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1. 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. 74
van 23 juli 1986
van de heer M. DIDDEN

Limburgse slachthuizen - Subsidiëring

In het kader van de structuurverbeteringen die wen-
selijk en noodzakelijk zijn in de Limburgse slachthui-
zen werd een dossier opgemaakt waardoor de vijf
Limburgse slachthuizen een tussenkomst van 75. mil-
joen frank vragen in de herstructureringen die in deze
slachthuizen plaatshebben.

Ter zake had ik gaarne het volgende van u vemo-
men.

1. Of uw Ministerie inzake dit dossier bij het FEO-
GA heeft aangedrongen teneinde subsidiëring te
bekomen?

2. Werd er door uw diensten een belofte van subsi-
diëring gedaan of overweegt u zulks in de eerst-
volgende tijd?

Ik zou u dank weten indien u mij op deze vragen een
antwoord zou kunnen geven.

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
P. Deprez, Gemeenschapsminister van Externe Be-
trekkingen.

Antwoord

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

1. De Administratie Economie en Werkgelegenheid
heeft niet de bevoegdheid om rechtstreeks contact
te nemen met de EOGFL-Diensten van de EEG
teneinde er een of ander dossier te verdedigen. De
EOGFL-dossiers worden bij de Commissie inge-
leid door het Ministerie van Landbouw. Wel is
het zo dat investeringsprogramma’s waarvoor een
EOGFL-toelage wordt gevraagd voorafgaandelij k
een minimum steun, zijnde een geactualiseerde
steun gelijk aan 5 % van de investeringen, dienen
te bekomen vanwege de Vlaamse Gemeenschap.

Verder dient opgemerkt te worden dat mijn Ad-
ministratie momenteel geen aanvragen om inves-
teringssteun vanwege Limburgse slachthuizen in
haar bezit heeft. Misschien doelt het geachte lid
op investeringen welke plaats hebben in openbare
slachthuizen in Limburg. Deze vallen echter on-
der de bevoegdheid van de heer Pede, Minister
van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelij-
ke Ordening.

2. Gezien mijn diensten niet in het bezit zijn van
aanvragen vanwege de Limburgse slachthuizen is
deze vraag dan ook zonder voorwerp.

Vraag nr. 78
van 8 augustus 1986
van de heer P. BREYNE

ExpanSiesteun  - Criteria

Op 30 juli 1986 maakte de Vlaamse Executieve be-
kend dat een expansiesteun werd toegekend voor een
investering van toeristische infrastructuur (een bun-
galowpark) in Noord-Limburg, met name in Lom-
mel-Peer, gerealiseerd door een Nederlandse groep.

Eerdere vergelijkbare investeringen van toeristische
infrastructuur in ontwikkelingsgebieden werden door
de Executieve niet weerhouden voor expansiesteun
(hoewel er een vergelijkbare tewerkstellingsaangroei
gerealiseerd wordt, en de investering gebeurde door
een Vlaamse investeerder), en dit in het kader van
een zgn. nieuw beleid van grotere selectiviteit ter
zake.

Dit doet de vraag rijzen naar de gehanteerde criteria
en normen bij het toekennen van expansiesteun aan
toeristische investeringen (bungalowparken, pretpar-
ken en dgl.). Of wordt een of ander geografisch ele-
ment mee in aanmerking genomen?

Ik zou de geachte Voorzitter van de Executieve dan
ook dank weten mocht hij mij omstandig kunnen
inlichten over de toegepaste ,, selectiviteitscriteria”.

Antwoord

Inzake toekenning van expansiesteun voor investe-
ringen van de toeristische infrastructuur wordt enkel
steun toegekend aan investeringen in betrekking met
uitbouw en aanpassing van de logiesvoorzieningen.
Investeringen betrekking hebbend op de recreatieacti-
viteit worden niet gesteund.

De richtlijnen werden strikt toegepast in het geval te
Lommel waarnaar het geachte lid verwijst.

Vraag nr. 79
van 8 augustus 1986
van de heer J. PEPERMANS

Terugreispremie voor werkloze gastarbeiders - Toe-
kenning

In verband met de komende sluiting van een belang-
rijk staalbedrijf te Vilvoorde in september a.s, berei-
ken mij berichten als zou voor de buitenlandse werk-
nemers de ,, economische ” gouden afscheidshand-
druk nog eens worden aangevuld met de ,, terugreis-
premie” voor werkloze gastarbeiders, zoals voorzien
in de wet van 20.1.1985, art. 146 tot 153 en de KB’s
van 17.7.1985 en 23.7.1985 dienaangaande.

Kan de geachte Minister mij meedelen of deze kop-
peling inderdaad wordt gemaakt en zo ja, is dit wet-
telijk, gezien men normaliter meer dan één jaar stem-
pelgerechtigd moet zijn?
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Antwoord

De Voorzitter van de Vlaamse Executieve is niet op
de hoogte van de voorgenomen sluiting van een be-
langrijk staalbedrijf te Vilvoorde. Derhalve kan de
informatie waarover het geachte lid blijkt te beschik-
ken niet bevestigd worden.

Verder wordt het geachte lid erop gewezen dat de
toekenning van de terugreispremie voor werkloze
gastarbeiders tot de bevoegdheid behoort van de Mi-
nister van Arbeid en Tewerkstelling.

Vraag nr. 82
van 14 augustus 1986
van de heer M. DESUITER

T-Service in West- Vlaanderen - Werking

Sedert 1985 werkt ook in West-Vlaanderen een T-
Service.

Regelmatig verneem ik opmerkingen uit de Horeca-
sector dat het verlangde personeel niet direct ter be-
schikking kan gesteld worden.

Graag vernam ik hoeveel tussenkomsten verleend
werden door de T-Service in West-Vlaanderen.

Welke conclusies werden nà één jaar werking door de
betrokken diensten getrokken?

Antwoord

Met betrekking tot zijn schriftelijke vraag kan aan het
geachte lid, het volgende worden meegedeeld omtrent
de werking van de T-Service in Vlaanderen.

Rol ten aanzien van de horecasector

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft steeds
een bijzondere aandacht aan de dag gelegd ten aan-
zien van de problemen die zich stellen in de horeca-
sector; zo voorziet de traditionele bemiddeling een
snelle procedure (de zogenaamde extra’s - A6H) die
heel soepel inspeelt op de specifieke noden van deze
sector en waarvan een zeer regelmatig gebruik wordt
gemaakt. Tewerkstelling voor één of twee dagen
wordt op deze manier, met een minimum aan forma-
liteiten, door de traditionele bemiddeling gereali-
seerd. Deze dienstverlening, waarvoor een beroep
kan worden gedaan op alle als werkzoekende inge-
schreven werklozen (horecapersoneel), kent erg veel
bijval.

Wat de uitzendbaarheid betreft, beschikt de RVA
voor de provincie West-Vlaanderen (en meer bepaald
dàt deel van de provincie dat uitgesproken belangrijk
is voor het toerisme) over een T-Service agentschap
in Brugge (Oostkust) en een klassiek plaatsingskan-
toor in Oostende (Westkust) van waaruit aanvragen
voor uitzendarbeid worden overgemaakt.

Hoewel geen cijfergegevens bekend zijn van de te-
werkstelling via T-Service in de horecasector, blijkt
toch duidelijk uit de praktijk (o.m. uit het beperkt
aantal aanvragen) dat de sector slechts in geringe
mate gebruikt maakt van uitzendarbeid.

Hiervoor zijn wellicht volgende redenen aan te stip
pen:
1. de andere mogelijkheden van tewerkstelling eigen

aan de sector: vakantiewerk, tewerkstelling van
jobstudenten;

2. het wettelijk kader: CAO nr. 36 (BS 6.1.82) die de
uitzendarbeid regelt. De voorwaarden en de voor-
schriften die deze CAO oplegt lijken remmend te
werken ten aanzien van de horecabedrijven die
vaak beperkt gestructureerd zijn (familiebedrij-
ven, kleine bedrijven) en de vaak zeer korte ter-
mijnen waarvoor uitzendpersoneel in aanmerking
komt. Hierbij en enigszins ter bevestiging van het
voorgaande, weze aangestipt dat T-Service wel
aanvragen ontvangt van meer gestructureerde be-
drijven en voor langere termijnen;

3. de reeds geciteerde rol van de traditionele arbeids-
bemiddeling.

Tussenkomsten van de T-Service in West-Vlaande-
ren

Sectoriële cijfers van het aantal tussenkomsten zijn
niet voorhanden.
Sinds het opstarten van T-Service Brugge in april
1985 werden 1.221.141 bezoldigde uren genoteerd, als
volgt verdeeld :

1985 1986
j a n u a r i 75.441
februari - 78.361
Maart

65248
92.264

April 95.940
Mei 69.870 85.588
Juni 63.631 99.187
Juli 56.514 73.506
Augustus 57.198
September 59.473
Oktober 74.299
November 75.670
December 98.951

Na één jaar werking van T-Service Brugge mag men
stellen dat:

1. wat de horecasector betreft, de samenwerking met
deze vrij beperkt is, wegens de kleine vraag naar
uitzendkrachten;

2. wat de tewerkstelling van uitzendkrachten in het
algemeen betreft, T-Service Brugge zeker haar
deel op de markt inneemt (zie onderstaande ta-
bel).

Aantal bezoldigde uren (absolute
Vlaamse Gewest - 1986

Agentschap Gent Ant-
werpen Brugge Has-

selt
Vil-

voorde

Januari 92.942 40.528 75.441 68.546 30.101
Februari 85.669 36.834 78.361 45.223 27.385
MZiíirt 97.25 1 43.029 92.264 57.710 31.317
April 98.284 55.609 95.940 73.593 27.199
Mei 99.847 65.599 85.588 75.944 35.942
Juni 110.103 64.632 99.187 75.321 46.801
Juli 89.328 50.502 73.506 57.515 42.537

cijfers) in het
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Vraag nr. 84
van 22 augustus 1986
van de heer M. DIDDEN

SER V-Aanbeveling inzake compensatiebestellingen in
het kader van militaire bestellingen - Wegwerking
van Vlaamse achterstand

Op 10 juli heeft de Sociaal Economische Raad voor
Vlaanderen een aanbeveling opgemaakt omtrent de
compensatiebestellingen in het kader van de militaire
bestellingen en de achterstand ter zake van Vlaande-
ren.

Mag ik u vragen of de Vlaamse Executieve ingevolge
deze aanbeveling bij de nationale Regering zal aan-
dringen om de beschikbare gegevens, die verzameld
worden door de Belgische Dienst van het Bedrijfs-
leven en de Landbouw, en die moeten toelaten een
grondige sociaal-economische evaluatie over deze
aangelegenheid te maken, spoedig ter beschikking te
laten komen van uw Regering.

Ik zou u dank weten indien u mij op deze vraag een
antwoord zou kunnen geven.

Antwoord

De aanbevelingen door de Sociaal Economische Raad
voor Vlaanderen gemaakt omtrent de compensaties
in het kader van de militaire bestellingen en de ach-
terstand van Vlaanderen op dit vlak, worden met de
grootste aandacht behandeld.

In dit verband heb ik steeds gepleit voor een volledi-
ge uitvoering van de in 1982 besliste globalisatie,
naast een nieuwe globalisatie voor bijkomende toe-
komstige bestellingen en de nodige inspraak vanwege
het Vlaamse Gewest via de uitbreiding van de werk-
zaamheden van de Fl6-werkgroep.

De specifieke vraag betreft het ter beschikking krijgen
van de gegevens, verzameld door de Belgische Dienst
van het Bedrijfsleven en de Landbouw teneinde tot
een volledige evaluatie te kunnen overgaan. In dit
verband heb ik nog recentelijk bij de Minister van
Economische Zaken die hiervoor bevoegd is, de ver-
eiste stappen ondernomen. Tot op heden werd hier-
aan echter geen gevolg gegeven.

Vraag nr. 85
van 27 augustus 1986
van de heer J. GABRIELS

Nationale Kas voor Beroepskrediet - Regionalisering
Waarbor&onds

Volgens artikel 6,s 1, VI, 4e van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
zijn de Gewesten niet bevoegd wat het bij de Natio-
nale Kas voor Beroepskrediet opgerichte Waarborg-
fonds betreft.

A contriaro volgt hieruit voort dat de Gewesten voor
het overige wel bevoegd zijn inzake beroepskrediet.

Vijf jaar na het in voege treden van deze wet schijnt
nochtans niet veel vooruitgang geboekt op dit ter-
rein.

Wat is de stand van zaken ter zake? Wat heeft de
Vlaamse Executieve reeds gedaan ter uitvoering van
deze regionalisering?

Antwoord

Bij verzoekschrift van 27 juli 1984 vroeg de Vlaamse
Executieve aan het Arbitragehof de vernietiging van
de wet van 13 juli 1983 ,, houdende aanpassing van
de wettelijke opdracht van de Nationale Kas voor
Beroepskrediet en van het bij de wet van 4 augustus
1978 tot economische heroriëntering in deze Kas op-
gerichte Participatiefonds, ten einde de toegang van
de kleine en middelgrote ondernemingen en van de
zelfstandigen tot het risicodragend kapitaal te bevor-
deren “.

Dit beroep werd door het Arbitragehof tijdens zijn
openbare terechtzetting van 25 februari 1986 verwor-
pen. In zijn arrest (Belgisch Staatsblad van 19 maart
1986) geeft het Arbitragehof zijn visie over de notie
,, kredietpolitiek” :

,, Het begrip ,, kredietpolitiek” omvat het geheel van
maatregelen van wetgevende of verordenende aard
die erop gericht zijn het kredietwezen te organiseren,
met name de hoeveelheid en de aard van de krediet-
verlening door private en openbare kredietinstellin-
gen en andere personen, te beïnvloeden en te regelen
alsmede de reglementering van de financiële markt-
structuur.
Naar luid van artikel 6, 0 1, VI, 3’, van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 zijn de gewesten bevoegd
voor ,, de gewestelijke aspecten van de kredietpoli-
tiek, onverminderd de regels voorgeschreven in het
kader van de nationale munt- en kredietpolitiek”.

Uit die tekst blijkt dat de globale kredietpolitiek in
wezen nationaal gebleven is : artikel 6, 9 1, VI, 3’,
vermeldt niet een ,, gewestelijke kredietpolitiek”,
maar wel ,,gewestelijke aspecten” van een nationale
kredietpolitiek, wat impliceert dat de gewestelijke be-
voegdheden t.a.v. deze materie in het nationale be-
leid moeten worden ingepast en zich situeren binnen
het normatieve kader van de economische en mone-
taire unie “.

Artikel 5, 0 1, van de wet van 4 augustus 1978 tot
economische heroriëntering (Belgische Staatsblad van
17 augustus 1978) bepaalt uitdrukkelijk dat met het
oog op het bekomen van rentetoelagen voor investe-
ringen - door KMO te realiseren en te financieren
met krediet - de door de kredietinstelling gevraagde
rentelast de normale rentelast, door de Nationale Kas
voor Beroepskrediet toegepast voor dergelijke ver-
richtingen, niet mag overschrijden.

Krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 is
er geen enkele rechtsgrond die de nationale Regering
er toe kan verplichten de bevoegdheden inzake de
Nationale Kas voor Beroepskrediet over te dragen
aan de gewesten.
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L. WALTNIEL
VICE-VOORZITI’ER VAN DE VLAAMSE
EXECUTIEVE
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN FINANaN
EN BEGROTING

Vraag nr. 12
van 14 augustus 1986
van de heer L. VANVELTHOVEN

Openbare besturen in de Provincie Limburg - Stand
van zaken en personeelsbezetting

Graag zou ik van de geachte Gemeenschapsminister
voor de provincie Limburg de lijst ontvangen van de
gemeenten waar buitendiensten van de besturen en/of
parastatale instellingen waarvoor hij verantwoorde-
lijk is, gevestigd zijn.
Eveneens zou ik willen vernemen hoeveel personeels-
leden van die diensten nu in elk van de vermelde
gemeenten werken.

Antwoord

In antwoord op zijn vraag die gesteld werd aan alle
Gemeenschapsministers, heb ik de eer het geachte lid
mede te delen dat ik als Gemeenschapsminister van
Financiën en Begroting enkel bevoegd ben voor het
financieel toezicht op de parastatale instellingen die
gevestigd zijn in de Provincie Limburg.
Ter zake verwijs ik het geachte lid naar de bepalingen
van de wet van 16 maart 1954 betreffende de contro-
le op sommige instellingen van openbaar nut.
De Gemeenschapsministers belast met de hoofd-
voogdij over de parastatalen zijn bevoegd U de ge-
vraagde inlichtingen mede te delen. Voor wat de per-
soneelsleden betreft van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap inclusief de buitendiensten
ervan, dient het antwoord door de Voorzitter van de
Vlaamse Executieve te worden gegeven.
N.B.: Deze vraag werd aan de Gemeenschapsminis-
ters gesteld.

R. STEYAERT
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN GEZIN EN
WELZIJNSZORG

Vraag nr. 37
van 22 juli 1986
van mevrouw M. VOGELS

Onderzoeksprojecten - Opdracht, steun en financie-
ring

Kan de geachte Minister mij meedelen aan welke
onderzoeken zij, in het kader van haar opdracht als
Gemeenschapsminister voor Gezin en Welszijnszorg,
haar medewerking verleent?
Meer precies tot welke onderzoeken, hetzij weten-
schappelijke in klassieke zin, hetzij onderzoeken in
brede zin zoals actie-onderzoeken of projecten hebt u
opdracht gegeven en aan welke instelling gaf u die
opdracht?
Welke ondenoeksopdracht financiert u, volledig of
gedeeltelijk via uw budget?

Welke onderzoeken ondersteunt u officieel vanuit uw
Kabinet, eventueel zonder ze te financieren?

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat ik in
het kader van mijn opdracht als Gemeenschapsmi-
nister van Gezin en Welzijnszorg mijn financiële
steun zal verlenen aan de hierna vermelde onder-
zoeksprojecten.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bevolkingsevolutie en Technische verandering :
een toekomstverkenning voor Vlaanderen : VUB,
Prof. Lesthaeghe
Vruchtbaarheidsregelend gedrag : RUG, Prof.
Thiery
Veranderende gezinspatronen. Een-ouder gezin-
nen versus fusiegezinnen: KUL, Prof. Dumon
Impact van de nieuwe genetische technologie op
de bevolking: KUL, Prof. Van Den Berghe
Simultatieonderzoek. Leefstudie van Minder-Va-
liden in het Fonds 81: UFSIA, Prof. Breda
Sociaal-economisch onderzoek van de beleids-
maatregelen inzake gezinsarbeid : UFSIA, Prof.
De Wachter
Jeugd in crisis en de sociaal-economische beteke-
nis van het gezin: VUB, Prof. Vuchelen, Prof.
Louckx
Technologie voor gehandicapten: KUL, Dr. Ir.
Spaepen
Permanent systeem inzake registratie van migran-
ten. Problematiek van de interlandelijke adoptie :
KUL, Prof. Dumon
Invoering boekhoudplan en rapporteringssy-
steem: Arthur Anderson  en Co
Leefsituatie van gehandicapten en tewerkstellings-
problematiek : HIVA, Leuven
Algemene preventie in de jeugdbescherming:
KUL, Prof. Walgrave

Vraag nr. 38
van 24 juli 1986
van de heer M. DIDDEN

OCM W - Betaalbaarstellingen

Is het mogelijk mij mee te delen of het tot de uitslui-
tende bevoegdheid behoort van een vast Bureau van
het OCMW om de betaalbaarstellingen goed te keu-
ren, tenminste indien er een dergelijk Bureau werd
opgericht?
Ik zou u dank weten indien u mij op deze vraag een
antwoord zou kunnen geven.

Antwoord

Hierbij heb ik de eer het geachte lid mede te delen
dat overeenkomstig artikel 27, § 1, le lid van de orga-
nieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, het vast Bureau
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bevoegd is voor het afhandelen van de zaken van
dagelijks bestuur.

Daarnaast kan de raad bovendien andere wel om-
schreven bevoegdheden overdragen, die evenwel
steeds kunnen herroepen worden.

De bevoegdheid tot goedkeuring van de betaalbaar-
stellingen wordt in principe dan ook bepaald door de
aard van de aangelegenheid waarop de uitgave be-
trekking heeft.

In de praktijk wordt voornoemde bevoegdheid veelal
overgedragen aan het vast bureau voor welbepaalde
uitgaven en/of tot beloop van een vooraf vastgesteld
bedrag.

Vraag nr. 39
van 29 juli 1986
van de heer J. VAN ELEWIJCK

Huisvesting gastarbeiders - Subsidies

Op welke posten worden voor elk van de jaren 1985
en 1986, in uw begroting subsidies voorzien voor de
huisvesting van gezinnen van gastarbeiders? Hoe
groot zijn deze kredieten?

Zijn deze kredieten bestemd voor de verwerving van
woningen, of gaat het hier om huurtoelagen?

Worden deze subsidies rechtstreeks aan betrokkenen
toegekend, dan wel via bijvoorbeeld de maatschap-
pijen voor sociale woningbouw? Volgens welke crite-
ria gebeurt deze subsidiëring?
N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
P. Akkermans, Gemeenschapsminister van Huisves-
ting.

Antwoord

Hierbij heb ik de eer het geachte lid het volgende
mede te delen.

In de begroting van Gezin en Welzijnszorg is er geen
enkel krediet ingeschreven om subsidies te verlenen
voor de huisvesting van gezinnen met gastarbeiders.

Dit valt buiten mijn bevoegdheid.

Wel ontvangen er een aantal organisaties een wer-
kingstoelage via de feitelijke vereniging van de huur-
dersverenigingen. Voor 1985 was dit 360.000 F op
artikel 33.12.02 ,, Toelagen aan migrantenorganisa-
ties22. In totaal zijn er 6 organisaties verspreid over
heel Vlaanderen die een toelage ontvangen. Zij probe-
ren mede te werken aan de oplossing van de huisves-
tingsproblematiek voor migranten via begeleiding,
voorlichting - vorming en belangenverdediging. Voor
1986 zijn deze aanvragen nog in onderzoek en zal er
wellicht eenzelfde bedrag worden toegekend.

Vraag nr. 40
van 29 juli 1986
van de heer R. VAN STEENKISTE

Inspraakverplichtingen en openbaarheidsverplichtin-
gen voor het eigen bevoegdheidsterrein - Regeling

Sinds enkele jaren is de inspraakgedachte en open-
baarheidsgedachte sterk in opmars. Er wordt gepleit
voor meer openheid vanwege de overheid ten opzich-
te van de burgers. In dit verband zijn door de diverse
partijen wetsvoorstellen neergelegd.
Nochtans bestaan er reeds op veel vlakken inspraak-
bepalingen en openbaarheidsbepalingen, her en der
verspreid over de verschillende materies.
Gaarne vernam ik in dit verband volgende zaken
voor wat het eigen bevoegdheidsterrein betreft.
1. Welke inspraakverrichtingen en openbaarheids-

verplichtingen er reeds bestaan?
2. Welke is de basis voor deze verplichtingen bij-

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

Antwoord

In antwoord op de vraag van het geachte lid kan ik
hem mededelen dat de inspraak in de welzijnssecto-
ren geregeld is via 4 Vlaamse Hoge Raden.
1.

2.

3.

Inzake het gehandicaptenbeleid is de inspraak ge-
organiseerd via de Vlaamse Hoge Raad voor de
Minder-valide personen, opgericht bij koninklijk
besluit van 16 december 1981.
Deze Raad is samengesteld uit leden die ter zake
bevoegd zijn wegens hun deelneming aan de acti-
viteiten van organisaties die zich voor minder-
valide personen interesseren of wegens hun socia-
le of wetenschappelijke activiteiten, heeft als op-
dracht, op eigen initiatief of op verzoek van de
Vlaamse Executieve, advies uit te brengen over
alle aangelegenheden die de minder-valide perso-
nen betreffen.
De Vlaamse Hoge Raad voor het Gezin, opgericht
bij koninklijk besluit van 4 augustus 198 1, brengt
op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse
Executieve, advies uit over alle aangelegenheden
die het gezin aanbelangen en die met name be-
trekking kunnen hebben op het materieel levens-
peil, op het juridisch statuut en op de psycho-
sociale ontplooiing voor het gezin, alsmede op
alles wat de sociale, economische en culturele ont-
wikkeling ervan kan bevorderen, onder meer over
ontwerpen of voorstellen van decreet en ontwer-
pen van besluit of verordening.
De Vlaamse Hoge Raad voor de Migranten, opge-
richt bij besluit van de Vlaamse Executieve van 3
maart 1982, heeft als opdracht aan de Vlaamse
Executieve op verzoek van deze, dan wel op eigen
initiatief advies uit te brengen over alle aangele-
genheden die de migranten betreffen.
Deze Raad is samengesteld uit zes leden op voor-
stel van de begeleidings- en onthaaldiensten, ze-
ven leden op voorstel van verenigingen van mi-
granten, vier leden op voorstel van de meest re-
presentatieve vakorganisaties en drie leden die
zich om het algemeen welzijn van de migranten
bekommeren.
De Vlaamse Hoge Raad van Migranten is derwij-
ze samengesteld dat ten minste een derde van de
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leden en van hun plaatsvervangers migranten
zijn.

4. De Vlaamse Hoge Raad voor de Derde Leeftijd,
opgericht bij besluit van de Vlaamse Executieve
van 27 oktober 1982, heeft als opdracht aan de
Vlaamse Executieve, op verzoek van deze of op
eigen initiatief advies uit te brengen over alle aan-
gelegenheden die de derde leeftijd betreffen.
De Vlaamse Hoge Raad voor de Derde Leeftijd is
samengesteld uit leden die speciaal bevoegd zijn
inzake aangelegenheden die de derde leeftijd be-
treffen, wegens hun deelneming aan de werkzaam-
heden van organisaties die zich actief met de der-
de leeftijd inlaten of wegens hun sociale of weten-
schappelijke activiteiten.

Indien het geachte lid het wenst, kan ik hem steeds
een overzicht van de uitgebrachte adviezen van ho-
gergenoemde adviesorganen toezenden.

J. LENSSENS
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN VOLKS-
GEZONDHEID EN LEEFMILIEU

Vraag nr. 180
van 14 april 1986
van de heer J. GABRIELS

Afialwatercollector  langsheen Albertkanaal - Kost-
prijs, werkingskosten, bijdrage bedrijven en perso-
neelsbezetting

Men heeft altijd beweerd dat de bedrijven de exploi-
tatiekosten van de collector moeten betalen. De wet
op de bescherming van de oppervlaktewateren van 26
maart 1971 regelt o.m. het aandeel van de indu-
strie.
Graag had ik van de geachte Gemeenschapsminister
een antwoord vernomen op de volgende vragen.
1.

2.

3.

4.

5.

Hoeveel bedroeg tot op heden de totale kostprijs
van de afvalwatercollector langs het Albertka-
naal? Mag ik daarbij een gedetailleerde opgave
van de kosten? Welke werken werden nog bijko-
mend uitgevoerd om deze collector alsnog opera-
tioneel te maken?
Bestaat er reeds enig idee hoeveel de exploitatie
van deze collector tot op heden heeft gekost?
Hoeveel bedraagt de jaarlijkse afbetaling van deze
collector aan kapitaal en intresten?
Hoeveel personeelsleden zijn er tot op heden in
dienst voor deze collector? Welke activiteiten
worden dienaangaande tot op heden verricht?
Hoeveel bedragen jaarlijks de bestede sommen
aan de normale onderhoudswerkzaamheden?
Welke ramingen zijn tot op heden gemaakt voor
de bijdrage van de bedrijven? Welke bedrijven
zijn dit? Tegen welke prijs zullen zij dit doen?
Door wie en op welke wijze zullen de peilputten
langs de collector gecontroleerd worden en tegen
welke prijs zal dit gebeuren?
Zijn er bedrijven die als potentiële lozers in de
collector zullen optreden thans bezig met water-
zuiveringsstations in hun bedrijven? Zo ja, welke

bedrijven zijn hiermee bezig en komt de Overheid
hierin tussen?

Antwoord

In antwoord op de gestelde vragen kan ik het geachte
lid als volgt inlichten.

Voor de uitvoering van de werken voor de aanleg Q,
de collector langsheen het Albertkanaal  werden tot op
heden 4.883.454.184 F vastgelegd (investeringsko-
sten) waarvan een totaal van 4.744.786.241 F uitbe-
taald werden. Het detail van deze vastleggingen en
betaling wordt hieronder hernomen :

a.

b.

vastleggingen
Jaar Art. 60.01
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973 34.277.454
1974
1975 7.126.514
1976
1977
1978
1979
1980 26.857
1981
1982
1983
1984
1985 (vonnissen)
1986 (tot eind april)

4 1.430.825

betalingen
Jaar Art. 60.01
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974 15.283.294
1975 22.378.092
1976 2.733.199
1977
1978
1979 858.761
1980 177.479
1981
1982
1983
1984
1985
1986 (tot eind april)

(betaling van vonnissen)
4 1.430.825

Art. 73.81
151.500

9863.310
206.896.053
17 1 J46.566
420.140.045
242.698.475
749.406.733
8X686.359
509.975.680
376.568.143
405.696441
147.608.707
191.557.301
79.698.986
83.858.818
88.420.005
96.452.939
54.011.125

3.002.360
111.150

127.172.663
0

4.842.023.359
Totaal 4.883.454.184

Alt. 73.81
1.806.913

14.144.523
45.05 1.590

165.827442
409.399.03 1
476.752.672
696.096.083
8 16.248.366
530.478.201
456.876.540
193.756.123
229.452.24 1
158.362.012
114.661.108
75349.987

147.598.005
11 X5.774
2.066.35 1
7.509.017

107.172.736

4.703.355.416
Totaal: 4.744786241

De totale werkingskosten van de collector bedragen
tot op heden enkele tientallen miljoenen. Een tiental
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personeelsleden staan in voor de administratieve af-
werking van de dossiers en voor het onderhoud van
de installaties.
Wat de bijdragen van de bedrijven betreft die even-
tueel gebruik zullen maken van de collector, is een
raming gemaakt op basis van de bepalingen van het
Besluit van de Vlaamse Executieve van 2 1.12.1983
tot vaststelling van de waarde van de omzettingscoëf-
fïciënten in eenheden verontreinigende belasting voor
het afvalwater van de nijverheids- of andere onderne-
mingen, zoals nadien gewijzigd bij Besluit van de
Vlaamse Executieve van 16 april 1986.
De controle van peilputten langs de kollektor zal
door de PIDPA georganiseerd worden tegen kost-
prijs.
De NV Tessenderlo Chemie is thans kandidaat om
de collector langsheen het Albertkanaal te gebruiken.
Dit bedrijf dient aan de bron een voorzuivering toe te
passen, om de lozing in de Schelde in ecologisch ver-
antwoorde omstandigheden te laten gebeuren. .

Vraag nr. 187
van 17 april 1986
van de heer J. SLEECKX

Afvalwaterlozingen door A WW in de Nete - Controle
en maatregelen

Er wordt mij meegedeeld dat de Antwerpse Water-
werken te Duffel afvalwater - afkomstig van de wa-
terzuiveringsprocédé’s aldaar - loost in de Nete.
Naargelang de stand van het Netewater vloeit er een
vieze gele brij in de Nete. Het Netewater vertoont
dan over een niet geringe oppervlakte een niet te ont-
kennen bevuilingsgraad.
Kan de geachte Minister mij antwoorden op de vol-
gende vragen.
1. Bezit AWW een rechtmatige lozingsvergunning?

Zo ja, wanneer werd deze vergunning afgegeven?
Wat behelst deze vergunning? Tot hoelang is deze
vergunning geldig?

2. Hoe vaak werd gedurende de laatste drie jaar het
afvalwater dat AWW in de Nete loost, gecontro-
leerd? Wat waren de bevindingen?

3. Welke hulpstoffen gebruikt de AWW om het ge-
wonnen grondwater voor menselijke consumptie
bruikbaar te maken? Hoe groot zijn deze hoeveel-
heden gezien over het laatste boekjaar?

4. Hoeveel lozingspunten bezit AWW en waar be-
vinden deze zich?

5. Heeft de overheid de laatste 5 jaar de AWW op
haar wettelijke verplichtingen moeten wijzen? Zo
ja, welke waren deze?

Antwoord

In antwoord op zijn verschillende vragen, kan ik het
geachte lid het volgende mededelen.
Het water dat te Notmeir geloosd wordt, is waswater
afkomstig van de filterinstallaties aldaar. De zweven-
de deeltjes, uitsluitend zand, klei en algen, worden

afgefilterd in de filterinstallaties en worden perioclisch
met zuiver drinkwater uitgespoeld naar een wacht-
kom, van waaruit het bij lage tij afgevoerd wordt
naar de Nete.

Voor de lozing beschikt AWW over een machtiging
nr. 7042 afgegeven door het Ministerie van Openbare
Werken, Bestuur der Waterwegen, op 4 oktober 195 1,
voor onbeperkte duur.

In mei 1983 werd door AWW een inlichtingsformu-
lier opgestuurd naar de Vlaamse Waterzuiverings-
maatschappij (VWZ) en sindsdien wordt er jaarlijks
een aangifte voor vaststelling van de verontreinigen-
de belasting van het afvalwater gedaan aan de VWZ.
Door de VWZ werd de lozing nog met gecontro-
leerd.

Om de zwevende deeltjes (zand, klei . . .) uit te vlok-
ken, wordt aan het oppervlaktewater aluminiumsul-
faat toegevoegd. Aan het deel dat in één trap gezui-
verd wordt, wordt bovendien natriumhypochloriet
toegevoegd.

Er wordt ongeveer 20 mg/l aluminiumsulfaat en on-
geveer 3 mg/l NaClO gebruikt.

Op jaarbasis betekent dit:

4.000 ton Alz (SO&. 18 HzO
1.500 m3 NaClO (170 g/l chloor)

De resten in het spoelwater hebben geen aanwijsbare
invloed op de ionenbalans van het Netewater. De
,,gele brij ” die soms vastgesteld wordt, is een gecon-
centreerde teruglevering van algen (kiezelalgen -
bruine kleur) die in het Netekanaal en de Nete nor-
maal aanwezig zijn.

Een tweede lozingspunt te Duffel bevindt zich ter
hoogte van de afgebroken spoorwegbrug (machtiging
4 1-7-52479).

Op het grondgebied Rumst bestaan nog twee lozings-
punten in de Nete (machtiging 10195 en V/lOl2).

Al deze lozingspunten worden gebruikt om regenwa-
ter af te voeren, samen met lekwater van reeds gezui-
verd drinkwater en een weinig sanitair afvalwater.

De overheid heeft AWW nooit op haar wettelijke
verplichtingen moeten wijzen.

Vraag nr. 214
van 9 mei 1986
van de heer A. DE BEUL

Zuivering Maaswater - Werking subhydrografische
bekkens

Op onze vraag nr. 3 van 16 december 1985 deelde u
mee dat de bijrivieren van de Maas op Vlaams
grondgebied, in zes subhydrografische bekkens wer-
den onderverdeeld. Op onze vraag nr. 112 van 14
februari 1986 gaf u het huidig aantal aangesloten
inwonersequivalenten. Op de vragen naar preciese
datum van het bereiken van effectieve capaciteit of
effectieve waterzuivering werd niet geantwoord.

Gaarne vernam ik van de geachte Gemeenschapsmi-
nister een antwoord op de volgende vragen.
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Kan u per subhydrografisch bekken meedelen,
hoeveel inwonersequivalenten er voorzien wor-
den? Welke fasering wordt voorzien vooraleer de
effectieve waterzuivering zal bereikt worden? In
welke mate staat de effectieve zuivering in ver-
band met de optimale werking der zuiverings-
stations?
Hoeveel inwonersequivalenten zullen nooit aan-
gesloten worden op de waterzuiveringsstations?
Welke speciefïeke zuiveringsmaatregelen worden
hiervoor voorzien ?
Kan u per subhydrografisch bekken aanduiden
hoe de waterkwaliteit verbeterd is, sinds het inge-
bruiknemen van het watenuiveringsstation?

Antwoord

In antwoord op zijn vragen, kan ik het geachte lid het
volgende mededelen.
In het Vlaamse Gewest wordt momenteel gewerkt
aan de planning voor de noodzakelijke infrastruc-
tuurwerken voor alle zuiveringssectoren. In tegenstel-
ling met vroeger worden de waterzuiveringsinstalla-
ties nu in de mate van het mogelijke gedimensio-
neerd op basis van reële metingen van vuillasten.
In het Maasbekken is de situatie de volgende:
Bekken Dommel-Warmbeek

RWZI Lommel: gebouwd voor 35.000 IE, uitge-
breid tot 50.000 IE.
RWZI Overpelt: gebouwd voor 11.500 IE
RWZI Hamont : wordt dit jaar aanbesteed na een
meetcampagne : 4.000 IE.
RWZI Peer: volgens optimalisatiestudie te bou-
wen voor 8.800 IE; metingen moeten dit bevesti-
gen.
RWZI Eksel: gepland 4.200 en 3.200 IE, nog te
bevestigen door een meetcampagne.
RWZI Kleine Brogel : gepland 1.120 IE, nog te
bevestigen door een meetcampagne.
RWZI Linden: gepland 860 IE, nog te bevestigen
door een meetcampagne.
RWZI Neerpelt-Haienhoekerloop : gepland
1.100 IE, nog te bevestigen door een meetcampag-
ne.
vroegere plannen voorzagen een RWZI te Ha-

mont-Achel  (35.000 IE) en een RWZI te Kleine Bro-
gel (15.000 IE in eerste fase).
Bekken Abeek
- RWZI Bree: gebouwd voor 50.000 IE.
- RWZI Bocholt : gebouwd voor 11.700 IE.
- RWZI Kinrooi:  gepland te Kinrooi  (1.439 IE),

Molenbeersel (1.424 IE) en Kessenich (2.859 IE).
Metingen moeten nog uitgevoerd worden.
De vroegere optie één centraal RWZI van
12.500 IE te bouwen is verlaten.

Bekken Maasland
- RWZI Neeroeteren: gebouwd voor 40.000 IE

- RWZI Maaseik : op basis van vroegere opties ont-
worpen voor 12.500 IE
RWZI Dilsen: op basis van vroegere opties ont-
worpen voor 50.000 IE
RWZI Eisden-Tuinwijk: Op basis van vroegere
opties ontworpen voor 12.500 IE
RWZI Eisden-Vucht  : gebouwd voor 6.000 IE
RWZI Mechelen a/de Maas: gebouwd voor
10.000 IE
RWZI Lanaken: gebouwd voor 25.000 IE. Mo-
menteel wordt onderzocht of de installaties van
Dilsen en Eisden-Tuinwijk  kunnen gecombineerd
worden in 1 centraal station te Dilsen.

Bekken Heeswater
- RWZI Vlijtingen: op basis van vroegere opties

ontworpen voor 15.000 IE.
Bekken Jeker
- RWZI Tongeren: in aanbouw 20.000 IE.
- RWZI Riemst: volgens vroegere opties ontwor-

pen voor 10.000 IE. Een optimalisatiestudie is in
uitvoering.

Het aantal inwoners, die nooit zullen aangesloten
worden op de riolering, verschilt van gemeente tot
gemeente.
Aangenomen wordt dat dit aantal 5 tot 10% bedraagt
van het totale aantal inwoners.
De uitbouw van de riolering behoort tot de bevoegd-
heid van de gemeenten.
Wat de biologische kwaliteit betreft van de waterlo-
pen in het Maasbekken, beschikt men alleen over
volledige gegevens voor de periode 198 l- 1985.
Tijdens die 4 jaar werden alle waterlopen bemon-
sterd.
In vergelijking met beschikbare (schaarse) gegevens
van 1979, stelt men een verbetering vast, bijvoor-
beeld voor de Bosbeek.

Vraag nr. 238
van 2 juni 1986
van de heer J. GABRIELS

Titaandioxyde-lozingen in Noordzee - Stopzetting
lozingen

De lozingen van afvalzuren van de titaandioxyde-
industrie leveren een niet onbelangrijke bijdrage aan
de vervuiling van het zeewater. In Duitsland zijn de
bestaande bedrijven bezig met het treffen van de
nodige maatregelen om een volledig staken van de
lozingen van afvalzuren op de Noordzee per uiterlijk
3 1 december 1989 mogelijk te maken.
Nederland zou dit doen voor augustus 1987.
Graag had ik van de geachte Minister een antwoord
vernomen op de volgende vragen.
1. Door welke bedrijven wordt nog steeds lozing van

afvalzuren gedaan ingevolge de produktie van ti-
taandioxyde? Hoeveel bedraagt dit en war ge-
beurt dit?
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Welke maatregelen worden door België genomen
in verband met het volledig stopzetten van lozin-
gen van afvalzuren in de Noordzee?
Welke saneringsmaatregelen zullen ter zake geno-
men worden? Waar, op welke wijze en op welke
termijn zullen deze afvalzuren verwerkt worden?
Onderschrijft België eveneens de datum van 31
december 1989 als uiterste datum voor het beëin-
digen van de lozingen van afvalzuren?

Antwoord

In antwoord op zijn verschillende vragen kan ik het
geachte lid het volgende mededelen.
In het Vlaamse Gewest zijn er twee bedrijven, die
titaandioxyde produceren en lozen op oppervlakte-
water nl. de NV Bayer te Antwerpen en de NL Che-
micals te Gent.
Door OVAM wordt erop toegezien dat een aanvaard-
baar alternatief wordt uitgewerkt door beide firma’s
opdat de lozingen in zee in 1989 zouden worden
stopgezet.

Vraag nr. 252
van 9 juni 1986
van de heer N. DE BATSELIER

Waterzuivering van de afvalwaters in Dendermonde
- Stand van zaken

Volgens mijn informatie werd het mij duidelijk dat
de installaties van het waterzuiveringsstation op het
Hoogveld, heden nog niet kunnen draaien op het
niveau dat men zou kunnen verwachten. Namelijk
nadat zoveel moeilijkheden en herrie bestond naar
aanleiding van de aanleg van de collectoren, blijkt
nog maar ongeveer 15 ten honderd van de Dender-
mondse riolen hierop aangesloten te zijn. De andere
lozen nog steeds zoals vroeger op een of andere ma-
nier in de natuurlijke waterlopen.
Voor de Gemeenschap zijn nu reeds vele gelden uit-
gegeven, het is zonde dat er geen gebruik van ge-
maakt wordt.
Alleen een harde planning en vaste opvolging ervan
kunnen waarborgen dat al deze gelden niet vruchte-
loos zullen zijn besteed.
Mag ik aan de Gemeenschapsminister vragen:

hoeveel percent van de Dendermondse riolen op
de collectoren zijn aangesloten ;
hoeveel het project van de collectoren aan Gewest
en stad heeft gekost;
welke de plannen zijn om aan te sluiten op de
collectoren en wanneer;
wat de huidige benuttingsgraad is van het water-
zuiveringsstation ?

Antwoord

In antwoord op de gestelde vragen kan ik het geachte
lid het volgende mededelen.

In het kader van het opmaken van het AWP-dossier,
niveau 3, voor de zuiveringssector RWZI Hoogveld
te Dendermonde, werd door de Vlaamse Waterzuive-
ringsmaatschappij (VWZ), in samenwerking met de
Technische Diensten van de stad Dendermonde, een
inventaris opgemaakt van het bestaande rioolstelsel
en werd de aansluitbaarheid op het aangelegde collec-
torennet onderzocht.

Volgende stadswijken zijn inmiddels geheel of gedeel-
telijk aangesloten op het collectorennet : Dendermon-
de-centrum, Dammen, industrieterrein Hoogveld,
Keur, Kroonveld, Blauwe Steen, Sint-Gillis-centrum
en Baasrode Broekkant.

Op basis van de eindafrekeningen bedraagt de kost-
prijs van de collectoren : (inclusief BTW)
530.032.645 fr.

De kostprijs van de zuiveringsinstallatie bedraagt op
basis van de eindafrekening (inclusief BTW)
359.801.117 fr.

De collector nr. 6, die de afvalwaters van Lebbeke
naar de RWZI ,,Hoogveld” afvoert, is momenteel in
uitvoering. De indienststelling wordt voorzien voor 1
oktober 1986.

De collector Oudegem-Appels, die beide deelgemeen- 
ten zal saneren, wordt aanbesteed eind september
1986 en de uitvoering wordt voorzien begin 1987.

De collector Mandekensstraat, die Buggenhout zal
aansluiten op de RWZI, is voorzien op het investe-
ringsprogramma van 1987.

De RWZI ,,Hoogveld” is gebouwd voor een capaci-
teit van 90.000 IE.

De opstartperiode van de verscheidene onderdelen is
beëindigd sinds begin juni 1986, zodat nu de aanvoer
van afvalwater toegelaten wordt.
De huidige organische belasting bedraagt 50% van de
totale capaciteit.

Bij de indienststelling van de collector nr. 6 zal het
rioolwater van Lebbeke-centrum aangevoerd worden
naar de RWZI waardoor de organische belasting zal
stijgen tot 55% van de totale capaciteit.

Eind 1988, bij de indienststelling van de collector
Oudegem-Appels, zal de belasting 75% van de totale
capaciteit bereiken.

Vraag nr. 279
van 14 juli 1986
van mevrouw M. VOGELS

Recyclage van koperslakken - Stand van zaken

Een chemisch bedrijf in Beerse produceert jaarlijks
grote hoeveelheden afvalprodukten als gevolg van de
recyclage van koperafval. Dit afvalprodukt, beter ge-
kend onder de naam ,, scorri’s ” of ,, slakken” worden
zowel door particulieren als lagere overheden ge-
bruikt voor de verharding van wegen, funderingen,
enz.

Kan de geachte Minister mij antwoorden op de vol-
gende vragen.

c  
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1.

2.

3.

4.

Welke hoeveelheden van deze ,,slakken” werden
er geproduceerd tot 1986?

1. Waarom OVAM de stortactiviteit  toelaat als de
uitbatingsvoorwaarden  niet vervuld zijn?

Welke is de geografische spreiding van deze door
particulieren en lagere overheden gebruikte slak-
ken?

2. Waarom de toezichthoudende ambtenaar de aai-
viteiten niet heeft doen uitstellen?

Wat zijn de resultaten van het onderzoek naar
zware metalen in deze slakken, uitgevoerd door
het SCK in opdracht van OVAM?

Antwoord

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

Onder welke categorie afval kunnen deze slakken
worden ondergebracht?

Bij de voorlopige oplevering van de stortplaats voor
vliegas te Genk op 23.04.86 werden - uitgezonderd
artikel 12 - wel degelijk alle uitbatingsvoorwaarden
nageleefd.Antwoord

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

In 1986 werd er 27.800 ton slakken geproduceerd
door het bedrijf in Beerse.

Tot op 15 maart ll. werden deze slakken afgenomen
door gemeentebesturen en privé-ondernemingen, om
deze te gebruiken voor opvullingen van landbouwwe-
gen, parkings e.d.
Sindsdien zijn de leveringen gestaakt en worden zij
alleen nog gebruikt als straalslakken (zandstralen
e.d.)

Uit de analyseresultaten blijkt dat de slakken Zn, Cr.
Pb, Ni en Cu bevatten.
Het zijn niet giftige industriële afvalstoffen, die die-
nen gestort op een klasse 1-stortplaats, indien niet
herbruikt.

Vraag nr. 280
van 14 juli 1986
van mevrouw M. VOGELS

Stortplaats voor vliegas te Genk - Naleving exploita-
tievoorwaarden en toezicht 0 VAM

In de uitbatingsvoorwaarden, opgelegd aan de NV
Ebes voor het uitbaten van een stortplaats voor vlieg-
as, gelegen te Genk, Haverweg, lezen we in artikel
12:

,,Stof moet worden bestreden met aangepaste midde-
len eigen aan een verantwoorde stortuitbating: de
vliegas zal voor het transport worden bevochtigd (on-
geveer 10%). Op de stortplaats zal een sproeïinstalla-
tie worden voorzien om stofontwikkeling te voorko-
men “.

en artikel 15, 0 1 zegt dat:

,, De exploitatie van de stortdag  minstens 10 dagen
voor de aanvang van de stortactiviteiten met een
aangetekend schrijven de Aftalstoffenmaatschappij
van deze datum dient in kennis te stellen. De toezicht-
houdende ambtenaar kan, indien daartoe aanleiding
bestaat, de aanvraag van de activiteiten doen uitstel-
len “.

Op 12 mei 1986 is Ebes met de stortingen begonnen
alhoewel er nog geen sproeiïnstallatie is.

Kan de geachte Gemeenschapsminister mij een ant-
woord geven op de volgende vragen.

Wat het artikel 12 betreft nam de toezichthoudende
ambtenaar monsters om de vochtigheidsgraad van de
vliegas zowel bij vertrek aan de elektriciteitscentrale
als bij aankomst op de stortplaats vast te stellen.
De sproeiïnstallatie om stofontwikkeling op de stort-
plaats te voorkomen was aanwezig. De stofontwikke-
hg die tijdens het storten tijdelijk ontstond was niet
van die aard om de stortactiviteiten uit te stellen,
temeer daar het bedrijf het nodige heeft gedaan om
onmiddellijk een meer doeltreffende sproeiinstallatie
te plaatsen.

Vraag nr. 281
van 16 juli 1986
van de heer J. SLEECKX

Broechem - Pompen bij waterspaarbekken

Te Broechem (Ranst) bevindt zich een waterspaar-
bekken dat voor een niet geringe wateroverlast
zorgt.
Om deze wateroverlast enigszins in te dijken werden
aan de rand van dit bekken pompen in werking
gesteld om het kwelwater, dat van uit de bodem van
dit bekken ontsnapt, zoveel mogelijk op te vangen.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hoeveel pompen en sinds wanneer zijn er aan de
rand van dit waterspaarbekken in bedrijf geno-
men om dit storend waterverlies op te vangen?
Wat is het elektriciteitsvermogen van elke
pomp?
Zijn deze waterpompen ononderbroken in wer-
king?
Geruchten doen de ronde dat deze pompen voort-
durend in bedrijf moeten gehouden worden om de
waterdruk op de nabijgelegen autosnelweg te ver-
minderen. Strookt dit met de waarheid?
Hoelang nog worden deze pompen in bedrijf ge-
houden?
Hoeveel water pompt elke pomp per uur naar de
oppervlakte?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende mededelen.
Sinds april 1983 werden langs de zuidzijde van het
spaarbekken te Broechem 6 pompen opgesteld, elk
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met een debiet van 8,3 Vsec en een vermogen van
2,2 kW.

het kader van het afvalstoffendecreet van 2 juli
1981.

Deze worden opgestart in functie van een vast water-
peil in een controleput.

Om technische redenen functioneert elke pomp ech-
ter minstens een half uur per dag.

Verwacht wordt dat over enkele jaren de bodem van
het bekken op natuurlijke wijze volledig afgedicht zal
zijn door kleiafzetting.

De Provincieraden hebben geen uitdrukkelijke be-
voegdheid op het stuk van het leefmilieubeleid. Zij
oefenen evenwel een algemeen toezicht uit op de
Bestendige Deputaties.

Het inzagerecht inzake milieudossiers wordt beperkt
tot de adviesverlenende en beslissingsbevoegde in-
stanties.

Vraag nr. 283
van 17 juli 1986
van de heer P. MATTHYS

Milieubeleid en ruimtelijke ordening - Rol Provincie-
bestuur

Graag wou ik van de geachte Minister het volgende
vernemen. .
1.

2.

3.

4.

5.

In welke concrete soort dossiers, behorende tot
het milieubeleid en ruimtelijke ordening, geeft de
Bestendige Deputatie :
- advies ;
- neemt zij een beslissing.

Welke rol spelen de Provincieraden op het vlak
van het milieubeleid en de ruimtelijke ordening?
Kan het inzagerecht inzake betrokken dossiers
worden beperkt?

Welk is de rol van de Gouverneur inzake milieu-
hinder en ruimtelijke ordening?

Op welke diensten kunnen de Provinciebesturen
rekenen in verband met het toezicht op de ver-
scheidene milieuwetten?

Zal de toepassing van het nieuwe milieuvergun-
ningsdecreet gepaard gaan met enige personeels-
uitbreiding van de betrokken administraties?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
J. Pede, Gemeenschapsminister van Binnenlandse
Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening.

Antwoord

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

De Bestendige Deputaties hebben geen adviserende
rol bij de behandeling van de dossiers inzake milieu-
beleid.

De Bestendige Deputaties hebben de beslissingsbe-
voegdheid, primo: in eerste aanleg inzake exploitatie-
vergunningen van de als gevaarlijk, ongezond of hin-
derlijk ingedeelde inrichtingen en secundo : in tweede
aanleg inzake dito inrichtingen evenwel van de twee-
de klasse.

Bovendien nemen de Bestendige Deputaties de be-
slissingen over vergunningsaanvragen voor het in-
richten van wedstrijden, test- en oefenritten met mo-
torvoertuigen op niet-permanent gebruikte omlopen
of terreinen (koninklijk besluit van 10 juni 1976) en
over vergunningsaanvragen die worden ingediend in

Binnen de milieuwetgeving werd aan de Provincie-
gouverneurs geen beslissingsbevoegdheid gegeven.

In de schoot van de Bestendige Deputaties bevinden
de provinciegouverneurs zich op een plaats die uit
oogpunt van de politie der ingedeelde inrichtingen
bijzonder belangwekkend is, om er over te waken dat
bij de behandeling der vergunningsaanvragen voor de
als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk ingedeelde in-
richtingen een beslissing wordt genomen die niet
strijdig is met een of ander wettelijke bepaling en die
het algemeen belang dient.

Tegen de beslissingen van de Bestendige Deputaties
omtrent lste klasse inrichtingen kan de Gouverneur
bij de hogere overheid ondermeer beroep aantekenen,
indien :

- de beslissing zich ten opzichte van de aanvrager,
inschikkelijker toont dan door de met toezicht
belaste ambtenaren werd voorgesteld;

- de technische ambtenaren hem daartoe verzoe-
ken;

- de beslissing strijdig is met de bepalingen van een
bij koninklijk besluit goedgekeurd plan van aan-
leg.

Tevens kan de gouverneur op grond van artikel 125
van de provinciewet in beroep gaan tegen een beslis-
sing van de Bestendige Deputatie die in tweede aan-
leg werd genomen en die het algemeen belang
schaadt.

Het is evident dat de belangrijkste functie van de
Gouverneur vervat ligt in de administratieve behan-
deling van de dossiers, gelt op zijn coördinerende en
toezichthoudende bevoegdheid ten opzichte van zijn
eigen diensten en de gemeentelijke overheden.

De gewestelijke administraties die een controlerende
en verbaliserende taak hebben en op wie door de Pro-
vinciebesturen beroep kan worden gedaan zijn:
-

-

-

-

de administratie voor Ruimtelijke Ordening en
Leefmilieu;

de administratie voor Gezondheidszorg;

de Openbare Afvalstoffenmaatschappij  voor het
Vlaamse Gewest;

de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij ;

de Waterzuiveringsmaatschappij van het Kust-
bekken.

De bevoegdheid over een personeelsuitbreiding bij de
betrokken diensten ressorteert bij de heer Voorzitter
van de Vlaamse Executieve.
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Vraag nr. 284
van 22 juli 1986

Antwoord

van de heer J. PEPERMANS

Sas van Weert - Baggerwerken

Bij de baggerwerken in de oude Scheldearm in de
omgeving van het Sas van Weert werd de opgehaalde
modder in de Saspolder verspreid.

Kan de geachte Minister mij het volgende meede-
len.

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid mede te delen wat volgt.
Betreffende deze werken zijn thans 2 dossiers in be-
handeling bij de administratie, nl. de 3de en 4e
faze.

1. Welke maatregelen er werden genomen om de
wateroverlast bij de omwonenden te voorkomen
als gevolg van de niveauverhoging?

2. Is er een analyse gemaakt van het gestorte slib ten
aanzien van mogelijk aanwezige zware metalen en
andere milieubelastende elementen?

Antwoord

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

Voor beide dossiers is geen aanbesteding meer nood-
zakelijk aangezien zij in opdracht van de N.M. Wa-
terleidingen uitgevoerd worden op basis van de
stockaanbesteding van 7 november 1984.
Voor de 3de faze werd de vaste belofte van toelage
aan de N.M. Waterleidingen verzonden op 19 juni
1986. (Vaste verbintenis nr. 86.5 1115 d.d. 12.6.86).
Voor de 4de faze bevindt het dossier zich thans bij de
Controleur van de Vastleggingen, zodat de betekening
hiervan eerstdaags zal kunnen gebeuren.
Voor de 3de faze bedraagt de subsidiëring
1.880.930 F x 65% = 1.222.604 F, te vermeerderen
met 6Oh algemene kosten.

1. Om wateroverlast als gevolg van de niveauverho-
ging te voorkomen werden volgende maatregelen
opgelegd :

Voor de 4de faze is een subsidiëring voorzien van
961.755 F x 65% = 625.141 F, eveneens te vermeer-
deren met 6% algemene kosten.

a. rondom het stortterrein worden persdijken
aangebracht. Deze persdijken zijn, langs de
binnenzijde, voorzien van een plastiekfolie om
dijkbreuken te voorkomen ;

b. voor de ontwatering van de baggerspecie en de
afvoer van het overtollige water naar de Oude
Schelde zijn een ringgracht en retourleidingen
voorzien.

Vraag nr. 287
van 24 juli 1986
van de heer M. DIDDEN

Belle- Vue bos - Bestemming

2. Uit analyses van de gestorte specie blijkt dat het
hier gaat om niet-verontreinigd baggerslib.

Naar ik verneem is het Zuid-Limburgs belangrijkste
bos, het Belle-Vue bos, dat ligt op het grondgebied
der gemeenten Kortessem, Borgloon en Wellen, thans
nagenoeg volledig eigendom van de Vlaamse Ge-
meenschap.
Ter zake had ik gaarne het volgende vernomen.

Vraag nr. 286
van 23 juli 1986
van de heer M. DIDDEN

Industrieterrein Overpelt - Waterleidingswerken

Met het oog op de uitrusting van het industrieterrein
te Overpelt is het noodzakelijk de waterleidingswer-
ken spoedig uit te voeren. Onder meer de in het voor-
uitzicht gestelde opening van het Bedrijvencentrum
wenst een dringende uitvoering.

Gaarne zou ik het volgende van u vernemen.

1.

2.

3.

4.

5.

Is het de bedoeling dit bos in zijn geheel aan te
kopen?
Welke prioriteiten en timing worden hierin voor-
zien?
Welke werken zullen erin worden uitgevoerd en
welke is hiervan de planning?
Zal dit bos toegankelijk worden voor het publiek
en wanneer?
Is het thans mogelijk voor plaatselijke vereni-
gingen geleide wandelingen te organiseren en wie
kan hiervoor de toelating verlenen?

1. Wanneer kan de aanbesteding van deze werk- Ik zou u dank weten indien u mij op deze vragen een
zaamheden worden voorzien? antwoord zou kunnen geven.

2.

3.

4.

Werd door uw bestuur beslist tot de subsidiëring
van deze waterleidingswerken?

Voor welk bedrag?

Antwoord

Kan er op een spoedige goedkeuring ingevolge
hoogdringendheid van deze werkzaamheden gere-
kend worden?

Ik zou u dank weten indien u mij op deze vragen een

In antwoord op zijn voormelde vraag heb ik de eer
het geachte lid volgende inlichtingen te verstrekken
betreffende het beheer van het Belle-Vue bos.
Het is de bedoeling het Belle-Vue bos zo volledig
mogelijk aan te kopen, uiteraard indien de aankoop-
voorwaarden aanvaardbaar zijn en de kredieten be-
schikbaar zijn.antwoord zou kunnen geven.
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Elke aankoop dient in functie hiervan onderzocht
zodat het niet mogelijk is een strikte prioriteitenlijst
op te stellen.
De uit te voeren boswerkzaamheden kaderen in een
ecologisch verantwoord beheer van dit bos en beogen
een normale samenstelling van de leeftijdsklassen.
Een beslissing inzake openstelling zal de omvang en
de aard van het wegennet bepalen. Een bedrijfsrege-
ling dient te worden opgesteld.
Het bos zal geheel of gedeeltelijk toegankelijk worden
gesteld.
Plaatselijke verenigingen kunnen geleide wandelingen
organiseren doch dienen daartoe een aanvraag bij de
plaatselijke bosdienst in te dienen.

Vraag nr. 288
van 29 juli 1986
van de heer L. VANVELTHOVEN

Luchthaven van Beek (NL.) - Geluidslastberekenin-
gen

De Nederlanders hebben grootse plannen met de
luchthaven van Beek, nabij Maastricht. Er moet meer
luchtvracht komen richting Beek. Eén manier om dit
mogelijk te maken zou zijn de bestaande Noord-Zuid
landingspiste te verlengen.
Maar de plaatselijke Nederlandse bevolking is groten-
deels tegen dit plan vanwege de verstoring van hun
leefmilieu.
Nu rijpen de plannen om een volledige nieuwe start-
en landingsbaan aan te leggen in de richting Oost-
West. Dit brengt met zich mee dat de geluidshinder,
de milieuproblemen over de grens, met name naar de
Belgische gemeenten, wordt geëxporteerd.
De natuur, de boeren en de mensen in het Limburgse
Maasland  zullen dan rake klappen krijgen.
Neerharen, Rekem, Uikhoven, Boorsem, Kotem, Op-
grimbie en ook Lanaken zouden dan voor een be-
hoorlijk deel moeten ,, gesteriliseerd” worden. Een
hele regio wordt als het ware ,,verboden gebied”
voor vogels. De boeren zouden niets meer mogen
telen dat vogels aantrekt. Natuurreservaten en plas-
sen (van verlaten grindwinningen) zijn om dezelfde
reden in een omvangrijk gebied uit den boze.
De gevolgen voor het leefmilieu in de getroffen ge-
meenten zouden alleszins dramatisch zijn.
Graag vernam ik van de Gemeenschapsminister:
1. of reeds een verregaand onderzoek werd ingesteld

naar de mogelijke gevolgen van een Oost-West
baan te Beek voor het leefmilieu en tot welke
resultaten dit onderzoek heeft geleid;

2. welke gemeenten inzake leefmilieu zouden getrof-
fen worden door de O.W. baan te Beek;

3. op welke manier de plaatselijke bevolking wordt
of zal worden geïnformeerd over de gevolgen van
deze O.W. baan op het leefmilieu in het Maas-
land;

4. of reeds protest werd aangetekend tegen de even-
tuele aanleg van deze O.W. baan te Beek.

Antwoord

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

Voor zover mij bekend werd tot nog toe enkel een
Nederlandse studie door het Nationaal Lucht- en
Ruimtevaartlaboratorium (NLR)  betreffende geluids-
belastingsberekeningen voor de Luchthaven Zuid-
Limburg ter beschikking gesteld van de ambtenaren
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap die
deel uitmaken van een werkgroep van de Bijzondere
Commissie voor de Ruimtelijke Ordening van de
Benelux Economische Unie.

Uit deze studie blijkt dat geluidshinder voor de aan-
palende gebieden van de gemeenten Lanaken  en
Maasmechelen bij het ingebruiknemen van de Oost-
Westbaan  niet uitgesloten is zodat de Vlaamse amb-
tenaren tot nog toe negatief hebben geadviseerd.

Ik ben van mening dat, enkel reeds wegens de te ver-
wachten geluidsoverlast, de vooropgestelde Oost-
Westbaan  slechts negatief geadviseerd kan worden
tenzij een milieueffectenrapport, opgesteld door be-
voegde deskundigen die aanvaard worden door alle
betrokken partijen, zou uitwijzen dat geen enkele mi-
lieuhinder voor de aanpalende Vlaamse Gemeen-
schap is te vrezen.

Vraag nr. 289
van 29 juli 1986
van de heer L. VANVELTHOVEN

Lommel - Bodemverontreiniging door voormalige
zin kfabriek

Wellicht heeft de Gemeenschapsminister mijn parle-
mentaire vraag nr. 63 van 16 januari 1986 verkeerd
begrepen. Het betreft in deze vraag uitdrukkelijk de
voormalige vestigingsplaats van de zinkfabriek te
Lommel. Naar aanleiding van de bodemverontreini-
ging door zware metalen, tengevolge van de zinkpro-
duktie in Limburg, is het aangewezen dat deze voor-
malige vestigingsplaats in Lommel wordt onderzocht
op de aanwezigheid van zware metalen.

Graag vernam ik van de Gemeenschapsminister een
antwoord op de volgende vragen.
1. Hoever is het onderzoek naar de bodemverontrei-

niging in het vestigingsgebied van de zinkfabriek
te Lommel gevorderd?

2. Wat is de graad van bodemverontreiniging in dit
gebied?

3. Welke maatregelen werden ter zake reeds getrof-
fen en welke zijn de te voorziene maatregelen?

4. Welke zijn de kosten verbonden aan deze maat-
regelen?

5. In welke mate het principe ,,de vervuiler betaalt”
zal worden toegepast?

Antwoord

In antwoord op zijn concrete vragen heb ik de eer het
geachte lid het volgende mede te delen.
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Het onderzoek naar de bodemverontreiniging in het
vestigingsgebied van de voormalige zinkfabriek te
Lommel maakte deel uit van een algemeen contrac-
tueel onderzoek naar de omvang en de effecten van
de verontreiniging door cadmium in het neervallend
stof en in de bodem in Noord-Limburg en in de
gemeenten Balen en Mol door het Studiecentrum
voor ecologie en bosbouw vzw @sec) voor rekening
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Zoals te verwachten werden hoge gehalten aan zink
en cadmium gemeten in de onmiddellijke nabijheid
van de vroegere bronnen. Deze gehalten dalen echter
fors in functie van de afstand tot de bronnen.

Door het hoger vermelde studiecentrum werd in 1985
op het industrieterrein van Lommel Maatheide ge-
start met een beplantingsproef met het doel na te
gaan in hoeverre het mogelijk is om door gebruik van
bodemadditieven plantengroei mogelijk te maken op
de thans onbegroeide gronden. Deze beplanting zou
de verspreiding voorkomen van met zware metalen
verontreinigd stof Deze beplantingsproef wordt nog
verder gezet.

Eventuele verdere saneringsmaatregelen in de betrok-
ken omgeving zijn afhankelijk van de resultaten van
een bevolkingsonderzoek in het kader van het natio-
naal bevolkingsonderzoekproject Cadmibel - Audie,
inzake de verhoogde absorptie van cadmium en de
effecten ingevolge een eventuele verhoogde absorptie.
De eerste, voorlopige resultaten van dit onderzoek
zouden slechts in het najaar 1987 ter beschikking
zijn, zodat vooralsnog geen concreter antwoord op de
door het geachte lid gestelde vragen kan worden ver-
strekt.

Vraag nr. 291
van 29 juli 1986
van de heer L. VANVELTHOVEN

K?adslo-  Diksmuide - MER inzake industriële var-
kenskweketij

Sinds weken heerst er grote bezorgdheid in de Diks-
muidse deelgemeente Vladslo. Enkele maanden gele-
den al werd een aanvraag ingediend voor de oprich-
ting van een fokkerij voor 12.000 varkens, doch dit
verzoek werd niet ingewilligd.

Later werd een verzoek ingediend door een landbou-
wer voor het kweken van 3.000 varkens. De bewo-
ners van de wijk ,,De Kotjes” vernamen tot hun ont-
zetting dat er ook in dit verband een bouwaanvraag
werd ingediend bij de bevoegde overheid.

Men vernam echter dat deze landbouwer slechts een
stroman was. Het zou hier gaan om een industriële
fokkerij.

De nare gevolgen van een dergelijke varkenskwekerij
zijn o.a.:

- het gevaar voor varkenspest, ondanks zogeheten
inentingscertificaten;

- 3.000 varkens zouden 3.000 ton drijfmest produ-
ceren per jaar, dit zou worden geconcentreerd op
hooguit 2 hectaren;

- het grondwater dreigt ernstig vervuild te wor-
den;

- de kwekerij zou zodanig veel water verbruiken
dat, hoe dan ook, de landbouwers en andere in-
woners zonder grondwater kunnen vallen.

De gevolgen voor het leefmilieu zijn zeer ernstig,
zoveel is duidelijk.
Graag vernam ik:

1.
-

2.

3.
4.

5.

of de Gemeenschapsminister op de hoogte is van
deze situatie en hoe hij meent hierop te moeten
reageren;
welke de exacte cijfers zijn omtrent de varkens-
kwekerij te Vladslo-Diksmuide;
of een MER hier niet aangewezen is;
welke stappen de Gemeenschapsminister kan en
zal ondernemen om de installatie van een indu-
striële varkensfokkerij te Vladslo-Diksmuide, ge-
zien de vele tegenstand van zowel boeren, omwo-
nenden als milieugroepen, niet te laten gebeu-
ren ;
of een dringende goedkeuring van het wetsvoor-
stel inzake de vestiging van industriële veeteelt-
bedrijven mogelijk is.

Antwoord

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

Uit een onderzoek door de bevoegde Administratie
voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu blijkt dat
geen exploitatievergunningsaanvraag voor een vesti-
ging in de betrokken deelgemeente bij de bevoegde
bestuurlijke overheid, in casu de Bestendige Deputa-
tie tot dusver werd ingediend.
Bij het stadsbestuur van Diksmuide werd een bouw-
aanvraag ingediend die ongunstig werd geadviseerd
door de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en
Leefmilieu.
Voor wat de milieueffectenrapportering betreft, kan
ik het geachte lid mededelen dat het ontwerp-besluit
van de Vlaamse Executieve houdende nadere regelen
betreffende de milieuvergunning voorziet dat een mi-
lieueffectrapport vereist is bij een vergunningsaan-
vraag voor inrichtingen voor het houden van meer
dan 5.000 gespeende varkens.

Vraag nr. 292
van 29 juli 1986
van de heer L. VANVELTHOVEN

Amocofina N V  - Onderzoek arbeidsonveilige  pro-
duktieprocessen

De pers maakt melding van het maandenlang onder-
zoek dat in het scheikundig probleembedrijf Amoco-
fina NV werd uitgevoerd.
Graag vernam ik:
1. of door de overheid onderzoek werd bevolen naar

de verontreiniging van bodem, lucht, water tenge-
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2.
3.

4.

volge van de arbeidsonveilige produktieprocessen
in deze onderneming;
welke de resultaten van dit onderzoek zijn;
of de Regering overweegt tot sanering van het
betrokken gebied over te gaan;
of reeds schikkingen werden genomen om de be-
trokken ondernemingen voor deze vervuiling en
de noodzakelijke sanering te doen betalen.

Antwoord

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid het volgende mede te delen.
Door de bevoegde Administratie voor Ruimtelijke
Ordening en Leefmilieu werd een onderzoek ingesteld
betreffende de verontreiniging van de lucht, de bo-
dem en het water.
De overtredingen op de exploitatievoorwaarden be-
treffende het voorkomen van luchtverontreiniging
werden medegedeeld aan de heer Procureur des Ko-
nings. Het bedrijf werd verzocht op zijn kosten een
saneringsplan tot voorkoming van luchtverontreini-
ging op te stellen in overleg met een erkend laborato-
rium en ter goedkeuring voor te leggen aan de hoger
vermelde administratie.
Daar de resultaten van het onderzoek van water- en
bodemmonsters door het Provinciaal Instituut voor
Hygiëne (PIH) nog niet gekend zijn kunnen voorlopig
nog geen relevante saneringsmaatregelen aan het be-
drijf worden opgelegd.

Vraag nr. 294
van 29 juli 1986
van de heer P. TANT

0 VAM Jaarverslag 1985 - Geldbeleggingen

Bij het doornemen van het jaarverslag 1985 van de
Openbare Aftalstoffenmaatschappij voor het Vlaam-
se Gewest, meer bepaald de balans voor 1985, viel
ons de sterke stijging van de geldbeleggingen (code
50/53) op van 111,5  miljoen frank op 3 1 december
1984 tot ongeveer 390 miljoen frank op 31 december
1985, wat gepaard gaat met financiële opbrengsten
(uit die thesauriebeleggingen alsook uit de beleggings-
rekeningen bij GBK) van meer dan 23,5  miljoen
frank.
We zijn er ons terdege van bewust dat het, om de
continuïteit van de dienst te kunnen verzekeren,
noodzakelijk is een zeker bedrag te beleggen om over
de nodige liquiditeiten te beschikken om bij noodza-
kelijke werken de kosten te kunnen dragen en even-
tueel later op de verantwoordelijke te kunnen verha-
len.
Graag hadden we het volgende van de Gemeen-
schapsminister vernomen.

Wat de oorzaak is van dergelijke overschotten?
Of hij het in deze tijd van besparingen noodzake-
lijk acht om een dergelijke reserve aan te leg-
gen?
Hoe hij de toekomstige evolutie dienaangaande
ziet?

Antwoord

In antwoord op zijn vragen kan ik het geachte lid
meedelen wat volgt.
In eerste instantie wil ik erop wijzen dat bedoelde
bedragen begrotingstechnisch geen overschotten zijn,
maar wel boekhoudkundig dienen beschouwd te wor-
den als bedrijfskapitaal.
In deze optiek dient dan gekeken naar de bestemming
ervan.
Bedoeling van deze bedragen is de korte termijn-
schulden en de aangegane verbintenissen (o.a. 75%
participatie NV Indaver) te vereffenen enerzijds en
de geplande projecten te financieren anderzijds (o.a.
databank, scheidingsinstallatie, stortplaatsen, black-
points).
Slechts een klein gedeelte (35 miljoen frank) kan wor-
den beschouwd als reserve teneinde de continuïteit te
verzekeren (berekend over een periode van 4 à 5
maanden, die overeenstemt met de ordonnancerings-
periode van het terugvorderbaar voorschot).
Voorts dient erop gewezen dat het hier gaat om een
momentopname en dat het gemiddeld bedrag bedui-
dend lager ligt, aangezien, tengevolge van de annali-
teit van de begroting, op het einde van elk boekjaar
een maximum wordt bereikt. In dit kader kan wor-
den vermeld dat voor 1985 40°h van het bedrag pas
in de maand december werd vrijgegeven.
Voor wat betreft de toekomst, wordt verwacht dat het
beschikbaar zal fluctueren met een afname in de eer-
ste periode van het jaar en een toename naar het ein-
de toe om redenen hierboven vermeld.
T.O.V. het balanstotaal echter zullen de financiële
middelen afnemen naarmate de OVAM meer vast
activa zal hebben verworven, voornamelijk in het
kader van haar Investeringsfonds.

Vraag nr. 296
van 30 juli 1986
van de heer J. CAUDRON

Westerschelde - Verontreiniging vanuit België

De Nederlandse Minister van Verkeer en Waterstaat,
mevrouw Smit-Kroes, heeft onlangs haar bezorgd-
heid geuit over de toenemende vervuiling uit België
van delen van de Westerschelde, waaronder ook het
ecologisch waardevol gebied ,, Het verdronken land
van Saeftinghe “.
Deze waardevolle biotoop wordt verontreinigd door
afvalwaterlozingen van zware metalen, waardoor de
micro-organismen afsterven, Deze verontreiniging
maakt eveneens bepaalde visprodukten ongeschikt
voor consumptie.
Graag vernam ik welke maatregelen de Gemeen-
schapsminister overweegt om aan deze verontreini-
ging een einde te stellen.

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid
mededelen, dat dank zij het planmatig waterzuive-
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ringsbeleid van de jongste jaren, de kwaliteit van het
Scheldewater geleidelijk verbetert. Er is dus geen
sprake meer van ,, toenemende ” vervuiling. Een re-
cent rapport van het IHE bevestigt deze positieve
trend.

Vraag nr. 298
van 1 augustus 1986
van de heer M. DESUTTER

Zeekust - Natuurbehoud en groenbeheer

In 1985 bestonden plannen voor de verwerving van
het 3 ha groot Kartuizerduin en het 1,5  ha grote Hoge
Blekker te Koksijde naast de 50 ha van de IJzermon-
ding te Nieuwpoort.

Graag vernam ik of deze verwervingen ondertussen
gerealiseerd werden en welke groenzones, duinen,
bossen enz. langs de zeekust zullen aangekocht of ver-
huurd worden in een nabije of verdere toekomst.

Antwoord

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid te laten weten dat in 1985 aan de IJzermonding  te
Nieuwpoort 3 ha 40 a verworven werd door gerechte-
lijke onteigening als 1 e fase in de uitvoering van het
besluit van de Vlaamse Executieve van 18 januari
1984 waarbij de onteigening ten algemene nut werd
bevolen van 6 ha 45 a te Nieuwpoort. Aan het aan-
koopcomité werd de opdracht gegeven over te gaan
tot de verwerving van het resterende deel.

De Hoge Blekker werd grotendeels vóór 1 oktober
1980 door het Departement van Openbare Werken
aangekocht en de Vlaamse Gemeenschap kan alleen
eigenaar worden mits overdracht bij koninklijk be-
sluit.

Er werden nog enkele minder belangrijke percelen
door het Vlaamse Gewest aangekocht maar zolang
niet definitief een beslissing is gevallen inzake de
overdracht van de Hoge Blekker zal aldaar niet meer
aangekocht worden.

Het onderzoek van eventuele verdere verwervingen is
aan de gang.

Vraag nr. 299
van 1 augustus 1986
van de heer L. VANVELTHOVEN

Afvalwatercollector Herentals - Prijs herschilderen
druktoren

De herschildering van een gedeelte van de druktoren
van de afvalwatercollector te Herentals heeft mijn
bijzondere aandacht gaande gehouden.

Er werd mij medegedeeld dat ter zake drie offertes
werden ingediend, waarvan de prijzen afgerond de
volgende waren : 200.000 frank, 60.000 frank en
192.000 frank. De werken werden toegekend aan de
firma, die een prijs van 192.780 frank aanbood. Te-
vens werd ik geïnformeerd over de uitgevoerde wer-
ken.

De herschildering gebeurde op 28 en 29 juli door
twee schilders. De loonkosten, inbegrepen de sociale
lasten en gevarenpremie, zouden aldus bedragen :
780 x 32 uren = 24.960 frank.

De druktoren werd tweemaal geverfd, aldus mijn in-
formanten: één laag Camegie GP SAT, Ral 7002
(met vermelding zijdeglanslak voor binnen) ; tussen-
laag Camegie.

De te herschilderen oppervlakte bedroeg ongeveer
300 m’, waarvoor respectievelijk 43 liter en 25 liter
aan verf nodig zou zijn geweest. De prijs van de verf
zou aldus maximaal 20.000 frank bedragen. Gelet op
bovenvermelde kostprijzen nl. 24.960 frank en
20.000 frank, vermeerderd met administratie en
transportkosten, lijkt een prijs van +60.000  frank
haalbaar, indien de werken, zoals vermeld werden
uitgevoerd.

Graag vernam ik het volgende van de geachte Ge-
meenschapsminister.

1, Of bovenvermelde, mij overgemaakte informatie
inzake hoeveelheid verf, grote oppervlakte, duur-
tijd en aantal schilders, na onderzoek ter plaatse,
kan bevestigd worden.

2. Of de uitgevoerde werken overeenstemmen met
het lastenboek.

3. Of drie offertes werden ingediend en op welk tijd-
stip elke offerte werd ingediend.

4. Welke prijzen werden in de verschillende offertes
vermeld.

5. Waarom werd de offerte van 192.780 frank aange-
houden.

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid van de Vlaamse Raad te
laten weten dat het hier geenszins gaat om een her-
schildering van de druktoren te Herentals, maar om
een overschildering van slogans aangebracht in de
maand mei.

Wat nu de preciese  vragen betreft kunnen volgende
bij komende verduidelijkingen gegeven worden :

Voor de gevraagde overschilderingswerken die 36
werkuren vergden i.p.v. 32 werd geen lastenboek op-
gesteld, maar werden een aantal firma’s uitgenodigd
zich ter plaatse te vergewissen van de moeilijkheids-
graad, waarna een prijsvraag werd uitgeschreven.
Daarbij werd verwezen naar de uitvoeringswijze van
de destijds uitgevoerde schilderwerken aan de toren.

Volgende offertes werden ingediend :

- NV Iris uit Lommel op 11.6.1986
59.500 BF (BTW inbegrepen)

- PVBA AIS uit Vorselaar op 9.6.1986
192.780 BF (BTW inbegrepen)

- PVBA Jenne uit Balen op 11.6.1986
222.530 BF (BTW inbegrepen)

- NV De Medts uit Deurne op 5.6.1986
268.940 BF (BTW inbegrepen)

Voor het uitvoeren van de overschildering had de
administratie het werk geraamd op 148.750 BF (BTW
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inbegrepen). De laagste bieding werd niet weerhou-
den gezien enerzijds de abnormale lage prijs t.o.v. het
gemiddelde der andere aanbiedingen en anderzijds de
vaststelling dat slechts een laag epoxy-ijzerglimmer-
schilderwerk werd aangeboden, waarvan mocht ge-
twijfeld worden aan de goede hechting op de gebruik-
te synthetische verven voor de slogans.

De werken werden derhalve toegewezen aan de twee-
de inschrijver, die een garantie gaf van vijf jaar op
het afbladeren van de verf en op de dekkracht.

Vraag nr. 303
van 8 augustus 1986
van mevrouw T. MERCKX-VAN GOEY

Vlaamse Gewest - Kapitaaluitgaven voor viswateren,
bossen, duinen en natuurreservaten

Onder artikel 7 1.6003 der kapitaaluitgaven van Sectie
77 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 1986 zijn 90 Mio. vastleg-
gingskredieten uitgetrokken voor de verwerving van
bossen, duinen. viswateren en natuurreservaten.

Kan de heer Gemeenschapsminister mij mededelen
welke kapitaaluitgaven jaarlijks sinds 1980 werden
besteed voor de verwerving van viswateren in het
Vlaamse Gewest, welke viswateren en hun opper-
vlakte in elke provincie hiermee werden verworven
en wat voor het jaar 1986 de door hem voorziene
opsplitsing is van de 90 Mio over de verwerving van
bossen, duinen. viswateren en natuurreservaten.

Antwoord

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

De bevoegde diensten hebben, samen met het Visse-
rijfonds sinds de vijftiger jaren een bijzondere in-
spanning geleverd om al dan niet gesloten visrijke
waters ter beschikking te stellen van de houders van
een officieel  visverlof, zonder dat enige bijkomende
vergunning of kosten van de hengelaar wordt ge-
vraagd.

Dit beleid wordt voortgezet.

Zo werden sinds 1980 volgende viswaters verworven
door de Vlaamse Gemeenschap:

Jaar naam oppervlakte kosten

1980
1981

1982

Leiearm
Linkebeek vijvers
Oude Scheldearm
Vijvers
,, De Volharding”
-
Berlarebroek
Oude Leiearm
Oude Scheldearm
Petersheim

5 ha 32 ca
8 ha50ca
4ha 16a
40 ha

1983
1984
1985

-
1 ha50a
2 ha 69 a
4ha lla
1 ha 69 a

2.050.000
16.738.685

1.135.700
deel van groter
aangekocht gebied

57ö.000
883.000
324.000

deel van groter
aangekocht gebied

In 1982 werd het domein ,, Het Broek” te Willebroek
(Blaasveld) via ruiling verkregen. In dit domein lig-
gen 32 ha 89 a visvijvers, die voor een deel openge-
steld zijn voor de houders van een officieel visver-
lof.

Bovendien werden, bij koninklijk besluit van 29 juli
1983, tien zandwinningsputten overgedragen aan de
Vlaamse Gemeenschap.

Voor deze putten worden de structuurschetsen opge-
steld, rekening houdend met bestaande overeenkom-
sten die deze waters bezwaren en met de diverse
behoeften binnen de Vlaamse Gemeenschap.

In vijf structuurschetsen wordt heel specifiek aan-
dacht besteed aan de hengelmogelijkheden.

Twee van deze putten konden reeds opengesteld wor-
den voor de hengelaars, namelijk het domein ,,Ter
Heyde” te Rotselaar en het ,, Schulensmeer” te Herk-
de-Stad en Lummen.

Vraag nr. 304
van 8 augustus 1986
van de heer J. VALKENIERS

Thuisverzorging - Personeelsbezetting en structuren

Het KB van 27 december 1950, gewijzigd bij het KB
van 9 april 1980, regelt de subsidiëring tot aanmoedi-
ging van de gezinsactiviteit van de diensten voor ver-
zorging aan huis.

Graag vernam ik van de Minister een antwoord op de
volgende vragen.

1. Welke verenigingen, op basis van voornoemd be-
sluit, een erkenning verkregen hebben?

Hoeveel bedraagt (per vereniging) het toegekende
subsidiëringsbedrag voor het jaar 1984 en 1985?

Hoeveel personeelsleden, onderverdeeld per ver-
eniging en per kwalificatie (verpleegkundigen, ge-
zinshelpsters, maatschappelijke werk(st)  admi-
nistratief en leidinggevend personeel) stellen deze
diensten tewerk?

2. Het Ministerieel Besluit van 27 december 1950,
gewijzigd bij KB van 20 mei 1958, voorziet voor
de erkenning van de diensten voor verzorging aan
huis ondermeer dat deze moeten beschikken over
een ploeg van tenminste twee personen, waarvan
de één verpleegster en de andere een ziekenhuis-
verzorgster of -oppasster moet zijn.

Kan, met betrekking tot de discipline ,,verpleeg-
kundige ” onder ,, beschikken over” worden ver-
staan dat deze persoon in loondienst moet tewerk-
gesteld zijn, of is een ruimer contractueel verband,
onder vorm van een samenwerkingsakkoord met
zelfstandig werkende verpleegkundigen, ook mo-
gelijk?

Antwoord

Voormelde wateroppervlakten worden gebruikt voor
de hengelsport, de viskweek of het natuurbehoud.

Ik heb de eer u mede te delen dat, gelet op de
omvang van de gevraagde gegevens, het antwoord
rechtstreeks aan het geachte lid zal worden bezorgd.
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Vraag nr. 308
van 13 augustus 1986
van de heer L. VANVELTHOVEN

Aanleg van separaatgracht in natuurreservaat ,, De
Blankaart ” - Bescherming van waterpeil

Uit de berichtgeving van de Belgische Natuur en
Vogelreservaten blijkt de natuurlijke waterhuishou-
ding van het natuurreservaat De Blankaart en de
omringende IJzerbroeken  grondig verstoord.
Nieuwe aanslagen dienen zich aan.
Recent werden door het polderbestuur nogmaals ver-
dere waterpeilverlagingen aangekondigd. Bovendien
zouden plannen op tafel liggen om de separaatgracht
van de Blankaart te verbreden en uit te diepen zodat
de Steenbeek die het moeras mede van water voorziet
hierlangs zou kunnen worden omgeleid.
Deze separaatgracht is een niet-beschermde water-
loop door de vorige eigenaar van de Blankaart aange-
legd om verdere inpalming van het verlandende moe-
ras tegen te gaan en ligt op het huidige eigendom van
de Vereniging der Belgische Natuur en Vogelreserva-
ten. Deze werken zouden worden uitgevoerd door de
Provinciale Technische Dienst. Hiertoe zou de sepa-
raatgracht worden beschermd als waterloop van
tweede categorie, waardoor hij onder de bevoegdheid
van de Provincie zou vallen.
Het reservaat is bij KB van de Vlaamse Executieve
van 2 1.12.82 erkend als natuurreservaat. Dergelijke
werken zijn dan ook in strijd met de wet op het
natuurbehoud.
Graag vernam ik antwoord op volgende vragen.
1. Kan de Gemeenschapsminister bovenvermelde

plannen bevestigen?
2. Zo ja, is hij van oordeel dat hij dient op te treden,

aangezien zij in strijd zijn met de wet op het
natuurbehoud?

Antwoord

Ik kan het geachte lid mededelen dat de zogenaamde
,, separaatgracht” in het domein ,, De Blankaart”
sinds haar aanleg in de tweede categorie der onbe-
vaarbare waterlopen kan beschermd worden op
grond van de wet van 28 december 1968 op de onbe-
vaarbare waterlopen.
Deze aangelegenheid behoort tot de bevoegdheid van
de Gemeenschapsminister van Externe Betrekkingen,
onder wie de landinrichting ressorteert.
De plannen waarvan gewag gemaakt wordt zijn voor
zover mij bekend, nog niet uitgewerkt.
Ik heb mijn diensten opdracht gegeven een onderzoek
in te stellen om na te gaan in hoever de eventuele
plannen een inbreuk zouden betekenen op de wetge-
ving inzake natuurbehoud.

Vraag nr. 312
van 14 augustus 1986
van de heer L. VANVELTHOVEN

Openbare Besturen in de Provincie Limburg - Stand
van zaken en personeelsbezetting

Graag ZOU ik van de geachte Gemeenschapsminister
voor de provincie Limburg de lijst ontvangen van de
gemeenten waar buitendiensten van de besturen en/of
parastatale instellingen waarvoor hij verantwoorde-
lijk is, gevestigd zijn.

Eveneens zou ik willen vernemen hoeveel personeels-
leden van die diensten nu in elk van de vermelde
gemeenten werken.

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

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid te laten weten dat de
Voorzitter van de Vlaamse Executieve een gezamen-
lijk antwoord zal verstrekken op zijn vraag.

J. PEDE
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN BINNEN-
LANDSE AANGELEGENHEDEN EN
RUIMTELIJKE ORDENING

Vraag nr. 184
van 26 augustus 1986
van de heer M. DESUTTER

Opruiming bunkers op private gronden - Kredieten
in 1956

Op de begroting van het Ministerie van Openbare
Werken was voorheen op artikel 51.03 steeds een
bedrag voorzien voor het opruimen van hinderlijke
bunkers op privaat eigendom. Het bedrag beliep jaar-
lijks ongeveer 5 miljoen frank. Zodoende werden
jaarlijks enkele hinderende bunkers in het duinen-
landschap of op andere private domeinen wegge-
werkt.

De bevoegdheid voor het afbreken van bunkers is
thans echter overgedragen aan het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap.

De heer Voorzitter van de Vlaamse Executieve deelt
mij mede dat de opruiming van bunkers op private
eigendommen ressorteert onder ruimtelijke orde-
ning.

Graag vernam ik dan ook welk bedrag ter zake voor-
zien is op de begroting 1986 van de Vlaamse Ge-
meenschap.

Antwoord

Aangezien de uitgaven in verband met de opruiming
van bunkers op private gronden duidelijk een regio-
naal karakter vertonen, en thuishoren in de begroting
van de Vlaamse Gemeenschap, aangelegenheden be-
doeld in het artikel 107 quater  van de Grondwet, sec-
tie 75, Ruimtelijke Ordening en Landinrichting, werd
het volgende voorgesteld :

1. op de middelenbegroting van de Vlaamse Ge-
meenschap voor het jaar 1986 zal een meerkrediet
van 4,0 miljoen Bf. als niet-fiscale ontvangsten
worden geboekt op het art. 46.12.03 : ristomo’s:
artikelen 9 en 10 van de gewone wet van 9 augus-
tus 1980 tot hervorming van de instellingen, en
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dit zodra de nationale overheid dit bedrag geris-
torneerd zal hebben,

2. Op de Uitgavenbegroting 1986 kan tijdens de
budgetcontrole 1986, een nieuw gesplitst krediet-
artikel worden ingeschreven : art. 5 1.03.03, Sectie
75, Titel II met 4,0 miljoen als vastleggingskre-
diet, en 4,0 als ordonnanceringskrediet. Het op-
schrift van het artikel kan overgenomen worden
van de Rijksbegroting, nl.: opruiming t.b.v. de
goede ruimtelijke ordening en de restauratie van
het landschap van militaire bouwwerken, met
name bunkers, op het eigendom van particulieren
en privaatrechtelijke rechtspersonen.

T. KELCHTERMANS
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN ONDER-
WIJS EN VORMING

Vraag nr. 25
van 23 juni 1986
van de heer H. COVELIERS

Muziekkapel Koningin Elisabeth - Wegwerken dis-
criminaties tussen Vlaamse en Franstalige a fges tu -
deerden

Uit een artikel in het dagblad ., Het Laatste Nieuws”,
uitgave van zaterdag 5 en zondag 6 april 1986 blijkt
dat er enige discriminatie is tussen de Vlaamse afge-
studeerden van de Muziekkapel Koningin Elisabeth
en de Franstaligen.

Immers de titel van geaggregeerde van de Muziekka-
pel werd officieel erkend door het Franstalig Ministe-
rie voor Onderwijs, de geaggregeerden genieten in het
muziekonderwijs van een hoger barema.

Volgens de auteur van het artikel de heer W. Pele-
mans. zou door een kortzichtigheid van een ambte-
naar van het Nederlandstalig Ministerie die titel nog
niet officieel erkend zijn.

De Vlaamse geaggregeerden hebben dan ook geen
recht op de voordelen die de Franstaligen genieten.

Mag ik van de geachte Minister vernemen of deze
stelling juist is, en zo ja wat de onderliggende reden is
van deze weigering tot erkenning.

Indien er geen reden voorhanden is zal de Minister
mij wel willen meedelen welke maatregelen hij zal
treffen om deze niet aanvaardbare discriminatie op te
heffen.

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat bij de
koninklijke besluiten van 9 november 1978 de wed-
deschalen werden vastgesteld met ingang van 1 april
1972 van het bestuurs- en onderwijzend personeel en
van het opvoedend hulppersoneel van de Rijksinrich-
tingen  voor kunstonderwijs met volledig en met be-
perkt leerplan, ressorterend onder de Minister van
Nederlandse Cultuur en de Minister van Franse Cul-
tuur, alsmede van de personeelsleden van de inspec-
tiedienst belast met het toezicht op de inrichtingen
voor kunstonderwijs.

In uitvoering van de artikelen 4 (KB 9.11.1978 -
onderwijs met volledig leerplan) en 7 (KB 9.11.1978
- onderwijs met beperkt leerplan) werd voor beide
Ministers van Cultuur het ministerieel besluit van 10
november 1978, houdende gelijkstelling voor het toe-
kennen van de weddeschalen van bekwaamheidsbe-
wijzen in het kunstonderwijs, uitgevaardigd. De ge-
lijkschakeling van de titel van ,,gegradueerde  van de
Muziekkapel Koningin Elisabeth” met een diploma
van hoger kunstonderwijs van de 3de graad kon niet
opgenomen worden daar dit diploma niet wordt uit-
gereikt door de Regering noch door een erkende en
door de wet op het schoolpact beheerde inrichting
voor kunstonderwijs.

De Minister van Franse Cultuur verleende hieraan
zijn goedkeuring op 13 december 1976. Bij die gele-
genheid deelde hij tevens mede dat het desbetreffend
ministerieel besluit in de plaats zou komen van het
door hem op 5 mei 1976 eenzijdig getroffen konink-
lijk besluit houdende gelijkstelling van de titels van
het kunstonderwijs (Frans taalstelsel).

Ik ben dan ook van mening dat door deze eenzijdige
maatregel er normaliter geen discriminatie kan be-
staan tussen de Vlaamse afgestudeerden van de Mu-
ziekkapel en de Franstaligen.

Vraag nr. 29
van 9 juli 1986
van de heer A. LARIDON

Kunstonderwijs  - Overzicht evolutie werkingskosten
Rijksinstellingen en gesubsidieerd onderwijs

Mag ik u vragen i.v.m. het kunstonderwijs een over-
zicht te geven van de evolutie van (en dit met als
basis het jaar 1973 = 100) :

- voor de Rijksinstellingen de werkingskosten en
meester-, vak- en dienstpersoneel;

- voor het gesubsidieerd onderwijs de werkingstoe-
lagen ?

Antwoord

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te vinden
op de door hem gestelde vraag.

Aangezien uitgaven voor de wedden en lonen van het
meesters- vak- en dienstpersoneel samen uitgekeerd
worden met de wedden van het onderwijzend perso-
neel en ook op hetzelfde artikel worden aangerekend
is het niet mogelijk het geachte lid hierover preciese
gegevens te verstrekken.

1. Evolutie van de werkingskosten van de Rijksin-
richtingen voor kunstonderwijs vanaf 1973 (in
duizenden franken)

1973: 29.500
1974: 38.200
1975: 43.300
1976 : 54.800
1977: 58.100
1978: 48.600 (1)
1979: 45.600
1980 : 48.500

-
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1980: 48.500
1981: 56.000
1982: 57.100
1983: 62.100
1984: 64.500
1985 : 59.700 (2)

(1) Het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en
Stedebouw komt vanaf 1.9.1978 onder de bevoegd-
heid van de Minister van Nationale Opvoeding.

(2) De onderhoudskosten voor het Koninklijk Vlaams
Muzielconservatorium te Antwerpen worden groten-
deels overgenomen door de bestuurscommissie voor
het onderhoud van de Singel. Deze onderhoudsko-
sten worden ingeschreven op de sectie 40 van de
begroting.

2. Evolutie van de werkingstoelagen aan de gesubsi-
dieerde inrichtingen voor kunstonderwijs sedert
1973 (in duizenden franken)

A. Officiële gesubsidieerde inrichtingen

1973: 32.900
1974: 38.100
1975 : 46.700
1976: 51.900
1977 : 53.900
1978 : 62.800 (1)
1979: 70.500
1980: 74.000
1981: 83.000
1982 : 87.000
1983 : 102.364
1984 : 96.674 (2)
1985 : 94.400

(1) overheveling van het architectuuronderwijs naar het
Ministerie van Onderwijs.

(2) Invoering van een deelname in de kosten (1.500 fr.)
voor leerlingen boven de 25 jaar.

B. Vrije gesubsidieerde inrichtingen

1973: 2.700
1974 : 3.000
1975: 3.500
1976: 3.900
1977: 5.900
1978: 5.800
1979: 27.100 (1)
1980: 29.100
1981: 32.400
1982 : 32.800
1983 : 38.600
1984: 41.200
1985 : 43.900

(1) Overname van de Sint-Lucasinstituten voor Beel-
dende Kunsten.

Vraag nr. 35
van 18 juli 1986
van de heer E. BALDEWIJNS

Studietoelagen - Aantal Duitstalige leerlingen ten
laste van de Vlaamse Gemeenschap

Het is de geachte Minister allicht bekend dat ook
Duitstalige studenten kunnen in aanmerking komen
voor studietoelagen.

Graag zou ik van hem vernemen hoeveel Duitstalige
leerlingen en studenten ten laste van de Vlaamse
Gemeenschap in de schooljaren 1984-  1985 en 1985-
1986 studietoelagen genoten?

Respectievelijk voor het secundair onderwijs en het
hoger onderwijs en zo mogelijk welke het globaal
bedrag was van deze studietoelagen?

Antwoord

Hierbij deel ik het geachte lid mede dat de opgeslagen
informatie geen gegevens bevat over de Gemeen-
schap waartoe de aanvrager van een studietoelage
behoort.

Het is voor de Dienst voor Studietoelagen dan ook
niet mogelijk het aantal Duitstalige landgenoten op te
geven die, zowel voor hoger, als voor secundair on-
derwijs, van een studietoelage genoten tijdens de
schooljaren 1984-  1985 en 1985-  1986, en voor welk
bedrag.

Ik zou er het geachte lid willen op wijzen dat de aan-
vragen voor een studietoelage moeten worden inge-
diend bij de dienst voor studietoelagen volgens de
onderwijstaal van de inrichting of afdeling en dat de
Dienst voor Studietoelagen van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap alleen bevoegd is voor de
aanvragen van kandidaten die te lande Nederlands-
talig onderwijs volgen. (Artikel 8 van de wet van 19
juli 1971 betreffende de toekenning van studietoela-
gen en -leningen).

Vraag nr. 36
van 18 juli 1986
van de heer E. VANDERSMISSEN

,, Fonds voor Onderwijs en Vorming” - Samenstel-
ling en werking

In mijn tussenkomst n.a.v. het begrotingsdebat in
juni jongstleden stelde ik een aantal vragen m.b.t. het
,,Fonds  voor Onderwijs en Vorming”.

Hierop kreeg ik geen antwoord.

Daarom had ik graag van de Minister het volgende
vernomen.

1. Hoe is dit Fonds samengesteld?

2. Wat in het amendement van de Vlaamse Execu-
tieve op artikel 52 wordt bedoeld met ,, tot al wat
dienen kan in het raam van het onderwijs- en vor-
mingsbeleid van de Executieve, ongeacht de aard
van de ten laste te nemen uitgave”? Graag een
verduidelijking.

3. Welke projecten zijn door dit Fonds subsidieer-
baar? Aan welke criteria moeten die projecten
voldoen?

4. Is het bedrag van 100 miljoen frank, volledig ten
laste van de Vlaamse Gemeenschap of wordt hier
tussengekomen door de Europese steunfondsen?
Zo ja, in welke mate?
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Antwoord

1. Het ,, Fonds Onderwijs en Vorming” beschikt op
de begroting 1986 over 100 miljoen vastleggings-
machtigingen waarvan 10 miljoen aan ordonnan-
ceringskredieten ondergebracht in Sectie 30, arti-
kel 0 1.03.02.

Daarnaast kunnen op dit Fonds volgende ont-
vangsten geboekt worden :

- de middelen die in het kader van de overheve-
ling van bevoegdheden van het Rijk. naar de
Gemeenschappen werden of zullen worden ge-
transfereerd (o.a. internaten, deeltijdse leer-
plicht) ;

- de middelen uit internationale tussenkomsten
met betrekking tot onderwijs en vorming (o.a.
de Europese steunfondsen);

- de middelen van nationale instellingen van pu-
bliekrechtelijke en privaatrechtelijke aard be-
schikbaar gesteld in het kader van onderwijs
en vorming.

2. Met dit technisch amendement heeft de Vlaamse
Executieve willen vermijden dat voor iedere,
vooral kleinere uitgaven binnen eenzelfde project,
op de instemming van de Vlaamse Executieve
beroep zou moeten gedaan worden.

3. Het Fonds werd opgericht met het doel een flexi-
bel lïnancieringsinstrument te vormen voor de
betoelaging van projecten die in het kader van het
onderwijs- en vormingsbeleid van de Vlaamse
Executieve uiterst gedifferentieerde opleidings- en
scholingsmogelijkheden verstrekken.

4. Antwoord op deze vraag werd gegeven onder punt
1.

Vraag nr. 38
van 29 juli 1986
van de heer E. BALDEWIJNS

Permanente middenstandsopleiding - Stand van za-
ken

Graag zou ik van de geachte Minister de volgende
gegevens bekomen :

het aantal vormingscentra die afhangen van het
Instituut voor Permanente Vorming bij de Mid-
denstand die georganiseerd worden in de Vlaamse
Gemeenschap ;

Aangezien een aantal vormingsactiviteiten forfai-
tair betoelaagd worden, met inbegrip van de ho-
noraria, kan het globaal bedrag van de kredieten
voor lesgevers en voordrachthouders niet opgege-
ven worden. De gemiddelde honoraria in acht
genomen, mag echter gerekend worden op onge-
veer 400.000 fr. jaarlijks.

de lijst van de vormingen die georganiseerd wor-
den in dit Instituut en die erkend zijn door de
commissie opgericht ingevolge het artikel 2 van
de wet van 2 1 juni 1983 betreffende de leerplicht-
verlenging;

6. Het bedrag van de maandelijkse minimumvergoe-
dingen toegekend aan de jongeren die een erkende
leerovereenkomst afsloten, bedraagt momenteel:

a. 4.700 fr. tijdens het eerste jaar van de leer-
tijd;

het aantal leercontracten in de schooljaren 1984- b. 6.500 fr. tijdens het tweede jaar van de leer-
1985 en 1985-1986; tijd;

het aantal deelnemers aan de vormingen voor be- c. 8.460 fr. tijdens het derde jaar van de leer-
drijfsleider in het cursusjaar 1985-  1986; tijd;

5. het globaal bedrag van de kredieten voorzien op
het budget van het Instituut om in 1985 en 1986
de lesgevers en voordrachthouders te betalen;

6. het bedrag van de semestriële vergoedingen toege-
kend aan de jongeren die een leercontract vol-
gen.

Tenslotte zou ik van de geachte Minister willen ver-
nemen aan wie de pedagogische controle op deze vor-
mingen, georganiseerd door het Instituut van Perma-
nente Vorming bij de Middenstand, toevertrouwd
werd. Hoe wordt deze inspectie georganiseerd en
door wie wordt zij verzekerd?

Antwoord

Ik heb de eer hiermee een antwoord te verstrekken op
de

1.

3-.

3.

4.

5.

vraag vanwege het geachte lid.

In het kader van het koninklijk besluit van 4
oktober 1976 betreffende de Voortdurende Vor-
ming in de Middenstand werden voor de Vlaamse
Gemeenschap 22 Centra voor Voortdurende Vor-
ming erkend.

Het ,,programma voor de leertijd”, voorgelegd
door de vzw Nederlandstalig Instituut voor
Voortdurende Vorming van de Middenstand,
werd voor de schooljaren ‘85-‘86 en ‘86-‘87 er-
kend als vorming die voor de vervulling van de
deeltijdse leerplicht in aanmerking komt, voor de
22 Centra, zoals bedoeld onder 1.

Het aantal leerovereenkomsten wordt door onze
Administratie onder toezicht gehouden.

Het juiste aantal per schooljaar kan niet opgege-
ven worden, aangezien dit voortdurend wijzigt
gedurende het schooljaar. Momenteel bedraagt dit
ongeveer 12.500.

Wat betreft het aantal deelnemers aan de vormin-
gen voor bedrijfsleider is mij niet duidelijk wat
hiermee bedoeld wordt. Een aantal cursussen wor-
den zelfs niet gesubsidieerd en hierover ontbreken
de gegevens.

De meest bruikbare gegevens worden echter weer-
gegeven in het activiteitsverslag dat jaarlijks door
het voormelde Instituut wordt uitgegeven.
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Ongeacht het jaar van de leertijd, dient echter de
hoogste vergoeding te worden uitgekeerd van het
ogenblik af dat de leerling achttien jaar oud
wordt.

7. De pedagogische controle wordt uitgeoefend door
het Instituut, dat hiervoor beroep kan doen op
haar gewestelijke diensten en op haar adviseurs.

Vraag nr. 39
van 1 augustus 1986
van de heer F. PIOT

Onderwijsinrichtingen - Verspreiding informatiebro-
chure over werking van Gemeenschappen en Gewes-
ten

De Executieve van de Franse Gemeenschap heeft in
september 1984 onder de onderwijsinrichtingen van
het secundair niveau een brochure verspreid die als
pedagogisch werkdocument was opgevat en tot doel
had de leerlingen vertrouwd te maken met de wer-
king van de instellingen van de Gemeenschappen en
de Gewesten zoals ze grondwettelijk zijn opgericht en
georganiseerd.

Kan de Gemeenschapsminister van Onderwijs en
Vorming mij meedelen, of aan Vlaamse zijde gelijk-
aardige initiatieven genomen werden, en, bij ontsten-
tenis hiervan, of hij het niet nuttig acht zich ter zake
aan de boven uiteengezette maatregel te inspireren?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het geachte
lid mede te delen dat zijn voorstel mijn belangstelling
heeft weerhouden. Het is mij niet bekend dat er langs
de zijde van de Vlaamse Gemeenschap dergelijk ini-
tiatief genomen werd.

Ik ga derhalve graag in op zijn suggestie en heb aan
de bevoegde administratie gevraagd de wenselijkheid
van dergelijke brochure te onderzoeken.

Vraag nr. 40
van 7 augustus 1986
van mevrouw N. MAES

Middenstandsopleiding - Leerplicht

Vanuit de Vlaamse Gemeenschap is in het opzicht
van de wet op de verlenging van de leerplicht een
middenstandsopleiding gecreëerd.

Mogen wij van de geachte Gemeenschapsminister
vernemen hoeveel leerlingen ouder dan 14 jaar (in
Vlaanderen) deze middenstandsopleiding volgen om
aan de leerplicht te voldoen?

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat de wet
op de verlening van de leerplicht dateert van 29 juni
1983.

De middenstandsopleiding is een historisch gegroeid

systeem dat van veel vroegere oorsprong is, en dus
zeker geen creatie kan genoemd worden in het op-
zicht van voornoemde wet.

Wel zijn de leergangen van de leertijd, de eerste fase
in de basisopleiding van de middenstandsopleiding
erkend als vormingsprogramma beantwoordend aan
de criteria gesteld in het kader van voornoemde
wet.

In Vlaanderen kiezen ongeveer 12.500 jongeren voor
dit vormingssysteem.

Vraag nr. 42
van 8 augustus 1986
van de heer A. LARIDON

Muziekonderwijs  - aanwerving van leerkrachten die
niet over de vereiste bekwaamheidsbewijzen beschik-
ken

De inrichtende machten van het kunstonderwijs on-
dervinden vaak moeilijkheden om personeel aan te
werven dat over de vereiste bekwaamheidsbewijzen
beschikt. Dit doet zich vooral voor voor bepaalde
bijzondere cursussen in het muziekonderwijs. Ik denk
hier meer bepaald aan piano, gitaar en begeleiding.
Dit noopt de inrichtende macht ertoe deze cursussen
tijdelijk toe te wijzen aan leerkrachten die niet over
de vereiste bekwaamheidsbewijzen beschikken en die
daardoor elk jaar opnieuw hun aanstelling in deze
betrekking in het gedrang zien komen. Dit stelt wel-
iswaar geen subsidieproblemen doch wel een sociaal
probleem voor het betreffend personeelslid. Ook de
onderwijsinrichtingen ondergaan de nadelen verbon-
den aan deze situatie omdat hierdoor de continuïteit
van het onderwijs in het gedrang gebracht wordt.

Meent de geachte Minister niet dat het hier ten zeer-
ste opportuun zou zijn om t.o.v. het kunstonderwijs
een analoge reglementering toe te passen als deze
voorzien bij art. 20 van het KB van 22.3.69, houden-
de het statuut van het onderwijzend personeel van de
Staat?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het geachte
lid mede te delen dat de vereiste titels voor de perso-
neelsleden aan de gesubsidieerde muziekinstellingen
vastgesteld worden door het Koninklijk Besluit van
26 januari 1968.

In afwachting van de uitvoering van artikel 5 van
hogervermeld besluit werden bij de omzendbrieven
van 19.8.1985 en 10.12.1985 regels vastgelegd met
het oog op de aanwerving van personeelsleden die
niet in het bezit zijn van de vereiste bekwaamheids-
bewijzen.

Punt 2, 3 24 a voorziet een analoge regeling als deze
voorzien bij artikel 20 van het KB dd. 22.3.1969 hou-
dende het statuut van het onderwijzend personeel aan
de Rijksinstellingen.
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P. DEPREZ
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN EXTERNE
BETREKKINGEN

Vraag nr. 30
van 9 juni 1986
van de heer L. VANHORENBEEK

Ophoging van valleigronden in Dijlelandschap  - Be-
scherming landschap

Naar verluid zouden de ophogingen van valleigron-
den in het Dijleland het landschapsevenwicht totaal
verstoren en de waterhuishouding wijzigen. Deze om-
standigheden kunnen een grote weerslag hebben op
plant en dier om nog niet te spreken over een ver-
hoogd gevaar voor overstromingen dat logisch voor
de hand ligt.

Mogen wij van de Minister vernemen:

1. of er hierover een voorafgaande studie werd ver-
richt en, zo ja, de conclusies daaruit;

2. hoe hoog tot op heden de kosten belopen ingevol-
ge de uitvoering van deze ophogingen, zowel die
gedragen door de overheid als die door de over-
heid aan mogelijke derden opgelegd;

3. hoe de Minister meent deze nefaste situatie te ver-
helpen, gelet op het natuurbehoud en de specifie-
ke functie van valleigronden in het geheel van de
waterbeheersing?

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat de
diensten van het Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap geen ophogingen van valleigronden in het
Dijleland hebben uitgevoerd lastens de kredieten, die
door mij beheerd worden. Bijgevolg is het mij niet
bekend of de door het geachte lid vermoede werken
een invloed zouden kunnen hebben op het land-
schapsevenwicht, de waterhuishouding, de fauna en
de flora in deze vallei. De drie specifieke vragen zijn
dan ook zonder voorwerp.

Vraag nr. 33
van 4 juli 1986
van de heer P. PEETERS

Cultuuruitstraling in Frans- Vlaanderen - Financiële
stimuli

Op de 59ste IJzerbedevaart  stelde de heer Allacker,
die de groet bracht uit Frans-Vlaanderen, dat de
Vlaamse Regering de actieve en groeiende Beweging
der Frans-Vlamingen, of der Heel-Nederlanders in
Frans-Vlaanderen, zoals hij zichzelf noemde, volko-
men aan hun lot overlaat.

Hij stelde dat het hoog tijd is dat Vlaanderen en
Nederland aan cultuuruitstraling beginnen doen, ook,
en vooral, in Frans-Vlaanderen en dit als tegenge-
wicht voor de Franse cultuuruitstraling uit Parijs, die
de Frans-Vlamingen hun eigen historische en culture-
le eigenheid ontzegt.

Gaarne vernam ik van de geachte Minister een ant-
woord op de volgende vragen.

Welke concrete stappen werden reeds gezet om
aan cultuuruitstraling te doen in Frans-Vlaande-
ren en om de zeer actieve Frans-Vlaamse Bewe-
ging moreel en financieel te steunen en een hart
onder de riem te steken?

Wanneer komt het Vlaamse Huis in Rijsel er ein-
delij k?

Zal er een secretariaat van de Vlaamse Gemeen-
schap worden opgericht in Frans-Vlaanderen?

Antwoord

Op de vraag van het geachte lid van de Raad naar
concrete stappen om aan cultuuruitstraling te doen in
Frans-Vlaanderen, kan ik antwoorden dat ikzelf en
mijn medewerkers sedert maanden contacten onder-
houden hebben met diverse belangstellende groepen
en verenigingen, onder meer over de vraag hoe, en
met welke middelen nieuwe of bestaande samenwer-
kingen met Frans-Vlaanderen in het leven geroepen
of uitgebreid kunnen worden. Mijn onderzoek richt
zich overigens niet uitsluitend tot de culturele aange-
legenheden. Ik wil de bindingen tussen de Vlaamse
Gemeenschap en Frans-Vlaanderen met alle mogelij-
ke middelen verstevigen. Ik wil dat geordend doen,
op een verantwoorde wijze en in samenspraak met de
overheid van de regio ,,Nord  - Pas-de-Calais”.

Op de vraag van het geachte lid of er een Vlaams
Huis in Rijsel komt, kan ik op het ogenblik geen ant-
woord geven. Ik werk aan de verdere uitbouw van de
Vlaamse aanwezigheid in sommige landen of regio’s.
De beperkte middelen waarover daartoe beschikt kan
worden, dwingen mij tot het stellen van prioriteiten.
In een bredere context, die niet louter en alleen cul-
turele samenwerkingen beoogt, is een vestiging te Rij-
sel echter geen eerste prioriteit.

Tot slot kan ik het geachte lid mededelen dat de
gebeurlijke vestiging van een secretariaat van de
Vlaamse Gemeenschap in Frans-Vlaanderen, naar
mijn opvattingen, slechts een deelaspect is van de
veel bredere kwesties die het onderwerp zijn van de
punten 1 en 2 van zijn alhier bedoelde vraag.

Vraag nr. 35
van 24 juli 1986
van de heer P. TANT

Aanleg overstromingsgebied voor Zwalmrivier -
ten-batenanalyse en alternatieve oplossing

Kos-

In de Zwalmstreek schijnt de beslissing hangende te
zijn om te Zwalm  35 à 40 ha weide te gebruiken als
overstromingsgebied voor de snelwassende Zwalm.
Dit houdt in dat er niet alleen 35 à 40 ha weide moe-
ten worden bezwaard, maar dat er ook vrij omvang-
rijke werken dienen te gebeuren.

Volgens bepaalde bronnen dreigen niet minder dan
17 landbouwbedrijven min of meer ernstig door die
maatregel getroffen te worden. Voor 6 bedrijven zou
de realisatie van dit plan catastrofale gevolgen heb-
ben. Het hoeft geen betoog dat de betrokken landbou-



Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 13 - 16 september 1986

wersgezinnen geenszins opgetogen zijn met die moge-
lijke maatregelen.

Bovendien blijkt dat stroomopwaarts de Zwalm, op
het grondgebied Zottegem het zgn. Vijverbos (onge-
veer 8 ha) op dezelfde hoogte ligt als de voorziene
overstromingsweide. Bedoeld bos zou eertijds effec-
tief als een overstromingsgebied hebben dienst ge-
daan. De aldaar aanwezige maar in onbruik geraakte
sluizen zijn daarvan stille getuigen. Nu blijkt echter
dat dit gebied reeds gedeeltelijk werd opgehoogd.

Volgens recente studies zou het mogelijk zijn om het
Vijverbos met z’n 8 ha oppervlakte opnieuw als over-
stromingsgebied te gaan gebruiken, mits enkele maat-
regelen te voorzien om de bodemerosie te voorko-
men. We denken hierbij aan oeverbeplanting, het
aanleggen van een oeverversterking over de lengte
van ongeveer 500 meter, het zorgvuldiger reinigen
van de Zwalm  . . .

Graag hadden we van de Gemeenschapsminister ver-
nomen :

1. in welk stadium voormelde plannen verkeren;

2. of hij op de hoogte is van het bestaan van het
Vijverbos als mogelijk alternatief voor de voor-
ziene 35 à 40 ha grote overstromingsweide en of
er reeds een grondige studie hieraan werd ge-
wijd;

3. of reeds een kostenberekening werd gemaakt voor
de aanleg van een dergelijke weide te Zwalm  (met
alle benodigde infrastructuur) en of er eventueel
reeds een vergelijkende kostenstudie werd ge-
maakt tussen het nu voorliggende plan en de al-
ternatieve mogelijkheid ( = het Vijverbos).

Antwoord

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

1. Momenteel wordt door een ambtenarenwerkgroep
onder voorzitterschap van de dienst Landbouw
van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening
en Leefmilieu en waarvan ook de dienst Land-
bouwstructuren van de Algemene Technische
Diensten van het Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap deel uitmaakt een Bijzonder Waterbe-
heersingsplan voor de Zwalmvallei opgesteld.
Deze werkgroep verzamelt en bestudeert behalve
de bestaande gegevens over de Zwalm  ook de
reeds bestaande voorontwerpplannen van water-
beheersing in de Zwalmvallei. Een van de be-
staande scenario’s is inderdaad het aanleggen van
enkele kleine en verspreidliggende wachtbekkens
met een totale oppervlakte van 21,8  ha, waarvan
een deel thans ook overstromen. Of hierdoor 17
landbouwbedrijven getroffen worden, wordt even-
eens door de werkgroep, waarvan sprake, onder-
zocht.

2. Ik ben inderdaad op de hoogte van de mogelijk-
heid het zogenaamde Vijverbos ook als wachtbek-
ken in de waterbeheersing in de Zwalmvallei in te
schakelen. De voornoemde ambtenarenwerkgroep
bestudeert ook deze mogelijkheid grondig.

3. Er werd reeds een kostenberekening gemaakt voor
de aanleg van enkele kleine en verspreidliggende

wachtbekkens in de Zwalmvallei, alsook voor de
aanleg van een wachtbekken in het zogenaamde
Vijverbos. Evenwel is de vergelijking van deze
beide kostenberekeningen weinig relevant aange-
zien veeleer de ligging van het zogenaamde Vij-
verbos t.o.v. de kleine wachtbekkens doorslagge-
vend blijkt te zijn. Inderdaad is het zogenaamde
Vijverbos veel te stroomafwaarts gelegen, zodat
de berging van het overtollige water uit de Zwalm
aldaar slechts een gering effect op het afvlakken
van de topdebieten van de Zwalm  zal hebben.

Vraag nr. 36
van 29 juli 1986
van de heer A. SCHELLENS

Linter-Melkwezer - Draineringswerken en ruilverka-
velingswerkzaamheden

Sinds enige tijd gaan opnieuw besprekingen door
over de uitvoering van draineringswerken en ruilver-
kavelingswerkzaamheden te Linter-Melkwezer.

De uitvoering ervan zal een nefaste weerslag hebben
op de bestaande natuur- en landschapswaarden.

Door de ruilverkavelingsinstanties wordt vooruit ge-
lopen op een definitieve beslissing en de eigenaars-
gebruikers wordt de raad gegeven tot het kappen van
de bomen over te gaan.

Wanneer de ruilverkaveling wordt goedgekeurd zal
dit een kaalkap van niet minder dan 5.000 bomen tot
gevolg hebben en 500 ha gronden zullen worden ge-
draineerd.

Mag ik de heer Gemeenschapsminister vragen.

1. Hoe definitief zijn de resultaten van deze bespre-
kingen ?

2. Wanneer werd er toelating verleend om tot het
kaalkappen over te gaan?

3. Werd aan het ruilverkavelingscomité reeds toela-
ting gegeven om met de draineringswerkzaamhe-
den te starten?

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid het volgende antwoord
op zijn vragen te verstrekken.

1. Uit inlichtingen ingewonnen bij het Ruilverkave-
lingscomité Melkwezer is gebleken dat het Comité
de volgende beslissingen heeft genomen :
- 620 ha landbouwgronden worden draineerbaar

geacht;
- het ontwerp voor drainering en waterbeheer-

sing van 470 ha is afgewerkt en goedgekeurd
op 26 juli jl;

- het ontwerp voor drainering en waterbeheer-
sing van de resterende 150 ha door middel van
een gemaal, is nog ter studie.

2. Het Comité heeft mij medegedeeld dat OP de on-
der punt 1 vernoemde 470 ha intensief uitgebate
landbouwgronden ongeveer 3.000 populieren, die-. .
nen te worden geveld waarvan ca. 4/5 kaPtYp
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zijn. Het Comité heeft de eigenaars van deze bo-
men gevraagd deze vrijwillig, zonder vergoeding,
te rooien, Voor het vellen van deze bomen in het
agrarisch gebied, is overeenkomstig de wet op de
stedebouw geen vergunning vereist.

3. Het Ruilverkavelingscomité Melkwezer is de
bouwheer van de onder punt 1 vermelde draineer-
werken. Het Comité behoeft noch stedebouwkun-
dige noch andere toelating voor het uitvoeren van
deze werken.

Vraag nr. 37
van 29 juli 1986
van de heer R. VAN STEENKISTE

Inspraakverplichtingen en openbaarheidsverplichtin-
gen voor het eigen bevoegdheidsterrein - Regeling

Sinds enkele jaren is de inspraakgedachte en open-
baarheidsgedachte sterk in opmars. Er wordt gepleit
voor meer openheid vanwege de overheid ten opzich-
te van de burgers. In dit verband zijn door de diverse
partijen wetsvoorstellen neergelegd.

Nochtans bestaan er reeds op veel vlakken inspraak-
bepalingen en openbaarheidsbepalingen, her en der
verspreid over de verschillende materies.

Gaarne vernam ik in dit verband volgende zaken
voor wat het eigen bevoegdheidsterrein betreft.

1. Welke inspraakverrichtingen en openbaarheids-
verplichtingen er reeds bestaan?

2. Welke is de basis voor deze verplichtingen bij-
voorbeeld wettekst?

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

Antwoord

1 en 2. Ik heb de eer het geachte lid hierna opgave te
doen van de inspraakverrichtingen en openbaar-
heidsverplichtingen die inzake landinrichting bij
wet zijn vastgesteld :

- de wet van 5 juli 1956 betreffende de waterin-
gen, meer bepaald ingevolge artikel 7;

- de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders,
meer bepaald ingevolge artikel 7;

- de wet van 28 december 1967 betreffende de
onbevaarbaren waterlopen, ingevolge artikel
19;

- de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling
van landeigendommen uit kracht van de wet
aangevuld door de wet van 11 augustus 1978
houdende bepalingen eigen aan het Vlaamse
Gewest, ingevolge de artikels 6, 9, 18, 21, 22,
35, 36, 42, 43, 65 en 70;

- de wet van 12 juli 1976 houdende bijzondere
maatregelen inzake ruilverkaveling van landei-
gendommen uit kracht van de wet bij de uit-
voering van grote infrastructuurwerken, inge-
volge de artikels 7, 8, 13, 15, 16 en 2 1;

- de wet van 10 januari 1978 houdende bijzon-
dere maatregelen inzake ruilverkaveling van
landeigendommen in der minne, ingevolge de
artikelen 10, 11, 15, 17, 19, 24, 25, 27, 28, 40
en 45.

Anderzijds worden alle organieke en uitvoerings-
besluiten die belang hebben voor de gemeenschap
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Vraag nr. 38
van 1 augustus 1986
van de heer E. DESUTTER

New York - Flanders Home

Op 26 maart 1985 werd het eerste Vlaamse huis in
het buitenland te New York geopend.

In antwoord op een parlementaire vraag vernam ik
dat de vorm en de draagwijdte van de bijdrage van
de Vlaamse Executieve tot het succes van dit initia-
tief eerlang zou bepaald worden.

Graag vernam ik welke overeenkomst er ter zake tus-
sen de Vlaamse Executieve en het VEV werd afgeslo-
ten of welke andere afspraken er werden gemaakt.

Werd ook gedacht aan de promotie van het toerisme
in Vlaanderen als belangrijkste industrie in welbe-
paalde provincies en een grote bron van tewerkstel-
ling en aanbreng van vreemde deviezen in andere
Vlaamse provincies.

Antwoord

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

Met betrekking tot het Flanders House te New York
werd tussen de Vlaamse Executieve en het VEV geen
enkele overeenkomst afgesloten. Het ging hier om een
initiatief van het VEV dat enkel moreel door de
Vlaamse Executieve werd gesteund, ondermeer door
de aanwezigheid van Voorzitter G. Geens bij de ope-
ning.

Thans wordt in de schoot van de Vlaamse Executieve
onderzocht op welke wijze de Vlaamse aanwezigheid
in het buitenland het best kan geconcretiseerd wor-
den. Het spreekt voor zichzelf dat hierbij de promo-
tieaspecten van alle bedrijfssectoren dus ook deze
van de toeristische sector, in acht genomen worden.

Vraag nr. 39
van 7 augustus 1986
van de heer J. PEPERMANS

Willebroek - Werken aan ,, Zwarte Beek”

De werken die uitgevoerd worden aan de zogenaam-
de ,,Zwarte  Beek” te Willebroek werden geïnspireerd
door het gebruik hiervan door een gewezen papierfa-
briek. Ze wordt evenwel nu niet meer gebruikt voor
de zeer belastende pulprestlozingen en de werken ver-
liezen dan ook hun noodzaak. Integendeel, door het
effect op de waterhuishouding van het natuurgebied
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,,Het Broeck” dreigt dit laatste te evolueren tot een
ander eco-systeem.

Kan de geachte Minister mij antwoorden op de vol-
gende vragen.

1. Zijn er reeds vaststellingen gedaan van officiële
zijde die het bovenstaande onderschrijven? Is er
in die zin een studie gestart om het evoluerende
milieu-effect te beschrijven?

2. Zijn er nog niet voldoende elementen aanwezig
die een wijziging rechtvaardigen van de in uitvoe-
ring zijnde werken?

Antwoord

In tegenstelling met wat het geachte lid meent, wor-
den de werken tot sanering van de Zwarte Beek en de
Fabrieksloop in opdracht van de polder van Wille-
broek niet uitgevoerd om de pulprestlozingen van een
papierfabriek mogelijk te maken en af te voeren.
doch wel om de waterhuishouding van het stroomge-
bied van de voornoemde waterlopen te verbeteren en
meer bepaald deze waterhuishouding, die verstoord is
ingevolge de verwezenlijking van zandwinningsput-
ten terug te normaliseren.

Deze werken, die trouwens reeds grotendeels zijn uit-
gevoerd zijn zodanig ontworpen dat geen invloed op
de waterhuishouding van het reservaatgebied ,, Blaas-
veldbroek ” kan worden vermoed.

Gelet op het voorgaande zijn de vragen die het geach-
te lid heeft gesteld dus zonder voorwerp geworden.

Vraag nr. 40
van 7 augustus 1986
van mevrouw N. MAES

Samenwerking tussen Gemeenschappen en buiten-
landse overheden - Europese overeenkomst

Op 3 juli bracht de Waalse Raad een ontwerp van
decreet uit in verband met de Europese overeen-
komst inzake samenwerking tussen Gemeenschappen
en territoriale overheden over de grenzen heen, gete-
kend in Madrid op 21 mei 1980.

Bestaat er een gelijkaardig initiatief in de Vlaamse
Raad?

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat het
ontwerp van decreet houdende goedkeuring van de
Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrij-
dende samenwerking tussen territoriale gemeenschap-
pen of autoriteiten, en de Bijlage, opgemaakt te Ma-
drid op 2 1 mei 1980, in de schoot van de Raad van
Europa door de Voorzitter van de Vlaamse Executie-
ve de heer Geens en door mijzelf werd ondertekend
per 23 april 1986.

Het stuk werd door de diensten van de Vlaamse
Raad verspreid onder nr. 136 (1985-86-nr.  1) op da-
tum van 7 mei 1986.

P. DEWAEL
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR

Vraag nr. 200
van 12 juni 1986
van de heer F. PIOT

Thermale kuren - Bevordering

Het volgen van een thermale kuur lokt elk jaar velen
onzer landgenoten naar buitenlandse kuuroorden.

De vraag dringt zich op of niet méér werkmiddelen
zouden kunnen en moeten ingezet worden ter bevor-
dering van de mogelijkheden die ter zake in eigen
land voorhanden zijn, meer bepaald in Oostende en
Spa.

Behoudens vergissing zijn o.a. in deze twee plaatsen
instellingen voor sociaal thermalisme gevestigd die
door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
respectievelijk van de Franse Gemeenschap, zijn er-
kend.

Worden er, buiten het kader van de sociale voorzie-
ningen stricto sensu. door de Vlaamse Gemeenschap
inspanningen geleverd om de toegang tot deze ther-
male kuren te bevorderen, bijv. door het verstrekken
van de gewenste toeristische informatie in binnen- en
buitenland?

Antwoord

Op de door het geachte lid gestelde vraag heb ik de
eer hem mee te delen dat vroeger door de drie ther-
male badplaatsen (Oostende. Spa en Chaudfontaine)
een gezamenlijke folder werd uitgegeven met het oog
op de toeristische informatie over de kuurbadplaat-
sen. Deze bestaat niet meer. Door de Stad Oostende
wordt geen specifieke documentatie of voorlichting
over dit thema verstrekt.

De ervaring heeft geleerd dat thermale behandeling in
België nauwelijks als toeristisch ., produkt” kan ge-
promoot worden.

De aard van de therapie en de kosten ervan hangen af
van de diagnose.

Ze worden als een zuiver medische behandeling be-
schouwd.

Dit brengt met zich mee:

- dat geen aanbiedingen (package arrangementen)
kunnen worden gemaakt voor een kuur, zoals in
buitenlandse kuurbadplaatsen wel gebeurt;

- dat reclame voor de kuur als medische behande-
ling als ongeoorloofd zou kunnen worden be-
schouwd.

Daar komt bij dat de winning van het Oostendse
bronwater is stopgezet.

Het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme
is daarom van mening dat in de huidige omstandig-
heden actieve informatie of werving voor het therma-
lisme in Vlaanderen, niet opportuun is.
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Vraag nr. 209
van 25 juni 1986
van de heer J. GABRIELS

Investeringen in culturele infrastructuur - Stand van
zaken

Het Gemeenschapshuis in Moelingen, het Veltmans-
huis in Sint-Martens-Voeren, de Jeugdherberg te
Sint-Martens-Voeren, Kasteel Den Hoof te Teuven.

Het zijn vier projecten die door de Vlaamse Gemeen-
schap hetzij aangekocht hetzij gebouwd werden en
waarvan de afwerking en of veranderingswerken
reeds jaren op zich laten wachten.

Men slaagt er wel in om een school voor de Fransta-
ligen te bouwen maar de afwerking van de culturele
infrastructuur laat evenwel op zich wachten.

Graag had ik van de Gemeenschapsminister verno-
men :

welke investeringen werden tot op heden gedaan
voor de vier gebouwen zoals opgesomd in mijn
inleiding?

Welke investeringen zijn er reeds gepland en zul-
len op korte termijn uitgevoerd worden voor de
vier gebouwen?

Hoc valt te verklaren dat noch rond het Velt-
manshuis noch rond de Vlaamse jeugdherberg de
noodzakelijke werken uitgevoerd worden‘?

Hoeveel kredieten  heeft  u ingeschreven in de be-
groting 1986 voor de vier bovengenoemde projec-
ten ?

Antwoord

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

Wat punt 1 betreft.

Voor het gemeenschapshuis in Moelingen werd tot op
heden 2.257.316  fr. betaald aan uitgevoerde werken
en 884.485 fr. aan erelonen.

Voor werken uitgevoerd aan het Veltmanshuis in
Sint-Martens-Voeren werd tot op heden 7.769.712 fr.
uitbetaald.

Voor de jeugdherberg te Sint-Martens-Voeren werd
44.219.269 fr. betaald. In het Kasteel De Hoof in
Teuven werd voor 5.98 1.167 fr. geïnvesteerd.

Wat punten 2. 3 en 4 betreft.

Het verbouwingsdossier van het gemeenschapshuis in
Moelingen maakt het voorwerp uit van een gedach-
tenwisseling over de omvang ervan met de plaatselij-
ke gebrui kers.

Voor de buitenaanleg bij het Veltmanshuis werd een
architect aangesteld. Zodra zijn studie beëindigd is
zullen de noodzakelijke werken uitgevoerd worden.

Aan de jeugdherberg worden op korte termijn geen
nieuwe investeringen voorzien.

Het Kasteel De Hoof is in erfpacht vanaf 1 september
1985 tot 31 augustus 2035.

De erfpachter laat werken uitvoeren om een gedeelte
van het kasteel in te richten als hotel.

Vraag nr. 214
van 1 juli 1986
van de heer A. LARIDON

Onlangs las ik in het publicitair weekblad ,,De
Strcekkrant” een artikel betreffende de niet openbare
radio ,,Stadsradio Halle” die vanuit de fusiegemeen-
te Beersel uitzendt op de 105.6.

Uit het vernoemd artikel blijkt duidelijk dat het hier
gaat om een realisatie van de katholieke zuil en met
name onder het mom van het Algemeen Christelijk
Werkerverbond (ACW). De betrokkene. Kris Vande-
roost. die in het artikel als animator en coördinator
aan het woord komt is zelf secretaris van het ACV.
De banden met ACW. een beroepsvereniging. kunnen
dus onmogelijk geloochend worden.

Benevens het feit dat de zender op het terrein van de
jeugdorganisatie KAJ gehuisvest is. doen bedenkin-
gen rijzen omtrent het feit dat zendtijd verkocht
wordt aan vakverenigingen. waarbij de vergelijkingen
doorgetrokken  worden  met dc handelspubliciteit. Een
feit is zeker dat aldus het ACW zichzelf een informa-
tiemonopolie via een dagelijks uur zendtijd weet uit
tc bouwen.

Is dit alles niet in overtreding met het decreet hou-
dende organisatie en erkenning van niet openbare
radio’s van 6 mei 1982 (Belgisch Staatsblad 15 juli
1982 p. 83 13) cn meer bepaald : art. 4. d : onafhanke-
lijk zijn van een politieke partij. een beroepsvereni-
ging of een organisatie met een commercieel doel:
art. 5: dc vzw wordt geleid door beheerders wier lid-
maatschap onverenigbaar is met een politiek man-
daat of met dat van beheerder  van of een leidingge-
vende  functie in een beroepsvereniging?

Antwoord

Ik kan het geachte lid volgend antwoord
ken.

verstrek-

Bij Ministerieel Besluit van 22 oktober 1985 werd de
vzw Omega-Zuid. niet-openbare radio, erkend over-
eenkomstig de vereisten zoals vermeld in het decreet
van 6 mei 1982 houdende organisatie en erkenning
van de niet-openbare radio’s en het Besluit van de
Vlaamse Executieve van 9 september 1982 betreffen-
de de erkenning  van niet-openbare radio’s.

Het administratief dossier van radio Omega-Zuid
maakt geen gewag van wijzigingen in de samenstel-
ling van de beheerraad der vzw.  noch van een naams-
verandering.

Overeenkomstig artikel 10 van bovenvermeld Besluit
van 9 september 1982:

,,Indien  blijkt, op basis van de ingediende verslagen
of na onderzoek, ingesteld op initiatief van de Ge-
meenschapsminister van Cultuur en/of de Raad van
Niet-Openbare Radio’s dat de vereniging zonder
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winstgevend doel niet meer voldoet aan de normen
voor erkenning gesteld in het decreet of in dit besluit,
kan de Gemeenschapsminister van Cultuur, de er-
kenning schorsen of intrekken.

. . .

Opdat tot schorsing of intrekking kan worden overge-
gaan zal de Raad van Niet-Openbare Radio’s, op
eigen initiatief of op verzoek van de Gemeenschaps-
minister van Cultuur, een onderzoek instellen en een
advies formuleren.

. . .

Op basis van het advies en de eventuele bezwaren
daarop, beslist de Gemeenschapsminister van Cul-
tuur binnen de dertig dagen over de schorsing of
intrekking van de erkenning.

,,. . .

is het Secretariaat van de Raad van Niet-Openbare
Radio’s bezig met een onderzoek aangaande dit dos-
sier. De resultaten van dit onderzoek zullen op de
eerstvolgende vergadering van de Raad van Niet-
Openbare Radio’s besproken worden.

Vraag nr. 215
van 2 juli 1986
van de heer M. DESUTTER

Ziekteverzekering voor toeristen - Stand van zaken

De Europese Gemeenschap heeft voorgesteld om
over te gaan tot meer vereenvoudiging van de admi-
nistratieve procedures inzake de ziekteverzekering
voor toeristen. Het opstellen van een gezondheids-
kaart in verschillende talen is daarbij onmisbaar.

Graag vernam ik welke voetstappen ter zake reeds
gedaan werden door de voor ons land verantwoorde-
lijke Minister voor Toerisme.

Antwoord

Op de door het geachte lid gestelde vraag heb ik de
eer hem mee te delen dat de problemen betreffende
de ziekteverzekering ressorteren onder de bevoegd-
heid van de Minister van Sociale Zaken.

Voor het probleem van de gezondheidskaart kan ik
het geachte lid doorverwijzen naar mijn Collega, de
Gemeenschapsminister van Volksgezondheid en
Leefmilieu.

Vraag nr. 218
van 2 juli 1986
van de heer M. DESUTTER

Congressen - Oprichting Federatie van Vlaamse
Congressteden

Het congrestoerisme is uiterst belangrijk voor ons
land.

Niet alleen brengen congressen standingvol cliënteel
maar anderzijds wordt de congrestoerist door alle
deskundigen aangezien als de meest interessante toe-
rist voor alle sectoren. België staat op de 5de plaats

op de internationale congresmarkt. Brussel zelf op de
3de wereldplaats onmiddellijk na Parijs en Londen.
Indertijd bestond in de schoot van het Commissa,
riaat-Generaal voor Toerisme een Federatie der Bel-
gische Congressteden.
Meent u niet dat het aangewezen is een Federatie van
Vlaamse Congressteden op te richten.

Deze zou acties kunnen voeren, vooral dan in het
buitenland, om het Vlaamse land ook als ideaal con-
gresoord met alle infrastructuur en faciliteiten, een
ruimere bekendheid te geven.

Antwoord

Op de vraag van het geachte lid heb ik de eer hem het
volgende mee te delen.

Het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme
stelt in zijn beleidsnota ,, Toerisme in Vlaanderen”
(maart 1986, blz. 13) als actiepunt voorop: ,,Opstel-
len van een plan voor het prospecteren van de inter-
nationale markt van congressen. corporate meetings
en incentive reizen”.

De Congres-promotie in het buitenland zal onge-
twijfeld, om versnippering van de inspanningen te
voorkomen, het best via onze toeristenbureaus in het
buitenland worden gevoerd.

Vraag nr. 222
van 10 juli 1986
van de heer J. ANSOMS

BRT - Medewerking bij  rampen

Het is evident dat de BRT zal ingeschakeld worden
bij grote rampen, zoals b.v. ongevallen in een kern-
centrale.
Graag vernam ik van de Gemeenschapsminister of
hetzelfde geldt voor rampen van kleinere omvang,
b.v. wanneer een bepaalde wijk of gemeente geëva-
cueerd moet worden. Zo ja. dan vernam ik graag
onder welke voorwaarden en volgens welke modali-
teiten een gemeente op de BRT een beroep kan
doen.

Antwoord

Aan het geachte lid kan ik de hierna volgende ele-
menten van antwoord verstrekken :

1. De BRT-radio heeft sedert jaren afspraken met
diverse instanties om bij grote of minder grote
rampen passende informatie door te spelen die
moet toelaten het publiek zo goed mogelijk voor
te lichten.
De normale kanalen voor het doorspelen van de
informatie zijn :

- de Algemene Inspectie van de Brandweer;

- de Algemene Directie van de Civiele Bescher-
ming;

- Rijkswacht en/of Politiediensten;
- de Intercommunale Watermaatschappijen (bij be-

vuiling van het drinkwater).
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Gemeentebesturen kunnen in noodgevallen ook
rechtstreeks contact opnemen met de eindregie
van BRT- 1 (tel. 02/737.38.84).

In vele gevallen wordt de informatie uiteraard
eerst nagetrokken vooraleer ze wordt uitgezon-
den.

Wanneer de radio dus uitzendingen verzorgt kan
het publiek op passende wijze worden ingelicht.

Momenteel worden met het Kabinet van de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken evenwel nieuwe
afspraken voorbereid die zullen worden gevolgd
vanaf het ogenblik dat het Nationaal Crisiscen-
trum in werking zal treden. Het gaat hier om een
nieuw en permanent bemand ,, Crisiscentrum ”
dat bij alle ernstige rampen, ook ongevallen in
kerncentrales, als coördinerend element zal funge-
ren.

Zwak punt in deze organisatie en afspraken tot nu
toe zijn evenwel de nachturen tussen 02 en 5.30 u
wanneer er geen BRT-radio-uitzendingen lopen.

2. Voor de televisie geldt een gelijkaardige beperking
die bovendien moeilijker te verhelpen valt door
de aard van het medium. Televisie is minder soe-
pel hanteerbaar, d.w.z. minder snel en minder uit-
voerig dan de radio.

De televisie beschikt ook slechts over een natio-
nale zender die meestal maar vanaf ‘s middags in
de ether is.

Dat neemt niet weg dat alle betrokken instanties.
inclusief de Gemeentebesturen in noodgevallen
direct in contact kunnen treden met de Directie
Programmer ing  en Dienstverlening (tel. :
02/737 35 16).

3. De nieuwsdiensten van radio en televisie zullen
volgens de geldende voorschriften passend verslag
uitbrengen over mogelijke rampen en de ontwik-
keling daarvan op de voet volgen. Er zal voor
gewaakt worden geen paniekreactie of nodeloze
ongerustheid bij de bevolking te veroorzaken.
Daarom zal elke informatie of mededeling ter
zake. vooraleer ze uit te zenden grondig worden
nagetrokken.

De uitzending van oproepen (b.v. voor evacuatie)
of van informatie (b.v. van gegevens betreffende
de gezondheid en de veiligheid) behoort niet on-
middellijk tot de opdracht van de nieuwsdiensten.
Deze zullen wel over die elementen verslag uit-
brengen nadat ze nauwkeurig op hun juistheid en
op hun nieuwswaarde zijn gecontroleerd.

Vraag nr. 226
van 15 juli 1986
van de heer J. DEPRE

Bevordering van bibliothecaris in een deeltijdse POB
tot bibliothecaris in een voltijds werkende POB -
Wet telijke  regeling

1. Is de Minister het met ons eens dat de bibliothe-
caris, die ingevolge art. 3, $ 1, 3de lid 4. van het
KB van 13 september 1979 (houdende de voor-
waarden tot erkenning door de Staat van de

Nederlandstalige openbare bibliotheken) de lei-
ding van een deeltijdse plaatselijke openbare bi-
bliotheek behouden heeft, aangeduid mag worden
als ,, bibliothecaris in een deeltijds werkende
plaatselijke openbare bibliotheek”, en, indien de
Minister het met het gebruik van deze benaming
voor het desbetreffende personeelslid niet eens is,
kan de Minister dan aangeven welke benaming
dan wel van toepassing is?

2. Is de Minister het verder met ons eens dat, inge-
volge art. 8, pt. 4 van het KB van 9 juli 1980
(betreffende de toekenning van weddetoelagen
voor het leidend en technisch personeel van de
nederlandstalige erkende openbare bibliotheken),
tot de graad van bibliothecaris in een voltijds wer-
kende POB kan worden bevorderd, bij ontstente-
nis van de graad van dienstleider, een personeels-
lid dat tenminste vier jaar ervaring heeft als bi-
bliothecaris in een deeltijds werkende POB en dat
uitsluiting van bevordering van bibliothecarissen
die middels een overgangsmaatregel in die graad
benoemd werden door geen enkele bepaling van
het KB opgelegd wordt?

3. Is de Minister het ook met ons eens dat art. 9, 5 3
van het in het vorige punt aangehaalde KB be-
trekking heeft op de vereiste jaren ervaring bij
toepassing van andere overgangsbepalingen dan
die waarnaar in ons eerste punt verwezen
wordt?

4. Kan de Minister eveneens de visie bijtreden. dat
art. 9, 9 4 van hetzelfde KB van 9 juli 1980 de
interpretatie van de tekst ..ten minste vier jaar
ervaring als bibliothecaris in een deeltijds werken-
de POB” (zoals aangehaald in ons tweede punt)
eerder verruimt dan beperkt en verder geen aan-
wijzingen inhoudt dat het bezit van een biblio-
theekschooldiploma (of gelijkgesteld plus de
noodzakelijke supplementaire ervaring) een con-
ditio sine qua non zou zijn?

5. Is de Minister het tenslotte nog met ons eens dat
bij de bevordering van een bibliothecaris die de
(voltijds uitgeoefende) leiding van een deeltijds
werkende POB ingevolge de overgangsbepalingen
in bewuste KB van 13 september 1979 behouden
heeft, en van deze POB sedert de datum van
erkenning vier jaar de leiding gehad heeft, art. 8,
9 4 van het KB van 9 juli 1980 gewoon van toe-
passing is?

Antwoord

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

1. Artikel 3 4 1 van het KB van 13 september 1979
houdende de voorwaarden tot erkenning door de
Staat van de Nederlandstalige openbare bibliothe-
ken bepaalt dat het leidend personeel van een
erkende of te erkennen openbare bibliotheek ten
minste in het bezit moet zijn van een einddiplo-
ma van een erkende school of leergang voor bi-
bliotheekwetenschappen en van de akte van be-
kwaamheid tot het houden van een openbare bi-
bliotheek. Ten aanzien van dit principe worden
een aantal overgangsmaatregelen afgekondigd
gaande van een gelijkstelling met een bibliotheek-
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schooldiploma (art. 3 $ 1 3e lid, 1 en 3) tot een
vrijstelling van een bibliotheekschooldiploma (art.
3 9 1 3e lid, 4). Laatstgeciteerde overgangsmaatre-
gel geldt enkel voor deeltijds werkende plaatselij-
ke openbare bibliotheken en voor speciale open-
bare bibliotheken. Voor de bibliothecarissen wel-
ke genieten van deze overgangsbepaling werd via
art. 18 $2, 1 van het KB van 9 juli 1980 betref-
fende de toekenning van weddetoelagen voor het
leidend en technisch personeel van de Neder-
landstalige erkende openbare bibliotheken trou-
wens een aparte weddeschaal gecreëerd welke ver-
schilt van de graad van bibliothecaris in een deel-
tijds werkende POB of assistent-dienstleider (cfr.
art. 17, 3 van het zojuist geciteerde KB van
9/7/1980).  Er is dus in een deeltijds werkende
POB wel degelijk een verschil tussen een ,, biblio-
thecaris en een bibliothecaris in een deeltijds wer-
kende POB.

2. Gelet op wat vermeld is sub punt 1 kan dus enkel
een bibliothecaris in een deeltijds werkende POB
bevorderd worden tot ,,bibliothecaris in een vol-
tijds werkende POB” en geldt deze mogelijkheid
niet voor de bibliothecaris welke geniet van de
vrijstellingsmaatregelen t.o.v. het bibliotheek-
schooldiploma zoals bepaald in art. 3 5 1 derde
lid. 4 van het KB van 13/9/1979.

3. De stellingen vermeld sub punten 1 en 2 worden
bevestigs door de in art. 9 5 3 van het KB van
9/7/ 1980 afgekondigde bepalingen. Enkel de per-
soneelsleden welke genieten van de overgangs-
maatregelen vermeld in art. 3 $ 1 3e lid, 1 en 3
kunnen onder bepaalde voorwaarden gelijkgesteld
worden met de houders van een bibliotheek-
schooldiploma en moeten ten minste 19 jaar erva-
ring in een leidende functie hebben om als biblio-
thecaris van een voltijds werkende POB bevor-
derd te kunnen worden. In die zin ben ik het
inderdaad eens met uw instelling.

4. Om bevorderd te worden tot bibliothecaris van
een voltijdse POB is het bezit van een biblio-
theekschooldiploma of een gelijkstelling plus de
noodzakelijke supplementaire ervaring inderdaad
een conditio sine qua non. Enkel in het raam van
de erkenningsvoorwaarden van deeltijdse plaatse-
lijke openbare bibliotheken en speciale openbare
bibliotheken werd een uitzonderlijke overgang-
smaatregel afgekondigd voor in dienst zijnde bi-
bliothecarissen welke geen houder zijn van een
diploma van ten minste hoger middelbaar onder-
wijs. Enkel wanneer hun instelling dezelfde kwali-
ficatie behoudt kunnen zij de leiding blijven waar-
nemen.

5. Artikel 8 8 4 van het KB van 9 juli 1980 is der-
halve alleen van toepassing voor bibliothecarissen
in een deeltijds werkende POB welke in het bezit
zijn van een bibliotheekschooldiploma of van een
gelijkstelling genieten.

Vraag nr. 227
van 18 juli 1986
van de heer L. LENAERTS

BRT - Verkeersinforrnatie

In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland bestaat reeds
een betere verkeersinfo dan in ons land. Het systeem
is ook in voorbereiding in Nederland en Frankrijk.

Het bestaat erin dat de gewone verkeersinformatie
die op de gewone frequenties (bij ons BRT 1 en 2)
kan beluisterd worden, ook uitgezonden wordt op een
gereserveerde verkeersinfo-frequentie.

Als een dergelijk bericht wordt uitgezonden wordt
automatisch - de autoradio moet wel met dit sys-
teem zijn uitgerust - de klank van de cassettespeler
of van een ander kanaal overstemd door de verkeer-
smelding.

Het systeem bewijst dagelijks zijn nut in de reeds
geciteerde landen en meer en meer zijn ook in ons
land vervaardigde autoradio’s aangepast aan dit sys-
teem.

Heeft de Minister reeds stappen ondernomen om een
dergelijk verkeersinfosysteem, waarvan de voordelen
iedereen duidelijk zijn, ook in ons land te organise-
ren?

Antwoord

Aan het geachte lid kan ik de hierna volgende ele-
menten van antwoord verstrekken.

1. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is een
systeem voor verkeersinformatie in gebruik onder
de naam ,,Autofahrcr  Rundfunk  Informations Sy-
stem” (ARI). Op dit ogenblik wordt door ver-
schillende Europese omroepen geëxperimenteerd
met een nieuw en krachtiger systeem. genaamd
,, Radio Data System ” (RDS). Er wordt verwacht
dat RDS over heel Europa zal worden gebruikt en
dus ook in de genoemde landen het ARI-systeem
zal vervangen.

7 Met het RDS-systeem kan. via zwakke en on-I.
hoorbare extra-signalen op een FM-zender. bijko-
mende informatie worden uitgezonden.

Bijvoorbeeld:

- andere zenderfrequenties van het programma
waarop is afgestemd. zodat de ontvanger auto-
matisch kan overschakelen naar de gunstigste
frequentie;

- aanduiding muziek/spraak  ten behoeve van de
volumeregeling:

- het nummer van het programma-onderdeel
ten behoeve van bijvoorbeeld automatische
startende bandopnemers;

- radiotekst: een tekst met een lengte van 32 of
64 tekens, al dan niet in relatie tot het radio-
programma enz.

Het RDS-systeem is echter vooral geschikt voor
verkeersinformatie. De daartoe uitgeruste ontvan-
gers schakelen bijvoorbeeld automatisch in als
een bericht van verkeersinformatie wordt uitge-
zonden.

3. Momenteel zijn er nog geen ontvangsttoestellen
op de markt die beschikken over een RDS-deco-
der.



Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 13 - 16 september 1986 551

Wellicht zullen eerst de (duurdere) autoradio’s
uitgerust worden met een RDS-decoder waarbij
dan vooral gebruik zal worden gemaakt van de
informaties die verband houden met afstemming,
programmakeuze en verkeersinformatie. Later
zullen er vaste ontvangers op de markt komen die
de andere informaties zoals bijvoorbeeld radio-
tekst kunnen benutten.

4. Sommige van de sub. 1 vermelde informaties zijn
voor een bepaalde zender vast, andere daarente-
gen zijn programma-afhankelijk. De vaste infor-
matie kan gegenereerd worden in het FM-zendsta-
tion zelf; de veranderlijke informatie dient in de
studio opgewekt te worden en via geschikte kana-
len naar het zendstation overgebracht te worden.

Een volledig RDS-systeem vergt dan ook volgen-
de apparatuur:
- RDS-ceders (in principe 1 per FM-zender):
- gegevensinvoerapparatuur i n  d e  programma-

eindregies :

- transmissie-apparatuur tussen eindregie en
zendstations.

De kostprijs van een RDS-ceder wordt geraamd
op 400.000 fr. Voor de 14 bestaande FM-zenders
zou dus een investering van ongeveer 5.6 miljoen
fr. vereist zijn om deze uit te rusten met RDS-
coders.  Dit zou volstaan om de vaste informatie
uit te zenden.

5. Uit ramingen van buitenlandse omroepen blijkt
dat de apparatuur voor gegevensinvoer en de
transmissie (de tweede fase met programma-af-
hankelijke RDS-gegevens) veel duurder is dan de
eerste fase.

6. Aangezien er momenteel nog geen ontvangers met
RDS in de handel zijn, is een aankoop van RDS-
zendapparatuur niet uitermate dringend. Wel zijn
de Technische Diensten van de BRT van plan nog
dit jaar één RDS-ceder aan te kopen zodat proe-
ven uitgevoerd kunnen worden met prototypes
van RDS-ontvangers zodra deze beschikbaar
zijn.

RDS-proefuitzendingen, ook als is het slechts op 1
FM-zender, kunnen de ontwikkeling van RDS-
ontvangers bespoedigen.

In 1987 of later kunnen dan, afhankelijk van de
beschikbare kredieten, RDS-ceders aangekocht
worden voor de FM-zenders van één of meer FM-
netten. zodat de vaste gegevens kunnen worden
uitgezonden.

Vraag nr. 228
van 18 juli 1986
van de heer P. BREYNE

Subsidies sociaal-culturele sector - Laattijdige uitbe-
taling

Ieder jaar opnieuw wordt in de sociaal-culturele sec-
tor geklaagd over laattijdige uitbetaling van subsidies.
De meeste organisaties zijn trouwens verplicht om
voor hun gewone werking leningen aan te gaan, waar-

door belangrijke percentages van de toch niet te roya-
le subsidies afvloeien naar kredietinstellingen enzo-
voort. Uit ingewonnen informatie blijkt dat in het
beste geval, ook dit jaar de saldi van de toelagen 1 9 8 5
zijn uitbetaald geworden in mei-juni 1986, voor
anderen zal dit slechts in augustus of september het
geval zijn.

Zulks is niet verwonderlijk te noemen, als men weet
dat de administratieve procedure die verloopt tussen
het opstellen van het toelagebesluit door de admini-
stratie en het ogenblik van de uitbetaling gemiddeld
20 weken, dus 4 à 5 maanden, in beslag neemt.
Indien, om allerlei redenen de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap ook pas laattijdig kan worden
goedgekeurd, zijn de gevolgen voor het sociaal-cultu-
ree1  werk nauwelijks te overzien : voorschotten wer-
den nog beperkt e.d.

Bij deze procedure wordt er blijkbaar geen enkel on-
derscheid gemaakt of de subsidieregeling decretaal is
vastgesteld of niet.

Waar een strenge procedure i.v.m. toekenning van
facultatieve toelagen gewettigd lijkt, is eenzelfde pro-
cedure voor de toekenning van bij decreet geregelde
subsidieregelingen onaanvaardbaar. Immers de be-
langrijkste subsidieregelingen in de culturele sector
zijn bij decreet geregeld. In deze decreten werd tevens
de uitbetaling van voorschotten, en de wijze waarop
deze worden berekend. vastgelegd en dit zelfs vaak
bij eenparigheid.

De klachten i.v.m. laattijdige uitbetalingen zullen dan
ook jaarlijks terugkeren indien het probleem niet ten
gronde wordt aangepakt. Zeker wat betreft de uitbeta-
ling van subsidies, waarvoor een decretale regeling
bestaat.

Ik wens dan ook de geachte Gemeenschapsminister te
vragen welke initiatieven hij zal nemen om de proce-
dure in verband met uitbetaling van subsidies - en
alsvast deze die bij decreet zijn geregeld - drastisch
in te korten.

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
L. Waltniel. Vice-Voorzitter van de Vlaamse Execu-
tieve, Gemeenschapsminister van Financiën en Be-
groting.

Antwoord

In antwoord op zijn vraag betreffende laattijdige uit-
betalingen kan ik het geachte lid het volgend ant-
woord geven.

In 1986 werden de dossiers op dezelfde wijze be-
handeld.

Er wordt wel degelijk een onderscheid gemaakt
tussen de toepassing van de decreten en de andere
subsidiedossiers.

De voorlopige twaalfden hebben een rol gespeeld
bij de beperktheid van de voorschotten en bij het
later in verrekening stellen van voorschotten.

Bij de administratie OPV, bestuur voor sociaal-
cultureel werk, dienst Volksontwikkelingswerk
zijn de dossiers op een minimum van tijd behan-
deld i.f.v. de toepassingsmogelijkheden van de de-
creten en de uitvoeringsbesluiten.
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De volgende stappen van afhandeling van de dos-
siers zijn dit jaar trager verlopen dan in het verle-
den (nieuwe inspecteur van financiën, nieuwe mi-
nister, voorlopige twaalfden).

5. De organisaties zelf schieten duidelijk tekort bij
het tijdig indienen van de dossiers, zodanig dat de
administratie meerdere voorschottenbesluiten
moet maken i.f.v. de ingediende dossiers. Deze
procedure is niet mogelijk voor de toepassing van
het decreet A.K.B. en het decreet van de Koepels
(slechts 7 dossiers waarvoor 1 besluit wordt ge-
maakt).

6. Voor de nominatim ingeschreven subsidietoela-
gen heeft de Administratie voorschottenbesluiten
opgemaakt na het indienen van afrekening en be-
groting en rekening houdend met de voorlopige
twaalfden.

Ook hier moet worden opgemerkt dat de dossiers
door de organisaties laattijdig worden ingediend.

7. Voor de eventuele bespoediging van de uitkering
van subsidies kunnen wij het volgende voorstel-
len :

- strengere toepassing van de decreten zelf en
sacties voor de indieners van onvolledige dos-
siers en voor laattijdige indieningen;

- andere toepassing van de voorschotten bij de-
creetswijziging te regelen nl. voorschotten uit-
keren zonder te wachten op de afrekening en
het moreel verslag van het voorbije jaar;

- vastlegging van de termijn van de verschillen-
de administratieve stappen door de verschil-
lende instanties zodat men een dossier op wel-
bepaalde termijn kan afhandelen.

Vraag nr. 232
van 24 juli 1986
van de heer P. BREYNE

Vijfde decreet - Subsidiëring

Bepaalde verenigingen werden erover ingelicht dat zij
in aanmerking komen voor erkenning en subsidiëring
in 1986 in het kader van het zogenaamde vijfde
decreet van 27 juni 1985.

Graag had ik van de geachte Minister vernomen wel-
ke organisaties en projecten in aanmerking werden
genomen voor erkenning en subsidiëring en, zo mo-
gelijk, waar deze gelocaliseerd zijn.

Antwoord

Ik heb de eer u mede te delen dat, gelet op de
omvang van de gevraagde informatie, het antwoord
rechtstreeks aan het geachte lid zal worden bezorgd.

Vraag nr. 234
van 29 juli 1986
van de heer M. DESUTTER

Rupelstreek - Subsidiëring toerisme 1985 en 1986

De Rupelstreek kan als een probleemgebied aange-
zien worden. Het heeft echter groot vertrouwen in de
toekomst o.a. dank zij de vele toeristische mogelijk-

heden.

De provincie zal er een recreatief domein oprichten,
Gebouwen zullen gerestaureerd worden, wandel- en
fietspaden aangelegd.

Graag vernam ik hoeveel subsidies voor recreatieve,
toeristische, sportieve of culturele doeleinden in de
loop van het jaar 1985 werden toegezegd voor de
Rupelstreek en welke subsidies voorzien zijn voor het
dienstjaar 1986.

Antwoord

Op de door het geachte lid gestelde vraag heb ik de
eer hem het volgende mee te delen.

Het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme
heeft in 1985 en 1986 geen enkele aanvraag gekregen
voor subsidiëring vanuit gemeenten of verenigingen
uit de Rupelstreek.

Anderzijds bestaat er ook geen plannen voor het ver-
wezenlijken van rechtstreekse investeringen.

Vraag nr. 235
van 29 juli 1986
van de heer W. CORTOIS

BRT - Uitzendingen voor gastarbeiders

Graag vernam ik hoeveel zenduren de BRT wekelijks
wijdt aan uitzendingen op radio en televisie voor
gastarbeiders in hun taal en op welke dagen en uren
deze worden uitgezonden.

Antwoord

Aan het geachte lid kan ik de hierna volgende ele-
menten van antwoord verstrekken.

Aantal zenduren door de BRT besteed aan de uitzen-
dingen voor gastarbeiders :

1. Radio van september tot juni

5 x 30 minuten (weekdagen)
1 x 80 minuten (zaterdag)

Maandag 19.30 u. - 20 u. : Arabisch
Dinsdag 19.30 u. - 20 u. : Grieks
Woensdag 19.30 u. - 20 u. : Italiaans
Donderdag 19.30 u. - 20  u. : Spaans
Vrijdag 19.30 u. - 20 u. : Turks
Zaterdag 8.20 u. - 9 u. : Servo-Kroatisch

9.20 u. - 10 u. : Portugees

Juli/augustus  : alleen op zaterdag uitzendingen,
verdeeld over alle nationaliteiten.

2. - Televisie

1 x 60 minuten in de maand, verdeeld over de
zeven nationaliteiten, met iets meer aandac ht

voor Turken en Marokkanen.
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Vraag nr. 237
van 31 juli 1986
van de heer G. CARDOEN

Kasteel van Gaasbeek  - Erkenning als wetenschap-
pelijke instelling

Het lag in de bedoeling van de toenmalige Minister
van Cultuur, de heer Van Elslande, het Kasteel van
Gaasbeek  te laten erkennen als wetenschappelijke in-
stelling.

Dat blijkt uit het feit dat wanneer bij KB van 20
november 1967 liet bepalen, dat voor het ambt van
conservator het diploma van doctor in de geschiede-
nis of kunstgeschiedenis zou vereist zijn.

Ondanks het vele wetenschappelijke werk die er in de
voorbije periode werd gepresteerd. is de erkenning als
wetenschappelijke instelling nog niet gerealiseerd.

Mag ik van de heer Minister vernemen welke ter zake
zijn intenties zijn. Welk is de reden van de niet
erkenning als wetenschappelijke instelling.

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat de
vraag naar de erkenning van het Kasteel van Gaas-
beek als wetenschappelijke instelling, naar aanleiding
van een parlementair initiatief in 1977. door de Com-
missie . . Wetenschappelijke Rijksinstellingen ” van
het lnterministerieel Comité voor Wetenschapsbeleid
grondig werd onderzocht.

Het onderzoek. gevoerd in de daaropvolgende maan-
den had betrekking op de criteria gehanteerd om een
instelling als wetenschappelijk te erkennen, zijnde in
de eerste plaats het volume van het navorsingswerk
sensu stricto.

Op grond van het verslag opgesteld door deze werk-
groep en bekrachtigd door de lnterministeriële Com-
missie in april 1979 werd een ongunstig advies om-
trent deze erkenning gegeven. De onderzoeksactivi-
teiten die het Kasteel op dat ogenblik ondernam wer-
den immers ontoereikend geacht voor de toekenning
van dit statuut. Aangezien aan deze situatie inhoude-
lijk, qua personeelsformatie en qua werkingskrediet
geen verandering kwam. dringt een nieuw onderzoek
zich niet op.

Vraag nr. 239
van 31 juli 1986
van de heer G. CARDOEN

Galmaarden - Restauratie St- Pieterskerk

Voor wat de restauratie van de St-Pieterskerk te Gal-
maarden betreft, hebt u mij medegedeeld dat tot op
heden nog geen beslissing genomen werd.

Meteen vestigt u de aandacht op het feit dat de sub-
sidieerbare overheid niet verantwoordelijk kan ge-
steld worden voor het eventueel verval van een be-
schermd monument. De eigenaar is er inderdaad toe
gehouden zorg te dragen voor het onderhoud ervan.

De kerktoren van bovengenoemde kerk betekent enig
gevaar voor afbrokkeling en instorting.

Het Gemeentebestuur kan financieel alleen de onder-
houdskosten niet dragen. Mag de Gemeente als eige-
naar zonder toelating van de Minister de restauratie
invoeren. Zo neen, hoe dienen deze restauratiewerken
bij hoogdringendheid aangepakt?

Antwoord

Naar aanleiding van zijn vraag met betrekking tot de
restauratie van de Sint-Pieterskerk te Galmaarden,
kan ik het geachte lid mededelen dat budgettaire be-
perkingen mij vooralsnog niet toelaten het dossier
goed te keuren.

Ik wil het geachte lid wijzen op de bepalingen van het
decreet van 3 maart 1976 betreffende de bescherming
van monumenten, en stads- en dorpgezichten dat
ondermeer stipuleert dat de Gemeenschapsminister
van Cultuur een bindend advies dient uit te brengen
omtrent de uit te voeren werken aan beschermde
monumenten.

Het staat het opdrachtgevend bestuur uiteraard vrij al
dan niet beroep te doen op subsidies.

Ten slotte wil ik het geachte lid wijzen op de moge-
lij kheden vervat in de ministeriële omzendbrief
ML/2  van 27  maart 1985 (BS 3 1 augustus 1985)
betreffende de spoedprocedure voor subsidiëring van
werken aan beschermde monumenten.

Vraag nr. 240
van 31 juli  1986
van de heer G. CARDOEN

Het Kasteel van Gaasbcek is een aantrekkingspool
voor duizenden bezoekers per jaar.

Zelfs van uit het buitenland wordt dit museum met
zijn prachtig wandelpark geregeld opgezocht. Het Pa-
jottenland en het Vlaamse Gewest mogen fier gaan
op deze realisatie.

Het is in ons aller belang dat dit kasteel zowel binnen
het gebouw als er buiten een voorbeeld zou zijn op
het vlak van onderhoud.

Ik heb echter het gevoel dat bij gebrek aan voldoende
personeel de diensten op dit gebied met moeilijkhe-
den worstelen en het onderhoud te wensen overlaat.

Kan de geachte Minister mij de samenstelling van de
personeelsformatie mededelen. alsmede de huidige
bezetting.

Voorziet de heer Minister een opvoering of opvulling
van het personeelskader, ten einde het hoofd te kun-
nen blijven bieden aan de vele onderhoudswerken en
bewakingstaken.

Antwoord

Ingevolge zijn verzoek om inlichtingen betreffende de
personeelsformatie en personeelssterkte van het Kas-
teel van Gaasbeek moge ik het geachte lid meedelen
dat deze aangelegenheid tot de bevoegdheid behoort
van de heer G. Geens, Voorzitter van de Vlaamse
Executieve, aan wie de vraag werd doorgezonden.



554 Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 13 - 16 september 1986

Vraag nr. 241
van 31 juli 1986
van de heer M. DESUTTER

BRT - Radio- uitzending Kramiek

Deze populaire zondagmorgenuitzending werd stop-
gezet.

Graag vernam ik welke personaliteiten via deze uit-
zending ondervraagd werden.

Antwoord

Aan het geachte lid kan ik hiernavolgend de lijst van
de personen die de afgelopen twee jaar aan bod zijn
gekomen in Kramiek. verstrekken.

Zo het geachte lid een overzicht vanaf het begin der
uitzendingen wenst - in de vraag werd geen periode
vermeld - zal de BRT hiertoe zijn archief dienen te
raadplegen.

Lijst gasten Kramiek 1985 en 1986

6.1.1985
13.1.1985

20.1.1985
27.1.1985
3.2.1985
10.2.1985

17.2.1985

24.2.1985

3.3.1985
10.3.1985
17.3.1985
24.3.1985
31.3.1985

7.4.1985
14.4.1985
21.4.1985

28.4.1985
5.5.1985
12.5.1985
19.5.1985
26.5.1985
2.6.1985

9.6.1985

16.6.1985

23.6.1985
30.6.1985
1.9.1985
8.9.1985

15.9.1985

22.9.1985
29.9.1985
6.10.1985
13.10.1985

,

Louis Verrijcken  (alcoholisme)
Roel Van Bambost (kleinkunst en
film)
Staf Versluys (wereldzeiler)
Jozefien Overeem (reclame)
Herbert  Da Silva (zigeuners)
Dr. Reginald Moreels (aktie Overle-
ven)
Prof. Fernand Collin (bankwezen en
universiteit)
Prof. Van Montagu (genetica, Nobel-
prijswinnaar)
André Leysen (China, VBO, boek)
Marc Parmentier (vzw Elegast)
Frans Truyts (muziekonderwijs)
Jef Anthierens (hoofdredacteur EOS)
Brigit te Raskin (hoofdredacteur De
Nieuwe Maand)
Marc Didden (filmregisseur)
Aster Berkhof  (romancier)
Kamiel Pauwels  (kleinkunst- en theater-
produkties)
Piet Vermeylen (Minister van Staat)
Karel Van de Kerckhove (Rode Kruis)
Gust Renders (ACW)
Karel Jonckheere (auteur)
Daniël Sternefeld (dirigent)
Leo Rozenstraten (acteur, cabaret- en
liedjesschrijver)
Prof. Marcel Storme (oud-senator, ju-
rist)
Dr. Roger Van Heule (kindergeneeskun-
de, natuurfotografie)
Cor Ria Leeman (auteur)
Bob Davidse (tv)
Paula Semer (tv)
Georges Adé (auteur, redactiesecretaris
Nieuw Vlaams Tijdschrift)
Marc Turfkruyer (filmjournalist,  arbi-
ter)
Prof. Steppe (Europalia Spanje)
Anton Peeters (acteur)
Marcel D’Haeze (geldwezen)
Rudi Corens (acteur)

20.10.1985
27.10.1985

Lucia Golowatenka (Rusland)
Ipe Tytgat (Esperanto)

3.11.1985
10.11.1985

Arthur Ratheau  (autobiografie, Congo)

17.11.1985
Maurits Coppieters ( ll. ll. 11 .-actie)

24.11.1985
Roger Dillemans (nieuwe rector KUL)
Senne Rouffaer (n.a.v. Thaliaprijs)

5.1.1986
12.1.1986
19.1.1986
26.1.1986

2.2.1986
9.2.1986
16.2.1986
23.2.1986
2.3.1986
9.3.1986
16.3.1986
23.3.1986
30.3.1986
6.4.1986
13.4.1986
20.4.1986

P. Pluym (romanschrijver, columnist)
Georges Octors  (vioolleraar,
Piet Van Brabant (journalist)

dirigent)

Prof. H. Balthazar (goeverneur van
Oost-Vlaanderen)
Jan Hellinckx (koorleider)
Prof. M. Van Meerhaeghe
Agnes Adriaenssens (mode-redactrice)
Prof. J. Van Waterschoot (wiskundige)
Y ves Verheyen (waterdeskundige)
Piet Sterckx (journalist)
Eddy Gerard (wijn kenner)
J. Wirtz (tuinarchitect)
G. Van Gheluwe (voorzitter GERV)
Prof. D. Van Collen (hartspecialist)
J.P. Wauters (filmrecensent)
Karel Anthierens (hoofdred. ,, Panora-
ma”

27.4.1986

4.5.1986
11.5.1986
18.5.1986
25.5.1986
1.6.1986
8.6.1986
15.6.1986

22.6.1986
29.6.1986

Dr. Luc Eyckmans (tropische genees-
kunde)
Maria Jacques (,, Vrouw en Wereld “>
E. Van Buynder (Willemsfonds)
José De Smedt (immobilieën)
Ria Bollen (alt)
Jos Opdebeeck (dir. gen. radio)
Pat Patfoort (filosofe)
Roger Simons (correspondent Enge-
land)
Prof. Frans Van Isacker
P. Vandenbussche (administr.-gen.
BRT)

Kramiek begon met een wekelijkse gast in 1977

Vraag nr. 242
van 31 juli 1986
van de heer M. DESUTTER

VVV Lommel  - Subsidiëring voor aankoop oude
molen

De VVV van Lommel zou, volgens bepaalde persbe-
richten. een subsidie van 1,6  miljoen ontvangen voor
de aankoop van een oude molen.

Zullen de andere VVV’s,  gemeentebesturen, provin-
ciale besturen of verenigingen die een oude molen
aangekocht hebben of willen aankopen, eveneens een
subsidie in dezelfde orde van grootheid ontvangen of
is deze subsidie uitsluitend voorbehouden aan de
Provincie Limburg?

Werd ter zake een positieve beslissing genomen door
de Raad van Bestuur van het Commissariaat-Gene-
raal voor Toerisme? Zo ja, met welke meerderheid?
Zo neen, heeft het bestaan van de Raad van Bestuur
van het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toe-
risme  nog zin.

Op basis van welke criteria werd deze molen uitver-
koren?
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Antwoord Antwoord

Op de door het geachte lid gestelde vraag heb ik de Op de door het geachte lid gestelde vraag heb ik de
eer hem het volgende mee te delen. eer hem het volgende mede te delen.

De Raad van Beheer van het Vlaams Commissariaat-
Generaal voor Toerisme keurde op 25 juni 1986 met
10 stemmen voor, 1 tegen en 2 onthoudingen, een
toelage van 1.649.000 fr. goed voor de restauratie van
de Leyssensmolen te Lommel. Deze toelage werd ver-
leend op grond van het Koninklijk Besluit van 14
februari 1967 tot vaststelling van de toekennings-
voorwaarden van de subsidies, door de Staat ver-
leend voor de ontwikkeling van de toeristische uitrus-
ting.

De Raad van Beheer van het Vlaams Commissariaat-
Generaal voor Toerisme keurde op 25 juni 1986 met
10 stemmen voor, 1 tegen en 2 onthoudingen een
toelage van 1.231.000  fr. goed voor de aankoop van
een toeristische boot. De subsidie werd verleend aan
de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Heusden-
Zolder, die daarvoor op 25 februari 1986 een aan-
vraag indiende.

De Raad van Beheer hanteerde volgende criteria voor

Mij is geen klacht bekend van een private onderne-
ming die door de aankoop van deze boot zou bena-
deeld zijn.

de

1.

2.

3.

4.

beoordeling van de ingediende dossiers :

elke aanvraag moet gestaafd worden met een dos-
sier;

uitgevoerde werken vóór de aanvraag zijn niet
subsidieerbaar ;

bouw, verbouwing of inrichting van kantoren
voor toeristische diensten zijn niet subsidieerbaar.
Ze verhogen de aantrekkelijkheid van een toeris-
tisch oord niet. Het is niet de rol van het VCGT
om in de plaats te treden van andere administra-
ties. Wij lopen het gevaar dat elke gemeente of
provincie hiervoor een dossier gaat indienen. het-
geen budgettair niet houdbaar is;

dossiers die door het Rekenhof voordien gewei-
gerd werden omdat ze in feite onder de reglemen-
tering van het kampeerwezen thuishoren, werden
niet weerhouden.

Uit deze criteria blijkt dat de subsidie niet uitsluitend
aan een bepaalde provincie werd voorbehouden.

Vraag nr. 243
van 31 juli 1986
van de heer M. DESUTTER

VVV Heusden - Subsidiëring voor aankoop toeristi-
sche boot

De VVV van Heusden zou volgens bepaalde persbe-
richten een boot kopen welke zou dienen voor toeris-
tische uitstapjes, waarvoor een subsidie van 1,2  mil-
joen zou gegeven worden.

Zullen andere VVV’s,  gemeentebesturen, havenbestu-
ren, verenigingen die een boot wensen aan te kopen
eveneens een subsidie in dezelfde orde van grootheid
ontvangen?

Meent de geachte Minister niet dat hij oneerlijke con-
currentie aandoet aan de private sector die dergelijke
boten uitbaten in verscheidene provincies? Werd
deze beslissing door de Raad van Bestuur van het
Commissariaat-Generaal voor Toerisme genomen;
zo ja, met welke meerderheid; zo neen, heeft de Raad
van Bestuur van het VCGT dan nog een reden van
bestaan?

Op basis van welke criteria werd deze boot uitverko-
ren?

Voor de antwoorden op de andere vragen van het
geachte lid verwijs ik naar mijn antwoord op uw
vraag nr. 242 van 3 1 juli 1986.

Vraag nr. 244
van 31 juli 1986
van de heer M. DESUTTER

Omloop van Zolder - Subsidiëring van werken

Naar wij in de pers vernemen. wordt een subsidie
van 9.2 miljoen uitbetaald voor veiligheidswerken
aan de omloop van Zolder.

Meent u, mijnheer de Minister, dat een dergelijke
investering iets te maken heeft met toeristische infra-
structuur. Ware het niet meer aangewezen deze uitga-
ve te dekken met de kredieten welke voorzien zijn
voor BLOSO en sportinfrastructuur of worden in de
toekomst ook sportieve en culturele infrastructuur
aanzien als behorende tot de toeristische sector? Op
basis van welke criteria gebeurde deze subsidiëring’?

Werd ter zake een beslissing door de Raad van Be-
stuur van het Commissariaat-Generaal van Toerisme
genomen? Zo neen. hoe kan deze beslissing dan gel-
dig zijn? Zo ja. met welke meerderheid werd deze
beslissing genomen?

Kunnen met het oog op een eventuele internationale
homologatie andere instellingen in het Vlaamse land
eveneens een beroep doen op de kredieten voor toe-
ristische infrastructuur.

Is het desgevallend niet nodig het budget voor toeris-
tische infrastructuur op zijn minst te vertienvoudi-
gen, zodat ook echte toeristische projecten nog een
kans maken.

Antwoord

Op de door het geachte lid gestelde vraag heb ik de
eer hem het volgende mee te delen.

De Raad van Beheer van het Vlaams Commissariaat-
Generaal voor Toerisme keurde op 25 juni 1986 een
toelage van 9.200.000 fr. goed voor het bouwen van
een controletoren en het uitvoeren van veiligheids-
werken in het circuit van Zolder. De subsidie werd
verleend aan de vzw Terlamen, die daarvoor op 14
april 1986 een aanvraag indiende, op grond van en
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overeenkomstig de bepalingen van de besluiten, ver-
meld in het antwoord op uw vraag nr. 242 van 3 1 juli
1986.

De omloop van Terlamen wordt reeds sedert 1967
erkend als een toeristisch oord in Limburg.

De Raad van Beheer erkent verder het toeristisch
belang van deze omloop. De internationale homolo-
gatie op zich is geen reden om tot een erkenning over
te gaan.

Voor de antwoorden op de andere vragen van het
geachte lid verwijs ik naar mijn antwoord op uw
vraag nr. 242 van 3 1 juli,1986.

Vraag nr. 245
van 31 juli 1986
van de heer E. DESUTTER

Provincie Limburg - Subsidiëring recrea t ieoorden

De gemeente Zonhoven zou een subsidie van 2,2 mil-
joen krijgen voor de oprichting van een recreatieoord.
Het domein Bovy in Heusden-Zolder zou eveneens,
volgens bepaalde persberichten, een subsidie ontvan-
gen van 1,7  miljoen.

Meent de heer Minister hier niet oneerlijke concur-
rentie aan te doen aan de private recreatiedomei-
nen?

Kunnen andere gemeenten, VVV’s.  recreatieoorden.
enzovoort een dergelijke subsidie van ongeveer 2 mil-
joen ontvangen?

Kunnen ook andere recreatieoorden, buiten de Pro-
vincie Limburg van deze subsidie van 2 miljoen ge-
nieten ?

Op basis van welke criteria werden deze twee Lim-
burgse recreatieoorden verkozen boven de tientallen
anderen in andere Vlaamse provincies. Hoe worden
de kredieten over de vijf Vlaamse provincies ver-
deeld? Werd deze beslissing door de Raad van Be-
stuur van het VCGT genomen? Zo ja, met welke
meerderheid? Zo neen, heeft de Raad van Bestuur
van het VCGT dan nog een reden van bestaan?

Antwoord

Op de door het geachte lid gestelde vraag heb ik de
eer hem het volgende mede te delen.

De Raad van Beheer van het Vlaams Commissariaat-
Generaal voor Toerisme keurde op 25 juni 1986 met
10 stemmen voor, 1 tegen en 2 onthoudingen toela-
gen  goed  aan  de  gemeente  Zonhoven ,  g roo t
2.235.000 fr. voor de aankoop van een gebouw met
aanhorigheden en gronden, als recreatieoord aanslui-
tend bij het gemeentelijk kampeerterrein, en aan de
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Heusden-Zol-
der, groot 1.754.000 fr., voor de afwerking van de
schuur op het domein Bovy.

Mij is geen klacht bekend van een private onderne-
ming die door deze subsidie zou benadeeld zijn.

Volledigheidshalve deel ik het geachte lid mede dat
voor het domein Bovy reeds sedert 1979 subsidies
worden verleend.

Voor de antwoorden op de andere vragen van het
geachte lid, verwijs ik naar mijn antwoord op uw
vraag nr. 242 van 3 1 juli 1986.

Vraag nr. 252
van 1 augustus 1986
van de heer M. DESUTTER

Hotelpremies - Aanvraag en toekenning

Graag vernam ik hoeveel hotelpremies aangevraagd
werden respectievelijk in 1985 en tijdens de eerste zes
maanden van 1986.
Hoeveel hotelpremies werden effectief toegekend in
dezelfde periode en voor welk bedrag?

Antwoord

Op de door het geachte lid gestelde vraag heb ik de
eer hem hetvolgende mee te delen.
In 1985 werden er 165 aanvragen om hotelpremie
ingediend; tijdens de eerste zes maanden van 1986
werden er 49 ingediend.
In 1985 werden er 126 toegekend voor een bedrag
van 66.480.858 fr.; tijdens de eerste zes maanden van
1986 werden er 10 toegekend voor een bedrag van
4.3 15.576 fr.
Het technisch comité van de logiesverstrekkende be-
drijven gaf deze zomer een gunstig advies over 62
premieaanvragen voor een totaal bedrag van 5 1,6
miljoen fr. Deze dossiers worden in het najaar voor
goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorgelegd.

Vraag nr. 253
van 1 augustus 1986
van de heer M. DESUTTER

Openlucht-recreatieve verblijven - Ontwerpdecreet

Op 8 juli 1985 kwam een bijzondere werkgroep, aan-
gesteld door de Vlaamse Executieve. bijeen om dit
ontwerp van decreet te bespreken.
Graag vernam ik het resultaat van deze bijeen-
komst.

Werd het ontwerpdecreet reeds naar de Raad van
State gestuurd? Wanneer mag de neerlegging van dit
ontwerpdecreet bij de Vlaamse Raad verwacht wor-
den?

Antwoord

OP de door het geachte lid gestelde vraag heb ik de
eer hem mee te delen dat een ontwerp van decreet
betreffende de openlucht-recreatieve verblijven thans
wordt besproken door het Technisch Comité van de
Openluchtrecreatieve Verblijven.

Vraag nr. 254
van 1 augustus 1986
van de heer L. VANVELTHOVEN

BRT - Librado Turbo- uitzendingen
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Of hij kan bevestigen dat de promotiefilmen, ver-
toond in het programma Librado Turbo-uitzen-
dingen door Derden. gemaakt werden door de
PVBA Video House, met Librado als producer en
realisator.

Hoeveel dergelijke ,, Librado Turbo-uitzendin-
gen” reeds werden vertoond in de uitzending door
Derden van Librado en welke auto-merken aan
bod kwamen.

Of dergelijke programma’s geacht worden te pas-
sen in het kader van het ter zake geldende BRT-
decreet. dat bepaalt dat de Derden alleen maar
informatieve duiding en opiniëring mogen ver-
schaffen bij de actualiteit, en dan nog wel vanuit
,, representatieve sociale, economische, culturele.
maatschappelijke en levensbeschouwelijke stro-
mingen “.

Of dergelijke reclame-uitzendingen van Librado-
Turbo, via de BRT-uitzendingen voor Derden ka-
deren in de opvattingen van de geachte Gemeen-
schapsminister, die immers van oordeel blijkt te
zijn dat de BRT niet in aanmerking kan komen
om reclameboodschappen uit te zenden.

In de pers verscheen enige informatie over het pro-
gramma Librado Turbo. Het bedrijf PVBA Video
House zou de auto-importeurs voorstellen doen om
programma’s te maken, waarin de autobouwers een
spreekbuis vinden voor bepaalde geselecteerde infor-
matie. Het programma zou autovriendelijk zijn, met
als kernidee de auto te promoten in zijn talrijke toe-
passingen. Er wordt de autobouwers en -invoerders
op gewezen dat er evenwel geen sprake is van zuiver
publicitaire doelstellingen en dat er dus ook geen
gecontroleerde publicitaire budgetten zijn. Kosten :
ongeveer 500.000 frank.

De producer en realisator van de bedoelde program-
ma’s blijkt Librado te zijn.

Er wordt tevens vermeld dat kosten voor opnamen,
verplaatsinen en dergelijke niet in de participatie van
500.000 frank inbegrepen zijn.

Kortom: de PVBA Video House maakt autofilmpjes
op kosten van de autobouwers en -importeurs en
krijgt hiervoor minstens een half miljoen frank.

Librado stelt vervolgens zijn zendtijd voor Derden.
onder de bijnaam ,,Turbo”,  open voor de promotie-
filmpjes van het bedrijf Video House en zou hiervoor
ongeveer 120.000 frank vergoeding ontvangen. per
kwartier uitzending, uit het BRT-budget.

Tot daar de informatie.  in de pers verschenen
(Humo, dd. 3 1 juli 1986).

Graag vernam ik het volgende van de geachte Ge-
meenschapsminister.

Antwoord

In antwoord op de vraag van het geachte lid kan ik
hem het volgende meedelen.

1. Uit informatie ingewonnen bij de Dienst Gastpro-
gramma’s  van de BRT blijkt dat de vzw Librado
in 1986 zeven afleveringen heeft uitgezonden van
het programmaonderdeel Librado Turbo. Deze

afleveringen worden gerealiseerd en geproduceerd
door Librado, die voor haar technische verwezen-
lijkingen beroep doet op de PVBA ENG-Video-
house.

In totaal zijn er thans zeven Librado Turbo uit-
zendingen vertoond, waarin zowat alle automer-
ken aan bod kwamen. In elke uitzending is een
test te zien van een verschillend automerk.

Uit deze informatie blijkt dat Librado Turbo een
onderdeel vormt van een volledig programma
waarin informatieve duiding en opiniëring voor-
komen. Librado en ook andere uitzendingen voor
derden gebruiken dergelijke programmaonderde-
len als ,, verpakking”. De vraag of verpakking al
dan niet is toegelaten blijft in het decreet onbeant-
woord. Het punctueel toepassen van de zin ,,die
uitsluitend tot doel hebben . . .” (in het decreet,
hoofdstuk 5, art. 24 par. 1) zou met zich meebren-
gen dat de derden geen enkele muziek-, sport- of
ontspanningselement kunnen brengen. Ook geen
jingles, generieken of overgangsbeelden. Daarbij
zijn de termen ,, informatieve duiding en opinië-
ring” en ,, bij de actualiteit” moeilijk te omschrij-
ven. Ter zake meen ik het decreet in ruime zin te
moeten interpreteren teneinde de derden toe te
laten hun boodschap in de door hen gewenste
vorm te laten brengen.

Uit deze informatie blijkt ook dat de program-
ma’s van Librado Turbo op voorhand werden
gecontroleerd door de Dienst Gastprogramma’s
teneinde na te gaan of er publiciteit in opgenomen
was. De Dienst Gastprogramma’s kwam bij de
voorbije Librado Turbo programma’s tot het be-
sluit dat er geen publiciteit in voorkwam en dat ze
dus konden worden uitgezonden.

Uit de door het geachte lid neergelegde documen-
ten i.v.m. de contacten van de PVBA ENG-Video-
house met derden blijkt geen directe binding tus-
sen Librado en handelsondernemingen.

Vraag nr. 255
van 1 augustus 1986
van de heer L. VAN DEN BOSSCHE

Rijksarchief  - Bijhouden privaatrechtelijke archie-
ven

Vanaf de industriële periode neemt het privé-initia-
tief een steeds belangrijker plaats in in de ontwikke-
ling van het sociaal-economisch leven. Talloze be-
drijven, organisaties, verenigingen, . . . ontstaan, ne-
men initiatieven, brengen materiële of filosofische
creaties tot stand, bepalen beslissingen, levensvormen
en -voorwaarden.

Deze privaatrechtelijke structuren laten talloze pri-
vaatrechtelijke archieffondsen na, waarvan het be-
houd cruciaal is voor de studie van het recente verle-
den.

Het Rijksarchief heeft, volgens de archiefwet op de
eerste plaats een verantwoordelijkheid naar de pu-
bliekrechtelijke archieffondsen, maar kan ook pri-
vaatrechtelijke fondsen opvangen. Dit heeft als ge-
volg dat een aantal fondsen inmiddels bij de verschil-
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lende depots van het Rijksarchief belandden, hetgeen
men slechts kan toejuichen.

Toch lijkt een meer actieve aanpak noodzakelijk. Met
andere woorden, er zou een dienst, of minstens een
aantal personeelsleden, beschikbaar moeten zijn om
te prospecteren bij bedrijven, organisaties en privé-
personen naar het bestaan van belangrijke archief-
fondsen, en naderhand dienen de middelen ter be-
schikking gesteld om deze onder de beste voorwaar-
den te verwerven, te klasseren en te ontsluiten.

Concreet wil ik u desbetreffend volgende vragen stel-
len.

1.  Hoeveel personeelsleden kunnen zich bij  het
Rijksarchief full-time en exclusief bezighouden
met het opsporen en redden van privaatrechtelij-
ke archieffondsen in Vlaanderen, en hoeveel pro-

. cent vertegenwoordigen deze ten opzichte van het
totale personeelskader?

2. Welk is het gemiddeld aangroeiritme waarmee de
privaatrechtelijke fondsen tijdens de laatste jaren
bij het Rijksarchief gedeponeerd werden?

3. Hoeveel privaatrechtelijke archieven werden er
tijdens het laatste decennium verworven, en van
hoeveel werd er tot op heden een grondige inven-
taris opgemaakt?

4. Welk is het aandeel van de bedrijfsarchieven
strictu sensu in dit bestand en in deze aangroei?

5. Zijn er bepalingen waarbij - indien de schenker
zulks wenst - de discretie van sommige docu-
menten of fondsen gegarandeerd wordt, en op
hoeveel fondsen heeft zulks betrekking?

6. Gezien het hier gaat om privaatrechtelijke bron-
nen en fondsen, kan de vraag gesteld worden in
welke mate het privé-initiatief bijdraagt tot het
behouden ervan. los van de daad van het schen-
ken. Met andere woorden: bestaat er een vorm
van mecenaat? Bestaan er gesubsidieerde of niet-
gesubsidieerde privaatrechtelijke instellingen die
privaatrechtelijke archieffondsen opvangen, en
welke is de verhouding van deze tot het Algemeen
Rij ksarchief?

7. Kan in de loop van de toekomst niet gedacht wor-
den aan een specifiek initiatief voor het redden
van privaatrechtelijke bedrijfsarchieven, waarin
ook het bedrijfsleven en zijn vertegenwoordigers
zouden participeren, en waarbij door middel van
de mogelijkheden van het Bijzonder Tijdelijk Ka-
der en het Derde Arbeidscircuit van overheidswe-
ge de nodige personele middelen zouden ter be-
schikking gesteld worden, van een bestaande of
een op te richten structuur?

Antwoord

Wat het concrete vraaggedeelte over het Algemeen
Rijksarchief betreft, dien ik het geachte lid erop te
wijzen dat deze bi-communautaire instelling onder de
bevoegdheid ressorteert van de Minister van Onder-
wijs.

Met verwijzing naar punt 6 van de vraag kan ik
mededelen dat door mij vier privaatrechtelijke ar-

chieven gesubsidieerd worden. op basis van het de-
creet van 27 juni 1985, nl. :

- Katholiek Documentatie- en Onderzoekscen -
trum ;

- Archief en Museum van de Socialistische Arbei-
dersbeweging;

- Archief-, Documentatie- en Onderzoekscentrum
voor het Liberalisme;

- Archief- en Documentatiecentrum voor het
Vlaams-Nationalisme.

Deze instellingen hebben het behoud en de ontslui-
ting ten behoeve van studie en onderzoek van het
patrimonium van de ideologisch-filosofische stro-
mingen in Vlaanderen, met name de katholieke, de
socialistische, de liberale en de Vlaams-nationale tot
doel.

Vraag nr. 259
van 14 augustus 1986
van mevrouw N. MAES

Graag vernamen wij wat de geachte Minister denkt
over de koppigheid waarmee Inbel weigert bij de
redactie van het Inbel Press Review rekening te hou-
den met terechte kritiek op het taalgebruik van zijn
medewerkers?

Op 7 augustus 1986 legt de heer E. Berode. eminent
medewerker van Taalbeheersing, andermaal de vin-
ger op de wonde:

. . . . . het taalgebruik in Inbel Press Review heb ik al
eens op de korrel genomen. Die dames en heren trek-
ken zich daar niets van aan. Zij blijven zweren bij
Nederlandse editorialen (i.p.v. hoofdartikels), op 7
juni hadden er het over politiekers (i.p.v. politici) en
op 2 juni is deze zin tweemaal uit hun pen gevloeid:
,,Een andere politiek is nogthans mogelijk”. En noch-
tans: een andere taalpolitiek is mogelijk.”

Wil de geachte Minister tussenbeide komen om daar-
in eindelijk verandering te brengen?

Antwoord

Aan het geachte lid kan ik in verband met haar vraag
het volgende mededelen.

Het is het geachte lid ongetwijfeld bekend dat de
instelling Inbel  ressorteert onder de voogdij van de
Eerste Minister.

Als lid van de Vlaamse Executieve, met eerbied voor
de bevoegdheidverdeling tussen de nationale Rege-
ring en de Vlaamse Executieve, is het mij onmogelijk
rechtstreeks tussen te komen bij Inbel om te wijzen
op eventuele kritische bedenkingen die geuit worden
op het taalgebruik van de medewerkers van deze
instelling.

Het spreekt vanzelf dat ik geen bezwaar heb om
schriftelijk aan de heer Eerste Minister mede te delen
wat uw bezorgdheden ter zake zijn.
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B. Vragen waarop werd geantwoord na het verstrij-
ken van de reglementaire termijn (R.v.O. art. 65, 5)

J. LENSSENS
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN VOLKS-
GEZONDHEID EN LEEFMILIEU

Vraag nr. 32
van 13 januari 1986
van de heer L. VANVELTHOVEN

Produktie gevaarlijke stoffen - Toepassing artikelen
8 en 9 van het afvalstoffendecreet

De mogelijkheden die in het afvalstoffendecreet wor-
den geboden om de produktie van sommige (gevaar-
lijke) stoffen te verhinderen worden tot op heden
ongebruikt gelaten.

 De politieke wil om de bewuste artikelen 8 en 9 van
het afvalstoffendecreet uit te voeren is blijkbaar afwe-
zig.

 Het gebrek aan initiatieven om inzake deze materie
tot supra-nationale oplossingen te komen, wijst even-
eens op de enorme economische belangen, die hierin
een rol spelen.

Graag vernam ik van de geachte Minister een ant-
woord op de volgende vragen.

1. Welke preciese maatregelen de Minister inzake
voorkomingsbeleid tot op heden heeft genomen
en welke resultaten hiervan het gevolg waren?

2. Welke preciese maatregelen thans op stapel
staan ?

3. Of de artikelen 8 en 9 van het afvalstoffendecreet
ongebruikt zullen blijven? Om welke redenen?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid mee-
delen wat volgt.

Het voorkomingsbeleid heeft zich de laatste drie jaar
vooral toegespitst op he t  min imal i se ren  van
rechtstreekse verontreiniging van water, lucht en bo-
dem door strengere uitbatingsvoorwaarden en het on-
der controle krijgen van het afvalstoffengebeuren.

Concreet werd een volledig instrumentarium uitge-
bouwd om het ontstaan van milieuhinder en veront-
reiniging te voorkomen (cf. de Besluiten van de
Vlaamse Executieve dd. 24 april 1982).

Ook wordt werk gemaakt van de bevordering van
recyclageactiviteiten, wat eveneens een vorm van
voorkomingsbeleid is. Heel wat specifieke studies
werden hierover verricht. Tevens is de mogelijkheid
gecreëerd containerparken uit te bouwen.

Met het Besluit van de Vlaamse Executieve dd. 17
juli 1984 werd het inrichten van containerparken ge-
subsidieerd voor 90%. Honderdtwintig gemeenten of
intercommunales  namen hiertoe het initiatief.

Met het decreet op de milieuheffingen, dat reeds
goedgekeurd is in de Commissie Leefmilieu van de
Vlaamse Raad zal een extra stimulans gegeven wor-
den om de hoeveelheid afval te drukken en meer te
recycleren.

Ten einde enig inzicht te verkrijgen in het aandeel dat
de verpakkingen uitmaken van de huishoudelijke af-
valstoffen heeft de OVAM grondige sorteerproeven
van huishoudelijke afvalstoffen uitgevoerd. Uit de
conclusies zullen gepaste maatregelen volgen.

Aan de OVAM werd opdracht gegeven hieromtrent
voorstellen uit te werken.

Tot nog toe werd geen gebruik gemaakt van de in de
artikelen 8 en 9 van het decreet van 2 juli 198 1. voor-
ziene mogelijkheden om de produktie van afvalstof-
fen te voorkomen omwille van de beperktheid van
deze artikelen.

Artikel 8 $ 1 a) en b) hanteert immers als maatstaf
voor te nemen maatregelen door de Vlaamse Execu-
tieve, de onmogelijkheid om de afvalstoffen te ver-
wijderen zonder schadelijkheid voor de mens en het
milieu.

Dit is een zeer rekbaar begrip. PCB’s  bijvoorbeeld
kunnen vernietigd worden op een manier dat zij on-
schadelijk zijn, papierverpakking evenals de PET-
flessen hebben geen schadelijke effekten op mens en
het milieu wanneer ze verbrand of gestort worden.

Tenslotte zijn heel wat verbodsbepalingen zeer moei-
lijk te realiseren in een open internationale distribu-
tie- en consumptiemarkt waarin we tevens in België
naast Vlaanderen nog Brussel en Wallonië kennen.

Dergelijke reglementeringen moeten bij voorkeur. na
overleg, in nationaal of EEG-verband genomen wor-
den.

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

J. LENSSENS
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN VOLKS-
GEZONDHEID EN LEEFMILIEU

Vraag nr. 290
van 29 juli 1986
van de heer L. VANVELTHOVEN

Limburg - Kwaliteit water

De kwaliteit van een deel van het Limburgse drink-
water zou zeer bedreigd zijn. Om een onomkeerbare
vervuiling te voorkomen dienen dringende riolerings-
en andere werken uitgevoerd. De bezorgdheid van de
gemeente Maasmechelen blijkt ruim te worden ge-
deeld door de Nationale Maatschappij van de Water-
leidingen (NMW) en de Vlaamse Waterzuiverings-
maatschappij (VWZ). Directe aanleiding van deze be-
zorgdheid zou de vervuiling van de Vrietselbeek met
menselijke uitwerpselen zijn. De problemen liggen
echter dieper. De VZW Maaslandse Milieuactie duidt
er op dat reeds in 1980 werd gewaarschuwd voor het
storten van huishoudelijk en ander afval in de verla-
ten grindgroeven in de Maaslandse vallei. Het water
dat van die storten doorsijpelt naar dieper gelegen
waterlagen, loopt namelijk ondergronds weg richting
Maasvallei.

Graag vernam ik van de Gemeenschapsminister:
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1.

2.

3.

4.

5.

of hij op de hoogte is van de problemen i.v.m. de
waterwinning in Limburg en hoe hij hierop meent
te moeten reageren;
of reeds een onderzoek werd ingesteld naar de
oorzaken en de gevolgen van deze vervuiling in de
Maasvallei ;
welke oplossingen onderzocht werden en welke
oplossingen zullen worden uitgevoerd;
of mogelijke vervuilers kunnen worden aangeduid
en gesanctioneerd ;
door wie de kosten van een eventuele sanering
zullen worden gedragen.

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. 293
van 29 juli 1986
van de heer R. VAN STEENKISTE

Inspraakverplichtingen e n  openbaarheidsverplichtin-
gen voor het eigen bevoegdheidsterrein - Regeling

Sinds enkele jaren is de inspraakgedachte en open-
baarheidsgedachte sterk in opmars. Er wordt gepleit
voor meer openheid vanwege de overheid ten opzich-
te van de burgers. In dit verband zijn door de diverse
partijen wetsvoorstellen neergelegd.
Nochtans bestaan er reeds op veel vlakken inspraak-
bepalingen en openbaarheidsbepalingen, her en der
verspreid over de verschillende materies.
Gaarne vernam ik in dit verband volgende zaken
voor wat het eigen bevoegdheidsterrein betreft.
1. Welke inspraakverrichtingen en openbaarheids-

verplichtingen er reeds bestaan?
2. Welke is de basis voor deze verplichtingen bij-

voorbeeld wettekst?
N.B.: Deze vraag werd aan alle gemeenschapsminis-
ters gesteld.

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. 295
van 30 juli 1986
van de heer J. CAUDRON

Welle- en Molenbeekmeersen - Aanleg collector

In 1980 werd bij de oprichting van de VWZ de zui-
vering van het Denderbekken prioritair gesteld.
Actiegroepen zoals Milieugroep Denderleeuw (MGD)
en Raldes,  verzetten zich tegen de plannen om in de

Molenbeekmeersen of langs de Wellemeersen het wa-
terzuiveringsstation aan te leggen. Dit betekent een
ramp voor de fauna en flora van de Welle- en Molen-
beekmeersen.

De aanleg van de collector in deze gebieden maakt de
installatie peperduur; kilometers lange riolen zullen
deze natuurgebieden verwoesten.

Graag vernam ik het volgende van de Gemeen-
schapsminister.

1. Waarom werd er geen overleg gepleegd met de
milieugroepen en werd ook de VWZ over het
hoofd gezien?

2. Waarom werden nieuwe onteigeningsvoorstellen
gedaan voor de aanleg van moerriolen door de
Molenbeekmeersen?

Waarom werd het gewestplan niet geëerbiedigd?

Waarom komt het industrieterrein te Liedekerke
hiervoor niet in aanmerking?

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. 297
van 31 juli 1986
van de heer E. GRYP

Amoco Fìna - Vergunning opslaan benzeen

Tijdens mijn interpellatie van 13 maart ll. over be-
paalde milieuschandalen en problemen in verband
met de toepassing van het afvalstoffendecreet, heb ik
u met betrekking tot de benzeenverwerking bij de fir-
ma Amoco Fina o.a. de vraag gesteld hoe het moge-
lijk was dat dit bedrijf jarenlang kon werken zonder
de nodige vergunning en zelfs benzeen  kon dum-
pen.

In uw antwoord verwees u enkel naar de aspecten
inzake veiligheid en hygiëne welke tot de bevoegd-
heid van de nationale Regering behoren, meer in het
bijzonder van de Minister van Arbeid en Tewerkstel-
ling, zonder de vraag te behandelen over de vergun-
ning om benzeen  te verwerken of op te slaan, alhoe-
wel dit wel degelijk onder uw bevoegdheid valt.

Door het uitlekken van een universitair rapport is het
gevaar van dit bedrijf voor mens en leefmilieu in de
actualiteit gekomen.

Kan de geachte Gemeenschapsminister mij thans een
antwoord geven op de vraag of Amoco Fina ja dan
neen een vergunning had voor het verwerken en OP-
slaan van benzeen,  en welke maatregelen genomen
zullen worden om aan deze gevaarlijke situatie een
einde te maken?

Voorlopig antwoord

In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het geachte

lid mede te delen dat onderzoekingen worden ver-
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richt, ten einde op zijn vraag te kunnen antwoor-
den.

Een definitief antwoord zal later verstrekt worden.

Vraag nr. 300
van 7 augustus 1986
van mevrouw N. MAES

Waasland en Denderstreek  - Verbetering biologische
kwaliteit  van Schelde, Dender en Durme

Volgens een zopas verschenen studie over de biologi-
sche kwaliteit van de waterlopen in ons land in 1985
uitgegeven door het Instituut voor Hygiëne en Epide-
miologie. is de kwaliteit van het oppervlaktewater in
het Waasland en de Denderstreek meer dan bedroe-
vend. Vooral het water van de Schelde, Dender en
Durme is van zeer slechte biologische kwaliteit.

Sedert 1979, het jaar van de eerste evaluatie door het
instituut. zijn andere streken van Vlaanderen, zoals
Brugge met de IJzer en het kanaal Brugge-Oostende.
de kanalen Roeselare-Leie en Kortrijk-Bossuit even-
als de Schelde aan de Franse grens, erop vooruitge-
gaan.

Het Waasland en de Denderstreek daarentegen blij-
ven op dit gebied achterop. Het waterzuiveringssta-
tion van Sint-Niklaas is overbelast, voor andere ge-

, bieden uit deze streek is er nog geen sprake van
waterzuivering zodat niet behandelde rioolwaters,
maar vooral agrarische afval, op de eerste plaats de
Durme. maar ook de Dender en uiteindelijk de Schel-
de. zwaar belasten.

De ,,Stekense  Vaart” of het kanaal van Stekene  is in
dit opzicht hét voorbeeld van hoe het niet moet.

Bestaan er voor de nabije toekomst, of op langere
termijn plannen om aan deze wantoestanden, die op
sommige plaatsen ‘s zomers gepaard gaan met algen-
bloei en verrottingsprocessen. iets te verhelpen? Is
het niet mogelijk om het waterzuiveringsstation van
Sint-Niklaas uit te breiden zodat het een grotere ca-
paciteit kan verwerken? Of zijn er plannen om in de
streek waterzuiveringsprojecten op het getouw te zet-
ten?

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. 301
van 7 augustus 1986
van de heer L. VANVELTHOVEN

A- beek te Meeu  wen- Gruitrode - Vervuiling door
drijfmest

De gevaren van de bio-industrie zijn ons allen be-
kend : dreigende nitraatverontreiniging v a n  h e t
grondwater, grote ammoniakuitstoot in de lucht en

ophoping van zware metalen in de bodem vooral als
gevolg van varkensmest.

Aan de bovenloop van de A-beek te Meeuwen, in de
hoek gevormd door deze beek en haar eerste zijbeek-
je, de Donderslagbeek, is een varkensbedrijf inge-
plant, een vetmesterij met 4 stallen goed voor onge-
veer 4.000 varkens.

De eigenaar van deze varkensmesterij zou nu de A-
beek gebruiken als riool voor het geproduceerde drijf-
mest uit zijn stallen. Aan de achterkant van de stallen
bevinden zich, naar verluid sleuven die uitmonden in
de vlak ernaast stromende Donderslagbeek, die op
haar beurt enkele tientallen meters verder in de A-
beek uitloopt. Het zijn deze sleuven die regelmatig
dienst zouden doen als afvoerkanaaltjes van drijfmest
naar de beek.

Graag vernam ik van de geachte Minister:

of hij op de hoogte is van deze vervuiling en wel-
ke de preciese  feiten zijn:

of reeds een onderzoek werd ingesteld naar de
gevolgen van deze vervuiling voor het leefmilieu
en de volksgezondheid en tot welke resultaten dit
onderzoek heeft geleid;

welke maatregelen er ondernomen zullen worden
om aan deze vervuiling snel een einde te stel-
len ;

of en op welke wijze het principe ,,De vervuiler
betaalt” zal worden toegepast.

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. 302
van 8 augustus 1986
van de heer L. VANVELTHOVEN

Vervuiling te Eìsden - Maatregelen

Naar verluid wordt het Eisdense waterwinningsge-
bied ernstig bedreigd door rechtstreekse en agressieve
vervuilers. Het betreft een klein gebied dat grenst aan
de omheining van het gebied rond de Vrietselbeek en
haar bronnen. Slechts gescheiden door de breedte van
de Zuid-Willemsvaart liggen hier verschillende hecta-
ren, waar reeds jaren vliegas van de elektrische cen-
trale van de Eisdense kolenmijn zou gestort wor-
den.

De nodige vergunningen werden hiertoe in het verle-
den afgegeven. Op de boorden van de Zuid-Willems-
vaart bevindt zich eveneens een zandstraalbedrijf,
waarvan de illegale activiteiten, in een gebied dat bij
dit waterwinningsgebied als’ bufferzone voorzien
werd, door verschillende milieubewegingen werden
aangeklaagd. Tenslotte zou de Limburg-Maasweg, die
tussen de vliegasstorten loopt, reeds jaren onder-
gronds branden, waardoor kwalijk riekende en ver-
vuilende zwaveldampen opstijgen.
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Graag vernam ik van de geachte Minister:

1. of hij op de hoogte is van deze toestand en of hij
deze vervuilende activiteiten kan bevestigen;

2. welke vergunningen in dit waterwinningsgebied
werden afgegeven en voor welke activiteiten;

3. of reeds een onderzoek werd ingesteld naar deze
activiteiten en welke de gevolgen ervan zijn voor
het waterwinningsgebied te Eisden  op korte en op
lange termijn ;

4. of deze activiteiten stroken met een strikte toepas-
sing van het Gewestplan;

5. of een onderzoek werd ingesteld naar de oorzaken
van de opstijgende zwaveldampen en de gevolgen
ervan voor het leefmilieu en de volksgezond-
heid ;

6. of er maatregelen worden overwogen om dit ge-
bied snel en drastisch te saneren;

7. of het principe ,, de vervuiler betaalt” dient toege-
past. Zo ja, voor welke activiteiten.

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. 305
van 13 augustus 1986
van de heer L. VANVELTHOVEN

,, Het recht op water ” - Bescherming

,,Het recht op water is een fundamenteel mensen-
recht, zoals het recht op voedsel, op lucht, op kleding.
Het kan dus niet dat mensen zomaar zonder water
worden gezet.” aldus de Waalse Gemeenschapsminis-
ter voor Water, die meteen ook aankondigde dat een
speciaal fonds wordt opgericht om dat recht op water
te garanderen.

In dit vernam ik graag:

1. hoeveel waterafsluitingen in Vlaanderen plaats-
vonden in 1985, opgedeeld per provincie;

2. om welke bedragen het in dit geval gaat;

3. welke de oorzaken van de afsluitingen zijn;

4. welke de kosten voor heraansluiting zijn;

5. of de Vlaamse Executieve dezelfde mening is toe-
gedaan als de Waalse Gemeenschapsminister;

6. of in Vlaanderen eveneens gedacht wordt aan de
oprichting van een dergelijk solidariteitsfonds of
aan welke oplossing in Vlaanderen wordt ge-
dacht?

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. 306
van 13 augustus 1986
van de heer L. VANVELTHOVEN

Lozingen en waterkwaliteit  - Openbaarmaking lo-
zingsvergunningen

Volgens een openbrief van Greenpeace dd. 29 mei
1986 werd aan een delegatie van deze organisatie op
21 mei jl. beloofd dat ,,in overleg met de Vlaamse
Waterzuiveringsmaatschappij  (VWZ) zal onderzocht
worden in welke mate de ,, bestaande” lozingsvergun-
ningen openbaar kunnen worden gemaakt “.

Greenpeace is van oordeel dat de lozingsvergunnin-
gen volledig openbaar moeten worden gemaakt als-
ook de bestaande lozingsvergunningen, omdat deze
nog vele jaren na de inwerkingtreding van het decreet
van kracht zullen blijven.

Graag vernam is welke stappen hieromtrent werden
ondernomen en welk standpunt de VWZ in dit ver-
band heeft ingenomen.

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. 307
van 13 augustus 1986
van de heer L. VANVELTHOVEN

Uitvoering van zevenentwintig Europese milieurichtlij-
nen - Stand van zaken

Op 12 november 1980 wordt België door het Europe-
se Hof van Justitie veroordeeld wegens het niet re-
specteren van de voor zes richtlijnen vastgestelde ter-
mijnen. Op 2 februari 1982 wordt België veroordeeld
voor het niet toepassen van zes andere richtlijnen
betreffende het beheer van afvalstoffen, de kwaliteit
van de oppervlaktewateren, de verwijdering van de
PCB’s  en gebruikte oliën en inzake de titaandioxyde.
Op 16 april 1984 stelt de Commissie een procedure in
,, wegens het niet nakomen van de verplichtingen on-
der het EEG-Verdrag” voor 4 richtlijnen. Kort gele-
den deed zich hetzelfde voor betreffende cadmium.

Kortom: de totale achterstand van België OP 1 mei
1986 verleent het land het onaangename privilege het
voorwerp van 39 procedures voor ,,manquement
d’état ” te zijn.

Naar aanleiding van deze situatie vernam ik graag:

1. voor de uitvoering van hoeveel richtlijnen de
Vlaamse Executieve geheel of gedeeltelijk verant-
woordelijk is en welke richtlijnen het hier be-
treft;
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2. welke de vooruitzichten inzake uitvoering voor
elk van deze richtlijnen 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. 309
van 14 augustus 1986
van mevrouw T. MERCKX-VAN GOEY

Belasting op het afvalwater - Inning bij faillissement
van bijdrageplichtige  bedrijven

Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Execu-
tieve van 2 1 december 1983 tot vaststelling van de
waarde van de omzettingscoëffrcienten in eenheden
verontreinigde belasting voor het afvalwater van nij-
verheids- of andere ondernemingen dient elke bijdra-
geplichtige een aangifte over te maken aan de
v w z .
Aan de hand van de aangifte wordt de bijdrage vast-
gesteld en geïnd ten behoeve van de kosten van
beheer en werking van de VWZ. Van de bijdrage-
plichtige  bedrijven zijn er 46 in staat van faillisse-
ment; daarnaast zijn er vier ,, oninbare  bedragen”
aldus vernemen we in het jaarverslag 1985 van het
v w z .
Mag ik de geachte Gemeenschapsminister verzoeken
mij te willen meedelen:
1. of de VWZ een bevoorrecht schuldeiser is bij fail-

lissement;
2. of telkenmale de VWZ desgevallend het nodige

deed om haar vordering op de boedel, de gefail-
leerde, ander medeschuldenaars of borgen te ver-
halen ;

3. of bij achterstallige of laattijdige betaling automa-
tisch verwijlintresten worden aangerekend;

4. welke bedragen theoretisch nog verschuldigd zijn
door de faillite bedrijven?

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. 310
van 14 augustus 1986
van mevrouw T. MERCKX-VAN GOEY

v w z  - Gevolg aan correctionele vonnissen

Uit het jaarverslag 1985 van de Vlaamse Waterzuive-
ringsmaatschappij vernemen we op blz. 50 dat er in
1985, 238 klachtdossiers werden geopend; 92 P.V.‘s
na overtreding werden opgesteld en ,, processen-ver-

baal van overtreding resulteerden in correctionele
vonnissen van veroordeling”.

Aangezien hetzelfde verslag op dezelfde bladzijde
toelaat vast te stellen dat er voor 1985 slechts 1 (één)
correctioneel vonnis werd verkregen, vernam ik graag
van de heer Gemeenschapsminister hoeveel ,, correc-
tionele vonnissen van veroordeling” er in de vorige
jaren, sinds 1980, werden uitgesproken en of de VWZ
zich principieel steeds burgerlijke partij stelt voor de
rechtbank, in hoeveel gevallen dit tot heden gebeur-
de, hoeveel P.V.‘s  er geseponeerd werden en welke
schadebedragen door de VWZ tot heden gevorderd,
verkregen en geïnd werden.

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. 311
van 14 augustus 1986
van de heer P. PEETERS

Luchtverontreiniging en zure  regen - Meetresultaten,
evolutie en maatregelen

Kan de geachte Minister mededelen welke de resulta-
ten zijn van de laatste metingen i.v.m. de zure regen
en de luchtverontreiniging ?

Welke waren de meetresultaten van 10 jaar terug? Is
er een verbetering vast te stellen?

Hoe verhouden de recente meetresultaten zich ten
overstaan van de Europese normen?

Welke concrete maatregelen kunnen nog genomen
worden om de vervuilingsgraad te verminderen?

Welke van deze maatregelen behoren tot de bevoegd-
heid van het Vlaamse Gewest? Welke maatregelen
zullen eerlang worden genomen?

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. 313
van 22 augustus 1986
van de heer L. VANVELTHOVEN

Grintexploitatie - Bouw van een pompstation en dis-
tributienet voor irrigatiewater te Ophoven

De exploitatie van grintlagen is in de Limburgse
Maasvallei reeds lang een gevoelig probleem. Inge-
volge deze grintexploitatie manifesteren zich langs de
Maas inderdaad een aantal specifieke problemen, ook
in het ruilverkavelingsgebied te Ophoven.
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Dit gebied omvat 1400 ha land- en tuinbouwgronden,
hoofdzakelijk gelegen op het grondgebied van de ge-
meente Kinrooi. deels ook op dit van de stad Maas-
eik. De bedoelde grintexploitatie heeft in het betrok-
ken gebied tot een zekere drooggevoeligheid van de
bodem geleid.
Een oplossing hiervoor zou volgens sommigen gevon-
den kunnen worden in de bouw van een pompstation
en distributienet voor irrigatiewater te Ophoven,
waarvan de kostprijs wordt geraamd op ongeveer 180
miljoen.

Kan de Gemeenschapsminister mij antwoorden op
volgende vragen :

1. Is de Gemeenschapsminister op de hoogte van het
specifieke probleem van de bodem in Ophoven?

2. a. Wordt de bouw van een pompstation en een
distributienet voor irrigatiewater te Ophoven
overwogen?

b. Welke zijn de voor- en nadelen van deze op-
lossing?

c. Welke is de kostprijs van een dergelijk pomp-
station en een distributienet?

d. Hoeveel % van deze kosten komen voor betoe-
laging door de Vlaamse Gemeenschap in aan-
merking?

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. 314
van 22 augustus 1986
van de heer M. GALLE

OCMW-ziekenhuis te Aalst - Regeling afvalwater-
problematiek

Het is u zeker niet onbekend, dat de lozingen van
afvalwater, afkomstig van ziekenhuizen, voor heel
wat problemen kunnen zorgen en dat er tot op heden
zeer weinig saneringen ter zake getroffen zijn. Dit
laatste wordt dan toegeschreven aan het feit dat bij de
exploitatie de afvalwaterproblematiek in het geheel
van het ziekenhuisbeheer als een bijkomstigheid be-
schouwd wordt, terwijl bij de bouw als dusdanig wei-
nig of zelfs helemaal geen rekening gehouden wordt
met deze problematiek.

In deze context zou ik u dan ook wensen te vragen,
welke maatregelen van afvalwaterbehandeling het
OCMW Aalst genomen heeft (of denkt te nemen) ten
einde te voldoen aan de lozingsvoorwaarden zoals
opgelegd in de lozingsvergunning uitgereikt door de
heer Directeur van de VWZ. Hoe worden deze maat-
regelen van afvalwaterbehandeling gefinancierd?

Mag ik er van uitgaan, dat bij de openstelling van dit
nieuw ziekenhuis en dit zo vlug mogelijk - ook de
afvalwaterproblematiek een afdoende oplossing zal
gekregen hebben?

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. 315
van 22 augustus 1986
van de heer M. GALLE

Toetredingsplicht van de ondernemingen in het kapi-
taal van de VWZ - Stand van zaken in 1986

Met zijn vraag nr. 83 dd. 3 maart 1983 aangaande de
v w z - Toetredingsplicht der ondernemingen in het
kapitaal - stelde de heer N. De Batselier, Volksver-
tegenwoordiger, u een aantal vragen aangaande de
toepassing van de wet van 26 maart 1971 en meer
bepaald het artikel 9.

Gelet op het feit dat u niet kon antwoorden op de
vraag welke ondernemingen toegetreden zijn tot de
kapitaalvorming van de VWZ, wens ik U deze vraag
terug voor te leggen. Bovendien zou ik het op prijs
stellen om te mogen vernemen, welke de bevoegde
diensten zijn van het Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap die er door de Vlaamse Executieve mee
belast zijn om de controle uit te voeren van het pro-
ces-verbaal door de VWZ opgesteld ter bepaling van
het aandeel van elke onderneming in het kapitaal
zoals gestipuleerd in artikel 2 van het KB van 7 juli
1981 tot vaststelling van het aandeel van de vennoten
in het kapitaal van de Vlaamse Waterzuiveringsmaat-
schappij  ? Welke criteria zijn er gehanteerd om uit te
maken of een onderneming al dan niet kapitaalkrach-
tig is? Op welke wijze is de afleiding gebeurd van de
hoogte van de vervuilingswaarde voor dewelke  de
onderneming effectief aangeslagen wordt?

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. 316
van 22 augustus 1986
van de heer M. GALLE

Controle van de administratieve gegevens door de on-
dernemingen verstrekt aan de waterzuiveringsmaat-
schappijen - Stand van zaken

In toepassing van artikel 5 van het Executieve besluit
van 2 1 december 1983 tot vaststelling van waarde
van de omzettingscoëfhciënten in eenheden veront-
reinigende belasting voor het afvalwater van de nij-
verheids- of andere ondernemingen, mogen de water-
zuiveringsmaatschappijen de vereenvoudigde metho-
de toepassen voor de vaststelling van de bijdragen in
de kosten van beheer en werking.
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Bij nader toezicht, steunt deze vereenvoudigde me-
thode voor de meeste ondernemingen op produktie-
gegevens van de onderneming in kwestie.

Mag ik u verzoeken me te antwoorden welke midde-
len de waterzuiveringsmaatschappijen ter beschikking
staan om het waarheidsgetrouwe karakter van de be-
drijfsgegevens te controleren? Zijn meer bepaald de
inspecteurs van de waterzuiveringsmaatschappijen
bevoegd om de produktiegegevens na te trekken?

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. 317
van 22 augustus 1986
van de heer M. GALLE

Investeringen voor collectoren en afvalwaterzuive-
ringsstations - Toepassing wet van 26 maart 1971

Gelet op de vaststelling dat jaarlijks de kapitaaluitga-
ven voor Leefmilieu, met name de post 63.21.03
. . Subsidies aan ondergeschikte besturen, aan vereni-
gingen van ondergeschikte besturen en aan de twee
maatschappijen voor zuivering van afvalwater. opge-
richt bij artikel 8 van de wet van 26 maart 1971 en
het decreet van 23 december 1980” een uitgesproken
dalende trend vertonen (vastleggingskredieten 1986 :
1.800 miljoen; 1985: 2.000 miljoen; 1984: 3.145 mil-
joen) en de wetenswaardigheid dat zelfs het hoogste
geciteerde bedrag totaal ontoereikend is om binnen
afzienbare tijd het Vlaamse Gewest van de noodzake-
lijke afvalwaterzuiveringsstructuur te voorzien, wens
ik u te vragen of het in uw bedoeling ligt om op korte
termijn (misschien reeds 1987?)  de 100% subsidië-
ringsregel van de investeringsuitgaven van de water-
zuiveringsmaatschappijen af te bouwen en deze
maatschappijen eigen financiële verantwoordelijkheid
te laten dragen. zoals trouwens voorzien is in de wet
van 26 maart 1971?

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. 318
van 22 augustus 1986
van de heer M. GALLE

Overdracht van domeinen aan Gemeenschappen en
Gewesten - Stand van zaken

In de bijzondere wet van 8 augustus 1980 wordt
bepaald dat de goederen die onmisbaar zijn voor de
uitoefening van de bevoegdheden van de Gewesten
en de Gemeenschappen, bij in Ministerraad overlegd

Koninklijk Besluit, aan de Gewesten en de Gemeen-
schappen moeten overgedragen worden.

Een aantal domeinen, die in de periode 1980-1983
met kredieten van de Vlaamse Gemeenschap werden
aangekocht, zijn nog steeds niet overgedragen en wor-
den nog steeds beheerd door het Ministerie van
Openbare Werken, meer in het bijzonder door de
dienst Groenplan, waarvan het personeel zo goed als
volledig tot het nationaal departement blijven beho-
ren.

Het betreft meer speciaal de volgende domeinen:

Ligging

Schoten.
Vordesteyn
Beersel,
U kkelsteenweg 20 1
Lennik.
Groenenbergveld
Linkebeek.
Schaverstraat
Pepingen.
Risoir
Sint-Genesius-Rode,
Boesdael
Sint-Genesius-Rode.
Zevenbronnen
Sint-Pieters-Leeuw.
J. Depauwstraat 31
Dentergem
Dtksmuide.
Iepersteenweg 54
Ieper.
Duivclkasteel
Koksijde.
Zeelaan
Oostende.
Dumenstraat

Aard van het goed

Domain Vordersteryn

Park ,, Frankveld ”

Domein Groenenberg

DomeinSchaveyshoeve

Ter Rijst

Boesdaelhoeve

Domein Zevenborre

Coloma
Goed Ter Hoven

De Blankaert

Hoge Blekker

Domein Prins Karel

Oppervlakte

105 ha

8 ha lOa42ca

30 ha 37 a 44 ca

23ha86a43ca

46ha59a92ca

3ha32a85ca

14ha36a79ca

lOha42ajOca
30 ha 42 ca

II ha 68 a 84 ca

2 ha 24 a 60 ca

17ha 18a21  ca

7ha44a50ca

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. 319
van 22 augustus 1986
van de heer A. LARIDON

Gewetensbezwaarden - Aantal publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke erkende instellingen

De nationale wetgeving houdende het statuut van de
gewetensbezwaarden voorziet dat de gewetensbez-
waarden mogen geaffecteerd worden bij erkende in-
stellingen.

Mag ik van u vernemen, mijnheer de Minister, hoe-
veel van deze erkende instellingen onder uw bevoegd-
heid ressorteren?

Mag ik tevens vragen bij het antwoord op deze vraag
een onderscheid te maken aan de ene kant tussen de
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke instellingen
en aan de andere kant tussen de instellingen die hun
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zetel hebben in Brussel en deze die hun zetel hebben
in Vlaanderen ?

Mag ik tevens vernemen of u, vooraleer een erken-
ning aanvaard of geweigerd werd, vooraf bij deze
beslissing betrokken wordt?

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. 320
van 26 augustus 1986
van de heer J. SLEECKX

Waterspaarbekken te Duffel en Rumst  - Toewij-
zing

Het waterspaarbekken dat in opdracht van de natio-
nale overheid te Duffel en Rumst wordt ingeplant,
verwekt heel wat beroering in de omgeving.

Ik verneem dat de Vlaamse Gemeenschap overeen-
komstig het KB van 8.11.1983 betreffende de grote
bouwkundige werken van nationaal belang de Ant-
werpse waterwerken NV als leidend ambtenaar dezer
werken heeft aangeduid.

Kan de Minister mij antwoorden op de volgende vra-
gen.

1. Wanneer werd de Vlaamse Gemeenschap door de
nationale overheid verzocht de AWW de rol van
leidend ambtenaar toe te kennen of is deze toewij-
zing een onafhankelijke beslissing van de Vlaamse
regering? Waarom AWW? Waren voor deze op-
dracht geen andere kandidaten?

2. Aangezien de Vlaamse Regering overeenkomstig
genoemd KB de AWW als leidend ambtenaar
heeft aangesteld, moet zij ook hiervoor de verant-
woordelijkheden en de verplichtingen van AWW
hebben vastgelegd. Welke zijn deze?

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.

J. PEDE
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN BINNEN-
LANDSE AANGELEGENHEDEN EN
RUIMTELIJKE ORDENING

Vraag nr. 167
van 30 juli 1986
van de heer F. PIOT

Pellen berg - Inplanting antennemast

Uit een aan het Gemeentebestuur van Lubbeek  ge-
adresseerde vraag blijkt dat Interpol plannen koestert
om op een perceel palend aan de kerk van Pellenberg
(deelgemeente van de fusie Lubbeek), een antenne-
mast en kabine te bouwen.

Volgens beschikbare informatie zou deze antenne-
mast een hoogte van 48 meter bereiken en in helle
kleuren geverfd worden ter waarschuwing van vlieg-
tuigen.

Ter plaatse wordt, wellicht niet ten onrechte, ge-
vreesd dat het enig-mooie landschap van Pellenberg
(hoogste punt van het Hageland met prachtige verge-
zichten en waar zich overigens een merkwaardig cul-
tuurhistorisch monument bevindt, met name een Ro-
maanse toren daterend uit 1235) hierdoor op erger-
niswekkende wijze verknoeid wordt.

Volgens lokale deskundigen zou de zendapparatuur,
indien nodig, even goed op een andere plaats in de
omgeving kunnen ondergebracht worden, waar wel-
licht niet dezelfde bezwaren zouden rijzen.

Kan de Gemeenschapsminister mij meedelen welke
houding zijn diensten ter zake aannemen?

Voorlopig antwoord

In antwoord op zijn vraag van 30 juli 1986 heb ik de
eer het geachte lid mede te delen dat de nodige infor-
matie wordt ingewonnen. Zodra ik in het bezit zal
zijn van deze gegevens zal ik niet nalaten de gestelde
vraag te beantwoorden.

Vraag nr. 168
van 30 juli 1986
van de heer J. DE BREMAEKER

Provincie Antwerpen - Intercommunales

In de Provincie Antwerpen zijn een aantal intercom-
munales werkzaam.

In dit verband had ik graag een precies overzicht
gehad voor de jaren 1984 en 1985 van de uitgekeerde
presentiegelden, vergoedingen, honoraria, reis- en
verblijfskosten van alle intercommunales  in de Pro-
vincie Antwerpen voor de leden van de Raad van
Bestuur, het Directiecomité, het College van Com-
missarissen en andere bestuurslichamen van deze in-
tercommunales.

Voorlopig antwoord

Gelet op de omvang van de gevraagde documentatie
zullen de gegevens die betrekking hebben op de boek-
jaren 1984 en 1985 het geachte lid rechtstreeks wor-
den bezorgd na voltooiing van de noodzakelijke OP-
zoekingen.

Vraag nr. 180
van 14 augustus 1986
van de heer M. DESUTTER

Dienst toezicht op en beteqeling  van bouwmisdrijven
- Personeelsbestand
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Zoals uit de omzendbrief van de heer Minister van
Openbare Werken van 3 juli 197 1 (BS 27.8.1971)
blijkt, werd bij koninklijk besluit van 18 januari 1968
in de schoot van de Administratie van de Stedebouw
een dienst voor toezicht en beteugeling van de bouw-
misdrijven ingesteld.

Nu de stedebouw en de ruimtelijke ordening bij de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 werd geregionali-
seerd en het personeel van het Ministerie van Open-
bare Werken vanaf 1 juli 1982 naar de Vlaamse Ge-
meenschap werd overgeheveld, vernam ik graag of in
de schoot van AROL deze bijzondere dienst verder
werd behouden of althans een gelijkaardige dienst
werd opgericht.

In bevestigend geval vernam ik graag het personeels-
bestand (kader en bezetting) van deze dienst.

Tevens zou het mij aangenaam zijn te vernemen hoe-
veel misdrijven door deze dienst werden vastgesteld,
respectievelijk tijdens de jaren 1983, 1984 en 1985.

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.

T. KELCHTERMANS
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN ONDER-
WIJS EN VORMING

Vraag nr. 41
van 8 augustus 1986
van de heer H. SUYKERBUYK

Kunstonderwijs  - Maatregelen tegen onderbezetting
personeelskader

De onvoltooide communautarisering van 1980 heeft
onder meer het kunstonderwijs tussen twee stoelen
gebracht.

Dit is voornamelijk het geval voor het personeel.
Daarvoor bestaat enerzijds een niet langer geïnteres-
seerd, maar toch bevoegd nationaal departement en
anderzijds een geïnteresseerd, maar niet bevoegd ge-
meenschapsdepartement. Na zes jaren bleven de ge-
volgen niet uit. Op een totaal van 36 betrekkingen,
voorzien in een kader dat sinds 1971 niet meer werd
gewijzigd, worden er sinds 1983 nog slechts 16 effec-
tief ingenomen. Vooral de aanwervingsgraden wor-
den niet meer opgevuld.

Heden is er van de 13 voorziene opstellersfuncties
nog slechts één opstellersfunctie ingenomen. Op drie
functies van bestuurssecretaris is er nog slechts één
functie effectief ingenomen. Uiteraard brengt deze si-
tuatie de goede werking van de dienst in gevaar.
Sinds drie jaar dringen de leidinggevende ambtenaren
onafgebroken aan om het bestaande kader op te vul-
len. Terecht, want heel wat leerkrachten uit het kun-
stonderwijs hangen immers voor hun weddebezoldi-
ging en weddesubsidiëring van deze dienst af. Het
zou onverantwoord zijn deze toestand nog langer te
laten aanslepen.

De Minister zal ongetwijfeld deze situatie kennen en
de belangrijkheid van het probleem inzien. Kan hij
mededelen welke bevoegdheden hij ter zake heeft en
voor zover de afsplitsing van deze sektor niet homo-
geen zou zijn, kan hij mededelen langs welke weg hij
deze materie in haar gehele omvang onder zijn be-
voegdheid wil krijgen.

In dat verband vernam ik graag of overleg is gepleegd
dan wel of dit overbodig is.

Als de Minister terzake de volle bevoegdheid heeft,
vernam ik graag welke maatregelen hij nam, om het
geschetste personeelsprobleem op te lossen.

Voorlopig antwoord

In antwoord op uw vraag heb ik de eer het geachte lid
mee te delen dat de opdracht is gegeven, een grondig
onderzoek terzake in te stellen.

Het definitief antwoord zal binnen de kortst mogelij-
ke tijd worden verstrekt.

Vraag nr. 43
van 8 augustus 1986
van de heer A. LARIDON

Studietoelagen - Berekeningswijze  en aantal niet-
uitgekeerde

Naar verluid zouden heel wat studietoelagen niet uit-
gekeerd worden omdat het bedrag lager is dan
2.400 fr.

Mag ik van de geachte Minister vernemen hoeveel
aanvragen die aan alle condities beantwoordden om
bovenvermelde reden geweigerd werden ? Zou de ge-
achte Minister mij bovendien ook kunnen preciseren
welke berekeningswijze er wordt toegepast om het
bedrag van de studietoelagen te berekenen?

Voorlopig antwoord

In antwoord op uw vraag heb ik de eer het geachte lid
mee te delen dat de opdracht is gegeven, een grondig
onderzoek terzake in te stellen.

Het definitief antwoord zal binnen de kortst mogelij-
ke tijd worden verstrekt.

Vraag nr. 45
van 8 augustus 1986
van de heer A. LARIDON

Schooljaar 1985- 1986 - Toekenning van studietoela-
gen voor het secundair onderwijs

De ouders van leerlingen die secundair onderwijs
volgden gedurende het schooljaar 1985-  1986 werden
een paar maanden geleden verwittigd door de provin-
ciale dienst voor studietoelagen van het feit of aan
hun aanvraag al dan niet een gunstig gevolg werd
gegeven.

Mag ik van de geachte Minister vernemen welke cri-
teria weerhouden werden om deze toelage al dan niet
toe te kennen?



568 Vlaamse Raad Vragen Antwoorden
 r

- en - Nr. 13 - 1 66 september 1986

In antwoord op uw vraag heb ik de eer het geachte lid
mee te delen dat de opdracht is gegeven, een grondig
onderzoek ter zake in te stellen.
Het definitief antwoord zal binnen de kortst mogelij-
ke tijd worden verstrekt.

Vraag nr. 46
van 8 augustus
van de heer A.

1986
LARIDON

3 udietoelagen - Aantal toegekend sinds 1974-1975

Studietoelagen worden door de Vlaamse Gemeen-

Voorlopig antwoord

schap toegekend aan leerlingen van het secundair on-
derwijs en aan studenten van het hoger onderwijs.
Inzake deze materie heeft de wetgeving de laatste
jaren aanzienlijke wijzigingen ondergaan. De wet van
19 juli 197 1 betreffende de toekenning van studietoe-
lagen werd o.a. door verschillende decreten gewijzigd.
Ten einde mij een precies idee te vormen over bo-
venvermelde materie zou ik graag willen vernemen:
- de evolutie van het aantal aanvragen evenals de

evolutie van het aantal toekenningen sedert het
schooljaar 1974-1975 en dit zowel voor de leerlin-
gen van het secundair onderwijs als voor de stu-
denten van het hoger onderwijs;

- voor diezelfde jaren de budgettaire lasten die deze
maatregelen met zich brachten?

Voorlopig antwoord

In antwoord op uw vraag heb ik de eer het geachte lid
mee te delen dat de opdracht is gegeven, een grondig
onderzoek terzake in te stellen.
Het definitief antwoord zal binnen de kortst mogelij-
ke tijd worden verstrekt.

P. DEWAEL
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR

Vraag nr. 216
van 2 juli 1986
van de heer M. DESUTTER

Reizen tegen forfaitaire prijs - Wetgevend initiatief

De Europese Gemeenschap stelt de harmonisering
voor van de wetgevingen inzake de reizen tegen for-
faitaire prijs. Het aantal ontevredenen welke in 1982-
1983 van die formule in het buitenland gebruik
maakten, schommelde naargelang van het land tussen
25 en 35%. Het aantal personen die met hun klachten
naar de rechtbank stapten blijft echter beperkt van 1
tot 5 %.
Heeft de heer Minister aan de Voorzitter van het
Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme
reeds gevraagd ter zake voorstellen te doen om de
Belgische wetgeving aan te passen?

Voorlopig antwoord

Met betrekking tot de vraag van het geachte lid, kan

ik hem mededelen  dat de gegevens voor antwoord
werden opgevraagd bij het Vlaams Commissariaat-
Generaal voor Toerisme.

Zodra deze mij alle gegevens zal hebben verstrekt d
ik het geachte lid een antwoord geven op de door
hem gestelde vraag.

Vraag nr. 223
van 10 juli 1986
van de heer K. DILLEN

Uitzendingen op BRT-radio in vreemde talen - Cri-
teria

Graag vernam ik wat de maatstaven zijn welke aan-
gelegd worden voor radio-uitzendingen in andere ta-
len dan het Nederlands.

Meer bepaald welke verenigingen en/of personen ko-
men daarvoor in aanmerking? Welke landen?

Gelieve mij tevens mee te delen wat de opgelegde
richtlijnen zijn wat de inhoud van de uitzendingen
betreft.

Mogen in dergelijke uitzendingen politieke standpun-
ten ingenomen worden, inzake binnenlandse en/of
internationale problemen?

Voorlopig antwoord

Met betrekking tot de vraag van het geachte lid over
de criteria voor de uitzendingen in vreemde talen op
de BRT-radio, kan ik U meedelen dat de gegevens
voor antwoord werden opgevraagd bij de BRT.

Van zodra ik over deze gegevens beschik, zal ik via
de normale weg van vragen en antwoorden de ge-
vraagde informatie verstrekken.

Vraag nr. 225
van 15 juli 1986
van de heer E. COPPENS

Melsbroek - Aanleg golfterrein

De problematiek in verband met de aanleg van het
golfterrein te Melsbroek is u bekend. Hoewel de aan-
leg op de landbouwgronden en in het beschermd bos-
gebied reeds maanden aan de gang zijn, kon men zich
verschuilen achter het feit dat geen enkele aanvraag
ingediend werd voor bovenvermelde werken of voor
een eventuele wijziging van het gewestplan.

Door de VZW Brabantse Golf en de eigenaar, werd
thans een aanvraag voor een stedebouwkundig attest
nummer 2 ingediend, met de bedoeling een golfter-
rein met 9 holes aan te leggen in vruchtbaar land-
bouwgebied, parkgebied en in een beschermd bosge-
bied.

In wat volgens het gewestplan bepaald werd als land-
bouwgrond, zijn volgende vergunningsplichtige wer-
ken voorzien :

- nivelleringen (meer dan 1,5  m) ;
- bebossingen en aanplantingen ;
- kappen van bomen:
- aanleggen van golflinks.
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Met andere woorden het omvormen van dit land-
bouwgebied tot parkzone met recreatiedoeleinden.

In wat volgens het gewestplan bepaald werd als bos-
gebied, worden volgende vergunningsplichtige wer-
ken gepland :
- ontbossing;
- wijziging van vegetatie;
- nivelleringen (tot 1,5  m);
- aanleggen van golflinks.

Ruim 3/5 van dit plan is gelegen in beschermd land-
schap. Floordambos, zowel de landbouwgronden als
het bosgebied.

Bovenvermelde werken zijn volledig in strijd met dit
beschermingsbesluit. Over andere nodig uit te voeren
werken. zoals bijvoorbeeld draineringswerken, abso-
luut noodzakelijk in dit gebied, werd in deze aan-
vraag met geen woord gerept.

De aanvraag werd ingediend op 6 juni 1986. Het Col-
lege van Burgemeester en Schepenen stuurde deze
aanvraag door naar de Provinciale Directeur van Ste-
debouw te Leuven. met als advies: ,,Gunstig advies
op voorwaarde dat niet geraakt wordt aan het gerang-
schikt landschap”.

Het spreekt voor zich dat het afgeven van dit Stede-
bouwkundig attest nummer 2 een ernstig en gevaar-
lijk precedent kan creëren.

De plaatselijke bevolking, de Bedrijfsgilde van de
Witlooftelers en de Melsbroekse Werkgroep voor
Leefmilieu hebben zich steeds sterk verzet tegen deze
schendingen van de gewestplannen, die een verlies
aan vruchtbare landbouwgronden en een vernietiging
van een waardevol natuurgebied voor gevolg zouden
hebben.

Mag ik aldus vernemen welke maatregelen de Vlaam-
se Regering gaat ondernemen opdat de gewestplannen
en het beschermingsbèsluit van het Floordambos
zouden gerespecteerd worden.

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
G. Geens, Voorzitter van de Vlaamse Executieve,
Gemeenschapsminister van Economie en Werkgele-
genheid en aan de heer J. Pede, Gemeenschapsminis-
ter van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelij-
ke Ordening.

Voorlopig antwoord

Met betrekking tot de vraag van het geachte lid, kan
ik hem mededelen dat de gegevens voor antwoord
werden opgevraagd bij mijn administratie.

Zodra deze mij alle gegevens zal hebben verstrekt, zal
ik het geachte lid een antwoord geven op de door
hem gestelde vraag.

Vraag nr. 236
van 29 juli 1986
van de heer R. VAN STEENKISTE

Inspraakverplichtingen en openbaarheidsverplichtin-
gen voor het eigen bevoegdheidsterrein - Regeling

Sinds enkele jaren is de inspraakgedachte en open-
baarheidsgedachte sterk in opmars. Er wordt gepleit

voor meer openheid vanwege de overheid ten opzich-
te van de burgers. In dit verband zijn door de diverse
partijen wetsvoorstellen neergelegd.

Nochtans bestaan er reeds op veel vlakken inspraak-
bepalingen en openbaarheidsbepalingen, her en der
verspreid over de verschillende materies.

Gaarne vernam ik in dit verband volgende zaken
voor wat het eigen bevoegdheidsterrein betreft.

1. Welke inspraakverrichtingen en openbaarheids-
verplichtingen er reeds bestaan?

2. Welke is de basis voor deze verplichtingen bij-
voorbeeld wettekst?

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

Voorlopig antwoord

Met betrekking tot de vraag van het geachte lid. kan
ik hem mededelen dat de gegevens voor antwoord
werden opgevraagd bij mijn administratie.

Zodra deze mij alle gegevens zal hebben verstrekt, zal
ik het geachte lid een antwoord geven op de door
hem gestelde vraag.

Vraag nr. 238
van 31 juli 1986
van de heer G. CARDOEN

Restauratie beschermde gebouwen - Aantal dossiers

Graag vernam ik van de geachte Minister hoeveel
dossiers inzake restauratie van beschermde gebouwen
of monumenten actueel bij zijn diensten berusten.

Mag ik vernemen hoeveel principiële en vaste belof-
ten van toelage desbetreffend sinds de aankomst van
de heer Minister als verantwoordelijke voor Cultuur
verleend werden.

Graag deze informatie per aard van het te restaureren
monument en per provincie.

Voorlopig antwoord

Met betrekking tot de vraag van het geachte lid, kan
ik hem mededelen dat de gegevens voor antwoord
werden opgevraagd bij mijn administratie.

Zodra deze mij alle gegevens zal hebben verstrekt, zal
ik het geachte lid een antwoord geven op de door
hem gestelde vraag.

Vraag nr. 246
van 31 juli 1986
van de heer M. DESUTTER

Machelen - Kasteel van Beaulieu

Het kasteel van Beaulieu te Machelen is eigendom
van de Vlaamse Gemeenschap.

De grote zaal, de gevels en de bedaking zijn wettelijk
beschermd. Met welk doel werd dit kasteel ge-
kocht?
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Graag vernam ik in welke toestand dit kasteel zich
bevindt? Zo nodig, wanneer wordt het hersteld? Wel-
ke bestemming zal aan dit kasteel gegeven worden ?
Kan het dienen als hotel ? En zijn er ter zake gegadig-
den ?

Voorlopig antwoord

Met betrekking tot de vraag van het geachte lid, kan
ik hem mededelen dat de gegevens voor antwoord
werden opgevraagd bij mijn administratie.
Zodra deze mij alle gegevens zal hebben verstrekt, zal
ik het geachte lid een antwoord geven op de door
hem gestelde vraag.

Vraag nr. 247
van 31 juli 1986
van de heer M. DESUTTER

Bornem- Hingene  - Kasteel d’Urse1

De Vlaamse Gemeenschap is eigenaar van het Kas-
teel d’Urse1  te Bornem-Hingene.
Met welk doel werd dit kasteel gekocht?
Graag vernam ik in welke toestand dit kasteel zich
bevindt en welke bestemming aan dit domein zal
gegeven worden. Kan het dienst doen als hotel?
Zijn er ter zake gegadigden?

Voorlopig antwoord

Met betrekking tot de vraag van het geachte lid, kan
ik hem mededelen dat de gegevens voor antwoord
werden opgevraagd bij mijn administratie.
Zodra deze mij alle gegevens zal hebben verstrekt, zal
ik het geachte lid een antwoord geven op de door
hem gestelde vraag.

Vraag nr. 248
van 1 augustus 1986
van mevrouw T. MERCKX-VAN GOEY

Watermolens in Vlaams-Brabant - Bescherming

In antwoord op mijn vraag 199 van 11 juni 1986
welke watermolens in Vlaams-Brabant wegens hun
waardevolle elementen volgens het Bestuur van Mo-
numenten en Landschappen voor bescherming in
aanmerking komen, meldt de geachte Gemeenschaps-
minister mij dat ,, een twaalftal . . . molens . . . na eva-
luatie tot op heden in aanmerking komen voor een
mogelijke bescherming.”
Ik dank de geachte Gemeenschapsminister voor zijn
antwoord waardoor wij nu het aantal weten.

Kan de geachte Gemeenschapsminister mij thans in-
formeren welke deze twaalf watermolens zijn zoals
reeds eerder in mijn vraag werd gesteld?

Voorlopig antwoord

Met betrekking tot de vraag van het geachte lid, kan
ik hem mededelen dat de gegevens voor antwoord
werden opgevraagd bij mijn administratie.

Zodra deze mij
ik het geachte
hem gestelde v

alle gegevens zal hebben verstrekt zal
hd een antwoord geven op de door

raag.

Vraag nr. 250
van 1 augustus 1986
van de heer M. DESUTTER

Europees Jaar van de Muziek - Spreiding subsidië-
ring

De Vlaamse Executieve besliste om 20 miljoen ter
beschikking te stellen van de stuurgroep van de
Vlaamse Gemeenschap voor het Europees Jaar van
de Muziek.

Graag vernam ik hoe deze 20 miljoen verdeeld wer-
den over de 5 Vlaamse provincies.

Ongetwijfeld werd hierbij rekening gehouden met het
feit dat vele van onze landgenoten zich tijdens de
zomermaanden aan de kust bevinden.

Voorlopig antwoord

Met betrekking tot de vraag hoe de 20 miljoen, ter
beschikking gesteld door de Vlaamse Executieve aan
de Stuurgroep van de Vlaamse Gemeenschap voor
het Europees Jaar van de Muziek, verdeeld werden
over de 5 Vlaamse provincies, kan ik U mededelen
dat de gegevens voor antwoord werden opgevraagd
bij mijn administratie.

Van zodra ik over deze gegevens beschik, zal ik u via
de normale weg van vragen en antwoorden de ge-
vraagde informatie verstrekken.

Vraag nr. 251
van 1 augustus 1986
van de heer M. DESUTTER

VUB-studie - Vakantiespreiding

Bij de bespreking van de Begroting 1984 liet uw acht-
bare voorganger weten dat een studie-opdracht inza-
ke vakantiespreiding werd gegeven aan de VUB.

Deze studie diende beëindigd te worden vóór 1 mei
1985 en kostte 1.250.000 frank.

Graag vernam ik wanneer deze studie werkelijk be-
ëindigd werd? Werd een schadevergoeding gevorderd
wegens het niet eerbiedigen van de contractueel be-
dongen termijn?

Welke zijn de resultaten ? Worden er concrete voor-
stellen geformuleerd? Meent de geachte Minister, in
het belang van het toerisme, op basis van deze of
andere studies, concrete voorstellen te kunnen doen
aan zijn ter zake bevoegde collega?

Voorlopig antwoord

Met betrekking tot de vraag van het geachte lid, kan
ik hem mededelen dat de gegevens voor antwoord
werden opgevraagd bij het Vlaams Commissariaat-
Generaal voor Toerisme.
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Zodra deze mij alle gegevens zal hebben verstrekt, zal
ik het geachte lid een antwoord geven op de door
hem gestelde vraag.

Vraag nr. 256
van 8 augustus 1986
van de heer P. PEETERS

Promotie van het Vlaamse lied - Maatregelen

Het antwoord van de geachte Minister op mijn parle-
mentaire vraag nr. 193 van 27 mei ll. over het in
gebreke blijven van de BRT inzake de promotie van
het Vlaamse lied heeft me meer dan verbaasd maar
niet verwonderd.

Dat het voor de Vlaamse Gemeenschapsminister van
Kultuur ,,niet duidelijk is wat bedoeld wordt met het
eigen Vlaamse of het eigen Vlaamse volkse lied”, ook
en vooral in de context van de vraag (,,slechts wan-
neer één of andere toondichter overlijdt, of bij een elf
julidag, krijgt het Vlaamse lied enkele minuten toege-
wezen”) is bedroevend en doet tot nadenken stem-
men !

Zo de geachte Minister als (liberaal) student ooit
de” studentencodex (van het KVHV) heeft bezeten,

dan kan ik hem daarnaar verwijzen. Ook program-
mabrochures van IJzerbedevaarten  en Zangfeesten,
zelfs kinder- en schoolzangfeesten, zullen mogelijk
verhelderend werken.

Ook zangboekjes van jeugdbewegingen en tekstboe-
ken van honderden koren in Vlaanderen kunnen de
Minister enig idee geven van het eigen Vlaamse volk-
se lied en van onze liederenschat.

Wat de ,,differentiatie naar genre” betreft kan ik de
geachte Minister mededelen dat ons rijke kiederreper-
torium alle genres bevat, gaande van het kinderlied,
het liefdeslied. het danslied, het drinklied, het stem-
mingslied. het studentenlied. het heimatlied en het
staplied tot het strijdlied. Ook volkse religieuze liede-
ren valler er onder.

Wat de gevraagde ,, differentiatie naar tijdsperiode”
betreft kan ik de geachte Minister van Cultuur mede-
delen dat onze rijke Vlaamse liederenschat liederen
bevat van de late middeleeuwen tot hedendaagse lie-
deren, met een bijzondere rijkdom aan liederen die
ontstonden in de periode van de tweede helft van de
19de eeuw en in de eerste helft van de twintigste
eeuw.

Graag zou ik de Minister ook verwijzen naar BRT-
uitzendingen. doch daar het Vlaamse, volkse lied en-
kel te horen is in het programma voor de derde leef-
tijd, en dan meestal nog gezongen door de bejaarden
zelf, is dit onmogelijk. Dit is dan ook het onderwerp
van mijn vraag. Zal de geachte Minister er bij de
BRT op aandringen opdat in de toekomst meer aan-
dacht zou besteed worden in de uitzendingen aan het
eigen lied, en wel zoveel mogelijk geïntegreerd in
diverse programma’s?

Voorlopig antwoord

Met betrekking tot de vraag van het geachte lid inza-
ke de promotie van het Vlaamse lied, kan ik meede-

len dat de gegevens voor antwoord werden opge-
vraagd bij de BRT.

Van zodra ik over deze gegevens beschik, zal ik via
de normale weg van vragen en antwoorden de ge-
vraagde informatie verstrekken.

Vraag nr. 258
van 13 augustus 1986
van de heer L. VANVELTHOVEN

Voorzitter en leden van de Nederlandse Commissie
voor de Cultuur - Vergoedingen en werkingskredie-
ten

Graag vernam ik:

1. het aantal vergaderingen in 1985 en 1986 van
deze instantie;

2. het bedrag van de vergoedingen uitbetaald aan de
leden van de Nederlandse Commissie voor de
Cultuur in 1985 en 1986;

3. welke bedragen in 1985 en 1986 aan inkomsten en
uitgaven werden voorzien voor de werking van de
Nederlandse Commissie voor de Cultuur?

Voorlopig antwoord

Met betrekking tot de vraag van het geachte lid, kan
ik hem mededelen dat de gegevens voor antwoord
werden opgevraagd bij mijn administratie.

Zodra deze mij alle gegevens zal hebben verstrekt, zal
ik het geachte lid een antwoord geven op de door
hem gestelde vraag.

Vraag nr. 262
van 14 augustus 1986
van de heer P. PEETERS

Cultuurhistorisch patrimonium - Restauratiepro-
grammatie

Kan de geachte Minister mededelen of er een pro-
grammatie bestaat op middellange termijn voor de
restauratie van ons, door de zure regen en de lucht-
verontreiniging zwaar aangetaste Cultuurhistorische
patrimonium?

Hoe ziet de rangorde van de werken er uit voor de
volgende jaren, en welk is de raming van hun kost-
prijs?

Welke belangrijke werken werden in de voorbije
jaren uitgevoerd, en hoeveel bedroeg de kostprijs er-
van ?

Voorlopig antwoord

Met betrekking tot de vraag van het geachte lid, kan
ik hem mededelen dat de gegevens voor antwoord
werden opgevraagd bij mijn administratie.

Zodra deze mij alle gegevens zal hebben verstrekt, zal
ik het geachte lid een antwoord geven op de door
hem gestelde vraag.
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Vraag nr. 263
van 14 augustus 1986
van de heer P. PEETERS

Luchtverontreiniging door zure regen - Gevolgen
voor cultuurhistorisch erfgoed

Zure regen en luchtverontreiniging hebben onze cul-
tuurhistorische gebouwen in de laatste 50 jaar meer
aangetast dan de 500 jaren die er aan voorafgingen.
Overigens blijft de schade niet beperkt tot historische
monumenten en gebouwen, maar ook beiaardklok-
ken, glasramen, verf, papier en textielmateriaal wer-
den door de luchtverontreiniging zwaar aangetast.

In Nederland heeft men becijferd dat de restauratie
van de historisch waardevolle gebouwen alleen al 15
miljard frank zal kosten.

Kan de geachte Minister mededelen:

1. of er reeds een systematisch en grondig onderzoek
gebeurde naar de gevolgen van de luchtverontrei-
niging op :

a. onze Cultuurhistorische gebouwen en monu-
menten ;

b. onze (beiaard-)klokken ;

c. glasramen ;

d. verf, papier en textielmateriaal;

en welke de bevindingen waren van dit (deze)
o n d e r z o e k (

2. op welk bedrag de schade, toegebracht aan onze
cultuurhistorische gebouwen, monumenten, klok-
ken, glasramen, verf, papier en textielmateriaal
moet worden geraamd?

Voorlopig antwoord

Met betrekking tot de vraag van het geachte lid, kan
ik hem mededelen dat de gegevens voor antwoord
werden opgevraagd bij mijn administratie.

Zodra deze mij alle gegevens zal hebben verstrekt, zal
ik het geachte lid een antwoord geven op de door
hem gestelde vraag.

Vraag nr. 264
van 14 augustus 1986
van de heer P. PEETERS

Aantasting cultuurhistorisch erfgoed door zure regen
- Preven tiebeleid

De aantasting van ons cultuurhistorisch patrimonium
door de luchtverontreiniging en de zure regen is zeer
erg.

Zo berekende het departement scheikunde van de
UIA onder leiding van professor Van Grieken dat ten
gevolge van de luchtverontreiniging de regen jaarlijks
bijna 10 ton materiaal van de St-Romboutskathe-

draal te Mechelen meevoert naar de Dijle en de zee
en dit terwijl de eerste fase van de restauratie 1 mil-
jard kostte!
Het is dus hoogstnoodzakelijk na de restauratie de
steen preventief op een ekonomische en bestendige
manier tegen het doordringen van zwaveldioxide,
roet, zouten en water te beschermen.
Kan de geachte Minister mededelen of er reeds een
grondige studie werd gewijd aan het preventieprob-
leem, alsook welke er desgevallend de conclusies van
waren?
Welke gebouwen werden in het nabije verleden na
restauratie preventief behandeld? Kreeg de Onze-Lie-
ve-Vrouwekathedraal na haar restauratie een preven-
tieve behandeling?
Welke preventieve restauratiewerken in de loop der
volgende jaren zullen worden uitgevoerd?

Voorlopig antwoord

Met betrekking tot de vraag van het geachte lid, kan
ik hem mededelen dat de gegevens voor antwoord
werden opgevraagd bij mijn administratie.
Zodra deze mij alle gegevens zal hebben verstrekt, zal
ik het geachte lid een antwoord geven op de door
hem gestelde vraag.

Vraag nr. 265
van 14 augustus 1986
van de heer L. VANVELTHOVEN

Openbare Besturen in de Provincie Limburg - Stand
van zaken en personeelsbezetting

Graag zou ik van de geachte Gemeenschapsminister
voor de provincie Limburg de lijst ontvangen van de
gemeenten waar buitendiensten van de besturen en/of
parastatale instellingen waarvoor hij verantwoorde-
lijk is, gevestigd zijn.
Eveneens zou ik willen vernemen hoeveel personeels-
leden van die diensten nu in elk van de vermelde
gemeenten werken.
N.B.: Deze vraag werd aan alle Gemeenschapsminis-
ters gesteld.

Voorlopig antwoord

Met betrekking tot de vraag van het geachte lid, kan
ik hem mededelen dat de gegevens voor antwoord
werden opgevraagd bij mijn administratie.
Zodra deze mij alle gegevens zal hebben verstrekt, zal
ik het geachte lid een antwoord geven op de door
hem gestelde vraag.

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

Nihil.


