-
heid te stellen de noodzakelijke contacten met hun
buitenlandse collega’s te onderhouden worden ook zij
indien nodig betoelaagd.

Tenslotte kan ik het geachte lid mededelen dat een
belangrijk deel van de uitwisselingen in de socio-cul-
turele sector buiten de culturele akkoorden gebeurt;
dit met het oog op het stimuleren van de partneror-
ganisaties.
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Vraag nr. 258
van 18 mei 1984
van de heer R. DECLERCQ

Uitvoering Belgisch- Tjechoslowaaks  Cultureel A k-
koord - Samenstelling Belgische delegatie in de
Vaste Gemengde Commissie

Uit het antwoord op mijn vraag nr. 190 van 16 maart
1984 verneem ik dat de jongste Vergadering van de
Vaste Gemengde Commissie ter uitvoering van het
Belgisch-Tjechoslowaaks Cultureel Akkoord plaats-
vond te Brussel van 28 juni tot 3 1 juli 19’32.
Welke is de verklaring voor de lange duur van deze
bijeenkomst?
Mag ik de samenstelling vernemen van de leden van
de Belgische delegatie (namen, functies, taalrol)?

Antwoord

Hierbij heb ik de eer het geachte lid te melden dat
betreffende vergadering plaats had van 28 juni tot 31
juni 1982 en niet zoals gemeld tot 3 1 juli 1982. Deze
vergissing is te wijten aan een dactylografische vergis-
sing.
De Belgische delegatie bestond uit volgende leden:
- De heer J. Dumortier, Directeur-generaal van Or-

ganisatie van de Studies, Ministerie van nationale
opvoeding en Franse Cultuur.

- De heer K. Ceule, Bestuursdirecteur bij het Be-
stuur Voorlichting en Culturele Betrekkingen Mi-
nisterie van buitenlandse zaken.

- De heer L. Maniquet, Bestuursdirecteur bij het
Bestuur voor Internationale Betrekkingen van de
Franse Gemeenschap.

- De heer E. Huysentruyt, Bestuursdirecteur bij het
bestuur voor Internationale Betrekkingen van de
Vlaamse Gemeenschap.

- De heer Prof. E. Vincke, Directeur-Hoofd van
dienst van het Seminarie van Slavistiek aan de Rijks-
universiteit van Gent.

Vraag nr. 259
van 18 mei 1984
van de heer R. DECLERCQ

Uitvoering Belgisch-Spaans Cultureel Akkoord - Sa-
menstelling Belgische delegatie in de Vaste Gemengde
Commissie

Uit het antwoord op mijn vraag nr. 191 van 16 maart
1984 verneem ik dat de Vaste Gemengde Commissie
ter uitvoering van het Belgisch-Spaans Cultureel Ak-
koord vergaderde te Madrid van 23 tot 26 november
1982.
Graag vernam ik de samenstelling van de Belgische
delegatie op deze bijeenkomst (namen, functies).

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat sinds
juli 1982 niet meer door een Belgische delegatie,

maar door een delegatie van de Vlaamse Gemeen,
schap, een delegatie van de Franse Gemeenschap en
een waarnemer van het Ministerie van buitenlandse
betrekkingen wordt deelgenomen.
Van Belgische zijde namen de volgende personen
deel aan de vergadering:
Vlaamse Gemeenschap
- Mevr. Magdeleine De Langhe, Adviseur bij het

Commissariaat-generaal voor Internationale Cul-
turele Samenwerking.

Franse Gemeenschap
- Dhr. J. Scheuer, Directeur-général de l’Enseigne-

ment fondamental, Ministère de 1’Education na-
tionale.

- Dhr. P. Tonneau. Conseiller-chef de Service aux
relations culturelles internationales du Ministère
de la Communauté française.

Ambassade van België
Mevr. G. De Ro, Culturele Attaché.

Vraag nr. 260
van 18 mei 1984
van de heer R. DECLERCQ

Uitvoering Belgisch- Portugees Cultureel Akkoord -
Samenstelling Belgische delegatie in de Vaste Ge-
mengde Commissie

De Gemeenschapsminister deelde mij in antwoord
op mijn vraag nr. 193 van 16 maart 1984 mee dat de
Vaste Gemengde Commissie voor de uitvoering van
het Belgisch-Portugees Cultureel Akkoord vergaderde
van 9 tot 11 maart 1982 in Lissabon en van 19 tot 2 1
maart 1984 te Brussel.
Mag ik in dit verband de naam en de functie veme-
men van de leden van de Belgische delegatie die aan
deze vergaderingen hebben deelgenomen?

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat sinds
juli 1982 niet meer door een Belgische delegatie,
maar door een delegatie van de Vlaamse Gemeen-
schap, een delegatie van de Franse Gemeenschap een
een waarnemer van het Ministerie van buitenlandse
betrekkingen wordt deelgenomen.
Van Belgische zijde namen volgende personen deel
aan de vergadering:
Delegatie van de Vlaamse Gemeenschap:
- Diane Verstraeten, Voorzitter van de delegatie,

Commissaris-generaal, Commissariaat-generaal
voor de Internationale Culturele Samenwerking.

- Etienne Baeten, Directeur-generaal, Ministerie
van onderwijs.

- Magdeleine De Langhe, Adviseur, Commissa-
riaat-generaal voor de Internationale Culturele Sa-
menwerking.

- Freddy Missotten, Adjunct-adviseur, Commissa-
riaat-generaal voor de Internationale Culturele Sa-
menwerking.
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- Jos Mermans, Inspecteur, Commissariaat-gene-
raal voor de Internationale Culturele Samenwer-
king.

- Marleen Bosmans, Bestuurssecretaris, Commissa-
riaat-generaal voor de Internationale Culturele Sa-
menwerking.

Delegatie van de Franse Gemeenschap:
- Charles-Etienne Lagasse, Voorzitter van de dele-

gatie. Bestuursdirecteur, Commissariat-général
aux Relations Internationales.

- Michel Ginter, Bestuurssecretaris, Commissariat-
général aux Relations Internationales.

- Jean Beelen, Bestuurssecretaris, Commissariat-gé-
néral aux Relations Internationales.

- Alfred Bergilez. Bestuursdirecteur, Commissariat-
général aux Relations Internationales.

- André Philippart. Adviseur - Hoofd van dienst.
Direction générale de 1’Enseignement  Supérieur.
Ministère de 1’Education  Nationale.

- Etienne Grosjean, Adviseur. Direction générale de
la Culture Ministère de la Communauté francai-
SC.

Vertegenwoordiger van het Koninkrijk België:
Yves Vcrcautcrcn. Am bassadcur. Vcrtcgcnwoordiger
van het Ministerie van buitenlandse bctrckkingcn.
buitenlandse handel cn ontwikkclingssamcnwcrking.

Vraag nr. 261
van 18 mei 1984
van de heer R. DECLERCQ

Dc Gemeenschapsministcr schrijft in zijn antwoord
op mijn vraag nr. 194 betreffende de Vaste Gemeng-
dc Commissie ter uitvoering van het Belgisch-Pools
Cultureel Akkoord dat de vergadering van deze com-
missie plaatsvond te Warschau van 23 tot 25 novem-
ber 1983 en daarna dat ,,deze laatste zitting met een
jaar (werd) verdaagd omwille van politieke rede-
nen ".
Mag ik deze politieke redenen vernemen?
Mag ik tevens vernemen welk bestuursorgaan deze
redenen heeft vastgesteld. hoe de beslissing ter zake
tot stand kwam en hoe deze beslissing aan de ver-
dragspartner werd meegedeeld.

Antwoord

Hierbij kan ik het geachte lid melden dat het ant-
woord op deze vraag hem rechtstreeks en schriftelijk
zal medegedeeld worden.

Vraag nr. 262
van 18 mei 1984
van de heer R. DECLERCQ

Belgisch-Pakistaans Cultureel Akkoord - Studiebeur-
zenprogramma

In zijn antwoord op mijn vraag nr. 195 betreffende
het Belgisch-Pakistaans Cultureel Akkoord deelt de
Gemeenschapsminister mede dat er in het kader van
vermeld akkoord een vast studiebeurzenprogramma
bestaat.
Mag ik vernemen, voor de jaren 198 1, 1982 en 1983,
welk gebruik van deze beurzen werd gemaakt, met
vermelding van het aandeel dat elke gemeenschap in
dit programma heeft.

Antwoord

In antwoord op bovenvermelde vraag kan ik het
geachte lid melden dat in de jaren ‘81, ‘82 en 83 geen
Vlamingen van een studiebeurs in Pakistan genoten
hebben. Omgekeerd zijn de volgende beurzen aan
Pakistaanse onderdanen verleend gedurende dezelfde
periode :
Academiejaar 8 1-82
Pakistani in België
84 beursmaanden te weten:
Khan. Mohammed Idris. 12 maanden
Naqvi Markar. 12 maanden
Zamir Mujahid. 12 maanden
Usmani Sabir. 12 maanden
Zafar Ullah Mohammed. 12 maanden
Khurshid Anwar. 12 maanden
Shah Agha Ahmcd. 5 maanden
Rashccd Azmat. 7 maanden
Acadcmicjaar 82-83
Pakistani in België
76 beursmaanden te wctcn:
Khan Mohammed Idris. 12 maanden
Naqvi Markar, 12 maanden
Zamir Muyahid. 12 maanden
Usmani Sabir Hussain. 12 maanden
Rasheed Azmat. 12 maanden
Khurshid Anwar. 12 maanden
Zafar Ullah Mohammed. 4 maanden
Academiejaar 83-84
Pakistani in België
42 beursmaanden te weten:
Khan Mohammed Idris, 9 maanden
Zamir Mujahid, 12 maanden
Naqvi Mazhar, 9 maanden
Usmani Sabir Hussain, 3 maanden
Khurshid Anwar, 9 maanden

ti. GALLE
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN BINNEN-
LANDSE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 68
van 7 mei 1984
van de heer J. VALKENIERS

Gemeenteleningen voor bouwwerken - Evolutie

Als we het totaal maken van de gemeenteleningen
voor investeringen in wat wij veronderstellen bouw-
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werken te zijn, dan stellen wij bij vergelijking van de
eerste 3 maanden 1983-  1984 nationaal een daling
vast van 10.971,4 miljoen naar 7.290,6  miljoen of
ruim 39%.
Hoe verklaart u deze evolutie?
Hoe denkt u hieraan te verhelpen?

Antwoord

Daar ik niet op de hoogte ben van de bron waaruit
het geachte lid de cijfergegevens heeft geput, kan ik
de juistheid van de aangehaalde bedragen niet beoor-
delen. Bovendien blijkt het te gaan om nationale cij-
fers waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen
de gewesten.
Niettemin kan ik de dalende trend van het investe-
ringsvolume in de Vlaamse gemeenten slechts beves-
tigen. De gemeentelijke investeringen bevatten niet
uitsluitend bouwwerken, maar evenzeer aankopen
van machines. materieel en rollend materieel, grote
herstellings- en onderhoudswerken, technische uitrus-
ting, aanplantingen en zo meer.
De daling van deze investeringen is het rechtstreekse
gevolg van de algemene matigingspolitiek die steeds
meer gemeenten moeten voeren om terug te komen
tot een gezonde financiële situatie. In het geheel van
de saneringsmaatregelen is een vermindering van de
investeringskosten één van de middelen om de druk
op de gemeentelijke financiën te doen afnemen.
Het is slechts op een gezonde financiële basis dat
voor de gemeenten nieuwe ruimte kan ontstaan om
het investeringsvolume te vergroten.

Vraag nr. 69
van 8 mei 1984
van de heer J. VAN ELEWYCK

Executiebesluit dd. 7/3/1984  - Toepasbaarheid op
gemeentelijk en provinciaal personeel

Decreet van 19 juni 1978 betreffende het Neder-
landstalige openbaar bibliotheekwerk en zijn uitvoe-
ringsbesluiten.
Hoofdstuk I, artikel 1 van het besluit van de Vlaamse
Executieve dd. 7 maart 1984 (Belgisch Staatsblad dd.
2 1.4.1984) ,, tot wijziging van sommige bepalingen
van de uitvoeringsbesluiten van het decreet van 19
juni 1978 betreffende het Nederlandstalige openbaar
bibliotheekwerk” bepaalt het volgende: aan artikel 3
van het koninklijk besluit van 9 juli 1980 betreffende
de toekenning van weddetoelagen voor het leidend en
technisch personeel van de Nederlandstalige erkende
openbare bibliotheken wordt een tweede lid toege-
voegd waarvan de tekst luidt als volgt:
,, Voor het leidend en technisch personeel van de pro-
vincies en gemeenten, gelden echter als een subsidië-
ringsvoorwaarde, de bepalingen van dit besluit als zij
voor dit personeel gunstiger zijn dan de algemene
regelen die van toepassing zijn voor de toekenning
van een diplomabijslag, voor de geldelijke valorisatie
van vroegere diensten verricht in de overheidssector
en voor het in aanmerking nemen van diensten ver-
richt in de privésector.”

Graag verneem ik van de geachte Minister antwoord
op volgende vragen.
1.

2.

3.

4.

Betekent de hierbovenvermelde inlassing dat het
inrichtend bestuur de anciënniteit in een bepaalde
weddeschaal en de eventuele diplomabijslag auto-
noom vaststelt?
Betekent de hierbovenvermelde inlassing dat het
inrichtend bestuur andere weddeschalen mag toe-
kennen dan deze voorzien in hoofdstuk V, artike-
len 16 en 17 van het koninklijk besluit van 9 juli
1980 betreffende de toekenning van weddetoela-
gen voor het leidend en technisch personeel van
de Nederlandstalige erkende openbare bibliothe-
ken, als deze weddeschalen lager liggen dan de
huidige weddeschalen van het inrichtend be-
stuur?
Zo ja, geldt het bovenstaande dan ook voor de
nieuw aan te werven personeelsleden of geldt dit
alleen voor de huidige titularissen van deze bedie-
ningen?
Welke Gemeenschapsminister oefent de voogdij
uit voor het goedkeuren van eventueel afwijkende
weddeschalen?

N.B.: Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
K. Poma, Vice-Voorzitter  van de Vlaamse Executie-
ve, Gemeenschapsminister van cultuur.

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid mede tc delen dat deze
vragen zullen beantwoord worden door dc ter zake
bevoegde Gcmeenschapsministcr van cultuur. aan
wie trouwens dezelfde vraag werd gcstcld.

Vraag nr. 70
van 8 mei 1984
van de heer J. DE MOL

De controle van de gemeenteraad op de werking van
ondermeer intercommunales, verenigingen, bouw-
maatschappijen. gebeurt via de leden van de algeme-
ne vergadering, beheerraad of dagelijks bestuur. Hoe
deze gemandateerden hun gedelegeerde bevoegdheid
uitoefenen is zeer moeilijk te controleren.
Om dit te controleren wordt in sommige gemeenten
geprobeerd om op regelmatige tijdstippen een verslag
over de werking van de afgevaardigden te bekomen.
Het is echter duidelijk dat zelfs deze werkwijze nog
weinig voldoening geeft.
Graag vernam ik van de geachte Minister een ant-
woord op de volgende vragen.

Op welke wettelijke bepalingen kan men zich steu-
nen om een verantwoording van de gemandateer-
den te vragen of te weigeren ?
Kan de bespreking over de werking van een inter-
communale, vereniging, bouwmaatschappij, in de
gemeenteraad geweigerd worden?
Indien een intercommunale, vereniging of bouw-
maatschappij zou failliet verklaard worden, welke
is dan de persoonlijke verantwoordelijkheid van
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de beheerders ? In welke mate zal de gemeente
aansprakelijk kunnen gesteld worden?

4. Welke wettelijke regeling is er voorzien indien
bouwmaatschappijen, verenigingen of intercom-
munales hun verbintenissen niet meer kunnen na-
komen en failliet verklaard worden?

Antwoord

Dit antwoord blijft noodzakelijkerwijze beperkt tot
de intercommunale verenigingen, enige soort instel-
lingen van de opgesomde reeks die aan mijn toezicht
onderworpen is.
Daarbij wil ik vooraf duidelijk stellen dat een ge-
meente vennoot kan zijn in een intercommunale ver-
eniging, maar dat zij geen toezichthoudende taak
krijgt toebedeeld: zij bepaalt mede de werking van de
vereniging.
1. Voor de vertegenwoordiger(s) van de gemeente op

de algemene vergadering, aangesteld door de ge-
meenteraad overeenkomstig artikel 84bis van de
gemeentewet. gelden de gewone regels van de last-
gcving. De beheerders zijn normalerwijze verant-
woordiging verschuldigd tegenover de algemene
vcrgadcring. De statuten bevatten doorgaans bepa-
lingcn die deze aangclcgcnhcid regelen.

 Dc gemeenteraad heeft steeds het recht zijn man-2.
datarisscn ter verantwoording tc roepen. Hij be-
slist daarover vrij. volgens dc bepalingen van dc
gemeentewet. Dc bctrckkingcn tussen dc gcmcentc
en dc vereniging moeten echter steeds via dc ver-
tcgcnwoordigcrs vcrlopcn.

3 e n  4 .  Nicttcgcnstaandc dc handclsrcchtclijke vorm
die zij hebben aangenomen blijven dc intercommu-
nale vcrcnigingcn hun burgcrrcchtclij k karakter be-
houden en kunnen zij aangemerkt worden als pu-
blickrcchtclijkc vcrcnigingcn. Als zodanig kunnen zij
niet in staat van faillissement worden verklaard.

Vraag nr. 71
van 9 mei 1984
van de heer J. DE BREMAEKER

BSD-personeel - Begroting 1982 en 1953

Kan de Minister mij via het Bulletin van Vragen en
Antwoorden meedelen welke bedragen van zijn be-
grotingen 1982 en 1983 bestemd waren voor het per-
soneel van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland
en voor de personen verbonden aan dit personeel en
voor de personen vertoevend in de Duitse Bondsre-
publiek naar aanleiding van de aanwezigheid van het
BSD-personeel?
Kan de geachte Minister mij ook laten weten aan
welke instanties deze bedragen worden overgemaakt,
en welke controle er werd uitgeoefend op de juiste
aanwending van deze bedragen?
N.I.% : Deze vraag werd aan alle Gemeenschapsminis-
ters gesteld.

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid te melden dat op de
begroting inzake Regionale en Lokale Besturen geen

bedragen voorzien zijn voor het personeel van de
Belgische Strijdkrachten in Duitsland en voor de per-
sonen verbonden aan dit personeel en voor de perso-
nen, vertoevend in de Duitse Bondsrepubliek ,,naar
aanleiding van de aanwezigheid van BSD-perso-
nee1 “.

Vraag nr. 72
van 17 mei 1984
van de heer J. GABRIELS

Nederlandse hulpdiensten in grensgemeenten - Parti-
cipatie

Regelmatig leest men in de kranten dat gemeentebe-
sturen in de grensregio hun beklag maken over het
feit dat in geval van brand of in geval van zware
ongevallen het optreden van Nederlandse brandweer-
diensten of ziekenwagens uitgesloten is, verder nog
dat opname in geval van hoogdringendheid in een
buitenlands ziekenhuis uitgesloten is.
Vaak betreft het hier nog lokaliseerbare toestanden,
maar ik kan mij ook voorstellen dat dit soort rampen
gebeurt in gebieden waar de plaatselijke en omliggen-
de hulpdiensten met moeite kunnen helpen.
Buitenlandse medewerking zou dan zeer welkom
zi jn .

Graag had ik van de geachte Minister vernomen.

1.

3

3.

4.

5.

Op basis van welke wetten mag een buitenlandse
dienst niet inspringen in geval van hoogdringende
oproepen  ingevolge brand of ongeval?
Is het toegestaan dat bijvoorbeeld de brandweer
van Maastricht optreedt in de naburige gemeenten
van Maastricht?
Tegen welke voorwaarden kan dit gebeuren voor
alle grensgemeenten?
In geval van een zware ramp (bijvoorbeeld in het
bedrijf DSM te Geleen of omgekeerd bij Tessen-
derlo Chemie), mag dan uitwisseling plaatsvinden
van de hulpdiensten naar beide zijden van de
grens?
Is in het internationale rampenplan voorzien dat
hulpdiensten over de grenzen heen elkaar hel-
pen?
Welke concrete stappen wenst de Minister te on-
dernemen om op dit vlak de nodige juiste afspra-
ken tot stand te brengen?

Antwoord

De door het geachte lid gestelde vragen hebben be-
trekking op een materie die door de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
niet werd overgedragen aan de gewesten of de ge-
meenschappen, maar die blijft ressorteren onder de
bevoegdheid van de nationale overheden.
In de wet van 3 1 december 1963 op de civiele be-
scherming wordt gesteld dat deze bescherming alle
civiele maatregelen en middelen omvat die o.m.
moeten dienen om de bescherming van de bevolking
te verzekeren, en dat de Koning de regelen bepaalt in



verband met de algemene organisatie van de gemeen-
telijke brandweerdiensten. Welnu de uitvoering van
deze wet behoort tot de taak van de Minister van
binnenlandse zaken.
Het geachte lid wordt dan ook verzocht zijn vraag te
richten tot de Minister van binnenlandse zaken.
Een afgevaardigde van de Minister van binnenlandse
zaken is trouwens lid van de werkgroep opgericht
voor het Benelux-overleg betreffende de grensover-
schrijdende samenwerking tussen de lagere overhe-
den.
De problemen in verband met het door het geachte
lid gestelde vragen kunnen in deze werkgroep ter
sprake gebracht worden.

Vraag nr. 74
van 17 mei 1984
van de heer F. GEYSELINGS

Vlaamse gemeenten - .iantal milieudeskundigen

Kan de geachte Minister mij antwoorden op de vol-
gende vraag.3 Hoeveel gemeenten in het Vlaamse
land hebben een milieudeskundige aangeworven?

Antwoord

Het inwinnen van de gevraagde inlichtingen vergt een
zekere tijd.
Zodra ik in het bezit ben van alle inlichtingen zal de
gevraagde informatie persoonlijk aan het geachte lid
bezorgd worden.

R. STEYAERT
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN GEZIN EN
WELZIJNSZORG

Vraag nr. 45
van 16 april 1984
van de heer C. DE CLERCQ

OCA4 W gesubsidieerd gezinsvervangend tehuis voor
kinderen - Wijziging van bestemming

Een bepaald OCMW heeft een gezinsvervangend te-
huis voor kinderen opgericht met subsidiëring van
uw departement.
Het gezegde OCMW verandert thans de bestemming
van dit onroerend goed.
Kan dit zonder advies uwerzijds?
Is er in dit geval dan niet terugvordering van de ver-
leende subsidies?
Welke procedure dient ter zake gevolgd?

Antwoord

Ik heb de eer u mede te delen dat een OCMW zonder
advies van mijn administratie de bestemming kan
wijzigen van het onroerend goed dat vroeger diende
als gezinsvervangend tehuis voor minderjarigen, en
ten dien einde gesubsidieerd werd.

Ingevolge artikel 8 van het koninklijk besluit van
30.3.1973 betreffende de betoelagingsnormen. wor-
den de verleende bedragen alleen toegestaan voor het
afschrijven of het huren van de gebruikte gebou-
wen.

Er is dus vanwege mijn departement geen enkele
financiële tussenkomst toegestaan in het verwerven
van gebouwen en derhalve is er ook geen enkele
reden tot terugvordering van welke toelage dan ook.

Wel dient het OCMW. inrichtende macht van het
gezinsvervangend tehuis, mijn administratie onmid-
dellijk op de hoogte te brengen van de gewijzigde
bestemming van het onroerend goed. zodat de eerder
verleende erkenning of dulding kan ingetrokken wor-
den.

Vraag nr. 49
van 8 mei 1984
van de heer J. VALKENIERS

OCMW’s - O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n

Kan de Minister mij meedelen wanneer een begin zal
worden gemaakt met de uitvoering van de schriftelij-
ke belofte om samen met het provincicbcstuur een
deugdelijke overgangsrcgcling uit tc werken voor die
OCMW’s  die te goedcr trouw zelf een personeelssta-
tuut vastgesteld hebben. maar die nog steeds op over-
gangsmaatregelen wachten.

Graag vernam ik ook op welke manier en wanneer u
deze overgangsbepalingen  zult uitvaardigen.

Antwoord

Door oplossingen ad hoc kan in bcpcrktc mate tege-
moetgekomen worden aan dc mocilijkhcdcn waar-
mee Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
geconfronteerd worden ingevolge het ontbreken van
uitvoeringsbesluiten bij artikel 42. derde lid van de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openba-
re Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

Zoals ik het geachte lid schriftelijk meedeelde en on-
dermeer bevestigde in mijn antwoord op zijn inter-
pellatie van 20 maart jl. met betrekking tot het
OCMW van Dilbeek, zou in een constructief overleg
met betrokken OCMW gezocht worden naar een uit-
komst.

Ik voerde de bereikte overeenkomst uit. ik mag het
geachte lid zodoende informeren over de brief van de
Voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maat-
schappelijk Welzijn van de Gemeente Dilbeek waar-
mee ik bedankt wordt voor mijn inzet om te komen
tot een oplossing.

Eens te meer wil ik het geachte lid er op wijzen dat
het uitvaardigen van algemene overgangsbepalingen
evenals het uitvaardigen van de bedoelde uitvoe-
ringsbesluiten, een bevoegdheid is die aan de natio-
nale overheid is voorbehouden.

Volledigheidshalve moet ik hierbij doen opmerken
dat artikel 13, 9 2 van het ontwerp van herstelwet, een
wijziging beoogt van artikel 42, derde lid, van de
geciteerde wet van 8 juli 1976 (ontwerp van herstel-
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wet. gedrukt stuk - Kamer van Volksvertegenwoor-
digers 927 (1983- 1984) N. 1, blz. 52).

Vraag nr. 51
van 11 mei 1984
van de heer W. KUIJPERS

J .  A C-Statuut  vrijwillige medewerkers

Onlangs werd de sector der Jongeren Informatie- en
Adviescentra. van het kabinet van uw collega Poma,
samen met nog andere diensten, overgeheveld naar
uw departement.
Bij lectuur van de bepalingen i.v.m. bezoldigde en/of
vrijwillige medewerkers aan JAC-instellingen las ik
dat medewerkers die vrijstelling van stempelcontrole
kregen om in een JAC te werken, genoteerd worden
als vrijwilligers . . . In de PMG-centra is zulks niet het
geval. Een vrijgestelde van stempelcontrole wordt be-
schouwd als een . . anders” gesubsidiëerde.
Graag vernam ik of u  nu beide sectoren onder uw
bevoegdheid rcssortcrcn. een einde zal stellen aan
deze discriminatie. Vrijwillige medewerkers. die vrij-
stelling van stcmpclcontrolc verkregen lijken ons niet
t e  beschouwen als gclijkgcstcldcn met DAC. BTK- of
TWW-werkkracten

Artikel 8. 3° van het K B  van 6 juli 1976  betreffende
de erkenning voor het Vlaamse Gewest aan dc centra
V oor prematrimoniale matrimoniale cn gezinscon-
sultaties cn de toekenning van subsidies aan die een-
tra. zegt dat dc subsidies  ,,niet mogen  worden  gecu-
m u l e e r d  met andere rijkssubsidies die o p  hetzelfde
v oorwerp slaan " .
De prestaties van een . . vrijgcstcldc van stempelcon-
trole" komen derhalve niet in aanmerking voor de
subsidies voorzien artikel 9. 4” en 5”, d.w.z. subsidies
per consultatie. wcddctusscnkomst of teamvergade-
ringen. Het aantal prestaties (die consultaties en de
uren pcrmancntic) wordt wel vcrrckcnd voor het be-
komen van de vaste vergoeding voorzien in artikel 9.
$2.
Binnen de criteria die gelden voor de JAC’s is er
alleen spraken van vrijgestelde van stempelcontrole
in functie van een verhouding binnen de beleidsstruc-
turen tussen personeelsleden en vrijwilligers.
Daar wordt duidelijk gesteld (mede op vraag van de
betrokken initiatieven zelf) dat een vrijgestelde van
stempelcontrole niet gezien wordt als een vast perso-
neelslid. In het kader van de subsidiëring wordt ge-
werkt met een basistoelage, een personeelstoelage en
een werkingstoelage. waarbij vorige specifïëring hele-
maal niet ter sprake komt. Hoewel ervoor beide
voorzieningen een andere reglementering bestaat, ge-
zien de verschillende types. kan men bezwaarlijk van
een discriminatie spreken.

Vraag nr. 52
van 11 mei 1984
van de heer C. DE CLERCQ

H o g e  Raad voor het Gezin  - Oprichting Commissie
Gezinsarbeid

In de schoot van de Hoge Raad voor het Gezin werd
een Commissie Gezinsarbeid opgericht.
Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen welke
onderwerpen werden behandeld en welk gevolg er
reeds werd aan gegeven.

Antwoord

De werkgroep ,,Gezinsarbeid” opgericht in de schoot
van de Vlaamse Hoge Raad voor het Gezin, vatte
zijn werkzaamheden aan op 2 mei 1983. met als
inzet, het voorstel van decreet van de heer C. De
Clercq CS., houdende oprichting van de Commissie
Gezinsarbeid.
De werkgroep Gezinsarbeid heeft als eerste besluit
aan de Raad voorgesteld de volgende studie aan te
bevelen bij de Gemeenschapsminister van gezin en
welzijnszorg : ., Sociaal-economisch onderzoek van de
beleidsalternatieven inzake gezinsarbeid”.
Deze studie zou uitgevoerd worden door het Cen-
trum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën. De Vlaam-
se Hoge Raad voor het Gezin heeft de werkgroep
Gezinsarbeid ter rake gevolgd.
Op voorstel van de werkgroep ., Gezinsarbeid” gaf de
Hoge Raad voor het Gezin in zitting van 21 mei 1984
onder vorm van advies. een bepaling van de inhoud
van het begrip  ,,gezinsarbeid". in functie van de ver-
dcrc activiteiten van dc werkgroep.
Dc werkgroep ,,Gezinsarbeid” van dc Vlaamse Hoge
Raad voor het Gezin, heeft als concreet aandachts-
punt . . het ouderschapsverlof" in bespreking. Een
ontwcrpadvics hierover zal eerlang ter goedkeuring
voorgelegd worden aan dc Hoge Raad.

Vraag nr. 53
van 15 mei 1984
van de heer E. BEYSEN

Eind 1983 werden op uw initiatief provinciale wel-
zijnscomité’s (Intermediaire Coördinatiewerkgroepen
Welzijnszorg) opgericht. Deze werkgroepen hebben
als belangrijkste taken de planning en samenwerking
van de welzijnsvoorzieningen te bevorderen, studie-
werk te verrichten en overleg binnen de welzijnssec-
tor te stimuleren.
Gezien het hier om een experiment gaat, lijkt een
regelmatige opgave van de stand van de werkzaamhe-
den van deze comité’s noodzakelijk.
Mag ik van mevrouw de Minister vernemen welke
adviezen er reeds door de Intermediaire Coördinatie-
werkgroepen werden overgemaakt?
Welk gevolg werd vooralsnog aan deze adviezen
voorbehouden?
Welke redenen werden ingeroepen om, in voorko-
mend geval, geen gevolg aan de adviezen te geven?

Antwoord

Sinds 9 maart van dit jaar zijn ten experimentelen
titel 5 provinciale welzijnscommissies geïnstalleerd.
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Hun opdracht is de volgende:
- De planning en coördinatie van de welzijnsvoor-

zieningen helpen realiseren ;
- onderling overleg en samenwerking bevorderen ;
- basisdocumenten verzamelen en ter beschikking

stellen ;
- eventueel advies verstrekken over de opportuni-

teit van nieuwe welzijnsvoorzieningen.
Op dit ogenblik werden door mijzelf een aantal vra-
gen voor advies aan sommige provinciale welzijns-
commissies voorgelegd, waarop ik nog geen antwoord
heb ontvangen: dagcentra voor bejaarden in West-
Vlaanderen, voorzieningen voor gehandicapten in
Antwerpen en Limburg, PMG’s in Antwerpen. Op
een paar plaatsen zijn ook besprekingen bezig met
OCMW’s  die tot een advies kunnen leiden.
Door de provinciale welzijnscommissie van Limburg
werd, op eigen initiatief, uitvoerig advies verstrekt
betreffende de jeugdbescherming in de provincie. Dit
advies dat mij op 15 mei werd gestuurd wordt op dit
ogenblik onderzocht.

H. SCHILTZ
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN FINANCIËN
EN BEGROTING

Vraag nr. 6
van 12 april 1984
van de heer J. GABRIELS

Structureel achtergebleven regio’s - Steun

De huidige Gemeenschapsregering heeft steeds de be-
doeling gehad om de onevenwichten tussen de regio’s
in Vlaanderen weg te werken vooral op het vlak van
de tewerkstelling. Onderzoek ter zake heeft echter
duidelijk gemaakt dat er nog steeds enorme ongelijk-
heden bestaan tussen de verschillende regio’s.
In tijden van crisis wordt dit nog versterkt; de grote
structurele werkloosheid in het Limburgse en in de
Antwerpse Kempen zijn daar het bekende voorbeeld
van. De sociaal-economische uitbouw van achterblij-
vende regio’s blijft achterwege.
Graag had ik in dat verband van de geachte Minister
het volgende vernomen.
1. Welke stappen heeft uw departement tot op heden

ondernomen om met name structureel achterge-
bleven gebieden te ondersteunen?

2. Acht u het niet noodzakelijk in uw bevoegdheid
om extra inspanningen te leveren voor deze gebie-
den?

3. In hoeverre heeft u met collega-ministers overleg
gepleegd om een hernieuwd regionaal beleid tot
stand te brengen voor deze gebieden?

N.B. : Deze vraag werd aan alle Gemeenschapsminis-
ters gesteld.

Antwoord

Naar aanleiding van zijn in rand vermelde vraag heb
ik de eer het geachte lid te verwijzen naar mijn ant-

woord op schriftelijke vraag nr. 5 van 22 maart 1984
i.v.m. hetzelfde onderwerp.

P. AKKERMANS
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN RUIMTE-
LIJKE ORDENING, LANDINRICHTING EN
NATUURBEHOUD

Vraag nr. 138
van 9 mei 1984
van de heer J. DE BREMAEKER

BSD-personeel - Begrotingen 1952 en 1983

Kan de Minister mij via het Bulletin van Vragen en
Antwoorden meedelen welke bedragen van zijn be-
grotingen 1982 en 1983 bestemd waren voor het per-
soneel van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland
en voor de personen verbonden aan dit personeel en
voor de personen vertoevend in de Duitse Bondsre-
publiek naar aanleiding van de aanwezigheid van het
BSD-personeel?
Kan de geachte Minister mij ook laten weten aan
welke instanties deze bedragen werden overgemaakt,
en welke controle er werd uitgeoefend op de juiste
aanwending van deze bedragen?
N.B. : Deze vraag werd aan alle Gemeenschapsminis-
ters gesteld.

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid mede tc delen dat het
antwoord ,,nihil” luidt wat mij betreft.

Vraag nr. 142
van 14 mei 1984
van de heer L. KELCHTERMANS

Ruimtelijke ordening in Vlaanderen - Woonuitbrei-
dingsgebieden

In de ,, Beleidsaspecten voor ruimtelijke ordening in
Vlaanderen ” uitgegeven in 1980 onder de verant-
woordelijkheid van uw ambt wordt voorzien dat de
situatie van gronden gelegen in een woonuitbreidings-
gebied en die liggen langs een uitgeruste weg waar-
langs reeds gebouwd werd, kan onderzocht worden
ongeacht of de bouwmogelijkheden binnen de effec-
tieve woonzones al dan niet voldoende zijn om tege-
moet te komen aan de bouwbehoeften van de eerst-
komende tien jaar.
Indien de eventuele bebouwing de toekomstige aanleg
van de achterliggende terreinen niet in het gedrang
brengt kunnen deze gronden als effectieve bouwgron-
den beschouwd worden.
In de praktijk ondervinden heel wat gemeentebestu-
ren moeilijkheden bij de interpretatie van de begrip-
pen : . . . ,, bebouwde weg” en ,, het niet in gedrang
brengen der bebouwing van de achterliggende terrei-
nen”. Het komt ons voor dat de ambtenaren van ste-
debouw deze begrippen zeer eng interpreteren en der-
halve zeldzaam gunstig advies geven voor een verka-
velingsaanvraag die aan de gestelde voorwaarden vol-
doet. Dit betekent ook dat de gemeente moet inves-
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teren in nieuwe wegen daar waar er reeds andere
wegen liggen, terwijl zij reeds zovele financiële moei-
lij kheden heeft.
Mag ik de geachte Minister het volgende vragen.
1. Welke interpretatie moet gegeven worden aan de

begrippen ,, bebouwde weg” en ,, mag de ordening
van de het achterliggend terrein niet in het gedrang
brengen “, zoals hierboven geciteerd werd? Welke
criteria moeten gehanteerd worden?

2. Zijn er bepaalde onderrichtingen gegeven aan de
betrokken diensten van stedebouw om deze zaak
te evalueren? Zo ja, welke?

3. Zijn de gemachtigde ambtenaren van stedebouw
door uw ambt verplicht in beroep te gaan tegen de
beslissingen van de bestendige deputatie houdende
inwilliging van beroepsschriften over zulkdanige
zaken ?

‘Antwoord

Gevolggevend aan zijn parlementaire vraag kan ik
het geachte lid het volgende mededelen. De woonuit-
brcidingsgebieden worden in het kader van het beleid
inzake ruimtelijke ordening beschouwd als reservege-
bieden voor woningbouw in het algemeen.
Als principe wordt gesteld dat ze slechts kunnen be-
nut worden wanneer de noodzaak daartoe is aange-
toond.
Een aantal woonuitbrcidingsgcbiedcn omvatten ech-
ter ook in sommige gevallen bestaande toestanden
zoals wegen waarlangs reeds gebouwen werden opge-
richt. Het was plantcchnisch. bij het opmaken van dc
gcwcstplanncn. vrij moeilijk om deze gedeelten aan te
duiden als effectief woongebied. Toch is het redelijk
met deze bestaande situaties rekening te houden.
Wanneer derhalve een bestaande straat die voor een
groot gedeelte volbouwd is. opgenomen is in het
woonuitbreidingsgebied. wordt nagegaan of het be-
trokken gedeelte nog kan beschouwd worden als re-
scrvegebied voor woonzones. Aldus wordt aangeno-
men dat restanten tussen bestaande bebouwing deze
functie als reservegebied niet meer kunnen vervullen
en kan bebouwing worden toegestaan mits inachtna-
me van de gebruikelijke stedebouwkundige criteria en
op voorwaarde dat de stedebouwkundige aanleg van
de achtergelegen gronden niet in het gedrang wordt
gebracht.
Wat de concrete vragen betreft kan het volgende wor-
den gesteld :
1. Onder bebouwde weg wordt een straat verstaan

die voor een groot gedeelte bebouwd is met wo-
ningen.
Met de uitdrukking ,,mag de ordening van het
achterliggend terrein niet in het gedrang brengen”
wordt bedoeld dat de ordening van het achtergele-
gen gebied, wat meestal een binnenblok is, moge-
lijk moet blijven. Er kunnen zich bvb. problemen
stellen i.v.m. de urbanisatie van deze achtergele-
gen gronden indien de percelen aan de straat erg
diep zijn en een verkaveling langs deze straat de
herverkaveling van de binnengronden en daardoor
de urbanisatie van het binnenblok onmogelijk
zouden maken of ernstig belemmeren. Een ander

probleem wordt gesteld indien door de verkave-
ling van de strook langs de straat, de ontsluiting
van achtergelegen gronden onmogelijk zou wor-
den.
Daar het gaat om feitenkwesties moet elk geval
onderzocht worden in het licht van de feitelijke
gegevens van de plaats. Wat de onderrichtingen
betreft, kan verwezen worden naar de toelichtings-
nota bij de toepassing van het KB van 28 decem-
ber 1972 betreffende de inrichting en de toepassing
van de ontwerpgewestplannen en de gewestplan-
nen. Deze toelichting werd in 1979 als gepolyco-
piëerd document door het hoofdbestuur van de
stedebouw gepubliceerd onder referte DOC.
790803. Tevens werden aanvullende richtlijnen
verstrekt in de beleidsbrochure ., ruimtelijke orde-
ning in Vlaanderen”. welke in 1980 onder gedruk-
te vorm werd verspreid.
De gemachtigde ambtenaar. die ingevolge de be-
palingen van 5 2 van art. 55 beroep kan instellen
tegen de beslissing van de bestendige deputatie,
houdende inwilliging van een verkavelingsaan-
vraag, oordeelt autonoom of hij dit beroep al dan
niet instelt. Het is echter logisch dat hij bij zijn
oordeelsvorming rekening houdt met de beleidsvi-
sies inzake het benutten van de woonuitbreidings-
gebieden en met de richtlijnen zoals vervat in de
onder punt 2 vermelde documenten.

Vraag nr. 146
van 14 mei 1984
van de heer A. BOURGEOIS

J a c h t e x a m e n  - Stand  v a n  zaken

Sedert enigc tijd worden door het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap examens ingericht met het
oog op de uitreiking van een jachtverlof.
Kan de Minister mij opgave doen van de examens
die werden ingericht in de jaren 198 1-1982  en 1983,
de aard ervan.
Kan ook opgave gedaan worden van het aantal inge-
schrevenen en het aantal geslaagden voor elk exa-
men.

Antwoord

Het jachtexamen werd ingesteld door artikel 4 van
het koninklijk besluit van 28 februari 1977 betreffen-
de de uitreiking van jachtverloven en jachtvergunnin-
gen.
De inrichting van dit examen wordt geregeld door het
m’inisterieel besluit van 2 maart 1977.
Daar het jachtexamen rechtstreeks verband houdt
met de uitreiking van de jachtverloven, die o.m. het
bewijs vormen van de kwijting van een fiscaal recht,
moet het examen op volledig gelijke wijze ingericht
worden in de drie gewesten van het land.
Zoals het geachte lid weet bestaan er twee soorten
jachtexamens :
- het examen A, dat de afgifte van een jachtverlof A

(kleinwild, waterwild, overig wild) mogelijk
maakt;
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- het examen B, dat de afgifte van een jachtverlof B
(grofwild en overig wild) mogelijk maakt.

Ziehier de resultaten van de examens van de laatste
vier jaar in het Vlaamse Gewest.

Deelnemers Geslaagd
Aantal Aantal aan het voor het

Jaar ingeschreven werkelijke examen (2) examen (2)
kandidaten deelnemers (1)

A B A B

1981 1.018 895 840 563 422 292
1982 1.111 971 934 631 485 288
1983 1.156 1.009 927 656 677 469
1984 1.286 1.063 967 742 594 406

( 1) fysische personen.
(2) de meeste deelnemers namen deel aan de examens A en B.

Vraag nr. 148
van 17 mei 1984
van de heer L. KELCHTERMANS

Administratief gebouw  Koninklijk Atheneum te Ton-
geren - Afbraak

Het gebouwenfonds voor de rijksscholen diende een
aanvraag in voor de sloping van de administratieve
gebouwen van het Koninklijk Atheneum te Tonge-
ren.
Elke historicus is het er mee eens dat deze oude
gebouwen, eens het refugiehuis van de commanderie
Alde Biesen, een rijk geschiedkundig verleden heb-
ben. Het gebouw zelf is een toonbeeld van de Maas-
landse renaissance en is volgens kenners nog in een
behoorlijke staat, maar wel niet aangepast.
Kan de geachte Minister mij meedelen of:
1. de diensten voor ruimtelijke ordening contact op-

nemen met Monumenten en Landschappen om na
te gaan of het gebouw waarvan de afbraak ge-
vraagd is, niet vatbaar is voor bescherming en
voor restauratie, aangepast aan de nieuwe op-
drachten;

2. de adviezen van Monumenten en Landschappen
gevolgd worden bij de beoordeling van gelijkaardi-
ge aanvragen.

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.
Op- 17 april 1984 werd door de administratie ruimte-
lijke ordening en leefmilieu, directie Limburg, ver-
gunning verleend voor het slopen van enkele noodlo-
kalen. De sloping van het woonhuis, dienstig als bu-
reel, werd bij deze evenwel geweigerd om reden dat
uit het dossier onvoldoende blijkt dat in het geheel
van het schoolcomplex bedoelde villa niet kan be-
waard blijven.
Officieel werd hieromtrent het advies van de Rijks-
dienst voor Monumenten en Landschapszorg niet in-
gewonnen. Wel blijkt er telefonisch contact geweest te
zijn tussen deze dienst en genoemde administratie

waarbij bedoeld gebouw, zij het officieus, ais Waarde-
vol werd bestempeld.
Van de bevoegde inspecteur van de Rijksdienst ver-
neem ik thans dat bedoeld pand is opgenomen op een
lijst van gebouwen dewelke in Tongeren in aanmer-
king komen voor wettelijke bescherming. Bij schrij-
ven van 2 mei 1984 werd het college van burgemees-
ter en schepenen hiervan in kennis gesteld.
In verband met uw tweede vraag kan ik u mededelen
dat het advies van de Rijksdienst voor Monumenten
en Landschappen bindend is indien het gaat om een
pand hetwelke gerangschikt is als monument of als
dorps- of stadsgezicht.
Is dit niet het geval dan wordt, naargelang de nood-
zaak en de wenselijkheid advies ingewonnen.
Gezien het in dergelijke gevallen niet om een bindend
advies gaat, dient de vergunningverlenende instantie,
rekening houdend met alle gegevens. elementen en
wettelijke bepalingen. te beslissen al dan niet de ge-
vraagde vergunning te verlenen.

Vraag nr. 150
van 17 mei 1984
van de heer J. GABRIELS

Over de illegale grinduitbatingen in het Maasland
blijft het klachten regenen. Immers in Dilsen-Lana-
ken werd andermaal vastgesteld dat de genaamde
ontgrinder Vos uit Lanklaar in het Gerstenbos op
illegale wijze blijft ontgrinden. ondanks het feit dat
het gebied op het gewestplan niet in aanmerking
komt voor ontgrinding.
Graag had ik van de geachte Minister het volgende
vernomen.

Hoeveel illegale ontgrindingen zijn er momenteel
nog steeds in het Maasland in verband met droge
en natte winning?
Hoeveel illegale winningen werden stopgezet?
Welke stappen werden daartoe ondernomen?
Is het juist dat in het Gerstenbos illegaal ontgrind
wordt? Welke stappen werden tot op heden onder-
nomen om deze werken stil te leggen?
Hoeveel illegale overtredingen werden voor de
rechtbank gebracht en met welk gevolg werden zij
behandeld?

Antwoord

In antwoord op de bovengenoemde vraag wens ik het
geachte lid, voor wat de punten 1,2  en 4 betreft, te
verwijzen naar zijn vraag nr. 33, gesteld op 17 fe-
bruari 1984, en mijn antwoord verstrekt in openbare
vergadering van 6 maart 1984.
Bij nota dd. 19 maart 1984 werd aan de administratie
ruimtelijke ordening en leefmilieu opdracht gegeven
een onderzoek in te stellen aangaande de illegale
grinduitbatingen binnen het kader van het gewest
,, Limburgs Maasland” en een nauwkeurige evaluatie
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Tot op heden werden mij evenwel geen resultaten
voorgelegd.
Wat punt 3 van uw vraag betreft, kan ik u meedelen
dat zowel door de plaatselijke politie als door de
administratie ruimtelijke ordening en leefmilieu, di-
rectie Limburg meerdere processen-verbaal werden
opgesteld.
De werken werden tevens stopgezet en verzegeld.
Reeds op 28 april 1983 heb ik aan genoemde admi-
nistratie opdracht gegeven, in toepassing van art. 65
par. 1 a) van de wethoudende organisatie van de
ruimtelijke ordening en de stedebouw het herstel van
de plaats te vorderen bij de procureur des Konings.
Op 26 maart werd mij door het Groencomité Dilsen
gesignaleerd dat opnieuw werken werden uitgevoerd.
Dientengevolge werd aan genoemde administratie
opdracht gegeven een onderzoek in te stellen.
Hieruit bleek dat er geen werken in uitvoering waren,
noch dat er zich materiaal. dat zou kunnen wijzen op
enige activiteit. op het terrein bevond. Volgens in-
lichtingen. verstrekt door het politiecommissariaat
werden er wel bepaalde voorbereidende werken uitge-
voerd met het oog op het terug aanvullen van het
ontgonnen gebied.
Tevens bleek dat in 1963 het dossier aanhangig werd
gemaakt bij het hoofdbestuur en dat dc bevolen vor-
dering niet werd verricht.
Ingevolge mijn herhaalde opdracht werd op 8 mei
1984 door dc gcmachtigdc ambtenaar het herstel  van
dc plaats gcvordcrd.
Voor zover mij bekend zijn ter plaatse thans geen
ontginningswerken  aan de gang.

Vraag nr. 152
van 17 mei 1984
van de heer F. GEYSELINGS

B e n e l u x - o v e r e e n k o m s t  inzake de jacht en vogelbe-
scherming - Bescherming v a n  de otter en andere
bedreigde diersoorten

De Commissie voor de landbouw van de Interparle-
mentaire Beneluxraad is op 27/2/1984  te Luxemburg
bijeen geweest voor het onderzoek van een voorstel
tot aanbeveling betreffende de bescherming van de
otter.
In dit voorstel tot aanbeveling wordt aangehaald dat
de talrijke diersoorten waarvan de populatie vermin-
dert. dienen te worden beschermd. In ditzelfde voor-
stel wordt onderstreept dat bepaalde soorten zo zeld-
zaam zijn geworden, dat iedere vorm van jacht dient
te worden uitgesloten om uitsterven ervan te voorko-
men. Met de otter is dit het geval.
Kan de Minister mij antwoorden op de volgende vra-
gen.
1. Volgens het verslag met betrekking tot het voor-

stel tot aanbeveling, waarvan hierboven sprake,
werd er vastgesteld dat de bij de Benelux-over-
eenkomst  inzake de jacht en vogelbescherming
opgelegde lijst van wild, ondermeer de otter als

,, wild wordt vernoemd, hoewel de overeenkomst

van Bern uitsluit dat hij ter dood wordt ge-
bracht.

De Benelux-overeenkomst blijkt in strijd te zijn
met de Overeenkomst van Bern. Wat zal de Mi-
nister ondernemen om deze tegenstrijdgiheid on-
gedaan te maken?

2. De Commissie voor de landbouw verzocht de Lid-
Staten na te gaan of er gelijksoortige maatregelen
dienen getroffen te worden voor de bescherming
van andere diersoorten en inzonderheid de wilde
kat, de marter, de das en de zeehond. Welke maat-
regelen worden in dit verband door de Vlaamse
Executieve getroffen?

Antwoord

De Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht
en de vogelbescherming is een overeenkomst waarbij
België partij is en waarbij in de memorie van toelich-
ting uitdrukkelijk werd rekening gehouden met de
bescherming van in het wild levende vogels.

Wat de zoogdieren betreft, werd een categorie ,,Ove-
rig wild” ingesteld, waarin de van oudsher als scha-
delijk beschouwde dieren werden gerangschikt.

Daardoor was het mogelijk om aan deze dieren voor
het eerst een beschermde status te geven.

In het raam van deze overeenkomst werd in de jacht-
reglementering progressief de bescherming van de
carnivoren doorgevoerd.

Thans is het in het Vlaamse Gewest verboden o.m.
de zeehond en de inlandse carnivoren, de vos uitge-
zonderd. tc vangen, te doden, te vervoeren of te ver-
handelen.

Deze verbodsbepalingen gelden dus ook voor de ot-
ter, de das, de marters en de wilde kat.

Wat de otter betreft, beantwoordt de reglementering
in het Vlaamse Gewest dus aan de belangrijkste bepa-
lingen van artikel 6 van het Verdrag van Bern, dat
zich trouwens niet bezighoudt met de klassering van
de te beschermen soort in elk land afzonderlijk.

Tenslotte wil ik u doen opmerken dat het Verdrag
van Bern vooralsnog niet door België werd bekrach-
tigd.

Vraag nr. 153
van 17 mei 1984
van de heer F. GEYSELINGS

Lier - Tracé van de ringuitbreiding

In Lier rijst heel wat verzet tegen de aangekondigde
ringuitbreiding, zoals gepland door het Stadsbestuur
van Lier. Wanneer dit plan gehoor krijgt, zal het
landschap ernstig worden geschaad en een bedreiging
vormen voor de Netevallei, Kromme Ham en Neer-
loop.

Kan mij medegedeeld worden of uw ministerie offl-
cieel in kennis werd gesteld van een ringuitbreiding te
Lier? In bevestigend geval, welk tracé werd voorop-
gesteld?
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N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
K. Poma, Vice-Voorzitter van de Vlaamse Executie-
ve. Gemeenschapsminister van cultuur.

Antwoord

Gevolggevend aan zijn parlementaire vraag kan ik
het geachte lid verwijzen naar mijn antwoord gegeven
op de parlementaire vraag nr 44 van de heer J.
Somers van 17 januari 1983.

Sindsdien zijn geen nieuwe elementen betreffende
deze zaak bekend.

Vraag nr. 154
van 22 mei 1984
van de heer J. VALKENIERS

IMEC-inplanting - Bescherming van het Remisebos
te Heverlee

De Katholieke Universiteit Leuven overweegt de in-
planting van het Interuniversitair Micro-Elektronica
Centrum (IMEC) in het Remisebos te Heverlee in het
Arenbergdomein. en dit terwijl een meer geschikte
plaats in de Arenbergcampus kan gevonden worden.
Op termijn zijn er ook uitbreidingen voorzien die een
bedreiging voor gans het domein kunnen betekenen.
Kan de Minister geen maatregelen nemen opdat de
inplanting van dat instituut zou geschieden in de veel
beter daarvoor geëigende Arenbergcampus zodat de
groene zone van het Arenbergdomein onaangetast
blijft?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.

Naar vernomen werd is bij het stadsbestuur een
bouwdossier voor de inplanting en oprichting van
bedoeld super laboratorium aanhangig. Overeenkom-
stig de wettelijk voorziene procedure zal dit dossier in
de nabije toekomst voor advies aan de administratie
ruimtelijke ordening en leefmilieu, Directie Vlaams
Brabant, worden voorgelegd.
Van zodra wordt het mogelijk en zal het voorgestelde
ten gronde en inhoudelijk onderzocht worden.

J. BUCHMANN
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN
HUISVESTING

Vraag nr. 13
van 19 december 1983
van de heer W. KUIJPERS

Koopwoningen van de SV Landmaatschappij - Keu-
ze van verzekeringsmaatschappij

Wij stellen vast dat koopwoningen, gebouwd in
groepsverband, door de SV Landmaatschappij via
een blokpolis verzekerd worden voor 10 jaar door
een op voorhand door de SV Landmaatschappij uit-
gekozen privé-verzekeringsmaatschappij.

De koper heeft ter zake geen inkijkrecht en dc verze-
kerde som ligt in een aantal ons bekende gevallen, ver
boven de aankoopwaarde. Wij mogen stellen dat op
deze wijze de vrije verzekeringskeuze geschaad wordt
en dat de betrokken zaakvoerders zich op een gemak-
kelijke wijze een verzekeringsportefeuille uitbouwen.
De koper lijkt mij in deze onbeschermd.
1. Graag vernam ik dan ook de beleidsreactie van de

Minister.
2. Wie bepaalt de verzekeringsmaatschappij? Op

welke basis?
3. a) Heeft de koper van dergelijke woningen het

recht zijn eigen goed te laten verzekeren bij
een instelling naar keuze?

b) Zo neen. hoe verklaart de Minister dan dat
sommige eigenaars - na informatie bij de SV
Landmaatschappij - toch hun eigen verzeke-
ringsmaatschappij konden kiezen?

c) Zo ja, hoe verklaart de Minister dan het feit
dat de zaakvoerders automatisch een verzeke-
ringspolis ter ondertekening aan de (onweten-
de) nieuwe eigenaars zenden?

4. Wie int de commissielonen en/of andere vergoe-
dingen voor deze verzekeringen?

5. Meent de -Minister niet dat de betrokken Land-
maatschappij-zaakvoerders door deze handelin-
gen het beroepsterrein ,. bezetten” van de gespe-
cialiseerde vakmensen? Zo ja. welke beleidsmaat-
regelen zal hij dan ter zake uitvaardigen?

In bijkomende orde zou ik het volgende willen verne-
men.
Voor sommige in opbouw zijnde woningen van de
SV Landmaatschappij kon per koper een teruggave-
som vastgesteld worden omwille van de BTW-verla-
ging, die zich voordeed.

a.

b.

Mag vernemen hoe en wanneer deze aan de ko-
pers - die de oorspronkelijke aankoopsom vol-
stortten - zal uitbetaald worden?
Zal er een intrestverrekening omwille van de laat-
tijdige uitbetaling gebeuren? Zo neen, waarom
niet?

Antwoord

In antwoord op zijn vragen, kan ik het geachte lid het
volgende mededelen.
De verzekerde som is lager dan de prijs die de koper
zou moeten betalen indien hij individueel dezelfde
woning zou bouwen of moeten herbouwen ingeval
van ramp. Het verschil tussen de twee prijzen werd
door de Nationale Landmaatschappij berekend op
25% ingevolge o.a. lagere erelonen van de architec-
ten, gunstiger prijzen van de aannemers bij groeps-
bouw dan bij individuele bouw, enz. De koper is OP
deze wijze optimaal beschermd.
De Nationale Maatschappij sluit, in haar hoedanig-
heid van eigenares, een brandverzekering af voor
haar huizen in opbouw. Ze vertrouwt deze brandver-
zekeringen toe aan de verzekeringsmaatschappijen
die intekenen op de leningen die zij uitschrijft voor
de uitvoering van haar programma huisvesting en
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alzo de verwezenlijking van haar sociaal doel moge-
lijk maken. Het lijkt dan ook niet meer dan billijk
aan deze maatschappijen de brandverzekering toe te
vertrouwen van de gebouwen gefinancierd met de
gelden die zijn aan de Nationale Landmaatschappij
verschaffen. De globale verzekering van een zeker
aantal woningen laat anderzijds toe bijzonder voor-
delige voorwaarden te bekomen die nadien de koper
ten goede komen.
Om deze redenen, wordt reeds in de belofte van aan-
koop en later in de authentieke akte van verkoop de
voortzetting van de bestaande polis door de koper
voorzien.
De individuele bouwer daarentegen die (slechts) be-
roep doet op de Nationale Landmaatschappij voor
een lening kan uiteraard zijn woning verzekeren bij
een maatschappij naar hun keuze.
Bij het betrekken van het kleine landeigendom wordt
de gezamenlijke polis geïndividualiseerd en wordt de
kandidaat-kopers inderdaad een polis ter onderteke-
ning voorgelegd. De waarborg van deze verzekering
beperkt zich tot het risico .,gebouw” voor het bedrag
v oorzien in de gezamenlijke polis. De nieuwe eige-
naars kunnen geen onwetendheid inroepen vermits ze
op dat ogenblik reeds tweemaal schriftelijk de verbin-
tenis hebben aangegaan de bestaande verzekering
o v e r  te ncmcn: een eerste maal zoals reeds gezegd in
de ccnzijdigc belofte van aankoop en dan zeer recent
in h e t  formulier . . Bewoning”. bij het overhandigen
van dc slcutcls. ondertekend.

Het agentschap van de vcrzckcring der groepswerven
tenslotte wordt door dc Nationale Landmaatschappij
toevertrouwd aan haar erkende maatschappijen en
niet aan dc zaakvoerder ten pcrsoonlijken titel. Het
behoort tot de taak van de zaakvoerder er het beheer
van waar te nemen.
Dc commissielonen (andere vergoedingen zijn er niet
in het brandverzekeringswezen) worden geïnd door
dc erkende maatschappijen en behoren tot de inkom-
sten allerlei die het hen mogelijk moeten maken hun
personeel te betalen.
In principe kan er dus geen probleem gesteld worden
zelfs niet na de periode van 10 jaar, daar de eigenaar
van de koopwoning volledig vrij blijft om het voor-
werp van de verzekering en de verzekeraar te kie-
zen.

De vragen in bijkomende orde zijn te onduidelijk
omschreven. Lokalisatie van het geval (gevallen), pre-
ciese en concrete gegevens zijn hier onontbeerlijk.

Vraag nr. 25
van 16 maart 1984
van de heer T. KELCHTERMANS

Nationale Landmaatschappij - Leningen en groeps-
b o u w

In het verleden hebben wij de Gemeenschapsminister
van huisvesting reeds meerdere malen op het hart
gedrukt dat Limburg een groter aandeel van de kre-
dieten van de Nationale Landmaatschappij zou die-
ncn te bekomen om tegemoet te komen aan het wo-
n i ngnoodprobleem van deze provincie.

Derhalve vernam ik gaarne van de geachte Minister
omstandig antwoord op de volgende vragen.
1. Hoeveel dossiers voor individuele bouwverrich-

tingen in het kader van de krotbestrijding werden
er per provincie goedgekeurd door de Nationale
Landmaatschappij in 1983?  Welke bedragen ver-
tegenwoordigen deze dossiers? Voor Limburg
gaarne een opdeling per erkende gewestelijke
maatschappij ?   Welke is de toe- of afname t.o.v.
1982?

2. Hoeveel groepswoningen werden er respectievelijk
gebouwd en verkocht per provincie en voor Lim-
burg per gewestelijke maatschappij in dat jaar?

3. Welke kredieten zijn er voorzien in 1984 voor res-
pectievelijk leningen voor individuele verrichtin-
gen en anderzijds voor groepsbouw per provincie
en voor Limburg per gewestelijke maatschappij ?

4. Hoeveel woningen in het kader van de groeps-
bouw werden er per provincie en voor Limburg
per gewestelijke maatschappij aangevraagd en hoe-
veel toegewezen?

5. Hoeveel dossiers voor individuele verrichtingen
zijn er momenteel nog in ,,stock” per provincie en
voor Limburg per gewestelijke maatschappij ?
Welke bedragen vertegenwoordigen de nog niet
goedgekeurde aanvragen?

6. Welke criteria worden er gehanteerd bij de toeken-
ning van de kredieten voor individuele verrichtin-
gen‘? Wordt hierbij rekening gehouden met de spe-
cifieke situatie van Limburg?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid volgende inlichtingen mede te delen.
In verband met vraag 1.
Goedgekeurde individuele leningen

Provincie

Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

Aantal

320 533.169.580 449
232 416.156.361 325
277 455.526348 389
344 608.786.153 427
294 501.312.376 359

1982 1983

Bedrag Aantal Bedrag

751.647.144
572.290.882
654.092.290
748.848.659
622.165.890

Opdeling per erkende maatschappij voor de provincie
Lim burg

Erkende
maatschappij

Beringen
Diepenbeek
Genk
Hasselt
Houthalen
Neerpelt
Rekem
Tongeren

lantal Bedrag

40 67.733.707
31 50.961.454
47 72.428.648
38 65.056.240
23 4 1.304.923
39 63.28 1.899
23 34.879.303
36 59.880.374

1982

lantal Bedrag

56 97.213.786
40 67.084.431
60 103.788.512
48 82.825.787
31 52.624.905
64 102.09 1.945
39 61.755.998
51 86.706.926

1983



628 Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 16 - 5 juni 1984

In verband met vraag 2
Groepswerven 1983: Woningen waarvan de bouw
werd goedgekeurd en verkochte woningen

Provincie
Woningen

waarvan de bouw
werd goedgekeurd

Verkocht

Antwerpen 59 153
Vlaams Brabant - 55
Limburg 94 335
Oost-Vlaanderen 134 400
West-Vlaanderen 61 105

Totaal Vlaams Gewest 348 1.048

Opdeiing per erkende Maatschappij (voor de Provin-
cie Limburg)

Erkende maatschappij
Woningen

waarvan de bouw
werd goedgekeurd

Beringen
Diepenbeek
Genk
Hasselt
Houthalen
Neerpelt
Rekem
Tongeren

31
10
30

5
-

18
-

l 94

In verband met vraag 3
Kredieten voorzien voor 1984
a) Individuele verrichtingen

Verkochte
woningen

63
35

104
26
39
25
37

6

335

b) Groepsbouw

Provincie

Antwerpen 352.000.000 F
Vlaams Brabant 2 13.400.000 F
Limburg 48 1.800.000 F
Oost-Vlaanderen 338.800.000 F
West-Vlaanderen 178.200.000 F

Bedrag van de kredieten

Opdeling per erkende maatschappij van de Provincie
Limburg

Erkende maatschappij

Beringen 49.205.000 66.000.000 Beringen 61 112.850.000
Diepenbeek 20.243.000 52.800.000 Diepenbeek 35 64.750.000
Genk 36.450.000 77.000.000 Genk 65 120.250.000
Hasselt 3 1.026.000 66.000.000 Hasselt 55 101.612.000
Houthalen 25.437.000 55.000.000 Houthalen 27 49.950.000
Neerpelt 28.866.000 44.000.000 Neerpelt 47 86.950.000
Rekem 13.480.000 44.000.000 Rekem 20 37.ooo.aOo
Tongeren 27.364.000 77.000.000 Tongeren 62 113.082.000

Individuele
verrichtingen Groepsbouw Erkende maatschappij Aantai Bedrag

232.07 1 .OOO 48 1.800.000 Totaal 372 686.444.000

In verband met leningen voor individuele verrichtin-
gen is een niet verdeeld krediet van 530 miljoen frank
voorzien voor aanvragen m.b.t. verbeteringen, ge-
zondmakingen, aankopen met verbeteringen / ge-
zondmakingen van bestaande woningen, oprichting
van een woning na volledige afbraak van een woning
die door de Nationale Landmaatschappij als onge-
zond en niet verbeterbaar erkend wordt.
In verband met vraag 4.
Groepsbouw 1984 : aantal woningen

Provincie

Antwerpen
Vlaams Brabant
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

Aangevraagd Toegekend

160 160
146 97
238 219
144+  10 154
47+34 81

735+44 711

Opdeling per erkende maatschappij van de Provincie
Limburg

Erkende maatschappij

Beringen
Diepenbeek
Genk
Hasselt
Houthalen
Neerpelt
Rckcm
Tongeren

Aangevraagd Toegekend

30 30
44 24
35 35
30 30
35 25
20 20
19 30
35 35

238 219

Voor Diepenbeek werd in ,, Wedstrijd Ideëen Sociale
Huisvesting ‘84” een werf voorzien om aan het be-
hoeftentekort  tegemoet te komen.
In verband met vraag 5.
Dossiers voor individuele verrichtingen in voorraad
bij de erkende maatschappijen op 3 1 december 1983
(aantal en bedrag)

Provincie Aantal Bedrag

Antwerpen 442 8 14.960.000
Vlaams Brabant 401 739.529.500
Limburg 372 686.444.000
Oost-Vlaanderen 423 780.760.000
West-Vlaanderen 355 648.460.000

Totaal Vlaams Gewest 1.993 3.670.153.500

Opdeling per erkende maatschappij van de Provincie
Limburg
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In verband met vraag 6

Bij de verdeling m.b.t. nieuwbouw van de kredieten
voor individuele verrichtingen werd voor 50% reke-
ning gehouden met de vigerende criteria, welke reeds
vroeger door de voogdijoverheid werden goedgekeurd
en voor 50% met de leningsvoorraad bij de erkende
maatschappijen.

Bovenvermelde criteria werden bepaald enerzijds in
functie van objectieve behoeften (en dit voor 50%)
nl. behoeften van demografische oorsprong (70%) en
behoeften i.v.m. het onroerend patrimonium (30%)
en anderzijds de geformuleerde behoeften (eveneens
voor 50%).

De verdelingspercentages bedragen per provincie :

Antwerpen : 22,63
Vl. Brabant : 1925
Limburg : 18,22
Oost-Vlaanderen : 23.0 1
West-Vlaanderen : 17,89

Door leningsvoorrad wordt bedoeld de omvang van
dc dossiers voor individuele verrichtingen in voor-
raad bij de erkende maatschappijen op 31 december
1983  (zie onder nr. 5 hierboven), waaraan bij gebrek
aan voldoende vastleggingskredieten tot op deze da-
tum geen gevolg kan verleend worden.

Voor de andere individuele verrichtingen (zie nr. 3
hierboven) werd een niet verdeeld kredie t  van
530.000.000 F voorzien.

Vraag nr. 31
van 27 maart 1984
van de heer J. DE MOL

Heel wat huurders van sociale huurwoningen worden
nog steeds verrast door ondoorzichtige en weinig con-
troleerbare rekeningen. Dit heeft niet alleen te maken
met een aantal kosten van onderhoud maar inzonder-
heid met de verwarmingsrekeningen.

1.

5.

6.

7.

Hoe denkt u de controle door de huurders te waar-
borgen?

Welke stukken moeten ter inzage van de huurders
gelegd worden?

Welke procedure voorziet u bij betwistingen?

De betwistingen in appartementen waar men geen
specifieke meters voor de verwarming heeft voor-
zien. zijn legio. De ,,, verbruikmeters” aangebracht
op de radiotoren geven geen juist beeld van het
verbruik. Meent u niet dat de maatschappij in zul-
ke gevallen verplicht moet worden om degelijke
verbruikmeters te plaatsen?

In hoeveel appartementsgebouwen worden deze
gebrekkige verbruikmeters nog gebruikt?

Hoe wenst u aan deze ongezonde toestand een ein-
de te maken? Welke fasering wordt er voorzien?

Welk zal de benaderende kostprijs zijn voor het
omschakelen naar doeltreffende verbruikmeters?

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid de volgende inlichtingen
te verstrekken

1. 2. De vigerende reglementering inzake huurprij-
zen en lasten voor de volkswoningen opgericht in het
Vlaamse Gewest, nl. het koninklijk besluit van 18
december 1979 en het ministerieel uitvoeringsbesluit
van 12 februari 1980 bevat geen enkele verplichting
voor de erkende bouwvennootschappen om bepaalde
documenten of facturen nopens gedane uitgaven aan
de huurders ter inzage voor te leggen.

Indien men de huurders van volkswoningen een recht
op informatie wil geven kan zulks uiteraard slechts
geschieden door een wijziging van de huidige regle-
mentering. Hoe dit recht op informatie evenwel kan
georganiseerd worden, zal aan een onderzoek worden
onderworpen.

3. Bij betwisting kan de huurder zich wenden tot de
Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en
bij ontstentenis van akkoord tot de bevoegde ge-
rechtelijke instantie.

Investeringen voor een veralgemeende invoering
van individuele meting van verwarmingsverbruik
in bestaande appartementsgebouwen lijken niet
prioritair.

Het algemeen oordeel is dat het nuttiger is de
investeringen te oriënteren naar maatregelen die
het reële globale energieverbruik van de apparte-
mentsgebouwen drastisch kunnen beperken.

Ik ben van mening dat het vanzelfsprekend is dat
het voorzien van individuele verbruiksmeting een
onderdeel kan vormen van een globaal pakket
maatregelen ter beperking van het energieverbruik
van gebouwen.

Over het aantal door de erkende vennootschappen
geïnstalleerde verdampingsmeters heeft de Natio-
nale Maatschappij voor de Huisvesting geen cijfer-
materiaal aangezien het hier om een zuivere be-
heerskwestie van de erkende vennootschappen
gaat.

Vraag nr. 33
van 4 april 1984
van de heer J. DE MOL

Plaatselijke bouwmaatschappijen - Financiële toe-
stand

De plaatselijke maatschappijen van de Nationale
Maatschappij voor Huisvesting hebben, als gevolg
van bepaalde beslissingen, financiële problemen. In
bepaalde gevallen zijn de financiële moeilijkheden te
wijten aan duidelijk aanwijsbare beheersfouten. In
deze gevallen rijst de vraag naar de verantwoordelijk-
heid van de beheerder.

1. Een burgerlijke vennootschap, die de vorm van
een Naamloze Vennootschap heeft aangenomen, is
verplicht haar jaarrekening neer te leggen op de
griffie van de rechtbank. Het lijkt ons dan ook
absoluut noodzakelijk dat in deze jaarrekening het
bedrag wordt vermeld van de waarborgen die de
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

aannemers ten voordele van de vennootschap
moeten storten bij de Deposito- en Consignatie-
kas. Kan u zich met deze zienswijze akkoord ver-
klaren?
Indien er een verschil is tussen de neergelegde
jaarrekening bij de rechtbank en de aan de NMH
voorgelegde verantwoording, is er dan geen sprake
van een niet-aanvaardbare ,, vergissing”?
Welke sancties zou u in hogervermeld geval tref-
fen? -
Indien een plaatselijke maatschappij in faling zou
gaan, hoe gebeurt dan de vereffening?
Wie neemt, in geval van faling, de eigendommen,
de huurcontracten en andere verplichtingen
over?
Indien de faling te wijten zou zijn aan duidelijk
aanwijsbare fouten van de raad van beheer, wie
zal dan voor deze fouten aansprakelijk gesteld
worden?
In welke mate zijn de beheerders persoonlijk aan-
sprakelijk? In welke mate zullen, voor fouten van
de beheerders. de aandeelhouders aansprakelijk
kunnen gesteld worden?
Indien gemeentebesturen aandeelhouder zijn in
een plaatselijke maatschappij, zijn deze dan fïnan-
cieel medeverantwoordelijk te stellen voor beheers-
fouten?

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mede te
delen.
1.

2.

3.

4.

De jaarrekening bestaat uit 3 delen: de balans. de
resultatenrekening en de toelichting. De door de
aannemers aan de Deposito- en Consignatiekas
gestorte waarborgen worden in de door de Natio-
nale Maatschappij voor de Huisvesting erkende
vennootschappen gehouden boekhouding geboekt
op orderrekeningen die op hun beurt vermeld
worden in de toelichting.
Vermits het hier niet gaat om een actief of een
passief van de vennootschappen komen deze
waarborgsommen niet voor op de balans.
Er moet vanzelfsprekend een totale overeenstem-
ming bestaan tussen de jaarrekening die aan de
Nationale Maatschappij voor de Huisvesting
wordt voorgelegd en deze die bij de rechtbank
wordt neergelegd. Op te merken valt nochtans dat
de eerste in franken is uitgedrukt en de tweede in
duizenden franken overeenkomstig de beschikkin-
gen van het koninklijk besluit dd. 14 februari
1979.
In geval op bedrieglijke wijze inbreuk zou worden
gepleegd op bovenvermelde regel dient de Natio-
nale Maatschappij voor de Huisvesting als voog-
dijoverheid de nodige sancties, die voorzien zijn
in de wetgeving, aan de betrokken vennootschap
op te leggen.
Burgerlijke vennootschappen, zoals de door de
Nationale Maatschappij voor de Huisvesting er-
kende bouwmaatschappijen tot nut van het alge-

meen, kunnen niet in faling gesteld worden ver-
mits ze geen handelaars zijn en geen daden stellen
die als handelsdaden kunnen worden beschouwd,
alhoewel zij de vorm hebben aangenomen van een
handelsvennootschap.
Ingevolge artikel 5 van het koninklijk besluit van
29 april 1920 houdende vaststelling der voorwaar-
den tot toelating der plaatselijke of gewestelijke
maatschappijen voor het bouwen van volkswonin-
gen zijn deze vennootschappen ertoe gehouden in-
geval van vereffening het actief na aanzuivering
van het passief over te dragen aan een zustermaat-
schappij of aan de Nationale Maatschappij voor
de Huisvesting.
Dergelijke vereffeningen met overdracht van gans
het patrimonium, het actief en passief, met alle
rechten en verplichtingen gebeuren meestal op
vrijwillige basis in het kader van een fusie tussen
twee of meer erkende vennootschappen. De legali-
teit van dergelijke fusies werd nog bevestigd door
een arrest van de Raad dd. 22 oktober 1982.
7 en 8 : De verantwoordelijkheid van de beheer-

.

ders wordt beheerst door de wetgeving op het man-
daat en door de samengeschakelde wetten op de han-
delsvennootschappen. De vennootschapswetgeving is
inderdaad van toepassing op de bouwmaatschappijen
tot nut van het algemeen in de mate dat daarvan niet
wordt afgeweken door Hoofdstuk II van de Huisves-
tingscode. Op het stuk van de verantwoordelijkheid
van beheerders is dit niet het geval.
De aandeelhouders zijn verantwoordclij k voor even-
tuele fouten van de beheerders. Ze kunnen daarente-
gen wel zelf een vordering instellen tegen dc in gebre-
ke zijnde beheerders.
Jaarlijks wordt door de algemene vergadering der
aandeelhouders, bij speciale beslissing. ontlasting ge-
geven aan de beheerders na de goedkeuring der voor-
gelegde jaarrekening.
Deze ontlasting houdt echter niet in dat een beheer-
der niet meer zou kunnen aangesproken worden voor
onrechtmatige daden of zware fouten die hij zou ge-
steld of bedreven hebben als beheerder gedurende de
periode waarop de gegeven ontlasting slaat.
Gemeentebesturen zijn aandeelhouders in plaatselijke
of gewestelijke bouwmaatschappijen tot nut van het
algemeen met dezelfde rechten en plichten als alle
andere aandeelhouders. Welke ook de vorm weze van
handelsvennootschap door die burgerlijke maat-
schappijen aangenomen, de financiële verantwoorde-
lijkheid van alle aandeelhouders blijft beperkt tot hun
inbreng of het door hen onderschreven kapitaal.
De verantwoordelijkheid echter van de beheerders
voor het gevoerde beleid en van de commissarissen
(bedoeld door de wetgeving op de handelsvennoot-
schappen) voor het toezicht en de controle is reëel.

Vraag nr. 36
van 16 april 1984
van de heer A. COPPIETERS

Sociale woningen - Toepassing nieuwe huurwet

In de nieuwe huurwet van 29.12.1983 worden een
aantal definitieve regels vastgelegd waaraan de huur-
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der en de verhuurder zich in de toekomst zullen moe-
ten houden.
Enkele van die regels zijn van dwingend recht en er
mag dus niet van afgeweken worden, zelfs indien er
andere contractuele  overeenkomsten zouden be-
staan.
Dit is onder meer het geval voor de aanpassing van
dc huurprijzen aan de kosten van het levensonder-
houd. Deze reglementering is van toepassing op alle
huurovereenkomsten met uitzondering evenwel van
de pachtcontracten. Dit staat onder meer ook te lezen
in de brochure die onlangs door het Ministerie van
justitie werd uitgegeven.
Toch rijzen hieromtrent een paar vragen waarop ik
graag vanwege de Minister enige verduidelijking zou
ontvangen.
Tot op het einde 1983 werd in de tijdelijke huurwet-
ten steeds uitzondering gemaakt voor de sociale wo-
ningen verhuurd door de erkende sociale bouwmaat-
schappijen. Thans wordt daar geen melding meer van
gemaakt. Betekent dit dat de aanpassing van de huur-
prijzen van deze woningen voortaan ook onder toe-
passing valt van deze wet?
Kan in dat geval een erkende bouwmaatschappij nog
de huuraanpassingen doorvoeren volgens de tot dus-
ver gevolgde rcgcls. waarbij ook rekening wordt ge-
houden met het inkomen van de huurders?
Hoc zijn de vrcdcrcchtcrs gehouden tc interpreteren
ingeval van betwisting?
Graag had ik daarover dc zienswijze gekend van dc
Minister.

Antwoord

In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het geachte
lid mede tc delen dat in de nieuwe huurwet van 29
december 1983 inderdaad een aantal regels van dwin-
gend recht zijn opgenomen, waarvan niet mag wor-
den afgeweken door partijen, zelfs niet indien con-
tractueel anders is bepaald.
Deze regels van dwingend recht, die ingelast werden
in de wetgeving van gemeen recht inzake verhuring
van bebouwde onroerende goederen - alleen de
(1and)pacht  is uitgesloten van de toepassing van be-
doelde wet van 29/ 12/1983 - kunnen echter geen
afbreuk doen aan tegenstrijdige of andersluidende be-
palingen van een specifieke wetgeving ter zake. Deze
stelling is gestoeld op het principe dat een specifieke
wetgeving of reglementering het haalt op een algeme-
ne en dat is hier zeker het geval wat betreft de huur-
wetgeving van gemeen recht tegenover het koninklijk
besluit van 18/  1211979 houdende reglementering
voor het Vlaamse Gewest van de verhuring (toelaat-
baarheid. basishuurprijzen en aanpassingen, enz.) van
sociale woningen, toebehorende aan de Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting of aan de door
haar erkende bouwmaatschappijen tot nut van het
algemeen zoals dit besluit door de Koning genomen
werd in uitvoering van en op grond van de beschik-
kingen vervat in artikel 31 van de Huisvestingsco-
de.
De opdracht in bedoeld artikel 31 van de Huisves-
tingscode aan de Koning gegeven om een bepaalde

specifieke reglementering bij koninklijk besluit uit te
vaardigen maakt ervan een verlengstuk van de wet.
Deze laatste is in feit een kaderwet die, bij koninklijk
besluit, een specifieke reglementering oplegt aan de
huurders van bepaalde woningen en de voorwaarden
bepaalt, waartegen bedoelde sociale woningen door
bepaalde personen, op basis van het bedrag van hun
inkomens, mits betaling van een op grond van die-
zelfde inkomens aangepaste huurprijs, kunnen be-
trokken worden volgens de beschikkingen van een
huurcontract.

Schematisch kan gezegd worden dat de wet van 29
december 1983 een einde heeft gesteld aan de serie
van tijdelijke wetten, die gedurende jaren de betrek-
kingen tussen huurder en eigenaar hebben beheerst,
om terug te keren naar een grotere contractuele vrij-
heid zoals die geregeld is in het gemeen recht, er wel
voor wakende dat door die inschakeling van een aan-
tal bepalingen van openbare orde er een evenwicht
zou tot stand komen qua bescherming, en van de
belangen van de huurders. en van de belangen van de
eigenaar-verhuurder.

De wet van 29 december 1983 is dus. als onderdeel
van de wetgeving van gemeen recht inzake huur en
verhuring van bebouwde onroerende goederen, van
toepassing op de verhuring van sociale woningen.
toebehorende aan de Nationale Maatschappij voor de
Huisvesting of aan de door haar erkende vennoot-
schappen (bouwmaatschappijen tot nut van het alge-
meen) voor alles wat niet geregeld is door de speciale
reglcmcntcring voortvloeiende uit de specifieke wet-
geving ter zake.

In de tijdelij ke wctgcving, de uitzonderingswetgeving,
die gcdurcndc 9 jaar. bij afzonderlijke wetten de toe-
stand geblokkeerd heeft, met als bijzonderste oog-
merk het bestrijden der inflatie, was inderdaad,
meestal althans uitdrukkelijk voorzien dat de verhu-
ring van sociale woningen aan bijzondere overeen-
komsten of regelingen onderworpen waren.

Gezien de aard van die wetgeving was het wel nodig
in die omstandigheden uitdrukkelijk te stellen dat de
verhuring van sociale woningen aan andere regels
onderworpen was.

Als algemene conclusie dient er derhalve gesteld te
worden dat de huurreglementering - zowel de huidi-
ge, zoals zij voortvloeit uit het koninklijk besluit van
18 december 1979, als degene die desgevallend ter
vervanging ervan zal uitgevaardigd worden, prioritair
van toepassing is terwijl de wet van 29 december
1983, als onderdeel van het gemeen recht, slechts van
toepassing is voor al wat niet geregeld is door of
krachtens de reeds vermelde specifieke wetgeving of
er niet strijdig mede is als het gaat om dwingende
bepalingen van openbare orde.

Vraag nr. 38
van 9 mei 1984
van de heer J. DE BREMAEKER

BSD-personeel - Begrotingen 1982 en 1983

Kan de Minister mij via het Bulletin van Vragen en
Antwoorden meedelen welke bedragen van zijn be-



632 Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 16 - 5 juni 1984

grotingen 1982 en 1983 bestemd waren voor het per-
soneel van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland
en voor de personen verbonden aan dit personeel en
voor de personen vertoevend in de Duitse Bondsre-
publiek naar aanleiding van de aanwezigheid van het
BSD-personeel?

Kan de geachte Minister mij ook laten weten aan
welke instanties deze bedragen worden overgemaakt,
en welke controle er werd uitgeoefend op de juiste
aanwending van deze bedragen?

N.B.: Deze vraag werd aan alle Gemeenschapsminis-
ters gesteld.

Antwoord

In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het geachte
lid mede te delen dat op de begroting inzake huisves-
ting geen bedragen voorzien zijn voor het personeel
van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland en voor
de personen verbonden aan dit personeel en voor de
personen vertoevend in de Duitse Bondsrepubliek
naar aanleiding van de aanwezigheid van BSD-perso-
neel.

Vraag nr. 39
van 10 mei 1984
van de heer T. KELCHTERMANS

Gemeen ten - Herwaarderingsoperaties

Verscheidene gemeenten hebben een goedgekeurd
herwaarderingsgebied. De conrete uitvoering van
deeloperaties is vervolgens een volgende stap. Hier-
toe kunnen zij onder meer beroep doen op erkende
bouwmaatschappijen.

Onze ervaring wijst uit dat deze erkende bouwmaat-
schappijen zeer veel belangstelling tonen voor deze
herwaarderingsprojecten, maar aarzelen zich defìnief
te verbinden.

Als voornaamste reden hiervoor halen zij de onzeker-
heid aan die nog steeds bestaat m.b.t. het verkrijgen
van de nodige kredieten.

Vandaar onze vraag: kunnen de erkende bouwmaat-
schappijen die meewerken in gemeentelijke herwaar-
deringsoperaties en hiervoor gronden of panden aan-
kopen, zeker rekenen op het ter beschikking stellen
van de nodige middelen om de renovatie ook te kun-
nen uitvoeren? Of worden er bijkomende voorwaar-
den gesteld?

Antwoord

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

Erkende vennootschappen die gronden of panden ko-
pen in herwaarderingsgebieden doen dit uiteraard
met de bedoeling een bouwproject te realiseren.

Zoals geldt voor andere bouwprojecten waarvoor be-
roep gedaan wordt op het toegestane investerings-
programma voor de Nationale Maatschappij voor de
Huisvesting, dienen deze herwaarderingsprqiecten

door de Raad van Beheer van de Nationale Maat-
schappij goedgekeurd en voor uitvoering op een door
de Minister van huisvesting goed te keuren program,
ma opgenomen te worden.

R. DE WULF
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN GEZOND,
HEIDSBELEID

Vraag nr. 50
van 4 mei 1984
van de heer J. GABRIELS

Bejaardenzorg - Prioriteiten van de overheid

De sociale en gezondheidsproblemen  die verband
houden met de veroudering van de bevolking kunnen
bestempeld worden als één van de voornaamste uit-
dagingen voor de komende jaren.

Onze maatschappij vergrijst immers snel. Momenteel
is 14% van de bevolking ouder dan 63.

Deze tendens blijft zich voortzetten. Van belang is te
weten op welke wijze de overheid met deze groep van
de bevolking zal omgaan wat betreft het handhaven
in eigen milieu. afstemming van de zorg enz.

Graag had ik vernomen op welke wijze dc Minister
zijn beleid ten aanzien van dc bejaarden wenst uit
te bouwen waarbij het handhaven van dc bejaarden
in eigen omgeving voorop blij ft staan‘?

Antwoord

In antwoord op de vraag gesteld door het geachte lid,
kan ik hem meedelen dat ik zijn bekommernis deel
voor de problemen die zich stellen tengevolge van de
vergrijzing van onze maatschappij.

Mijn beleid is er dan ook voornamelijk op gericht de
bejaarden zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwd
milieu te kunnen laten.

Dit vereist in de eerste plaats een goed uitgebouwde
eerstelijnsgezondheidszorg, zoals ik ook beklemtoond
heb in mijn Beleidsnota 1984. waarmee ik de kracht-
lijnen van het geplande beleid voor de Commissie
van gezondheidsbeleid van de Vlaamse Raad heb
toegelicht bij de bespreking van mijn begroting voor
1984.

Het beleid ter zake wordt op punt gesteld na advies
van de werkgroep eerstelijnsgezondheidszorg. De
werkgroep bereidt sinds oktober 1982 de beleidsop-
ties van de Vlaamse Gemeenschap voor.

In de loop van 1984 zullen de eerste adviezen van
deze werkgroep als beleidsmaatregelen uitgewerkt
worden. Gedacht wordt aan stimuleringsmaatregelen,
zowel reglementair als budgettair, om samenwerk-
ingsverbanden te ondersteunen en te laten uitbou-
wen.

Voor die bejaarden welke als verzorgingsbehoevend
mogen beschouwd worden, wordt binnen het door de
nationale overheid vastgesteld kader, gewerkt aan de
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 uitbouw van een net van rust- en verzorgingstehui-
zen. als gezinsvervangende instellingen. Ik moge het
geachte lid hier verwijzen naar mijn uiteenzetting ter
zake voor de Commissie voor gezondheidsbeleid op
29 november 1983.

J. LENSSENS
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN LEEF-
MILIEU, WATERBELEID EN ONDERWIJS

Vraag nr. 168
van 16 april 1984
van de heer L. VAN DEN BOSSCHE

Bescherming grondwaterkwaliteit - Slib- en bagger-
speciestortingen  op de Callemansputte Gent- Terneu-
z e n

Kan de heer Gemeenschapsminister mij antwoord
geven op volgende vragen die betrekking hebben op
de discussie over het gevaar dat gevormd wordt door
het storten van slib en baggerspecie afkomstig van
baggerwerken in het Kanaal van Gent-Terneuzen op
dc

a.

b.

C.

d.

Callemansputte.

Is er een onderzoek gebeurd naar de grondwater-
kwaliteit in dc omgeving van de geplande bouw-
put . . Callcmansputtc” vóór dc slib- cn bagger-
stortingen plaatshadden.  cn zo ja. wanneer cn wel
kc zijn dc rcsultatcn hiervan?

Wordt op heden dc grondwatcrkwalitcit in de om-
geving van dc stortplaats ., Callcmansputtc” nog
steeds gevolgd.  cn wclkc zijn dc rcsultatcn van het
onderzoek dicnaangaandc?

Welke invloed heeft d c  aanwezigheid v a n  d e
stortplaats .,Callemansputte” op dc kwaliteit van
het inkomende water in het spaarbekken van
Kluizcn ?

Zal een eventuele daling van de kwaliteit van het
inkomende water van het spaarbekken van Klui-
zen een gevolg hebben voor de prijs van het
drinkwater aan de verbruiker?

Antwoord

In antwoord op zijn verschillende vragen. kan ik het
geachte lid het volgende mededelen.

a. Callemansputte is een zandwinningsput. die door
het Ministerie van openbare werken aangevuld
werd met baggerspecie uit het kanaal Gent-Ter-
neuzen.

Vooraleer met het storten van de modderspecie
werd gestart, is een onderzoek ingesteld naar de
grondwaterkwaliteit en de eventuele maatregelen,
die noodzakelijk waren om grondwaterverontrei-
niging te verhinderen.

Deze studies hebben volgende resultaten opgele-
verd :

- de vaststelling van de referentiekwaliteit van
het grondwater in de omgeving;

- het vastleggen van de noodzakelijke bescher-
mingsmaatregelen, zoals de aanleg van een wa-
terdicht scherm rond de stortplaats, het be-
heersen van het grondwaterpeil in de aldus
afgesloten stortplaats en de aanleg van contro-
leputten rond de stortplaats.

De kwaliteit van het grondwater in de controle-
putten wordt nog altijd gevolgd door het Ministe-
rie van openbare werken. De resultaten zullen aan
het geachte lid medegedeeld worden.

en d. Gelet op de genomen maatregelen, is er
geen invloed van de stortplaats op het water, be-
stemd voor het spaarbekken van Kluizen.

Vraag nr. 176
van 2 mei 1984
van de heer A. LARIDON

Zeevisserijonderwijs - Uitwerking voorlopige p r o -
gramma s

Voor het zeevisserijonderwijs zijn de voorlopige pro-
gramma’s opgesteld. Mag ik naar de intenties vragen
van de heer Minister in verband met de verdere uit-
werking ervan?

Zullen verdere afwerkingen van de programma’s tij-
dens de zomcrperiodc gebeuren of ervoor?

Wat met dc nogal zeer stiefmoederlijke behandeling
der technische en zuiver zeevisserijgerichte vakken?

Hopende op inspraak vanwege dc betrokken partijen.
dank ik u voor uw antwoord.

Antwoord

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid mede te delen wat volgt.

Op 2 mei 1984 keurde de Vlaamse Executieve de
samenstelling van de programmacommissie zoals
voorzien in artikel 6, 94 van het besluit van de
Vlaamse Executieve van 28 juli 1983 goed.

Eerstdaags zal de installatievergadering plaatshebben
zodat de mogelijkheid bestaat om nog vóór de vakan-
tieperiode de programma’s voor het eerste en het
tweede jaar te bespreken.

Wat de zgn. stiefmoederlijke behandeling van de
technische en zuiver zeevisserijgerichte vakken be-
treft wens ik niet vooruit te lopen op wat de program-
macommissie nog moet beslissen. Wel wens ik te wij-
zen op het feit dat nu na 3 jaar het diploma LSO kan
uitgereikt worden en dat nog een vierde kwalifïcatie-
jaar kan gevolgd worden. Het is in het licht van het
totale pakket dat de technische en zuiver zeevisserij-
gerichte vakken moeten beoordeeld worden.

B. Vragen waarop werd geantwoord na het verstrij-
ken van de reglementaire termijn (R.v.O. art. 65, 5)

Nihil.
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II. VRAGEN WAAROP EEN VOORLOPIG ANT-
WOORD WERD GEGEVEN (R.v.O. art. 65, 6)

P. AKKERMANS
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN RUIMTE-
LIJKE ORDENING, LANDINRICHTING EN
NATUURBEHOUD

Vraag nr. 139
van 10 mei 1984
van de heer L. KELCHTERMA’NS

Bescherming van houtwallen,  houtkanten en aanplun-
ringen - Bou wverordeningen

Artikelen 60 en 61 van de wetgeving op de stedebouw
dd. 29.3.1962 met wijzigingen, voorziet dat de ge-
meenteraad bouwverordeningen kan vaststellen. Zij
zijn onderworpen aan het advies van de bestendige
deputatie en aan de goedkeuring van de Koning.
in functie van deze wetgeving hebben verschillende
gemeentebesturen bouwverordeningen vastgesteld op
de bescherming van houtwallen en houtkanten en op
de aanplantingen in het algemeen. De eerste bouw-
verordeningen in deze zin werden u reeds in de eerste
helft van 1979 toegezonden voor goedkeuring.
Thans vijf jaar later wachten deze gemeenten nog
steeds op de goedkeuring van hun beraadslagingen in
verband met deze bouwverordeningen.
Mag ik de geachte Minister vragen:
1. wanneer deze bouwverordeningen op houtwallen,

houtkanten en op de aanplantingen zullen goedge-
keurd worden ;

2. op welke manier hij meent de noodzakelijke maat-
regelen te kunnen nemen voor het behoud van
houtwallen en houtkanten en met de aanplantin-
gen in brede zin.

Voorlopig antwoord

Gevolggevend aan zijn parlementaire vraag kan ik
het geachte lid mededelen dat de nodige informatie
om inhoudelijk te kunnen antwoorden gevraagd
wordt aan AROL.

Van zohaast  me deze gegevens worden overgemaakt,
zal ik niet nalaten een inhoudelijk antwoord te ver-
strekken.

Vraag nr. 151
van 17 mei 1984
van de heer F. GEYSELINGS

Beplantingsverordeningen - Stand van zaken

Bij lectuur van het Staatsblad stel ik vast dat de
Minister is overgegaan tot het goedkeuren van de
gemeentelijke beplantingsverordeningen van een aan-
tal gemeenten in Vlaanderen.
Graag ontving ik een antwoord op de volgende vra-
gen.
1. Welke gemeenten hebben een door de bevoegde

Minister goedgekeurde beplantingsverordening?

2. Welke gemeenten hebben een door de gemeente-
raad goedgekeurde beplantingsverordening die nog
niet door de Minister is goedgekeurd?

3. Welke gemeenten in Vlaanderen hebben nog geen
initiatieven genomen tot het goedkeuren van een
gemeentelijke beplantingsverordening?

Voorlopig antwoord

Gevolggevend  aan zijn parlementaire vraag kan ik
het geachte lid mededelen dat de nodige informatie
om inhoudelijk te kunnen antwoorden gevraagd
wordt aan AROL.

Van zohaast  me deze gegevens worden overgemaakt,
zal ik niet nalaten een inhoudelijk antwoord te ver-
strekken.

J. LENSSENS
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN LEEF-
MILIEU, WATERBELEID E N  ONDERWIJS

Vraag nr. 172
van 2 mei 1984
van de heer A. LARIDON

Z e e v i s s e r i j o n d e r w i j s  - Overgangsregeling personeels-
leden

Ik dank u voor uw antwoord op mijn vraag nr. 238
van 3 oktober 1983 waarbij u antwoordt dat niet aan
de statutaire toestand zal worden geraakt van de per-
soneelsleden-onderwijzer met het bijzonder getuig-
schrift van bekwaamheid tot het geven van zeevisse-
rijonderwijs. Mag ik hieruit besluiten dat voornoem-
de personeelsleden benoemd vóór l.g.1983 in het
zeevisserijonderwijs terecht alle verworven rechten
betreffende verdere bevorderingsmogelij kheid en se-
lectie kunnen laten gelden, zodat voor hen geen be-
roep moet gedaan worden op uitzonderlijke maat-
regelen of nieuwe artikelen (17, 19, 20, 24) van het
besluit van de Executieve van 28 juli 1983.

In het ander geval zou het invoeren van de nieuwe
artikelen voor deze personeelsleden afbreuk worden
gedaan aan de verworven rechten, zodat een over-
gangsmaatregel dringend nodig zou zijn teneinde deze
personeelsleden te beschermen in hun rechten op be-
vordering en selectie welke ze vóór de invoering van
het besluit van de Executieve bezaten.

Graag zou ik van de geachte Minister een zeer duide-
lijk antwoord vernemen of ja dan neen, de onderwij-
zers met speciaal getuigschrift en benoemd vóór de
invoering van het nieuwe besluit van de Executieve al
hun rechten op bevordering en selectie in het zeevis-
serijonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap kunnen
blijven behouden, wat volgens mij zeer billijk zou
zijn rekening houdende met benoeming, dienstjaren,
mogelijkheid tot bevordering vóór 28 juli 1983 en
plaatselijke toestand.

Voorlopig antwoord

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte

lid mede te delen dat onderzoekingen worden ver-



Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 16 - 5 juni 1984 635

richt. ten einde op zijn vraag te kunnen antwoor-
den.

Een definitief antwoord zal later verstrekt worden.

Vraag nr. 173
van 2 mei 1984
van de heer A. LARIDON

Zeevisserijonderwijs  - Tuchtmaatregelen voor de
leerlingen

Bij besluit van de Executieve van 28 juli 1983 werd
artikel 38 van het koninklijk besluit van 7 februari
1958 tot inrichting van het zeevaartonderwijs van de
Staat voor wat betreft het lager secundair zeevisse-
rijonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap opgeheven
(tuchtmaatregelen).

Mag ik aan de heer Minister vragen welke tuchtmaat-
regelen ten opzichte van de leerlingen ter vervanging
hij voorziet zowel in het rijks- als gesubsidieerd zee-
visserijonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap?

Voorlopig antwoord

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid mede te delen dat onderzoekingen worden ver-
richt. ten cindc op zijn vraag tc kunnen antwoor-
den.

Een definitief antwoord zal later verstrekt worden.

Vraag nr. 174
van 2 mei 1984
van de heer A. LARIDON

Op 28 juli 1983 werd zeer snel een besluit van de
Executieve in verband met het zeevisserijonderwijs
genomen. Betreffende de inhoud was alles nieuw voor
de personeelsleden in dit onderwijs en waren zij hele-
maal niet op de hoogte (uitgezonderd de directies)
van het gebeuren temeer daar alles zeer geheim ge-
houden werd door de leden van de onderwijscom-
missies zeevisserijonderwijs.

Als klap op de vuurpijl kwam dan in september het
nieuws dat er zelfs in geen enkele overgangsregeling
werd voorzien, teneinde alle verworvenheden van het
vóór 28.8.1983 benoemd personeel te vrijwaren.

De heer Minister meldde reeds dat niets aan de sta-
tutaire situatie der benoemde leerkrachten zou veran-
deren, waarmee ik mij volledig akkoord kan verkla-
ren. Toch wens ik te vragen of de heer Minister het
Executievebesluit zeer soepel zou willen toepassen
voor alle personeelsleden van het zeevisserijonder-
wijs welke reeds benoemd waren vóór de invoering
ervan. Teneinde de werkgelegenheid te vrijwaren, zou
het mij tevens aangenaam zijn ook voor de komende
schooljaren ten zeerste uit te kijken opdat het besluit
geen drama’s zou veroorzaken wat betreft ambtsver-
lies en wijziging waar dit niet nodig is.

Voorlopig antwoord

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid mede te delen dat onderzoekingen worden ver-
richt, ten einde op zijn vraag te kunnen antwoor-
den.
Een definitief antwoord zal later verstrekt worden.

Vraag nr. 175
van 2 mei 1984
van de heer A. LARIDON

Zeevisserijonderwijs - Verlofregeling bloedgevers

Bloedschenking en plasmagift zijn sociaal gezien ten
zeerste aan te moedigen en menslievende daden.
Mag ik u vragen of de personeelsleden uit het zeevis-
serijonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (rijks-
en gesubsidieerd) eveneens de mogelijkheid hebben
zoals voorzien in het overige onderwijs, bloed en
plasma te schenken tijdens de diensturen zonder ver-
lies van wedde noch anciënniteit. In alle openbare
diensten wordt een dag verlof toegestaan voor dit
doel, met behoud van wedde en anciënniteit.
Hopende op een positief antwoord, vraag ik de heer
Minister of hij de directie van de onder hem ressor-
terende scholen kan op de hoogte stellen van boven-
staand feit.

Voorlopig antwoord

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid mede te delen dat onderzoekingen worden ver-
richt, ten einde op zijn vraag te kunnen antwoor-
den.
Een definitief antwoord zal later verstrekt worden.

III. VRAGEN WAAROP NIET WERD GEANT-
WOORD BINNEN DE REGLEMENTAIRE
TERMIJN (R.v.O. art. 65, 5)

G. GEENS
VOORZITTER VAN DE VLAAMSE
EXECUTIEVE
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN ECONOMIE
EN WERKGELEGENHEID

Vraag nr. 38
van 13 februari 1984
van de heer A. LARIDON

Schoolpactcommissie - Deeltijdse  leerplicht

In de Nationale Schoolpactcommissie, in verband
met de leerplichtverlenging, wenste de commissie de
eigen autonomie en verantwoordelijkheid van de ge-
meenschappen voor de vorming, bedoeld bij artikel 4
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot her-
vorming van de instellingen, integraal te eerbiedi-
gen.
Hierbij verzocht de Schoolpactcommissie de gemeen-
schapsexecutieve alle nodige maatregelen te nemen
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opdat de vorming die voor de vervulling van de deel-
tijdse leerplicht in aanmerking komt effectief zou re-
kening houden met de levensbeschouwelijke ver-
scheidenheid in elke gemeenschap, dit volgens de
modaliteiten door elke gemeenschap zelf te bepalen.
Mag ik van de geachte Minister vernemen welke
maatregelen in dit verband reeds getroffen werden of
v.oorzien zijn om aan deze wens tegemoet te ko-
men?

Vraag nr. 80
van 8 mei 1984
van de heer J. DE MOL

BRT - Vlaamse administratie

De BRT behoort tot een van de eerste instituten (ad-
ministratie) die tot de regionale bevoegdheid beho-
ren. De oprichting van een Vlaamse administratie
heeft het probleem van een eventueel muteren van de
BRT naar de Vlaamse administratie niet opgelost.
1. Is een overgaan van de BRT naar de Vlaamse

administratie mogelijk ? Welke procedure moet
hiertoe gevolgd worden?

2. Om welke reden is een overgaan van de BRT naar
de Vlaamse administratie niet mogelijk?

3. Zal men in de toekomst deze overplaatsing moge-
lijk maken of maakt het specifiek statuut van de
BRT dit onmogelijk?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
K. Poma. Vice-Voorzitter van de Vlaamse Exccutie-
ve. Gemeenschapsminister van cultuur.

K. POMA
VICE-VOORZITTER VAN DE VLAAMSE
EXECUTIEVE
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR

Vraag nr. 235
van 19 april 1984
van de heer E. BEYSEN

BRT-TV  - Confessionele uitzendingen

Kan de geachte Minister mij. via het Bulletin van
Vragen en Antwoorden. mededelen hoeveel zendtijd,
uitgedrukt in minuten, er in de jaren 1980. 198 1.
1982 en 1983 besteed werd aan uitzendingen voor
confessionelen (katholieken. protestanten, anglicanen,
israëlieten, islamieten) en aan uitzendingen voor niet-
confessionelen, zowel wat de verscheidene omroepen
v a n  de radio (BRT 1, BRT 2, Wereldomroep, Regi-
onale Programma’s) als de beide netten van de tele-
visie betreft?
Uiteraard zouden ook de eigen uitzendingen van de
BRT, voor de confessionelen en niet-confessionelen,
zoals eucharistievieringen, missie-uitzendingen, pro-
testantse diensten, feesten voor de vrijzinnige jeugd
e.d.m. in het gevraagde overzicht hun plaats dienen
te vinden, naast uitzendingen ter gelegenheid van bij-
zondere plechtigheden (zoals het integraal weergeven
met Pasen van de zegening Urbi et Orbi rechtstreeks
per Eurovisie uit Rome, de zendtijd besteed aan pau-
selij ke reizen en aan soorgelijke manifestaties).

Vraag nr. 236
van 19 april 1984
van de heer E. BEYSEN

BR T-nieuwsdienst - Berichtgeving inzake cul ture le
manifestaties

Recente vaststellingen met betrekking tot BRT-uit-
zendingen. nopen mij eens te meer tot het stellen van
vragen.

1. a. Welke reden kan worden opgegeven opdat de
BRT-televisie en -radio verzuimen aanwezig te
zijn op het Cultuurcongres van het Liberaal
Vlaams Verbond (7 april 1984. Antwerpen)?

b. Het zou me interesseren te vernemen welke
preciese criteria worden gehanteerd om uit te
maken aan welke manifestaties de BRT-
nieuwsdienst (televisie en radio) al dan niet
een verslag wijdt.

 Het jeugdprogramma Zeppelin (BRT-televisie)2.
uitgezonden op woensdag 1 1 april 1984 was eens
te meer een illustratie van geleide informatie. Op
uitvoerige wijze werd aandacht besteed aan de
recente vakbondsacties.

Hierbij was het opvallend dat in een informatief
programma - gericht tot dc jeugd - het bestaan
van vakbonden  eenzijdig werd naar voor ge-
bracht. zowel op het vlak van de organisatie van
dc vakbond. als op het vlak van dc aangewende
illustraties. zodanig dat informatie  eigenlijk neer-
kwam op indoctrinatie.

a. Hoe komt het dat. ondanks herhaaldelijk ge-
lij kaardigc opmerkingen worden geformuleerd,
men steeds flagranter inbreuk pleegt op de re-
gels van dc objectieve informatie waaraan de
BRT zich. ingevolge haar statuut. dient te hou-
den?

b. Gezien alle klachten blijkbaar zonder gevolg
blijven, dringen doortastende maatregelen zich
bijgevolg op.

Graag vernam ik van de Minister hoe hij uiteindelijk
een einde zal stellen aan het bewust negeren van de
objectiviteitsregels?

Vraag nr. 238
van 27 april 1984
van de heer J. VALKENIERS

Koninklijke Maatschappij de Vrienden van het Mu-
seum van Gent - Werking

Een vzw Koninklijke Maatschappij de Vrienden van
het Museum van Gent (eigenlijk Société Royale des
Amis du Musée de Gand) heeft als ,,geplande activi-
teiten voor 1984” niets anders dan twee Franstalige
voordrachten en een reis naar Frankrijk. Ze werkt
trouwens samen met ,, Le Cercle artistique et littérai-
re” en met ,, Les Amitiés françaises”, beide ook van
Gent.

Is de Minister het hiermede eens?
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Vraag nr. 240
van 27 april 1984
van de heer N. DE BATSELIER

Op 7 april 1983 heeft de gemeenteraad van Dender-
monde de behcersorgancn van de Intercommunale
Olympos aangesteld.
Reeds werd tegen de vroegere samenstelling klacht
neergelegd. omdat het Cultuurpact niet werd geëer-
bicdigd.
De Vaste Nationale Cultuurpactcommissie heeft
trouwens de samenstelling niet in overeenstemming
met het Cultuurpact bevonden.
Nu heeft ook de Raad van State in zijn arrest van 28
februari 1984 in dc zaak stad Dendermonde tegen de
Vaste Nationale Cultuurpactcommissie de gemeente
in het ongelijk gesteld.
Dit betekent dat het benoemingsbesluit van de leden
van dc beheerraad  in de intercommunale  Olympos
moet v e r n i  worden cn dat er een nieuwe benoe-
ming zal moeten gcorganisccrd worden. conform het
Cultuurpact.
Hoev eel tijd heeft de gemeente hiervoor?

R. STEYAERT
G E M E E N C H A P S M I N I S T E R  VAN G E Z I N  E N
WELZIJNSZORG

Vraag nr. 10
van 19 december 1983
v a n  de heer J .  VAN ELEWYCK

Het ECC-Tcnnistornooi tc Antwerpen bereikt onmis-
kenbaar een groot publiek. Dc jongste weken doen
steeds meer geruchten dc ronde over financiële eisen.
gcstcld door de organisatoren.  om enkele top-vedettes
nóg meer miljoenen te kunnen betalen.

Het is belangrijk tc weten of. en in welke mate. open-
bare middelen werden worden aangewend of toege-
zegd voor dit initiatief.

De geachte Minister gelieve mij dan ook mede te
delen of. en z o  ja voor welke bedragen. zijn diensten
en of onder zijn gezag of toezicht staande instellingen
in 1983 dit tornooi hebben gesubsidieerd.
Welke bedragen werden voor 1984 toegezegd?
N.B.: Deze vraag werd aan alle Gemeenschapsminis-
ters gesteld.

Vraag nr. 34
van 22 maart 1984
van de heer J. GABRIELS

Dc zogenaamde expansiewetgcving met alle daaruit
v loeiende wetten. maatregelen cn besluiten heeft

vooral de bedoeling gehad om de onevenwichten tus-
sen de regio’s in Vlaanderen vooral op het vlak van
tewerkstelling te verminderen ofwel volledig te doen
verdwijnen. Onderzoek ter zake heeft echter duidelijk
gemaakt dat er nog steeds enorme ongelijkheden be-
staan tussen de verschillende regio’s. In tijden van
crisis wordt dit nog versterkt: de grote structurele
werkloosheid in het Limburgse en in de Antwerpse
Kempen zijn daar bekende voorbeelden van.

De socio-economische en sociaal-culturele uitbouw
van achterblijvende regio’s blijft achterwege.

ik in dit verband van deGraag had
vernomen.

geachte Minister

Is de Minister ervan overtuigd dat een aantal re-
gio’s in Vlaanderen c.q. België een steeds grotere
achterstand oplopen ten aanzien van de doorsnee
Vlaamse c.q. Belgische regio?

Welke regio’s acht dc Minister het meest getrof-
fen ?

Welke stappen heeft uw departement tot op heden
ondernomen om met name structureel achterge-
bleven gebieden tc ondersteunen?

Acht u het niet noodzakelijk in uw bevoegdheid
om extra inspanningen te leveren voor deze gebie-
den ?

In hoeverre heeft u met collega-Ministers overleg
gepleegd om een . . hernieuwd regionaal beleid" tot
stand te brengen voor deze gebieden?

N.B.: Deze vraag werd aan alle Vlaamse Gemeen-
schapsministers gcstcld.

Vraag nr. 38
van 6 april 1984
van de heer .J. VALKENIERS

De ervaring wijst uit dat wanneer het opvoed(st)ers-
team van een leefgroep met gedragsmoeilijke kinde-
ren met één full-time functie wordt verminderd. na
een zeer korte tijd al. de belangrijkste materiële maar
vooral pedagogische opdrachten niet meer uitgevoerd
kunnen worden en dat de druk op de andere op-
voed(st)ers in belangrijke mate toeneemt.

Om aan zulke onhoudbare en pedagogisch onverant-
woorde situatie een oplossing te kunnen bieden, is
een derogatie dan niet mogelijk op deze vervangings-
stop voor MPI’s  waar de populatie ten minste voor
25 procent uit kinderen met karakterstoornissen (ca-
tegorie 14) bestaat?

Vraag nr. 40
van 12 april 1984
van de heer J. GABRIELS

De huidige Gemeenschapsregering heeft steeds de be-
doeling gehad om de onevenwichten tussen de regio’s
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in Vlaanderen weg te werken vooral op het vlak van
de tewerkstelling. Onderzoek ter zake heeft echter
duidelijk gemaakt dat et nog steeds enorme ongelijk-
heden bestaan tussen de verschillende regio’s.

In tijden van crisis wordt dit nog versterkt; de grote
structurele werkloosheid in het Limburgse en in de
Antwerpse Kempen zijn daar het bekende voorbeeld
van. De sociaal-economische uitbouw van achterblij-
vende regio’s blijft achterwege.

Graag had ik in dat verband van de geachte Minister
het volgende vernomen.

Welke stappen heeft uw departement tot op heden
ondernomen om met name structureel achterge-
bleven gebieden te ondersteunen?

Acht u het niet noodzakelijk in uw bevoegdheid
om extra inspanningen te leveren voor deze gebie-
den?

In hoeverre heeft u met collega-ministers overleg
gepleegd om een hernieuwd regionaal beleid tot
stand te brengen voor deze gebieden?

De huidige Gemeenschapsregering heeft steeds de be-
doeling gehad om de onevenwichten tussen de regio’s
in Vlaanderen weg te werken vooral op het vlak van
de tewerkstelling. Onderzoek ter zake heeft echter
duidelijk gemaakt dat er nog steeds enorme ongelijk-
heden bestaan tussen de verschillende regio’s.
In tijden van crisis wordt dit nog versterkt: de grote
structurele werkloosheid in het Limburgse en in de
Antwerpse Kempen zijn daar het bekende voorbeeld
van. De sociaal-economische uitbouw van achterblij-
vende regio’s blijft achterwege.
Graag had ik in dat verband van de geachte Minister
het volgende vernomen.

Welke stappen heeft uw departement tot op heden
ondernomen om met name structureel achterge-
bleven gebieden te ondersteunen?
Acht u het niet noodzakelijk in uw bevoegdheid
om extra inspanningen te leveren voor deze gebie-
den?

N.B. : Deze vraag werd aan alle Gemeenschapsminis-
ters gesteld.

In hoeverre heeft u met collega-ministers overleg
gepleegd om een hernieuwd regionaal beleid tot
stand te brengen voor deze gebieden‘?N.B. : Deze vraag werd aan alle Gemeenschapsminis-

ters gesteld.

J. BUCHMANN
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN
HUISVESTING

Vraag nr. 34
van 12 april 1984
van de heer J. GABRIELS

Structureel achtergebleven regio’s - Steun


