
VLAAMSE RAAD

ZITTING 1992-1993 Nr. 20

BULLETIN
VAN

VRAGEN EN ANTWOORDEN
20 SEPTEMBER 1993

INHOUDSOPGAVE

1. VRAGEN VAN DE LEDEN EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS

A. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn (Regl. art. 76,3
en 4)
L. Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister
van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen . . . .
N. De Batselier, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister
van Leefmilieu en Huisvesting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T. Kelchtermans, Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en
Binnenlandse Aangelegenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H. Weckx, Vlaamse minister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden . . . . . . .
L. Van den Bossche, Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken . . . . .
J. Sauwens, Vlaamse minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en Staatshervorming
L. Detiege, Vlaamse minister van Tewerkstelling en Sociale Aangelegenheden
W. Demeester-De Meyer, Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Gezondheids-
instellingen, Welzijn en Gezin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Vragen waarop werd geantwoord na het verstrijken van de reglementaire termijn
(Regl. art. 76,5)
L. Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister
van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen . . . .
T. Kelchtermans, Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en
Binnenlandse Aangelegenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H. Weckx, Vlaamse minister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden . . . . . . .
L. Van den Bossche, Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken . . . . .
J. Sauwens, Vlaamse minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en Staatshervorming
L. Detiege, Vlaamse minister van Tewerkstelling en Sociale Aangelegenheden
W. Demeester-De Meyer, Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Gezondheids-
instellingen, Welzijn en Gezin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. VRAGEN WAAROP NIET WERD GEANTWOORD BINNEN DE REGLEMEN-
TAIRE TERMIJN (Regl. art. 76,5)

L. Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister
van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen . . . .
T. Kelchtermans, Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en
Binnenlandse Aangelegenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H. Weckx, Vlaamse minister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden . . . . . . .
J. Sauwens, Vlaamse minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en Staatshervorming

REGISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Blz.

1049

1049

1056
1057
1058
1061
1062

1065

1066

1068
1076
1083
1084
1088

1089

1093

1094
1095
1095
1098



Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 20 - 20 september 1993 1049

1. VRAGEN VAN DE LEDEN EN ANTWOOR-
DEN VAN DE MINISTERS

A. Vragen waarop werd geantwoord binnen de regle-
mentaire termijn (Regl. art. 76, 3 en 4)

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE
REGERING
VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, KMO,
WETENSCHAPSBELEID, ENERGIE EN
EXTERNE BETREKKINGEN

Vraag nr. 122
van 13 augustus 1993
van de heer J. DE ROO

Wetenschapsbeleid - Evolutie kredieten

Graag had ik van de minister een antwoord ontvangen
op volgende vragen.

1. Welk krediet werd en wordt er vrijgemaakt voor
wetenschapsbeleid in 1993-1994 ? Kunnen we hier
een daling of een stijging vaststellen in vergelijking
met de laatste vijf jaar ?

2. Indien sprake van een stijging van de kredieten, hoe
kan men dan die stijging van de wetenschapsbudget-
ten effectief realiseren terwijl de economie in een
recessie belandde ?

Antwoord

1. Elk jaar wordt een horizontaal overzicht gemaakt
van de betalingskredieten (niet-gesplitste kredieten,
gesplitste ordonnanceringskredieten en bijkomende
kredieten van vorige jaren) bestemd voor weten-
schappelijke activiteiten, opgedeeld volgens 3
hoofdtaken :

- Onderzoek en Ontwikkeling : ondersteuning
van wetenschappelijk onderzoek, zowel univer-
sitair als industrieel gericht ;

- Opleiding en Vorming : de kredieten die worden
vrijgemaakt voor universitair onderwijs en de
academische vorming van vorsers ;

- Wetenschappelijke en Technologische Dienst-
verlening : studies en onderzoekingen en publi-
katies.

Een overzicht van de kredieten die voor Weten-
schapsbeleid voorbehouden en opgesplitst per
hoofdtaak is hierbij gegeven (in miljard frank) :

O&O  O&V  W&T Totaal Weten-
schapsbeleid

1990 10.1 12.1 0.8 23.0
1991 10.6 12.7 0.9 24.2
1992 10.6 13.5 1.2 25.3
1993 12.0 15.2 1.2 28.4
1994 12.7 15.6 1.2 29.5

2.

De cijfers voor 1994 zijn een ruwe raming op basis
van de kredieten voorgesteld door de verschillende
administraties, maar zijn nog onderhevig aan discus-
sies binnen de Vlaamse regering en in de Vlaamse
Raad.

Gezien de enorme achterstand die Vlaanderen (en
België) heeft in de ondersteuning van wetenschap-
pelijk onderzoek in vergelijking met andere ons om-
liggende landen (cf. vele OESO-rapporten en advies
van Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid) en ge-
zien het belang van wetenschappelijk onderzoek
voor” :

- het kennisniveau en de algemene ontwikkeling
van een gemeenschap (universitair onderwijs is
gesteund op wetenschappelijk onderzoek) ;

- de aantrekkingskracht van een regio voor econo-
mische en industriële investeringen ;

- de toekomstgerichtheid en -mogelijkheden van
de economie ;

- de creativiteit voor het vinden van oplossingen
voor maatschappelijke , sociale, technologische,
ecologische, enzovoort problemen ;

- de internationale competitiviteit van de bedrij-
ven en het behoud van hun competitiviteit op
langere termijn ;

- het realiseren van een hoge toegevoegde waar-
’ de;

kortom voor de welvaart van een regio en het wel-
zijn van een gemeenschap, is een substantieel in-
haalmanoever niet alleen noodzakelijk maar zeker
gerechtvaardigd.

Steunen van wetenschappelijk onderzoek is essen-
tieel investeren in de toekomst en is een beleid dat
op langere termijn zijn vruchten hoe dan ook zal
afwerpen, indien het efficiënt en met visie gebeurt.

MINISTER VICE-PRESIDENT VAN DE
VLAAMSE REGERING
VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU EN
HUISVESTING

Vraag nr. 251
van 2 augustus 1993
van de heer M. MAERTENS

Toxische munitie voor de kust van Knokke-Heist (Paar-
denmarkt) - Verwijdering

Op mijn vraag van 3 maart 1992 in de commissie voor
Leefmilieu en Natuurbehoud nopens de stand van za-
ken in het ontmijningscomplex van Poelkapelle-Hout-
hulst antwoordde de minister dat probleemmunitie gif-
tig afval is, dat het Vlaamse Gewest ter zake een stuk
verantwoordelijkheid draagt, die zal moeten worden
overeengekomen in overleg tussen het Gewest en de
federale Regering. De toxische munitie van de Paar-
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denmarkt, alhoewel nog in de zeebodem gelegen op
een site die onder federale bevoegdheid valt, is van
dezelfde orde.

Op mijn mondelinge vraag in de Senaat tot de federale
minister van Buitenlandse Zaken eind januari 1993 no-
pens de toepassing van de conventie van Parijs van 13
januari 1993 over de chemische wapens, verklaarde de
minister dat volgens artikel IV, 17 van de conventie
de oude in zee gedumpte munitie uitgesloten is van de
verplichtingen die onder de conventie vallen.

1.

2.

3.

4.

5.

In hoever behoort deze oude toxische munitie tot
de verantwoordelijkheid van het Vlaamse Gewest,
gelet op de site en de uitsluiting uit de conventie,
ook al betreft het giftig afval ?

Welke contacten werden door het departement van
de minister gelegd met het federale niveau om dit
probleem te onderzoeken ? Wat waren de resulta-
ten ervan ?

Moet nopens dit hangende probleem en de eventue-
le invloed ervan op het mariene milieu en de omrin-
gende kust- en duinengebieden, zoals het Zwin,
geen MER worden opgesteld ?

Kan de minister ermee akkoord gaan dat enkel een
exacte kennis van de toestand van de oude toxische
munitie in situ uitsluitsel kan geven nopens het mo-
gelijke gevaar voor het milieu en het al of niet
opruimen ervan, en dat deze kennis zo snel mogelijk
moet worden gerealiseerd ?

Welke verdere stappen heeft de minister overwogen
om aan dit probleem tegemoet te komen ?

Antwoord

1. In de huidige situatie valt dit probleem buiten de
bevoegdheid van het Vlaams Gewest omdat het af-
val zich bevindt op de zeebodem, buiten het grond-
gebied van het Vlaamse Gewest. De verantwoorde-
lijkheid voor de bescherming van het mariene milieu
tegen mogelijke nadelige effecten van deze munitie
berust dan ook bij de federale overheid.

en 5. Ik heb mijn collega, de federale minister van
Leefmilieu, aangeschreven om haar op het gestelde
probleem attent te maken.

en 4. Gelet op de bevoegdheid van de federale
overheid voor de bescherming van het mariene mi-
lieu, komt het haar toe te oordelen welke onder-
zoeksmaatregelen noodzakelijk zijn om het mogelij-
ke milieurisico te evalueren en hieruit de nodige
conclusies te trekken.

Vraag nr. 252
vau 2 augustus 1993
van de heer M. MAERTENS

Verbrandingsoven in Menen - Dioxine-uitstoot

Op vraag nummer 104 van 5 oktober 1992 van volks-
vertegenwoordiger Dejonckheere antwoordde de fede-
rale minister van Volksgezondheid en Leefmilieu dat

eind 1991 rond de verbrandingsoven van Menen 27,3
pg/gram  dioxine werd geregistreerd, het hoogste in
Vlaanderen ooit gemeten, en dit terwijl de Europese
norm 6 pg/gram bedraagt. In september 1992 heeft het
VIT0 nog altijd 12,6 pg/gram geregistreerd op 3 kilo-
meter van de oven. Daarnaast verklaarde de minister,
op vraag nummer 176 van 11 mei 1993 van volksverte-
genwoordiger Dua, dat tot naleving van de EG-richtlijn
van 21 juli 1989 in verband met de emissie-normen
voor verbrandingsovens, twee meetcampagnes werden
uitgevoerd door het laboratorium Lovap uit Geel,
waarvan de eerste resultaten niet worden vrijgegeven
wegens de opname in een gerechtelijk dossier, en waar-
van de tweede midden juli 1993 worden verwacht. Ove-
rigens voorziet het afvalstoffenplan 1991-1995 niet in
de sluiting van de verbrandingsoven van Menen, alhoe-
wel het VIT0 wel een systematische inventaris en een
beoordeling van de Menense lucht wenselijk vindt om
het gevaar voor de volksgezondheid blijvend te kunnen
beoordelen.

Daarnaast is bekend geraakt dat in het najaar wordt
gestart met de bouw van een mastodontverbrandings-
oven van 300.000 ton/jaar in Halluin op Frans grondge-
bied op één kilometer van de Menense oven, waardoor
de dioxine-uitstoot in de Menense barakkenwijk ontoe-
laatbaar hoog zal worden, gelet op de heersende wind-
richting, en de melk uit de omringende melkveebedrij-
ven een constante bedreiging zal vormen voor de volks-
gezondheid.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Wat is het onderzoeksresultaat van het duplicaat-
monster van 27 maart, dat door het VIT0 ter con-
trole is georganiseerd ?

Welke dioxine-metingen zijn er voor de Menense
verbrandingsoven tot op heden beschikbaar ? Op
welke data gebeurden ze en wat waren de meetre-
sultaten ?

Is voor de situatie Menen niet dringend een MER
noodzakelijk ?

Welke maatregelen heeft de minister genomen om
de dioxine-uitstoot van de Menense verbrandingso-
ven op korte termijn te verhinderen ? Wordt daarbij
de sluiting van de oven overwogen ? Zo neen, op
welke wijze zal hij de Menense bevolking bescher-
men tegen de kankerverwekkende gevolgen van de
dioxine-uitstoot ?

Heeft de minister met zijn federale collega’s van
Landbouw en van Volksgezondheid contact opge-
nomen om de Menense situatie te bespreken ? Zo
ja, op welke datum en met welk resultaat ?

Welke maatregelen overweegt de minister om te
verhinderen dat de bouw van de mastodont-ver-
brandingsoven, in Halluin de luchtkwaliteit in het
Menense negatief zal beïnvloeden ?

In welke grensoverschrijdende samenwerking voor
huisvuilverbranding is er voorzien ?

Is het, gelet op de grote concentratie verbrandings-
ovens in de streek, niet noodzakelijk tot een samen-
werking over te gaan met de IMOG-oven in Harel-
beke en de Menense oven te sluiten ? Zo neen,
waarop is de verdere uitbating gesteund ?
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Antwoord

1.

2.

3.

4

6

8.

VIT0 heeft de metingen uitgevoerd in opdracht van
de Nationale Zuiveldienst.

Dioxine-metingen werden tevens uitgevoerd in op-
dracht van het BMI. Om de resultaten te kunnen
interpreteren onderzoekt de BMI momenteel de
aanwezigheid van mogelijke andere emissiebronnen
in de omgeving.

Volgens de toepasselijke wetgeving is de installatie
niet MER-plichtig. Een MER kan bovendien slechts
geëist worden in het kader van een vergunningsaan-
vraag.

en 5. Afhankelijk van de resultaten van de meet-
campagne zullen de nodige maatregelen genomen
worden.

en 7. Met de Franse autoriteiten wordt momenteel
contact opgenomen.

Een samenwerking met de intercommunale IMOG-
oven is niet aangewezen om de praktische reden dat
de verbrandingsinstallatie van IMOG op dit mo-
ment reeds op volle capaciteit draait.

Vraag nr. 253
van 2 augustus 1993
van de heer J. PEETERS

Mestoverschotten -
ging van de bodem

Onderzoeken naar fosfaatverzadi-

De mestoverschotten veroorzaken op meerdere plaat-
sen in Vlaanderen een fosfaatverzadiging van de bo-
dem. Ook het risico op fosfaatdoorslag naar het grond-
water bestaat.

Heeft de Vlaamse Landmaatschappij reeds onderzoe-
ken en metingen gedaan naar het voorkomen van zo’n
fosfaatdoorslag naar het grondwater ?

Wat waren daarvan de resultaten ? Op welke plaatsen
werd dit vastgesteld en welke drinkwaterbekkens wor-
den daardoor bedreigd ?

Zijn er naast de VLM eventueel andere onderzoeksin-
stanties die deze metingen verricht hebben ? Kent de
minister de resultaten daarvan ? Tot welke bevindin-
gen komen deze studies ?

Antwoord

1. Op 1 februari 1993 is het project ,,fosfaatverzadiging
van bodems” gestart in opdracht van de Vlaamse
Landmaatschappij. Het onderzoek wordt uitge-
voerd door verschillende labo’s van de universitei-
ten Gent en Leuven.

Het project kadert in het onderzoek dat in de toe-
passing van artikel 11 paragraaf 1 van het ,,Decreet
inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de
verontreiniging door meststoffen” wordt uitge-
voerd.

Eén van de taken van de Mestbank is het verrichten,

laten verrichten en stimuleren van toegepast weten-
schappelijk onderzoek met het oog op een ecolo-
gisch, technologisch en economisch verantwoorde
vermindering van het mestoverschot en ook ter on-
dersteuning van het beleid inzake normering en con-
trole. Hieraan kan jaarlijks ten hoogste 5 percent
van de opbrengst van de basis en afzetheffingen
besteed worden.

De fosfor die op het land wordt gebracht, wordt
bijna ogenblikkelijk gefixeerd door de bodembe-
standdelen zodat er van fosforuitspoeling ogen-
schijnlijk geen sprake kan zijn.

Het fosfaatbindend vermogen van de grond is niet
onbeperkt. Wanneer de grond verzadigd is, dringt
het fosfaat door naar diepere lagen en kan dan in
het ondiep grondwater terechtkomen. Deze fosfaat-
doorslag treedt op wanneer de belasting door fos-
faat de vastleggingscapaciteit van de bodem tot op
het niveau van de hoogste gemiddelde grondwater-
stand in een bepaalde mate overschrijdt.

De uitspoeling van fosfor moet worden voorkomen
wegens de invloed die fosfaten hebben op de eutro-
fiëring van het oppervlaktewater. Binnen het arron-
dissement Tielt werd reeds op enkele velden een
niet onbelangrijke fosforflux via het drainagestelsel
naar het oppervlaktewater opgemeten (De Smet et
al., 1990).

Om de kans tot uitspoeling te beoordelen moeten
eerst gegevens beschikbaar zijn over de belasting
en het bindend vermogen van de bodem. Met dit
opzet is reeds een project lopende aan de betrokken
laboratoria gefinancierd door het IWONL. Dit laat-
ste onderzoek gaat dieper in op de fundamentele
aspecten van de fosfaatsorptie en -desorptie. Bijge-
volg wordt het meer praktijkgericht onderzoek, in
opdracht van de VLM, op een ideale manier onder-
steund en aangevuld.

De bedoeling van het project bij de VLM in het
eerste jaar is :

- het inventariseren van het fosforbindend vermo-
gen, de fosfortoestand en de fosfaatverzadigings-
graad van de landbouwpercelen in een gedeelte
van het varkensconcentratiegebied van centraal
West-Vlaanderen en ten noorden van de provin-
cie Antwerpen ;

- het afbakenen van risico-gebieden : gebieden
die fosfaatverzadigd zijn en waar de kans tot
fosforuitspoeling heel reëel is (stand grondwa-
tertafel) ;

- in een wel omschreven stroomgebied binnen de
regio van intensieve varkensteelt, in casu de
Poekebeek, wordt de uitspoeling van fosfaten
via het drainagestelsel begroot.

Zoals hierboven vermeld is het onderzoek gestart
op 1 februari 1993. Gedurende de eerste helft van
het jaar 1993 zijn enkel grondmonsters genomen,
die gedurende de tweede helft van het jaar geanaly-
seerd en verwerkt zullen worden in een databank.
Een kaart met de afbakening van het risicogebied
ten behoeve van de beleidsorganen met voorstel van
P205 besmettingsnormen zal worden opgesteld.
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2. - Het ministerie van Landbouw (ISO) heeft het
fosfaatbindend vermogen en de fosfaatverzadi-
gingsgraad berekend in functie van de diepte in
landbouwgronden en enkele bospercelen in
Wingene  (Guns et al., 1992). Hieruit blijkt dat
gemiddeld genomen de bouwvoor van de akkers
en de laag 0-20 cm van de weiden fosfaatverza-
digd is. Op een diepte van 120 cm bedraagt de
verzadigingsgraad gemiddeld nog 11 percent
voor de akkers en 6 percent voor de weiden en
ca. 30 percent op 60 cm diepte. Bij hoge grond-
waterstand is het risico op fosfaatuitspoeling nu
al reëel. Het residueel fosfaatbindend vermogen
tot diepten van 60,100 en 120 cm werd berekend
en op basis van netto fosfaatgiften aan de bodem
variërend van 300 tot 100 kg P205/ha jaar, werd
hieruit afgeleid hoe lang het gemiddeld nog
duurt vooraleer fosfaatverzadiging optreedt. De-
ze termijnen liggen tussen 14 en 43 respectieve-
lijk 21 en 64 jaar voor akkers en weiden op een
diepte van 60 cm ; op 120 cm worden deze ter-
mijnen drie maal groter.

Het onderzoek zal de overheid zodoende toelaten
wetenschappelijk ondersteunende beleidsmaatrege-
len te nemen in verband met de fosfaatbelasting van
de bodem en de gevolgen hiervan voor het grond-
en oppervlaktewater.

De volgende gemeenten, waarvoor indicaties be-
staan van hoge P-concentraties worden hierbij be-
trokken :

- West-Vlaanderen : Houthulst, Noordelijk Sta-
den, Hooglede, Noordelijk Roeselare, Ardooie,
Pittem, Tielt ;

- Antwerpen : Rij kevorsel , Merksplas ,
Hoogstraten, Oud-Turnhout ;

Beerse,

- het Stroombekken van de Poekebeek (+ 150
km2),  omvattende het grondgebied van de ge-
meenten Nevele, Poesele, Vinkt, Lotenhulle,
Poeke, Kanegem, Schuiferskapelle en Tielt, dat
door de Vlaamse Executieve op 21 oktober 1987
werd geklasseerd als beschermingsgebied met
betrekking tot de drinkwatervoorziening uit het
oppervlaktewater.

Gezien de hoge grondwaterstanden in de winter
stellen de auteurs dat de situatie in Wingene  nu
reeds zorgwekkend is.

- Binnen het arrondissement Tielt werd sedert
1986 tweemaal per jaar, in het voor- en het na-
jaar, op acht observatievelden en op het CO-
VAL-proefveld in Pittem, de bouwvoor bemon-
sterd en de aanwezige hoeveelheid fosfor be-
paald (IWONL-COVAL-studie, J. De Smet et
al., 1991). Op de acht praktijkvelden werd te-
vens driewekelijks het grondwater en het even-
tuele drainagewater geanalyseerd. Uit de resul-
taten blijkt dat de bouwvoor van alle akkers zeer
goed voorzien is van fosfor. Bepaalde percelen
zijn zelfs zeer sterk aangerijkt : waarden tot 500
ppm P, vijf maal de ,,normale” hoeveelheid,
werden vastgesteld. Op deze sterk aangerijkte
velden wordt tijdens de winter, bij ondiepe

grondwaterstanden, een hoge hoeveelheid totaal
opgeloste fosfor in het grondwater opgemeten.
Op één enkel veld bevatte het drainwater gemid-
deld 4 ppm P, wat een jaarlijks fosforverlies naar
het oppervlaktewater toe betekent van 35 kg
P205.

- In opdracht van Aminal wordt een programma
opgemaakt voor het operationeel maken van een
provinciaal grondwatermeetnet. Dit meetnet
beoogt een inventarisatie van de kwaliteit en
kwantiteit van het grondwater gerelateerd aan
de grondsoort en hydrogeologische situatie en
het onderkennen van kwaliteitsveranderingen in
het grondwater op langere termijn waardoor het
meetnet  als beleidsinstrument kan fungeren. In
het kader van een geïntegreerd milieubeleid is
het van belang een zo gedetailleerd mogelijk
beeld van de huidige kwaliteit van het grondwa-
ter te verkrijgen, rekening houdend met belang-
rijke antropogene invloeden.

Voor de provincie Limburg werd reeds een eer-
ste studie gepubliceerd. In tegenstelling tot de
waargenomen nitraat- en kaliumconcentraties
kon voor onthofosfaat geen duidelijke relatie ge-
legd worden met het bodemgebruik. Dit is waar-
schijnlijk te wijten aan het feit dat fosfaat meest-
al weinig mobiel is in de bodem en zich gemak-
kelijk bindt aan ijzer en aluminium dat in de
Limburgse bodems ruim aanwezig is.

- Een andere studie die in opdracht van Aminal
loopt, is de studie ,,besmetingsrichtlijnen en con-
trolemethodiek voor de aanwending van meng-
mest in de landbouw” dat uitgevoerd wordt door
de Bodemkundige Dienst van België. De VLM-
mestbank begeleidt deze studie.

Het doel van deze studie is het vaststellen van
normen en het opstellen van een aanvaardbare
controlemethodiek. Hierbij worden bodem, ge-
was en draineerwater bemonsterd om de evolu-
tie van de minerale stikstof en de uitspoeling
van ionen te meten.

Besluiten van de eerste fase van de studie zullen
binnenkort op de stuurgroep worden besproken.

Vraag nr. 254
van 3 augustus 1993
van mevrouw V. DUA

Ruilverkavelingsproject in Lokeren - Vragen

Momenteel is een ruilverkavelingsproject in uitvoering
in

1.

2.

3.

Lokeren.

In welke fase van uitvoering bevindt deze ruilverka-
veling zich en welke timing wordt vooropgesteld ?

Welke specifieke maatregelen inzake natuurbehoud
zullen worden uitgevoerd in het kader van deze
ruilverkaveling ?

Voor deze ruilverkaveling werden blijkbaar Euro-
pese subsidies verkregen. Wat is de omvang van
deze subsidiëring en op basis van welke reglemente-
ring werden ze verkregen ? Voor welke specifieke
projecten werden deze subsidies gekend ?
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4. In het kader van deze ruilverkaveling zullen ook
een aantal hoeveverplaatsingen worden doorge-
voerd. Over hoeveel gevallen gaat het ? Door wie
en waarom werden deze aangevraagd ? Welke kos-

. ten zijn daaraan verbonden en op welke manier zal
dit worden gefinancierd ?

Antwoord

1 Het ruilverkavelingsproject in uitvoering in Lokeren
is de ruilverkaveling Eksaarde.

Het bevoegde ruilverkavelingscomité werd opge-
richt bij besluit van de Vlaamse Executieve van 20
juli 1988.

Tot op heden werden nog geen effectieve werken
uitgevoerd in deze ruilverklaring.

De belangrijkste fasen die sedert de oprichting van
het ruilverkavelingscomité werden doorlopen, zijn :

- bepaling van de inbreng (artikel 69 ruilverkave-
lingswet) ; eerste neerlegging (artikel 21) : juni-
juli 1990 ; tweede neerlegging (artikel 22) :
maart 1991 ;

- Goedkeuring landschapsplan (fase inventarisatie
en evaluatie) door het ruilverkavelingscomité :
januari 1990 ;

- goedkeuring ecologische studie door het ruilver-
kavelingscomité : februari 1991 ;

- goedkeuring structuurplan nieuwe stijl door het
ruilverkavelingscomité : 26 maart 1992 ;

- verkrijgen conformiteitscode MER op basis van
het structuurplan : 1 december 1992 ;

- goedkeuring voorlopig ontwerp waterwerken
door het ruilverkavelingscomité : 24 maart
1993 ;

- onderzoek de commode et incommodo over het
plan artikel 70 (openbaar domein van wegen en
waterlopen) met neerlegging van structuurplan
en MER : 1 juni 1993-15 juni 1993 (de verdere
procedure artikel 70 is lopende).

De effectieve uitvoering van de ruilverkavelingswerken
is gepland vanaf 1994.

Het verlijden van de eerste
programmeerd voor 1996.

ruilverkavelingsakte is ge-

2. In het structuurplan voor de ruilverkaveling Eksaar-
de (versie 26 maart 1992) zijn specifiek opgenomen
in verband met natuurbehoud (en landschapszorg) :

- overdracht van ca. 18 ha vlakvormige elementen
(voornamelijk natte weilanden) aan een open-
baar bestuur via maatregelen tot landinrichting ;

- overdracht van ca. 20 km (ca. 14 ha) houtsingels
aan een openbaar bestuur via maatregelen tot
landinrichting ;

-

-

-

-

-

-

opname van 57 km bomenrijen langs wegen en
waterlopen in het openbaar domein van de weg
of de waterloop ;

opname van 3,5  km extra verbrede kruidenber-
men in het openbaar domein van wegen ;

opname van 15 km natuurtechnische waterloop-
profielen in het openbaar domein van waterlo-
pen ;

bijkomend behoud in privé-domein van mini-
maal : 23,5  ha vlakvormige elementen (onder
meer bossen) : 16,5  km bomenrijen ;

aanbod vrijwillige beheersovereenkomsten voor
onderhoud en instandhouding van lineaire land-
schapselementen in een gebied van 16 ha ;

een kavelbeplantingsactie (op vrijwillige basis)
gericht op de aanplant van lineaire landschapse-
lementen op de nieuw te vormen kavelgrenzen.

Ingevolge inspraak van lokale belanghebbenden en
verenigingen, onder meer naar aanleiding van het
openbaar onderzoek over het plan artikel 70, struc-
tuurplan en MER, overweegt het comité nog enkele
aanpassingen aan het structuurplan (versie 26 maart
1992) ten bate van natuurbehoud. Bedoelde aanpas-
singen kunnen in het najaar ter goedkeuring worden
voorgelegd.

3. Tot op heden heeft het ruilverkavelingscomité Ek-
saarde mij nog geen subsidies gevraagd voor de
uitvoering van de ruilverkavelingswerken. Europese
subsidies werden dan ook niet verkregen.

4. Tot op heden werden drie boerderijverplaatsingen
goedgekeurd door mijn voorganger. Een vierde
boerderijverplaatsing is in onderzoek.

De aanvraag voor een boerderijverplaatsing gaat in
eerste aanleg uit van belanghebbenden in de ruilver-
kaveling, en dit op basis van artikel 62 4de lid van
de ruilverkavelingswet van 11 augustus 1978. Het
ruilverkavelingscomité bezorgt mij de aanvraag
wanneer ze die ontvankelijk acht. Zoals bepaald in
voornoemd artikel moet de boerderijverplaatsing
noodzakelijk gemaakt (zijn) door wijziging in de
gebiedsinrichting of door heroriëntering van de pro-
duktie.

Voor de drie reeds goedgekeurde boerderijverplaat-
singen in de ruilverkaveling Eksaarde is een prefi-
nanciering toegekend door het Vlaamse Gewest.

De detailgegevens voor de drie reeds goedgekeurde
boerderijverplaatsingen zijn :

Aanvrager Datum Maximaal te
prefinancieren

bedrag

Bedrijf D. De Cleene 20/09/1990  11.000.000 fr.
Bedrijf P. Gansbeke 22/11/1990 9.000.000 fr.
Bedrijf K. Stals 23/07/1991 9.100.000 fr.

Het dossier in onderzoek gaat uit van het bedrijf J.
De Meurichy.
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Vraag nr. 255
van 6 augustus 1993
van de heer J. EEMAN

Vergunningsplichtige bedrijven zonder vergunning -
Toepassing van artikel 65 van Vlarem

Artikel 65 van Vlarem stelt dat de burgemeester of de
daartoe aangestelde ambtenaren ter plaatse de stopzet-
ting kunnen bevelen van de activiteiten, de toestellen
verzegelen en de onmiddellijke sluiting van de inrich-
ting opleggen van vergunningsplichtige bedrijven zon-
der vergunning.

1. Hoeveel dergelijke bedrijven werden tot nu toe ge-
sloten door burgemeesters of ambtenaren (opge-
deeld per provincie) ?

2. Welke mogelijkheden van uitvoering bezitten bo-
vengenoemden wanneer hun de toegang tot het be-
drijf uitdrukkelijk wordt geweigerd ?

Antwoord

1. De ambtenaren van het bestuur Milieu-inspectie
van de administratie Milieu, Natuur en Landinrich-
ting van het departement Leefmilieu en Infrastruc-
tuur hebben tot op heden volgend aantal bedrijven
al dan niet volledig gesloten :

- Provincie Antwerpen : 1;
- Provincie Brabant : 1;
- Provincie Limburg : 4 ;
- Provincie Oost-Vlaanderen : 3 ;
- Provincie West-Vlaanderen : 3 ;

Betreffende het aantal sluitingen opgelegd door de
burgemeesters of andere bevoegde ambtenaren zo-
als bepaald in artikel 58 van het Vlarem heeft de
Vlaamse administratie geen systematische gege-
vens. Zonder volledig te kunnen zijn, kan wel me-
degedeeld worden dat de administratie kennis heeft
van volgend aantal sluitingen door burgemeesters :

- Provincie Antwerpen : 7 ;
- Provincie Brabant : geen gegevens ;
- Provincie Limburg : geengegevens ;
- Provincie Oost-Vlaanderen : 12 ;
- Provincie West-Vlaanderen : 13.

2. Het antwoord op deze vraag is in onderzoek. Er
zal aan het lid een aanvullend antwoord worden
gegeven.

Vraag nr. 256
van 11 augustus 1993
van de heer M. MAERTENS

Luchthaven van Oostende - Emissies en lawaaihinder

Blijkens het Emissiejaarverslag ‘92 van de VMM,
hoofdstuk B. 10, p. 103 e.v., onder meer tabellen 22
en 26, blijkt de luchthaven van Oostende - in verge-
lijking met de andere regionale luchthavens - een zeer
grote, en steeds stijgende hoeveelheid van alle conta-
minanten te kennen. Het betreft vooral emissies van
S02 , NOx (N02),  stof en vooral gasvormige koolwa-
terstoffen (VOC).

Daarnaast wijzen een groot aantal parlementaire vra-
gen op een zeer grote geluidshinder, wat reeds enkele
jaren constant wordt aangeklaagd door twee plaatselij-
ke actiegroepen van Mier en Wiloo, die over dit onder-
werp reeds een petitie met duizenden handtekeningen
aan de overheid hebben bezorgd.

De oorzaken van deze voortdurende milieuhinder blij-
ken vooral te liggen in de combinatie van een groot
aantal woonwijken rond het vliegveld, de recente ver-
lenging van het “instrumental landing system” (ILS)
in de richting van de woonwijken, en de “no restric-
tions”-regel, die internationaal is gekend op de “airport
nightbankals” enige vliegveld in Europa. Door deze
laatste regel worden zeer lawaaierige cargovliegtuigen,
en niet-aangepaste toestellen uit Afrika en het voorma-
lige Oostblok naar het vliegveld aangetrokken. Uit of-
ficiële verslagen van politie en het MER over het ILS,
blijken piekwaarden te zijn genoteerd van 90 tot 116,2
db in de woonwijken. Het gevaar voor de gezondheid
van de omwonenden is dus reëel.

1.

2

3.

Werden de VMM-emissiemetingen in de emissieme-
tingen  in de woonwijken verricht ? Zijn daar ook
reeds geluidsmetingen gebeurd en zo ja, wat zijn de
resultaten van beide soorten metingen in vergelij-
king met de normale luchtcomponenten en geluids-
niveaus ?

Wat is het standpunt van de minister ten opzichte
van deze hoge emissies en geluidshinder en welke
maatregelen neemt hij om deze milieuhinder tot het
normale peil te laten reduceren ?

Heeft de minister met zijn collega’s reeds contact
opgenomen om deze milieuhinder te bestuderen, en
zo ja, welke voorstellen of actieprogramma’s waren
daarvan het resultaat

Antwoord

1.

2.

3.

De VMM-emissiegegevens werden niet verkregen
door metingen maar uit berekeningen zoals vermeld
in het Emissiejaarverslag blz. 103. De VMM voerde
tot nu toe geen metingen van de omgevingslucht in
de omringende woonwijken uit. De bevoegdheid
voor geluidsmetingen berust bij het bestuur Alge-
meen Milieubeleid van Aminal.

Alhoewel de emissies van verontreinigde stoffen
door de luchthaven van Oostende hoger zijn dan
door de luchthaven van Antwerpen, zijn ze toch
nog 25 a 50 maal lager dan die van Zaventem en
bedragen ze voor de verschillende contaminanten
minder dan 0,03  percent van de emissies door de
andere bronnen van luchtverontreiniging. Niette-
min lijkt het nuttig de invloed van deze emissies op
de kwaliteit van de omgevingslucht in de nabijheid
van de luchthaven te laten onderzoeken. De VMM
onderzoekt de mogelijkheid van een dergelijke stu-
die.

Er zal gestreefd worden om in een dergelijke studie
zowel het aspect luchtverontreiniging als de geluids-
hinder te beschouwen op basis van een nauwe sa-
menwerking tussen het bestuur Meetnetten en Plan-
ning van de VMM en het bestuur algemeen Milieu-
beleid van Aminal.
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Ten slotte wil ik erop wijzen dat de uitrusting en uitba-
ting van de luchthaven van Oostende behoort tot de
bevoegdheid van mijn collega, de Vlaamse minister
van Verkeer, Buitenlandse Handel en Staatshervor-
ming.

De federale overheid is bevoegd voor de technische
voorschriften inzake geluidshinder en luchtverontreini-
ging door vliegtuigen en de organisatie van het lucht-
verkeer.

Vraag nr. 257
van 12 augustus 1993
van de heer J. EEMAN

Uitvoering beleid Vlaamse regering - Beroep op
v.z.w.‘s

Voor de voorbereiding of de uitvoering van bepaalde
aspecten van haar beleid doet de Vlaamse regering in
een aantal gevallen een beroep op V.Z.W.%.  Graag had
ik vernomen met welke v.z.w.‘s  in de loop van 1991
en 1992 een overeenkomst werd afgesloten.

Kan daarenboven bij elk contract worden vermeld :

1. het onderwerp van de overeenkomst ;

2. de reden waarom een beroep werd gedaan op een
externe organisatie ;

3. de netto kostprijs en de looptijd van de overeen-
komst ?

N.B. : Deze vraag werd gesteld aan alle Vlaamse mi-
nisters.

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal verstrekt worden
door de heer L. Van den Brande, minister-president
van de Vlaamse regering.

Vraag nr. 258
van 17 augustus 1993
van de heer A. DENYS

Natuurreservaten - Beheer door milieuverenigingen

In een persmededeling naar aanleiding van de vergade-
ring van 22 en 23 juli 1993 konden we vernemen dat
de Vlaamse regering een nieuw budget van 100 miljoen
frank aan subsidies heeft uitgetrokken, te verdelen on-
der de vier belangrijkste terreinbeherende verenigin-
gen in Vlaanderen voor de aankoop van natuurgebie-
den. Op deze wijze kon in het verleden reeds V.Z.W.
De Wielewaal het 20 hectare groot natuurreservaat De
Turfmeersen aankopen eind 1991. De oorspronkelijke
bedoeling van natuurbouw is vandaag echter, zoals we
daar de visu kunnen vaststellen, niet gerealiseerd. Het
gebied is volledig verwilderd en herschapen in een 20
hectare groot distel- en brandnetelparadijs met omnis-

kenbare schade aan de omliggende
melijk  landbouwgronden.

gronden, voorna-

Waarom heeft de minister in dat verband geen glo-
bale evaluatie afgewacht van de in het verleden
bestede middelen alvorens deze nieuwe beslissing
te nemen ?

Hoeveel hectare zijn momenteel in eigendom en
beheer van milieuverenigingen ?

Welk bedrag aan subsidiëring werd sinds 1991 ter
beschikking gesteld van milieuverenigingen met het
oog op het verwerven van gronden ?

Hoe gebeurt de controle op het beheer van deze
gronden om situaties zoals hierboven beschreven te
vermijden ?

Antwoord

1. Het aankoopbeleid van de verenigingen, voor zover
gesteund door subsidies van de Vlaamse Gemeen-
schap, moet complementair zijn aan het aankoopbe-
leid van de overheid.

Zoals ik reeds schreef in mijn beleidsbrief van 22
oktober 1992 is de daadwerkelijke bescherming van
waardevolle natuurgebieden slechts mogelijk via
een samenwerking van de overheid en de privé-na-
tuurverenigingen die, specifiek voor de aankoop
van kleinere terreinen, over meer soepelheid be-
schikken.

Ik meen dat de overheid overigens het best geplaatst
is en het meest stabiele beheer kan waarborgen in
grotere gebieden. De private verenigingen kunnen
zich, gezien hun flexibiliteit, nuttiger inzetten in
kleinere gebieden, om startprojecten aan te vatten
of in bijzondere omstandigheden. Bij dergelijke si-
tuatie kan het bestuur het initiatief overlaten aan
verenigingen, uiteraard onder controle van het be-
stuur, binnen de grenzen van de ecologische waar-
devolle gebieden.

Het aankoopbeleid van de overheid gaat dan ook
vooral uit naar verwervingen in natuurkerngebieden
en natuurontwikkelingsgebieden, evenals in ecolo-
gische impulsgebieden.

Het is binnen deze algemene beleidsvisie dat ik aan
de Vlaamse regering in juli heb voorgesteld om aan
erkende beherende verenigingen die reeds blijk
hebben gegeven van een waardevolle inzet, een aan-
koopsubsidie toe te kennen. De vereniging die ter-
reinen aankoopt met een subsidie van de Vlaamse
Gemeenschap moet die dan binnen de 18 maand
laten erkennen als natuurreservaat. Voor deze re-
servaten moet zij een beheersplan opstellen.

De erkende natuurreservaten staan onder toezicht
van de ambtenaren van natuurbehoud die nagaan
of de beheersplannen correct en tijdig worden uitge-
voerd.

2. Ziehier de gevraagde gegevens over de bedoelde
verenigingen (per 1 juli 1993).
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Verenigingen Oppervlakte Natuurreservaten (ha)

behneer
in eigen- in huur andere

dom beheers-
vorm

Natuurreservaten
V.Z.W. 3.250,OO 1.142,OO  2.108,OO
De Wielewaal V.Z.W. 2.571,63  268,23  lol,91 2.201,;
Durme  V.Z.W. 92,98
Stichting Libmurgs

8,12 3,85 81,Ol

Landscha
K

202,69
Koninklij Belgisch

90,82  111,87  -

Verbond Bescher-
ming Vogels V.Z.W. 21,37 21,37 - -
Koninklijke Maat-
schappij Dierkunde
Antwerpen 94,20 92,83 - 1,37

3.

4.

Sinds 1991 werden de volgende aankoopsubsidies
verleend :

1991 : 60 mio (3 verenigingen) ;
1992 : 100 mio (4 verenigingen) ;
1993 : 100 mio (4 verenigingen).

Het natuurreservaat De Turfmeersen is tevens een
voorbeeld van een natuurgebied waarin natuurbouw
aangewezen is. De huidige situatie van de Turf-
meersen is het gevolg van jarenlange pogingen om
dit waterrijk gebied zogezegd te saneren. De nade-
lige gevolgen van die “sanering” voor de natuur
zullen zich nog lang laten gevoelen.

Mijn diensten stelden, in samenwerking met de ver-
eniging, eigenaar van de Turfmeersen, een plan
voor natuurontwikkeling op met daaraan gekoppeld
een bestek voor werken gericht op het herstel van
een toestand die aan de ontwikkeling van de natuur
kansen geeft.

Deze werken omvatten onder meer :

- het verwijderen van de vroeger gestorte beton-
blokken en steengruis ;

- het herprofileren van de kreek ;
- een eerste maaibeurt van de overblijvende vege-

tatie.

VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE
WERKEN, RUIMTELIJKE ORDENING EN
BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 359
van 29 juli 1993
van mevrouw M. VOGELS

Gewestplan Rupelstreek - Uitblijven inherzieningstel-
ling

De teloorgang van de baksteennijverheid in de Rupel-
streek in de jaren 70 heeft diepe sporen nagelaten.
Kleiputten werden gevuld met allerlei industrieel afval
zoals vliegasse, fosforgips, asbest.

Begin van de jaren 80 werd onder impuls van het Ant-
werpse provinciebestuur de Structuurplanning Rupel-
streek gestart. Bedoeling : opnieuw wat orde op zaken
stellen in de streek.

Als eerste stap naar reconversie werd in 1983 een mo-
ratorium op storten afgekondigd. In 1986 resulteert de
structuurplanning in een voorstel tot gewestplanwijzi-
ging. Deze wijziging moest helpen de vroegere klei-
ontginningsgebieden om te vormen tot bruikbare in-
dustrie- en groenruimten. Een uitgebreid inspraakpro-
ces ging vooraf aan de wettelijke bepaalde procedures
tot wijziging van het gewestplan. Alle betrokken ge-
meenteraden hebben een gunstig advies gegeven. Op
16 december 1986 werden uiteindelijk de voorstellen
tot inherzieningstelling bij de minister neergelegd.

Tot vandaag is nog steeds geen sprake van een herzie-
ning, hoewel de roep ernaar groter is dan ooit. De
industrieterreinen tussen de twee dorpskernen Rumst
en Terhagen zijn nog steeds bestemd voor milieubelas-
tende industrie. Beekvalleien slibben dicht, fraaie klei-
putten worden bedreigd en de speculaties over nieuwe
wegentracés lopen hoog op. De ruimtelijke draag-
kracht is met andere woorden op verschillende plaatsen
in de Rupelstreek overschreden.

Ondertussen vernemen we dat het gewestplan Antwer-
pen voor andere gebieden in herziening werd gesteld.

1.

2.

3.

Waarom werd het gewestplan voor de Rupelstreek
nog niet in herziening gesteld, ondanks een goed
voorbereide besluitvormingsprocedure en ondanks
herhaaldelijk aandringen van onder meer de betrok-
ken gemeentebesturen, het provinciebestuur en de
provinciale commissie voor Ruimtelijke Ordening ?

Welke criteria hanteert de minister om een gewest-
plan in herziening te stellen ?

Binnen welke termijn wordt een gewestplanwijzi-
ging voor de Rupelstreek gepland ?

Antwoord

Het gewestplan Antwerpen werd in herziening gesteld
in functie van de problematiek van de Rupelstreek bij
besluit van 23 december 1986 van de Vlaamse Execu-
tieve (Belgisch Staatsblad van 23 oktober 1987). Deze
herziening heeft betrekking op 96 gebieden die ver-
scheidene honderden hectaren beslaan. Meerdere ont-
werpen hebben het voorwerp uitgemaakt van bespre-
kingen tussen de betrokken gemeenten, het provincie-
bestuur, de ontwerper van het gewestplan en de admi-
nistratie ruimtelijke ordening. Overeenkomstig de wet-
telijke bepalingen werd de regionale commissie van
advies ingelicht op 28 mei 1992.

De voorbereidende besprekingen hebben tot op heden
niet geleid tot de vaststelling van een ontwerp-plan
door de Vlaamse regering. Een aantal voorstellen en
opties zijn immers van wezenlijk belang voor de ruim-
telijke planning op gewestelijk niveau. Het is dan ook
aangewezen deze opties te toetsen aan de doelstellin-
gen en resultaten van het thans in opmaak zijnde Ruim-
telijk Structuurplan Vlaanderen. Op basis van dit ver-
der onderzoek zal een beslissing genomen worden wel-
ke gebieden en bestemmingen thans in een ontwerp-
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plan kunnen  vastgelegd worden en welke opties beter
in het globaal kader van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen voort worden gewerkt Deze besprekingen
lopen thans.

Vraag nr. 362
van 6 augustus 1993
van de heer H. DE CR00

Reclameborden langs de gewestwegen - Nieuwe regel-
geving en toepassing

Op grond van artikel 6, paragraaf 1, X, 1 van de bijzon-
dere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de
instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988,
zijn inzake de openbare werken en het vervoer de
gewesten bevoegd voor de wegen en hun aanhorighe-
den. Daarentegen bepaalt artikel 6 paragraaf 4 punt 3
van de bijzondere wet, gewijzigd bij de wet van 8 au-
gustus 1988, dat de gewestregeringen worden betrok-
ken bij het ontwerpen van de regels van de algemene
politie en de reglementering op het verkeer en vervoer,
alsook van de technische voorschriften inzake ver-
keers- en vervoersmiddelen.

Bij koninklijk besluit van 1 februari 1991 tot wijziging
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 hou-
dende algemeen reglement op de politie van het weg-
verkeer werd een nieuwe regeling uitgewerkt inzake
de signalisatie van plaatsen en instellingen van alge-
meen belang of van toeristische aard (Belgisch Staats-
blad van 14 maart 1991).

In het kader van het koninklijk besluit van 1 februari
1991 blijkt er nog steeds geen advies ter zake te zijn
uitgebracht door het Vlaamse Commissariaat-Generaal
voor Toerisme (VCGT).

Kan de minister mij mededelen of dit advies van het
VCGT reeds is uitgebracht en, zo neen, welke initiatie-
ven de minister zal nemen om te komen tot een duide-
lijke regelgeving én toepassingsmogelijkheid ter zake ?

Antwoord

Aan de opstelling van de nieuwe reglementering inzake
de signalisatie van plaatsen en instellingen van alge-
meen belang of van toeristische aard (koninklijk besluit
van 1 februari 1991 en ministerieel besluit van 1 februa-
ri 1991) werd ook meegewerkt door het Vlaams Com-
missariaat-Generaal voor Toerisme (VCGT).

Samen met de gewestelijke en gemeentelijke overhe-
den heeft het VCGT de bevoegde federale overheid
kunnen adviseren.

De publikatie van het Belgisch Instituut voor de Ver-
keersveiligheid in verband met deze reglementering,
bevat een voorstelling en toelichting waarin gewag ge-
maakt wordt van sommige benamingen die beschermd
zijn door een reglementering waarvoor vooraf het ad-
vies van het VCGT moet worden ingewonnen.

In de toelichting wordt bij herhaling duidelijk gesteld
dat de gemeentelijke overheid als wegbeheerder de spil

vormt wat de coördinatie betreft met de andere
heerders voor de signalisatie in de nabijheid.

wegbe-

VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR EN
BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 159
van 10 augustus 1993
van de heer F. VAN DEN EYNDE

BR TN-programma Margriet - Keuze gespreksonder-
werpen

In een vraaggesprek, verschenen in het weekblad TV-
Express van 26 juli 1993, antwoordt Margriet Hermans
op de vraag wat niet kan bij haar keuze van gespreks-
onderwerpen in haar BRTN-programma Margriet :
“Wat indruist tegen mijn principes kan niet. Een ge-
sprek met een Vlaams Blokker zou ik nooit doen.”

Hieruit blijkt overduidelijk dat mevrouw Hermans be-
wust een BRTN-programma dat ze mag verzorgen,
gebruikt om aan politiek te doen.

Is de minister van mening dat één en ander strookt
met de politieke neutraliteit waaraan de openbare om-
roep zich moet houden ?

Zo niet, welke werden er getroffen ?

Antwoord

In het programma Margriet komen geen politieke ge-
spreksthema’s aan bod. De samenstelling van het pro-
gramma wordt verzorgd door een redactieteam onder
leiding van een producer en onder de verantwoorde-
lijkheid van het hoofd van het departement Amuse-
ment. De neutraliteit van het programma werd in ge-
nendele geschonden. De verklaringen die mevrouw
Hermans in de pers heeft afgelegd binden alleen haar-
zelf. Zoals reeds vroeger aangetoond, heeft elke Belg
recht op vrijheid van mening en van meningsuiting.

Vraag nr. 160
van 12 augustus 1993
van de heer J. EEMAN

Zie :
N. De Batselier
Minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting
Vraag nr. 257
van 12 augustus 1993
van de heer J. EEMAN
Blz. 1055.

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt
door de heer L. Van den Brande, minister-president
van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Econo-
mie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe
Betrekkingen
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VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS EN
AMBTENARENZAKEN

Vraag nr. 223
van 6 augustus 1993
van de heer S. PLATTEAU

European University - Oneerlijke concurrentie

De European University is een particuliere instelling
die door de Vlaamse overheid niet wordt erkend of
gesubsidieerd als academische instelling.

Deze instelling voert evenwel onwettige reclame door
aan te kondigen dat zij academische titels uitreikt.

Welke initiatieven zal de minister nemen om een einde
te maken aan deze oneerlijke concurrentie ?

Antwoord

1. De European University is inderdaad een particulie-
re onderwijsinstelling die door de Vlaamse overheid
niet wordt erkend of gesubsidieerd.

2. Artikel 17 van de Grondwet waarborgt de European
University het recht onderwijs te organiseren en te
verstrekken. Dit recht impliceert echter niet het
recht Vlaamse academische graden te verlenen. Het
decreet van 12 juni 1991 betreffende de universitei-
ten in de Vlaamse Gemeenschap somt limitatief op
welke universiteiten welke graden kunnen verlenen.

Bovendien geldt ook nog steeds de wet van 11 sep-
tember 1993 op de bescherming van de titels.

Ik heb dan ook onmiddellijk gereageerd op de mis-
leidende reclamevoering van de European Universi-
ty : de media werden aangesproken om de belang-
hebbenden te verwittigen dat de European Univer-
sity geen academische graden kan en mag uitreiken
en dat de getuigschriften van de European Univer-
sity geen toelating inhouden tot voortgezette acade-
mische opleidingen en doctoraatsopleidingen.

Bovendien heb ik ook de heer Willy Claes, vice-eer-
ste minister en minister van Buitenlandse Zaken per
brief, op 12 juli 1993, op de hoogte gebracht van
de problematiek en hem verzocht ook de diploma-
tieke posten in kennis te stellen.

Het bestuur Universitair Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap, dat de informatiebron bij uitstek is
voor kandidaat-universiteitsstudenten, heeft de pro-
blematiek van de European University steeds duide-
lijk toegelicht aan de informerenden, in het bijzon-
der buitenlandse aspirant-studenten.

Ten slotte hebben de VLIR en de universiteiten
zelf, via de media, zich gedistantieerd  van de uitla-
tingen van de European University in verband met
de door de European University gesuggereerde toe-
gangsmogelijkheden van hun gediplomeerden tot
voortgezette opleidingen aan de universiteiten. De
universiteiten hebben dit bij aangetekend schrijven
aan de instelling bevestigd.

3. Ik heb dus niet gewacht op deze vraag om de nodige
initiatieven te nemen. Overigens heeft de pers uit-
voerig genoeg melding gemaakt van mijn intiatie-
ven.

De zin van de laatste vraag is dan ook onduidelijk,
tenzij het lid de indruk wil wekken dat de door mij
genomen initiatieven een gevolg zijn van zijn vraag.
Quod non.

Vraag nr. 224
van 10 augustus 1993
van de heer R. VAN HOOLAND

European University - Gegevens

Naar verluidt is de European University in alle opzich-
ten nogal omstreden. Men zou er getuigschriften kun-
nen kopen, inclusief toegang tot allerlei instellingen
van academisch en hoger onderwijs in binnen- en bui-
tenland.

1.

2.

3.

4.

Door wie is de European University gesticht, wan-
neer, in welke juridische vorm ?

Welk statuut en welke kwalificatie heeft de Euro-
pean University vandaag in België ?

Hoe lang is de European University operationeel
in België en hoeveel studenten studeerden er af
sedert haar oprichting in België, jaarlijks en met
welke getuigschriften ?

Werden afgestudeerden ooit toegelaten tot het uni-
versitair onderwijs in België, hetzij de lste, 2de of
3de cyclus, inclusief het voortgezet academisch on-
derwijs ?

Antwoord

1. De European University is gesticht door Xavier
Nieberding in 1973 onder de juridische vorm van
een vereniging zonder winstoogmerk.

2. De European University is een particuliere onder-
wijsinstelling die door de Vlaamse overheid niet
wordt erkend en niet wordt gesubsidieerd.

3. Vermits de European University een particuliere
onderwijsinstelling is, beschik ik niet over concreet
cijfermateriaal inzake het aantal afgestudeerden.
De benamingen van de getuigschriften zijn “Bache-
lor” of “Licence”.

4. De afgestudeerden van de European University
worden enkel toegelaten tot een cyclus van het aca-
demisch onderwijs indien zij voldoen aan de algeme-
ne toelatingsvoorwaarden, beschreven in afdeling 8
van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de
universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap. De
VLIR heeft middels een persbericht bevestigd dat
de Bachelor Licence getuigschriften van de Euro-
pean University geen toegang verlenen tot opleidin-
gen aan Vlaamse universiteiten die minstens een
licentiaatsdiploma vereisen. De universiteiten heb-
ben de instelling hiervan bij aangetekend schrijven
op de hoogte gebracht.
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Vraag nr. 225
van 10 augustus 1993
van mevrouw L. MAXIMUS

Deeltijdse prestaties in OCMW's  - Geldelijke valorisa-
tie

In bepaalde OCMW’s blijken moeilijkheden te ont-
staan bij de toekenning van geldelijke anciënniteit aan
het personeel dat werkt met twee deeltijdse contracten
(bijvoorbeeld voor de tijdelijke opvang van afwezighe-
den wegens verlof of ziekte of de opvang van twee
loopbaanhalveringen). Daarvoor zouden geen duidelij-
ke regels bestaan.

In de praktijk heeft blijkbaar elke personeelsdienst zijn
standpunt. Zo zijn sommigen onder meer om billijk-
heidsredenen de mening toegedaan dat men voor het
tweede deeltijdse contract dezelfde anciënniteit moet
toekennen als die verworven in het eerste contract. Zo
worden half-time prestaties geldelijk als full-time geva-
loriseerd.

Anderen berekenen voor het tweede contract afion-
derlijk  de geldelijke anciënniteit zonder rekening te
houden met de deeltijdse anciënniteit die reeds in aan-
merking werd genomen in de eerste deeltijdse tewerk-
stelling.

Zo is het mogelijk dat aan een personeelslid met twee
half-time  contracten twee verschillende bezoldigingen
worden toegekend.

Quid voor personeelsleden die na jaren werken over-
schakelen naar een deeltijdse betrekking en na enkele
jaren (bijvoorbeeld wanneer de kinderen naar school
gaan) terug een voltijdse opdracht vragen ?

Graag vernam ik of het juist is dat voor deze situaties
geen duidelijke richtlijnen bestaan en zo ja, welke
maatregelen de minister neemt opdat alle personeelsle-
den die in deze situatie verkeren op een zelfde wijze
zouden worden behandeld.

Antwoord

Deze vraag heeft betrekking op een aangelegenheid
die onder de bevoegdheid valt van mevrouw W. De-
meester-De Meyer Vlaamse minister van Financiën en
Begroting, Gezondheidsinstellingen, Welzijn en Gezin.

Vraag nr. 226
van 12 augustus 1993
van de heer J. EEMAN

Zie :
N. De Batselier
Minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting
Vraag nr. 257
van 12 augustus 1993
van de heer J. Eeman
Blz. 1055.

Antwoord

Het gecoördineerde antwoord op deze vraag wordt

verstrekt door de heer L. Van den Brande, minister-
president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister
van Economie, Kleine en Middelgrote Ondememin-
gen, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrek-
kingen.

Vraag nr. 227
van 24 augustus 1993
van de heer R. VAN HOOLAND

Gemeentelijk onderwijs - Evolutie

Veel gemeenten en steden organiseren basisonderwijs
en eventueel onderwijs van een hoger niveau. Het zo-
genaamde gemeentelijk onderwijs geniet zelfs een rela-
tief goede faam.

Ik

1.

2.

zou het zeer op prijs stellen te mogen vernemen :

hoeveel en zo mogelijk welke steden en gemeenten
inrichtende macht waren van kleuter-, respectieve-
lijk lager onderwijs, eventueel van beide samen, en
eventueel ook van ander onderwijs (liefst per cate-
gorie) per 1 september 1988 en per 1 september
1992 ;

hoeveel en zo mogelijk welke steden en gemeenten
de jongste 10 jaar, eventueel per jaar, hun onderwijs
aan een ander net of een andere inrichtende macht
hebben overgedragen en aan wie.

Antwoord

Aan de bevoegde dienst, namelijk de Cel voor Gege-
vensbeheer werd gevraagd het nodige op te zoeken.
Gezien de omvang van de vraag en het vele opzoe-
kingswerk die dit vergt, zal het antwoord rechtstreeks
aan het lid toegezonden worden.

Vraag nr. 228
van 24 augustus 1993
van de heer R. VAN HOOLAND

Vlaams ambtenarenstatuut - Neutraliseren meerkost
van herziening weddeschalen

Het Vlaams ambtenarenstatuut, onder meer de herzie-
ning van de weddeschalen, is principieel goedgekeurd.

De algemene herziening van de weddeschalen zou, op
kruissnelheid, naar schatting een meerkost  betekenen
van 676 miljoen frank. Naar verluidt zou die meerkost
over 5 jaar te neutraliseren zijn, door zeer selectieve
werving binnen de jaarlijkse begrotingsenveloppes, als-
ook door een vervroegde uitstapregeling op 55 jaar
voor personeelsleden van de niveaus 4 en 3 van de
rang 13, 14 en 15.

Ik zou het zeer op prijs stellen het volgende te mogen
vernemen :

1. het aantal functies (aard, niveau en rang) dat naar
schatting zal verdwijnen over 5 jaar, onder meer
door meer selectieve werving ;

2. het aantal functies (aard, niveau en rang) waaruit
men, naar schatting, de komende 5 jaar vervroegd
zal uitstappen ;
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3. wat de logica is van de vervroegde uitstapregeling
op 55 jaar van personeelsleden van niveau 1, even-
tueel van niveau 2 ;

4. wat de geraamde netto-besparing is van de geplande
vervroegde uitstapregeling voor de overheid als een
geheel, op Vlaams, respectievelijk federaal niveau.

Antwoord

1. Op basis van historische reeksen werd een prognose
gemaakt van vermoedelijke afvloeiingen in het mi-
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap voor de jaren
1993 tot en met 1997. Deze afvloeiingen kunnen
meerdere oorzaken hebben :
- pensionering op pensioengerechtigde leeftijd

(i.c. 65 jaar) ;
- vervroegde pensionering op eigen verzoek (wat

mogelijk is vanaf de leeftijd van 60 jaar) en om
medische redenen ;

- ontslagen (op eigen verzoek en deze op initiatief
van het ministerie) ;

- overlijden.

In onderstaande tabel worden voor de periode 1993-
1997 per niveau en voor het geheel van het ministe-
rie van de Vlaamse Gemeenschap het geraamde
aantal afvloeiingen weergegeven. Een verdeling per
rang werd in de prognose niet gehanteerd, vermits
dit criterium niet significant is (bijvoorbeeld de
groep tewerkgestelden in begingraden komen allicht
niet in aanmerking voor pensionering). De door het
lid gevraagde indeling naar aard van de functies
komt m.i. overeen met de statutaire indeling in ni-
veau’s.

In deze prognose werd geen rekening gehouden met
de mogelijkheid van een vervroegde uitstapregeling.
Zij baseert zich dus enkel op de huidige statutaire
mogelijkheden.

Natuurlijke
afvloeiingen
Vervroegde
afvloeiingen
Ontslagen
Overlijden

Totaal

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Totaal

71,03 77,16 28,69 38,74 215,62

60,48  234,46  147,66  256,29  698,89
192,09  348,96  12553  12656 793,14
18 29,ll 17,94 38,16 103,21

341,6 689,69  319,82  459,75  1.810,86

Hieruit blijkt dat op 5 jaar tijd naar schatting onge-
veer 1.810 personeelsleden het ministerie verlaten,
of gemiddeld 362 per jaar.

Op basis van deze prognose wordt de budgettaire
compensatie van de algemene weddeschaalherzie-
ning gerealiseerd bij een beperking van de wervin-
gen tot grosso modo de helft van het budgettair
equivalent van de afvloeiingen.

2. Inzake de vervroegde uitstapregeling, waarvan mo-
menteel de regelgeving en modaliteiten nog voorbe-
reid wordt, werd de berekening gemaakt op basis

van het toekomstig aantal personeelsleden in de
leeftijdscategorie 55-59 jaar en hierop werden de
statistische percentages van vervroegde pensione-
ring op 60-jarige leeftijd toegepast vanuit de redene-
ring dat deze groep potentieel zeer sterk geïnteres-
seerd is in een gunstige uitstapregeling.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het ver-
moedelijk aantal gebruikers van deze uitstaprege-
ling.

Effectieven  in leef- prognose af- prognose af-
tijdscategorie vloeiing (in %) vloeiing

55-59 jaar (gemid- (in eenheden)
delde  voor de pe-

riode 93-97)

N3 235 31,42 74
N4 318 33,17 106

Totaal 553 180

3. De uitstapregeling geldt in eerste instantie voor de
ambtenaren van niveau 3 en 4 van het ministerie.
De vermindering van het aantal rangen in het ni-
veau 1 (de zgn. afvlakking van de hiërarchie) inge-
volge het nieuw Vlaamse ambtenarenstatuut, zal
een weerslag hebben op de organisatiestructuur van
het ministerie. Het aantal diensten, in de toekomst
afdelingen genoemd (met een groter werkterrein),
zal hierbij dienen in te krimpen ten opzichte van
het huidig aantal diensten, wat de behoefte van
diensthoofden eveneens mathematisch doet dalen.
Gelet bovendien op de dwingende noodzaak om
vooral een slagkrachtige Vlaamse administratie uit
te bouwen, wat onder meer een middenkader ver-
eist dat geen bumed-out-symptomen vertoont,
wordt aan deze groep van personeelsleden in niveau
1 eveneens de mogelijkheid tot de uitstapregeling
geboden.

Gelet op de huidige verhouding personeelsformatie/
effectief in niveau 2 en de andere rangen in niveau
1, wordt er momenteel niet aan gedacht om deze
eveneens de mogelijkheid tot vervroegde uitstap
aan te bieden.

4. Inzake het vierde deel van zijn vraag, kan ik enkel
het verwacht effect van de vervroegde uitstaprege-
ling in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
meedelen. Deze regeling zal overigens in eerste in-
stantie enkel van toepassing zijn op dit ministerie.

In de mate dat geen enkele werving geschiedt ter
vervanging van de personeelsleden die gebruik zul-
len maken van de vervroegde uitstapregeling, wordt
het directe besparingseffect hiervan geraamd op
23,6  miljoen frank op jaarbasis. Het budgettaire
effect van de vervroegde uitstapregeling speelt pas
ten volle op het ogenblik dat de gebruikers ervan
de leeftijd van 60 jaar zullen bereiken (leeftijd waar-
op hun verplichte pensionering ingaat). Voor de
beperktheid van dit bedrag op korte termijn werd
met deze besparing overigens geen rekening gehou-
den in de planning van de neutralisatie van de bud-
gettaire meerkost van de algemene weddeschaalher-
ziening.
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Vraag nr. 233
van 1 september 1993
van de heer S. PLATTEAU

Onderwijzend personeel - Controle ziekteverzuim

De vakbonden van het onderwijs hebben ingestemd
met het plan om de controle op het ziekteverzuim van
het onderwijzend personeel toe te vertrouwen aan een
particuliere organisatie. Deze beslissing impliceert dat
de werking van de administratieve gezondheidsdienst
niet efficiënt is.

Graag vernam ik waarom de administratieve gezond-
heidsdienst geen doeltreffende controles kan uitvoe-
ren.

Antwoord

Het antwoord op deze vraag behoort tot de bevoegd-
heid van de federale minister van Maatschappelijke
Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu onder wie
de administratieve gezondheidsdienst ressorteert.

In het kader van de uitoefening van mijn bevoegdhe-
den als Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtena-
renzaken heb ik enkel kunnen vaststellen dat de door
mij en mijn diensten aan de Administratieve Gezond-
heidsdienst gevraagde tussenkomsten niet of zeer laat-
tijdig werden uitgevoerd. De resultaten waren nave-
nant .

Een uitspraak over de oorzaken hiervan valt buiten
mijn bevoegdheid.

Vraag nr. 238
van 7 september 1993
van de heer E. VAN VAERENBERGH

Schooljaar 1993-1994 arrondissement Halle- Vilvoorde
- Leerlingen- en leerkrachtenaantal

Kan de minister mij het resultaat meedelen van de
telling van het leerlingenaantal per net in Vlaanderen
en meer in het bijzonder voor het arrondissement Hal-
le-Vilvoorde ?

Kan de minister mij het totaal aantal leerlingen en de
onderverdeling per net en per niveau (kleuter-, lager
en secundair onderwijs) meedelen voor het arrondisse-
ment Halle-Vilvoorde ?

Kan de minister mij het totaal aantal leerkrachten en
de onderverdeling per net en niveau (het kleuter-, lager
en secundair onderwijs) meedelen voor het arrondisse-
ment Halle-Vilvoorde ?

Graag een onderverdeling per school.

Antwoord

Vermits het lid om louter statistische gegevens ver-
zoekt, zullen ze rechtstreeks worden bezorgd zodra
deze beschikbaar en verwerkt zijn op de bij het depar-
tement Onderwijs gebruikelijke wijze.

VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER,
BUITENLANDSE HANDEL EN
STAATSHERVORMING

Vraag nr. 136
van 2 augustus 1993
van de heer M. MAERTENS

Toxische munitie voor de kust van Knokke-Heist (Paar-
denmarkt) - Verwijdering

Het probleem van de toxische munitie, die vanaf 1920
op de zeebodem van de Paardenmarkt voor de kust
van Heist-Duinbergen werd gedumpt, is voldoende be-
kend.

Op 17 juli 1990 startte een interdepartementale werk-
groep, waaraan de diensten van de minister naar alle
waarschijnlijkheid deelnamen, met het onderzoek van
het probleem. Naar verluidt kwam deze werkgroep
enkel tot voorlopige conclusies en werden de werk-
zaamheden opgeschort. Overigens blijken ook mon-
sternames te zijn gebeurd van het water boven de site,
om mogelijke contaminanten van het water te lokalise-
ren.

Wat waren de besluiten en conclusies van de inter-
departementale werkgroep, op basis van welke on-
derzoeksresultaten in situ werden die genomen en
wat is het standpunt van de minister ten opzichte
van deze conclusies ?

Voeren de diensten van de minister een bemonste-
ring in situ op geregelde tijden uit, zowel van de
bodem als van het zeewater ? Zo ja, wat zijn daar-
van de onderzoeksresultaten ? Zo neen, waarom
gebeurt dit niet ?

Kan de minister ermee akkoord gaan dat enkel een
exacte kennis van de toestand van de toxische mu-
nitie in situ uitsluitsel kan geven over het al dan
niet opruimen ervan, en dat deze kennis zo snel
mogelijk moet worden gerealiseerd ?

Antwoord

Het probleem van de toxische munitie op de zeebodem
van de Paardenmarkt voor de kust van Heist-Duinber-
gen behoort tot de bevoegdheid van de federale over-
heid

Vraag nr. 139
van 12 augustus 1993
van de heer J. EEMAN

Zie :
N. De Batselier
Minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting
Vraag nr. 257



1062 Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 20 - 20 september 1993

van 12 augustus 1993
van de heer J. Eeman
Blz. 1055.

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord op deze vraag zal ver-
strekt worden door de heer L. Van den Brande, minis-
ter-president van de Vlaamse regering.

VLAAMSE MINISTER VAN TEWERKSTELLING Opsporing baarmoederhalskanker - Call-recall sys-
EN SOCIALE AANGELEGENHEDEN teem

Vraag nr. 51
van 26 juli 1993
van de heer F. DE MAN

In de beleidsbrief Preventieve Gezondheidszorg 1993-
1997 wordt de inrichting van een call-recall systeem
gepland voor de opsporing van baarmoederhalskanker.

Uitgave Den Vrijen Courant van FJIAC - Vragen

De publikatie Den Vrijen Courant is een uitgave van
de FJIAC en wordt gesteund door de minister van
Sociale Aangelegenheden, de Nationale Loterij en Le-
vi-Strauss.

In Vlaanderen hebben sommige universitaire kanker-
opsporingscentra in de jaren tachting  (naar analogie
met sommige andere landen), getracht een dergelijk
call-recall systeem te starten. Uit de Belgische experi-
menten is gebleken dat de bereikte respons eerder
beperkt is, in het bijzonder wat de kansarmen en de
hoog-risicogroepen betreft.

Gaarne vernam ik van de minister of de uitgave 1993
van deze Courant de eerste is. Wat was de oplage van
de bewuste Courant ? Zal de Courant ook volgend jaar
verschijnen ?

Wie bepaalt de inhoud van Den Vrijen Courant ?
Heeft de minister daar zeggenschap in ?

Het is wetenschappelijk aangetoond dat 80 percent van
de Belgische bevolking minstens 1 maal per jaar de
huisarts raadpleegt en dit geldt ook voor de kansar-
men. Tijdens de raadpleging kan de huisarts op indivi-
duele basis een evaluatie maken van kankerrisicoficto-
ren en de personen op een informele wijze tot het
opsporingsonderzoek aansporen. Logistieke steun van-
uit de universitaire kankeropsporingscentra en ge-
meentelijke sensibiliseringsacties kunnen deze voor-
lichtingsfunctie van de huisarts nog bevorderen.Antwoord

De uitgave 1993 van Den Vrijen Courant van de Fede-
ratie van Jongeren en Adviescentra (FJIAC) is de der-
de uitgave en heeft een oplage van 100.000 exempla-
ren.

De uitgave van deze krant kadert in het geheel van
AIDS-preventieactiviteiten naar de bevolking in het
algemeen en naar specifieke doelgroepen. De goed-
keuring van de AIDS-preventieprojecten gebeurden in
1992. Het project dat werd ingediend door de FJIAC
werd positief geadviseerd door de Wetenschappelijke
Stuurgroep (WS) AIDS. De WS kader?  nu binnen de
Wetenschappelijke Raad van het Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie (VIG). De evaluatie van de ver-
schillende AIDS-preventieprojecten gebeurt door het
Interprovinciaal AIDS-coördinaat in nauwe samenwer-
king met het VIG. Dit FJIAC-project werd door mij,
binnen de totaliteit van de verschillende AIDS-preven-
tieprojecten, dus goedgekeurd voor de periode van 3
jaar en zal dus ook verschijnen in 1994 en 1995.

Wat de praktische uitvoering betreft heeft de coördine-
rende structuur van het FJIAC de verantwoordelijk-
heid. De redactieraad is verantwoordelijk voor de in-
houd van de krant en bestaat uit vertegenwoordigers
van organisaties die met jongeren werken rond de the-
ma’s sexualiteit en relaties. Ook jongeren zijn verte-
genwoordigd in de redactie.

De keuze van de themata’s is enerzijds gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek (sexueel en relationeel ge-
drag van jongeren), anderzijds wordt er gewerkt vanuit
de deskundigheid en de leefwereld van de jongeren.

Inhoudelijk vind ik de kadering van de AIDS-preventie
binnen een relationele en sexuele context belangrijk.
Dat is ook terug te vinden in Den Vrijen Courant.

Vraag nr. 52
van 29 juli 1993
van de heer P. CHEVALIER

Welke objectieve elementen hebben de minister ertoe
gebracht toch het call-recall systeem in haar beleid op
te nemen en in welke financiering voorziet de minister
hiervoor ?

Overigens hebben de beheersinstanties van het Riziv
afwijzend geantwoord op vragen van terugbetaling
voor raadplegingen en onderzoeken die uitgevoerd
zouden worden binnen het raam van georganiseerde
kankeropsporingscampagnes. Ik zou het op prijs stellen
van de minister te vernemen in welke financieringsme-
canismen  voor de hierboven vernoemde raadplegingen
en onderzoeken dan wel wordt voorzien en wat de
omvang is van de financiële implicaties.

Antwoord

In 1987 overleden in België nog 484 vrouwen aan baar-
moederhalskanker, waarvan 242 in Vlaanderen.

Bij trendanalyse van de sterfte aan baarmoederhals-
kanker voor de periode 1960-1987 stelt men echter een
daling vast. Dit fenomeen wordt ook in andere Euro-
pese landen vastgesteld onder meer in Nederland en
het Verenigd Koninkrijk. Deze daling blijkt evenwel
te stabiliseren.
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Voor een groot deel is dat toe te schrijven aan het
meer en meer ingeburgerd raken van het nemen van
uitstrijkjes. Daarbij hebben huisartsen en gynaecolo-
gen wel eens de neiging om deze uitstrijkjes te frequent
uit te voeren zodat de opsporing niet optimaal gebeurt.
Bovendien worden andere vrouwen, vooral uit de meer
kansarme milieus, helemaal niet regelmatig (om de 3
jaar) of helemaal niet onderzocht.

Algemeen wordt aangenomen dat adequaat georgani-
seerde vroegopsporing van baarmoederhalskanker de
morbiditeit en mortaliteit van invasief cervixcarcinoom
nog aanzienlijk kan doen verminderen.

Belangrijk daarbij zijn een goed georganiseerde regi-
stratie, evaluatie en kwaliteitsbewaking.

Sinds 1965 lopen in Vlaanderen een aantal proefprojec-
ten rond baarmoederhalskankeropsporing. Dit resul-
teerde in een consensus omtrent afnametechniek, cyto-
patologische registratie, tijdstip van afname, oproe-
pingsstrategieën en dergelijke meer.

Het call-recall systeem werd uitgebreid uitgetest. Uit
de onderzoeksgegevens van het Universitair Kanker-
preventie Centrum in Gent bleek dat met dit systeem
de participatie het hoogst was.

Begin juli 1993 is een stuurgroep op regionaal niveau
opgestart die de verschillende praktische modaliteiten
zal onderzoeken op hun haalbaarheid en voorstellen
zal formuleren voor implementatie van de baarmoeder-
halsscreening in 1994. Ook het call-recall systeem zal
op zijn haalbaarheid worden geëvalueerd.

In elk geval wordt niet geopteerd voor een parallel
dienstverleningscircuit. Er zal in grote mate beroep
worden gedaan op een de betrokken beroepsgroep :
huisartsen, gynaecologen en anatomopathologen. De-
ze personen zijn inderdaad het best geplaatst om de
screening uit te voeren.

In een eerste fase zal werk worden gemaakt van de
registratie van de cytopathologische gegevens en van
de frequentie van uitstrijkjes. Tegelijkertijd zullen aan-
bevelingen worden gericht aan de huisartsen en gynae-
cologen m.b.t. afnametechniek, frequentie van uit-
strijkjes en follow-up.

In een tweede fase kunnen de door registratie afgeba-
kende groep vrouwen die zich niet of zeer weinig aan-
bieden voor screening door specifieke sensibiliserings-
acties worden aangemoedigd zich op bepaalde tijdstip-
pen aan te bieden bij hun huisarts of gynaecoloog.

Of deze sensibiliseringsactie een call-recall systeem zal
inhouden wordt momenteel bestudeerd door de voor-
bereidende stuurgroep.

De financiering van dit opzet is uiteraard afhankelijk
van de vooropgezette doelstellingen. Zoals eerder ge-
steld is het niet de bedoeling een autonoom circuit
voor baarmoederhalsscreening op te zetten. De finan-
ciering zal dus beperkt blijven tot de registratie van de
uitstrijkjes, de frequentie ervan en de specifieke sensi-
bilisatiesacties.

Over de interferentie met de financiering door de ziek-
teverzekering maar ook rond andere topics zoals vacci-

natiebeleid en borstkankeropsporing, heb ik contact
genomen met mijn federale collega’s van Volksgezond-
heid en Sociale Zaken. Tot nu zijn er echter geen
formele afspraken gemaakt.

Ik heb echter het sterke vermoeden dat regulering van
de preventie-acten door artsen verricht, budgetmatig
een betere beheersing inhouden dan ongecontroleerde
interventies door deze beroepsgroep op kosten van de
ziekteverzekering.

Vraag nr. 53
van 29 juli 1993
vau de heer L. BARBE

Huidkanker en zonnebaden - Infocampagne

Het voorkomen van huidkanker stijgt ook in ons land.
De stijging valt het meest op wat melanomen betreft,
de meest kwaadaardige vorm. Van 1983 tot 1989 ver-
dubbelde het voorkomen van melanoom bij vrouwen.
Bij mannen was er zelfs een stijging met een factor 3
(cijfers van het Nationaal kankerregister). Als belang-
rijkste oorzaak wijzen deskundigen naar een verhoogde
blootstelling aan de zon. Ook zonnebanken spelen
meer dan waarschijnlijk een belangrijke rol (in landen
zoals Australië wordt het gebruik van zonnebanken
door de overheid ronduit afgeraden).

Enkel een omzichtig zonnebaden kan blijkbaar deze
toch verontrustende stijging van huidkanker stoppen.
Een grootschalige infocampagne lijkt hiervoor noodza-
kelijk. De minister stipte zelf in haar beleidsbrief Pre-
ventieve gezondheidszorg 1993-1997 aan dat er in ons
land 150 keer meer geld naar behandeling van ziektes
dan naar het voorkomen ervan gaat. Deze wanverhou-
ding moet uiteraard bijgestuurd worden. Een infocam-
pagne rond huidkanker, zonnebaden en zonnebanken
lijkt me perfect te passen in een verhoogde aandacht
voor de preventieve gezondheidszorg.

1. Op welke manier wijst de minister de bevolking op
de problematiek van huidkanker, zonnebaden en
zonnebanken ?

2. In welk budget is er voorzien voor een infocampag-
ne ?

3. Moet het gebruik van zonnebanken niet ronduit
afgeraden worden ?

Antwoord

1. Er is geen specifieke en gerichte campagne gepland
omtrent de problematiek van huidkanker en zonne-
baden.

Deze actie is te beschouwen als primaire kankerpre-
ventie. Op dit vlak zijn diverse kankerpreventieor-
ganisaties en beroepsgroepen werkzaam. Zo onder-
neemt het Belgisch Werk Tegen Kanker (BWK)
een informatiecampagne rond het voorkomen van
kankerverwekkende stoffen in zonnecremes.

Publikaties van de Wetenschappelijke Vereniging
van Huisartsen (WVVH), Vereniging voor Kanker-
bestrijding en het Belgisch Werk Tegen Kanker ver-
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2.

3.

melden regelmatig het risico op huidkanker bij over-
matig zonnen.

Ook in de media verschijnen regelmatig waarschu-
wingen. Het doel van mijn beleid in verband met
primaire kankerpreventie is niet het concreet reali-
seren van informatiecampagnes maar eerder het sa-
menbrengen van de diverse actoren op dit veld.
Waar nodig en wanneer budgettair haalbaar worden
sommige initiatieven of netwerkverbanden gefinan-
cierd. Zo wordt de WVVH via het Vlaams Instituut
voor Gezondheidspromotie (VIG) gesubsidieerd
voor een media-project .

Er is in geen budget voorzien voor een specifieke
infocampagne omtrent de relatie tussen huidkanker
en zonnebaden.

Op de vraag of het gebruik van zonnebanken rond-
uit moet worden afgeraden, moet toch enigszins
voorzichtig worden geantwoord.

Er is bij overdreven gebruik van zonnebank niet
alleen het gevaar voor huidkanker, maar ook voor
snelle veroudering van de huid door vermindering
van de elasticiteit.

Soms kan, bij licht-gevoelige huidtypes, het beperkt
gebruik van zonnebank, aangewezen zijn ter voor-
bereiding van de zomerperiode.

Ook het zonnebaden dient omzichtig te gebeuren.
Personen met een gevoelige huid consulteren het
best hun huisarts of gynaecoloog vooraleer te zon-
nebaden.

Vraag nr. 54
van 3 augustus 1993
van de heer B. VANDENDRIESSCHE

Vlaams Fonds voor Integratie van de Kansarmen -
Controle van de projecten

Overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de
Vlaamse Executieve van 3 juli 1990 tot instelling van
een Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen
leggen de VFIK-gemeenten en OCMW’s jaarlijks voor
30 september een projectenplan voor het volgend jaar
neer.

Deze projecten moeten een toegevoegde waarde en
een nieuwe dynamiek realiseren.

Artikel 15 van dit besluit bepaalt dat de ambtenaren
van de bevoegde administratie belast zijn met de con-
trole op de uitvoering van de projecten.

1. Hoeveel ambtenaren en met welke kwalificatie zijn
belast met voormelde controlerende functie ?

2. Hoeveel controles werden reeds in 1993 ter plaatse
uitgevoerd om na te gaan of de projecten voldoen
aan de vereisten ?

3. Hoeveel projecten werden door de VFIK-gemeen-
ten voor 1993 ingediend ? Hoeveel projecten wer-
den door de minister voor 1993 geheel niet goedge-
keurd, en hoeveel gedeeltelijk, overeenkomstig ar-
tikel 10 van bedoeld besluit ? Wat zijn de hoofdre-
denen ?

4. Beschikt de minister over een evaluatieverslag ge-
maakt op basis van de vaststellingen van de contro-
lerende ambtenaren ? Zo ja, wat zijn de krachtlij-
nen daarvan ?

Antwoord

Artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Executieve
van 19 december 1990 houdende uitvoering van het
decreet van 31 juli 1990 tot instelling van een Vlaams
Fonds voor de Integratie van Kansarmen, besteding
van de middelen, bepaalt dat de ambtenaren van de
bevoegde administraties belast zijn met de controle op
de uitvoering van de projecten.

1.

2.

3

4.

De opvolging van de VFIK-projecten berust bij de
administratieve cel Kansarmoedebestrijding van de
Vlaamse Gemeenschap. De cel Kansarmoedebe-
strijding bestaat uit een team van acht ambtenaren
(een eerstaanwezend inspecteur, vier bestuurssecre-
tarissen, een opsteller, een hoofdbeambte en een
kerk-typiste). De controles met betrekking tot de
inhoudelijke uitwerking van de VFIK-projecten be-
rust bij vier van die ambtenaren.

Als streefdoel staat voorop dat elke ambtenaar min-
stens vier maal per jaar (om de drie maanden) con-
tact heeft met elke VFIK-gemeente die hij/zij  op-
volgt. Tot op heden werden reeds een dertigtal con-
troles uitgevoerd. Dit cijfer houdt geen rekening
met de frequente telefonische contacten met de
coördinatoren en de uitvoerende organisaties van
de betreffende VFIK-gemeenten.

Op datum van 30 augustus 1993 waren de project-
plannen van 3 VFIK-gemeenten goedgekeurd. Het
betreft de gemeenten Beringen, Hamme en Loke-
ren. In totaal betreft het 24 goedgekeurde projecten
die een bedrag vertegenwoordigen van 78.397.622
frank. Van één project werd de goedkeuring van de
(erg ruim op voorhand aangevraagde) verlenging
uitgesteld omdat er nog te weinig evaluatieve gege-
vens voorhanden waren.

Van de gemeenten Gent en Willebroek ligt het pro-
jectenplan 1993 ter ondertekening voor.

Van de gemeenten Lier, Maasmechelen en Meche-
len werd het projectenplan 1993 ingediend bij de
cel Kansarmoedebestrijding.

De gemeenten Antwerpen, Genk, Hasselt, Leuven,
Sint-Niklaas, Temse en Vilvoorde hebben nog geen
projectenplan 1993 ingediend.

Er worden geen afzonderlijke evaluatieverslagen
opgemaakt. De evaluatieve gegevens worden ver-
werkt in het advies betreffende het projectenplan.
Deze evaluatieve gegevens betreffen vooral het be-
waken van de kenmerken waaraan een project dient
te beantwoorden, zoals beschreven in punt drie van
de omzendbrief van 19 december 1990 betreffende
de besluiten van de Vlaamse Executieve van 19
december 1990 houdende uitvoering van het decreet
van 31 juli 1990 tot instelling van en Vlaams Fonds
voor de Integratie van de Kansarmen.
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Vraag nr. 57
van 12 augustus 1993
van de heer J. EEMAN

Zie :
N. De Batselier
Minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting
Vraag nr. 257
van 12 augustus 1993
van de heer J. Eeman
Blz. 1055.

Antwoord

Het gecoördineerde antwoord op deze vraag zal ver-
strekt worden door de heer L. Van den Brande, minis-
ter-president van de Vlaamse regering, Vlaams minis-
ter van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie
en Externe Betrekkingen.

Vraag nr. 58
van 17 augustus 1993
van de heer J. DE ROO

Personeelsuitwisseling in bouwsector - Stand van zaken

In de bouwsector wil men personeelsuitwisseling uit-
proberen om alternatieve tewerkstellingscircuits in te
dijken en spanningen op de arbeidsmarkt te vermijden.
Is dit systeem reeds in werking ? Zo ja, waar en sinds
wanneer ?

Antwoord

Deze problematiek betreft een federale aangelegen-
heid, die ressorteert onder de bevoegdheid van de fe-
derale minister voor Tewerkstelling en Arbeid. Ter
informatie kan ik meedelen dat in de marge van de
federale tewerkstellingsronde vanuit bepaalde kringen
voorstellen werden gedaan om de bepalingen van de
wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid,
de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van
werknemers ten behoeve van gebruikers, te versoepe-
len ten voordele van de bouwsector.

Vraag nr. 59
van 30 augustus 1993
van de heer P. CHEVALIER

Commissies en raden van advies - Leden van de magi-
stratuur

Kan de minister mij mededelen in welke commissies
en/of raden van advies, werkzaam binnen het kader
van zijn/haar administratie of opgericht als beleidsvoor-
bereidend of beleidsondersteunend orgaan, leden van
de magistratuur (zittend of staand) zitting hebben ?

Kan de minister mij tevens mededelen welke werklast
deze activiteit met zich meebrengt en of die activiteit
wordt uitgeoefend binnen of buiten de diensturen ?

N.B, : Deze vraag werd gesteld aan alle Vlaamse mi-
nisters.

Antwoord

In toepassing van omzendbrief 1991/14  van 17 juli 1991
werd door de leden van de Vlaamse regering overeen-
gekomen dat een gecoördineerd antwoord zal worden
verstrekt door de minister-president van de Vlaamse
regering, de heer L. Van den Brande.

VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN EN
BEGROTING, GEZONDHEIDSINSTELLINGEN,
WELZIJN EN GEZIN

Vraag nr. 89
van 13 augustus 1993
van de heer J. DE ROO

Gezondheidsproblemen
len

bij jonge mensen - Maatrege-

Gezondheid betekent welzijn op lichamelijk, psychisch
en sociaal vlak.

Gezondheidsproblemen die zich voordoen bij jonge
mensen zijn vooral een gevolg van een bepaalde levens-
stijl : gebrek aan beweging, passieve vrijetijdsbeste-
ding, onaangepaste en onevenwichtige voedingsge-
woonten.

Welke maatregelen neemt de overheid om bij te dragen
tot een actieve levensstijl van de jongeren ?

Antwoord

Het antwoord op deze vraag behoort tot de bevoegd-
heid van L. Detiège, Vlaamse minister van Tewerkstel-
ling en Sociale Aangelegenheden.

Vraag nr. 90
van 30 augustus 1993
van de heer P. CHEVALIER

Zie :
L. Detiège
Vlaamse minister van Tewerkstelling en Sociale Aan-
gelegenheden
Vraag nr. 59
van 30 augustus 1993
van de heer P. Chevalier
Blz. 1065.

Antwoord

Het gecoördineerd antwoord op deze vraag wordt ver-
strekt door de heer L. Van den Brande, minister-pre-
sident van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van
Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Ex-
terne Betrekkingen.
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B. Vragen waarop werd geantwoord na het verstrijken
van de reglementaire termijn (Regl. art. 76, 5)

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE
REGERING
VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, KMO,
WETENSCHAPSBELEID, ENERGIE EN
EXTERNE BETREKKINGEN

Vraag nr. 102
van 16 juli 1993
van de heer J. DE ROO

Impulsgebieden - Projecten 1991-1993

Voor de periode 1991-1993 werd een totale overheids-
inbreng van 2,005 miljard frank vooropgezet voor pro-
jecten in de impulsgebieden. Spreken we over impuls-
gebieden, dan bedoelen we gebieden in Vlaanderen
met een uitgesproken sociaal-economische ontwikke-
lingsachterstand tegenover het Vlaamse gemiddelde.

Gebieden met sociaal-economische achterstand zijn
enerzijds gebieden met lage inkomens, grote werkloos-
heid, grote pendelarbeid en negatief migratiesaldo en
anderzijds gebieden met een structureel zwakke werk-
gelegenheid.

Het beleid in de impulsgebieden moet erop gericht zijn
de achterstand op termijn weg te werken.

1.

2.

3.

4.

5.

Welke projecten werden voorgesteld voor de ver-
schillende impulsgebieden ?

Welke beslissingen heeft de Vlaamse Executieve
reeds genomen inzake de vooropgestelde projec-
ten ?

Wat is de kostprijs van de projecten ?

Hoeveel werkgelegenheid werd reeds door de lo-
pende projecten gecreëerd, opgesplitst per impuls-
gebied ?

Hoeveel werkgelegenheid zal in de nabije toekomst
door de nieuwe projecten gecreëerd worden, opge-
splitst per impulsgebied ?

Antwoord

1 en 2. Als bijlage werd de lijst van de projecten
opgestuurd, die door de verschillende streekcom-
missies werden ingediend, met aanduiding van deze
die door de bevoegde minister(s) werden goedge-
keurd .

Het gaat hier om de delen infrastructuur en specifie-
ke acties. De opleidingsprojecten worden uitge-
voerd conform de operationele programma’s die
door de Vlaamse regering werden aanvaard.

3. De totale gevraagde impulssteun van de ingediende
projecten bedraagt 1.230 miljoen frank. De goedge-
keurde impulssteun bedraagt 835 miljoen frank.

4 en 5. De werkgelegenheid die door de verschillende
projecten wordt of zal worden gecreëerd is moeilijk
te ramen, omdat het immers gaat, zoals uit de toe-
gezonden lijst blijkt, om acties waarvan de werkge-
legenheidscreatie meestal indirect is, zoals de aanleg
of uitbreiding van industrieterreinen, saneringsdos-
siers of begeleidingsacties voor ondernemingen.

Het ligt evenwel in mijn bedoeling bij het einde van
het impulsprogramma een globale evaluatie te laten
uitvoeren, waarbij in de mate van het mogelijk ook
een beeld zou moeten gegeven worden van de ge-
creëerde werkgelegenheid.

Vraag nr. 104
van 20 juli 1993
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Bouw twee LPG-tankers - Financieringsvoorstel

Normaliter had Gimvindus voor 30 juni een antwoord
moeten verstrekken op een financieringsvoorstel inge-
diend door de groep Almabo/Exmar  met betrekking
tot de bouw van twee LPGtankers.  Dit dossier is voor
de Boelwerf van groot belang.

Kan de minister mij meedelen waarom Gimvindus niet
tijdig klaar was met het desbetreffende antwoord ?

Antwoord

Volgens de overeenkomst afgesloten op 14 januari 1993
tussen de Vlaamse regering en de NV Gimvindus is
laatstgenoemde verantwoordelijk voor de aan contrac-
ten gekoppelde produktiesteun voor scheepsbouw- en
verbouwingsactiviteiten op in het Vlaamse Gewest ge-
legen scheepswerven. De NV Gimvindus is dus niet
verantwoordelijk voor de financiering van de schepen.
Ze kan hoogstens als bemiddelaar optreden tussen de
betrokken rederij en de financierende instelling.

Met betrekking tot de bestelling van twee LPG-tankers
van Almob o/Exmar is de rederij tot op heden nog in
onderhandeling met een financiële instelling over de
financiering van het project.

Vraag nr. 119
van 2 augustus 1993
van de heer E. VAN VAERENBERGH

Sociale verdringing in Vlaams-Brabant - Adviezen van
juristen

Langs verschillende zijden verneem ik dat de Vlaamse
regering, zoals trouwens aangekondigd naar aanleiding
van vroegere interpellaties, advies heeft ingewonnen
van een aantal juristen in verband met de te nemen
maatregelen inzake sociale hulpverdringing, meer spe-
ciaal in Vlaams-Brabant.

Het zou aangewezen zijn dat deze adviezen officieel
kenbaar zouden worden gemaakt aan de leden van de
Vlaamse Raad, opdat met kennis van zaken zou kun-
nen worden geoordeeld over de te nemen initiatieven
ter voorkoming van sociale verdringing .
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Kan de minister-president deze adviezen ter beschik-
king stellen van de leden van de Vlaamse Raad ?

Antwoord

De adviezen waar het lid naar verwijst, zullen aan de
leden van de Vlaamse Raad bezorgd worden, zodra
de Vlaamse regering een standpunt zal hebben ingeno-
men nopens het voorstel van decreet houdende de mo-
gelijkheid voor de gemeenten het woonrecht aan be-
paalde voorwaarden te onderwerpen (Stuk 12O/BZ
1992).

Vraag nr. l21
van 12 augustus 1993
van de heer J. EEMAN

Zie :
N. De Batselier
Minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting
Vraag nr. 257
van 12 augustus 1993
van de heer J. Eeman
Blz. 1055.

Antwoord

Gelet op de omvang van de gevraagde informatie,
wordt het gecoördineerd antwoord op deze vraag
rechtstreeks aan het lid opgestuurd.

Vraag nr. 123
van 16 augustus 1993
vau de heer F. DEWINTER

Beleid Vlaamse regering - Advies van gespecialiseerde
organen

De Vlaamse regering laat zich bij het bepalen van haar
dagelijks beleid dikwijls adviseren door allerlei gespe-
cialiseerde adviesorganen.

Kan de minister mij, wat zijn eigen kabinet betreft,
het volgende meedelen ?

Hoeveel en welke adviesraden ressorteren onder
zijn bevoegdheid ?

Wat is het statuut van deze adviesraden ?

Volgens welke frequentie moeten deze adviesraden
samenkomen en is dit ook werkelijk gebeurd ?

Hoeveel adviezen werden er per adviesraad ver-
strekt ?

Antwoord

1. De Vlaamse Unesco Commissie

Statuut : De uitgebrachte adviezen zijn louter facul-
tatief.

Frequentie van de samenkomsten : In het huishou-
delijk  reglement (dat alleen voor interne werking

2. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid - VRWB

Statuut : De VRWB is opgericht bij besluit van de
Vlaamse Executieve van 17 juli 1985.

Frequentie van de samenkomsten : Het huishoude-
lijk reglement van de VRWB bepaalt dat de raad
minstens 5 maal per jaar samenkomt. In de praktijk
komt de raad 7 à 8 maal per jaar samen.

Aantal adviezen : Sedert zijn installatie (1986) heeft
de VRWB 35 adviezen uitgebracht, 3 aanbevelingen
en 1 memorandum.

3. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Statuut : Werd opgericht bij decreet van 27 juni
1985. Gewijzigd bij decreet van 4 april 1990.

Frequentie van de samenkomsten : In 1992 kwam
het dagelijks bestuur 23 maal samen.

Aantal adviezen : 18.

4. Adviescomité van het Vlaams Samenwerkingspro-
gramma  met Centraal- en Oost-Europa.

Statuut : Werd opgericht bij beslissing van de
Vlaamse regering van 23 september 1992.

Frequentie van de samenkomsten : Een vast schema
is niet bepaald, het Comité komt gemiddeld eens
per maand samen.

Aantal adviezen : (tot heden) 130.

5. Vlaamse Commissie voor Preventief Bedrijfsbeleid

Statuut : Opgericht bij decreet van 27 juni 1985 ;
gewijzigd bij decreet van 31 juli 1990.

Frequentie van de samenkomsten : Een vast schema
is niet bepaald ; in 1992 kwam de Commissie 20
maal samen.

Aantal adviezen : In 1992 werden 521 ondememin-
gen aan een ratio-analyse onderworpen.

6. Vlaamse Ontgrondingscommissie

dient en niet aan de Vlaamse regering ter goedkeu-
ring werd overgelegd), wordt bepaald dat de VUC
minstens 4 maal per jaar dient samen te komen. In
1992 vergaderde de VUC op 7/1,  1312,  1213,  214,
21/5,  3/9,  8/10  en 18/11,  dit is 8 maal.

Aantal adviezen :

- advies van de Vlaamse Unesco Commissie be-
treffende de ondertekening door België van de
Wereldconventie voor Cultuur- en Natuurmonu-
menten ;

- advies van de Vlaamse Unesco Commissie be-
treffende de toekenning van een subsidie voor
de werking 1992 van :
- Unesco Centrum Vlaanderen ;
- AVUC V.Z.W.

Statuut : Bij akkoord van 20 december 1991 van de
Vlaamse minister bevoegd voor Natuurlijke Rijk-
dommen.
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Frequentie van de samenkomsten : Er is geen vast
schema bepaald ; tot op heden kwam de commissie 5
maal samen.

Aantal adviezen : (tot heden) 25.

VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE
WERKEN, RUIMTELIJKE ORDENING EN
BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 221
van 20 april 1993
van de heer X. BUISSERET

Personeel vroegere NV Zeekanaal - Voorstel tot op-
richting parastatale B

Onder druk van de vakbonden werd er definitief afge-
zien van het plan om de 161 personeelsleden van de
vroegere NV Zeekanaal over te hevelen naar de admi-
nistratie Waterinfrastructuur en Zeewezen. Er werd
voorgesteld om een parastatale B op te richten die het
kanaal Brussel-Schelde en een aantal kleinere water-
wegen moet beheren.

Wat is het loonverschil van het personeel dat zal wor-
den ondergebracht in het nieuwe stelsel, vergeleken
met het personeel van de administratie Waterinfra-
structuur en Zeewezen dat hetzelfde werk doet ?

Welke andere voordelen krijgt het personeel (premies,
verlofvergoeding, bevordering, enzovoort) ?

Welke meerwaarde zal dit meebrengen voor het
Vlaamse Gewest ?

Antwoord

De beslissing van de Vlaamse regering tot oprichting
van een volwaardige pararegionale als rechtsopvolger
van de NV Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brus-
sel is gebeurd na een grondige evaluatie van het dossier
in al zijn aspecten.

De weddeschalen van toepassing voor de verloning van
het personeel bij de pararegionale en de administratie
zijn in grote lijnen gelijk.

De bevorderingsprocedures zijn dezelfde als deze gel-
dig bij de administratie. Wel zijn de kansen beperkt
tot deze die zich voordoen binnen de pararegionale.

Naast de voordelen toepasselijk bij de diensten van het
Gewest kan aangehaald worden dat :

- voor een aantal vergoedingen, waarvan de basis
bestaat uit een koninklijk besluit of een ministerieel
besluit, bij de toepassing van de aangegeven rechts-
grond niet steeds een identieke interpretatie gege-
ven wordt ;

- een paar vergoedingen werden toegekend door een
beslissing van de raad van bestuur van de NV
Zeekanaal, in het bijzonder :

- toelagen voor gevaarlijke, lastige en ongezonde
werkzaamheden. Het betreft hier een andere wijze
van uitwerken van deze toelagen dan bij de admi-
nistratie ;

- toekennen van all-risk verzekering bij verplaatsin-
gen met eigen wagen.

Beoogd wordt met de oprichting van de pararegionale
B de werking van deze dienst en de dienstverlening
naar de scheepvaart en de burger ten goede te doen
komen.

Vraag nr. 262
van 7 mei 1993
van de heer G. ANNEMANS

Scheldedijkenplan - Stand van zaken

Wat is de precieze stand van zaken van de plannen
inzake het Scheldedijkenplan, meer bepaald in de on-
middellijke omgeving van Lil10 ?

Antwoord

Ik kan het lid verwijzen naar mijn antwoord op de
vraag nummer 61 van 27 november 1992 van de heer
M. Bartholomeeussen, lid van de Vlaamse Raad (Vra-
gen en Antwoorden, Vlaamse Raad, 1992-1993, nr. 8
van 22 februari 1993, blz. 396).

Ik kan hieraan toevoegen dat momenteel in de omge-
ving van Lil10 terreinmetingen worden verricht om de
kwaliteit van het huidige dijkenbestand te evalueren.

Dit onderzoek moet uitwijzen of in afwachting van de
realisatie van het Sigma-plan aldaar, tijdelijke verster-
kingswerken noodzakelijk zijn.

Vraag nr. 288
van 27 mei 1993
van mevrouw V. DUA

Zeebodem en maritieme toegangswegen - Beasac-pro-
ject

Sinds 1986 werden heeft het ministerie van Openbare
Werken diverse contracten afgesloten met een private
firma voor het uitvoeren van metingen voor de verken-
ning van de zeebodem en van de maritieme toegangs-
wegen (Beasac-project). Deze metingen worden uitge-
voerd op zee met een Hovercraft. Het departement
Leefmilieu en Infrastructuur blijkt echter zelf over een
vaartuig te beschikken dat uitgerust is om dergelijke
metingen te verrichten.

1. Hoeveel contracten werden in het kader van het
Beasac-project met de bedoelde firma afgesloten ?
Tot wanneer lopen deze contracten en worden nog
verder verlengingen in het vooruitzicht gesteld ?
Kan een overzicht gegeven worden van de opeen-
volgende contracten en bijakten  ? Welke kostprijs
werd in de verschillende contracten overeengeko-
men ?

2. Werd het toekennen van de contracten voorafge-
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3.

4.

5.

6.

7.

gaan door een intensief marktonderzoek en op basis
van welke criteria werd voor dit specifieke project
gekozen ?

Wat is het totale bedrag van de vastleggingen die
reeds werden uitgevoerd in het kader van de diverse
contracten ? Op hoeveel wordt de reële kostprijs
van dit project geschat bij volledige realisatie van
de diverse contracten ?

Werd voor de uitrusting (Hovercraft) een aparte
toelage verleend aan de betrokken firma en zo ja,
hoe groot was de toelage en onder welke voorwaar-
den werd deze verleend ?

In hoeverre zijn de afgeleverde meetresultaten
bruikbaar voor het betrokken departement ? Wat
is het praktische nut van deze gegevens en waarvoor
worden ze aangewend ? In hoeverre zijn de meetge-
gevens betrouwbaar ? Werd reeds een onderzoek
verricht naar de nauwkeurigheid van de meetresul-
taten en wat is daarvan het resultaat ?

Welke metingen worden uitgevoerd door het meet-
vaartuig Ter Streep van het betrokken departement
en in hoeverre kan dit vaartuig (al dan niet mits
technische aanpassingen) dezelfde metingen als be-
paald in het Beasac-project uitvoeren ?

In welke mate passen deze contracten in de strategie
inzake de uitbouw van een GISVlaanderen  en in
hoeverre zijn de contracten onderwerp van advies
voor de wetenschappelijke GIS-commissie ?

Antwoord

1. Het Vlaamse Gewest heeft één contract afgesloten,
na goedkeuring van de Vlaamse regering.

Het contract loopt tot 16 augustus 2000. Een beslis-
sing tot eventuele verlenging moet genomen worden
voor het verstrijken van het contract.

Er werd écn contract goedgekeurd op 20 februari
1990.

2. Het Beasac-platform is het resultaat van de samen-
werking tussen de Belgische Staat en de NV Euro-
sense in het kader van een investeringsprogramma
“spitstechnologie”. De oplevering vond plaats in
1986.

Het werd sedertdien belast met de uitvoering van
de bathymetrische opnamen van de vaargeulen naar
de Belgische Kusthavens en de Westerschelde, van
de loswallen op zee van baggerspecie en van de
vooroever en de onderwaterstanden langs de
Vlaamse kust.

3. Sedert 1989 werd (met herziening) in het kader van
dit contract 565555.871 frank vastgelegd. Dit be-
drag is exclusief BTW.

Tot en met 1993 werd er met herziening gemiddeld
110 miljoen frank exclusief BTW vastgelegd. Voor
de volgende jaren zal jaarlijks een budget van ca.
130 miljoen frank (inclusief herziening, exclusief
BTW) worden vastgelegd, waarbij rekening gehou-
den wordt met het programma van de uit te voeren
lodingen.

4. Het Vlaamse Gewest heeft geen aparte toelage ver-
leend. Zie eveneens mijn antwoord op vraag 2 be-
treffende de tot standkoming van het Beasac-plat-
form.

5. De metingen zijn noodzakelijk om de veiligheid van
de scheepvaart te kunnen garanderen in de vaargeu-
len naar de Vlaamse kusthavens en de Westerschel-
de.

De metingen worden eveneens gebruikt voor de
monitoring van de baggerwerken die in deze vaar-
geulen worden uitgevoerd.

Naast de peilingen in de vaargeulen, wordt met het
Beasac-platform ook de monitoring uitgevoerd van
de loswallen van baggerspecie op zee ; die is een
verplichting die voortvloeit uit de ondertekening
door België van de Conventie van Oslo.

Met het Beasac-platform gebeurt ten slotte ook de
opvolging van de evolutie van de vooroever en de
onderwaterstanden voor de Vlaamse kust.

Deze opvolging is noodzakelijk in het kader van de
taak kustverdediging van het Vlaamse Gewest.

Voor het praktische nut van deze gegevens verwijs
ik naar het antwoord op de vorige vraag.

Tot op heden hebben we kunnen vaststellen dat
deze meetgegevens steeds betrouwbaar waren. Een
simultane peiling uitgevoerd in 1991 in het gebied
van de Wielingen met het Beasac-platform en met
een klassiek meetvlot heeft aangetoond dat de door
beide vaartuigen gemeten bodemdiepten verschillen
vertoonden kleiner dan de meetnauwkeurigheid,
wat als zeer positief beschouwd moet worden.

Het bestuur beschikt niet alleen over de mogelijk-
heid op gelijk welk ogenblik de werkzaamheden van
de firma te controleren, wat permanent geschiedt,
maar heeft reeds dikwijls de meetresultaten met
resultaten afkomstig van andere bronnen (klassieke
meetvletten) geconfronteerd. Hieruit blijkt dat de
bereikte nauwkeurigheid steeds uitstekend was.

6. De taken van het m/s Ter Streep en het Beasac-plat-
form zijn strikt gescheiden.

Ter Streep

- hydrografische opnamen ten behoeve van de
produktie van de Belgische Zeekaarten.

Door België worden zeekaarten geproduceerd
waarvan in principe ieder jaar een nieuwe uitga-
ve moet worden gepubliceerd. Dit vereist dat
het gebied van de zeekaarten regelmatig volledig
opnieuw wordt uitgepeild. Heden gebeurt dit
met een frequentie van ongeveer eens om de
drie jaar voor de kustzones en van maximaal om
de 10 jaar voor de verder in zee gelegen gebie-
den.

Dit is eigenlijk nauwelijks voldoende om een
regelmatige up-dating van de zeekaarten moge-
lijk te maken.

- wrakkenonderzoek : bepaling van de ligging, het
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hoogste punt en de afmetingen van de wrakken.
Dit is een continue opdracht.

- uitleggen van meetinstrumenten op zee (getijme-
ters, stroommeters, . . .).

- uitvoering van lodingen van bijzondere gebieden
of van bijzondere structuren : zandbanken, me-
garibbels . . .

Beasac-platform

- opname van de vaargeulen ; een aantal van deze
vaargeulen moeten met grote frequentie worden
opgenomen (bijvoorbeeld Pas van het Zand :
het loodswezen aanvaardt in deze vaargeulen
slechts minimum kielspelingen op voorwaarde
dat met korte tussenpozen lodingsplannen wor-
den geproduceerd).

- opname van de baggerstortplaats (bathymetri-
sche monitoring van de stortplaatsen is onder
meer een verplichting van het Vlaamse Gewest
in het kader van de Conventie van Oslo).

- opname van de stranden en de vooroever.

Het m/s Ter Streep kan de taken van het Beasac-
platform niet overnemen, omdat de performantie
van het platform ca. driemaal die van het m/s Ter
Streep is. Hiervoor zou een belangrijke uitbreiding
van het personeel en van het varend materieel van
de bevoegde dienst van het Vlaamse Gewest nodig
zijn.

De opvolging van de vooroever en onderwaterstran-
den kan met een klassiek meetvlet bovendien niet
met dezelfde efficiëntie en nauwkeurigheid gebeu-
ren als met het Beasac-platform (een vaartuig zon-
der diepgang).

7. Het contract heeft betrekking op de uitvoering van
peilingen in zee en houdt als dusdanig geen verband
met de uitbouw van een GIS-Vlaanderen.

Vraag nr. 289
vau 27 mei 1993
van mevrouw V. DUA

Wegenfonds Openbare Werken - Orthofotoplannen

Het Wegenfonds van het ministerie van Openbare
Werken heeft in 1981 een onderhands contract afgeslo-
ten met een private firma voor de levering van ortho-
fotoplannen ter vervanging van de stafkaarten.

Voor welk bedrag werd het oorspronkelijke con-
tract afgesloten ? Wat is de stand van uitvoering
van dit contract ? Kan een overzicht gegeven wor-
den van de opeenvolgende contracten en bijakten ?

Wat is het totale bedrag van de vastleggingen die
reeds werden uitgevoerd in het kader van dit con-
tract ? Op hoeveel wordt de reële kostprijs van dit
project geschat bij volledige realisatie van het con-
tract ?

In hoeverre zijn de afgeleverde produkten bruik-
baar voor het departement van Infrastructuur en

Leefmilieu ? Wat is het praktische nut van deze
documenten en waarvoor worden ze aangewend ?

Naar ik vernam, bereidt een werkgroep van het
betrokken departement de aankoop voor van ortho-
foto’s op schaal U25.000  en dit in het kader van het
lopende contract. In hoeverre past dit nog binnen
de oorspronkelijke opzet van het contract en wat
zijn de conclusies van deze werkgroep ?

In welke mate passen deze contracten in de strategie
inzake de uitbouw van een GIS-Vlaanderen en in
hoeverre zijn deze contracten onderwerp van advies
voor de wetenschappelijke GIS-commissie ?

Antwoord

De toenmalige Vlaamse Executieve besliste aan het
project deel te nemen, daar :

gebleken was dat de Executieve van het Waalse
Gewest een voor haar gunstige samenwerkingsfor-
mule van en met de Nationale regering had verkre-
gen ;

de sector Vlaams Gewest slechts over de gelijksoor-
tige resultaten en gegevens zou kunnen beschikken
voor zover de Vlaamse Executieve bereid was tot
een gelijksoortig samenwerkingscontract Staat-Ge-
west.

Op 2 juli 1981 vond een offerteaanvraag plaats (geen
onderhandse procedure) voor een levering van kleu-
rorthofotoplannen, kleur IR-opnamen en scannerop-
namen.

In de schoot van de Nationale regering was een werk-
groep van deskundigen opgericht om de aangelegen-
heid te onderzoeken en te begeleiden.

Het contract werd goedgekeurd en vastgelegd wat be-
treft het gedeelte ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap en het Wegenfonds, op 3 februari 1981 Wegen-
fonds-nationaal en wat het gedeelte van de Vlaamse
Executieve op 28 mei 1982.

In december 1981 werd dus een eerste overeenkomst
afgesloten voor de levering in 500 exemplaren van 85
orthofotoplans op schaal l/lO.OOO.  Deze overeenkomst
werd afgesloten in de respectieve verhouding van 60
percent (Vlaams Gewest) en 40 percent (Openbare
Werken).

Van de kant van het Wegenfonds ging het hier om een
doortrekking van de opdracht die eind van de jaren
‘80 reeds voor Wallonië opgedragen was en eveneens
voor de helft door het Wegenfonds bekostigd werd en
de helft door het Waalse Gewest.

In december 1982 werd door het Wegenfonds een
tweede overeenkomst afgesloten voor de levering van
330 ortho’s (in 500 ex.) waarop een bijakte  is gevolgd
voor de levering van een tweede reeks van 330 ortho’s
(eveneens in 500 ex.), ditmaal ten laste van het Vlaam-
se Gewest en voor een zelfde bedrag. Deze bijakte
stipuleerde tevens dat door uitwisseling iedere partij
elk 250 exemplaren ontving van de 660 ortho’s.

De overdekking van het Vlaamse Gewest bedraagt (op
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schaal l/lO.OOO)  in totaal 794 ortho’s. Om dit aantal te
vervolledigen werd het resterend aantal van 49 ortho’s
bijbesteld in 1991. Deze overeenkomst werd toen bij
wijze van verrekening op het contract afgesloten.

Bedragen : vastleggingsvisa

eerste overeenkomst 24.675.475 frank (excl. BTW)
tweede overeenkomst : 99.849.906 frank (+ BTW)
(330 ortho’s)
bijakte (330 ortho’s) : 99.849.906 frank (+ BTW)
verrekening (49 ortho’s) : 14.826.207 frank (+ BTW)

Stand van het contract :

- De levering van 794 ortho’s (op schaal l/lO.OOO) in
500 exemplaren is volledig beëindigd ; dit vertegen-
woordigt 95 percent van het contract ; voor de ove-
rige 5 percent zie verder bijakte N.3 en 4 bij over-
eenkomst (122).

Overzicht van de opeenvolgende contracten en bijak-
ten :

Bij de vermelde overeenkomst werden de volgende
administratieve bijakten aan de basisovereenkomst ge-
voegd :

bijakte N.l bij overeenkomst 1 : (waarde 1.043.440
frank + BTW)

-

-

-

waarvan 50 percent ten laste van het Wegenfonds
en 50 percent ten laste van de Vlaamse Gemeen-
schap ;

afgesloten op 15 maart 1984 ;

inhoudelijk betreft het de gelijkschakeling (op kwa-
litatief vlak en inzake prestaties) met de tweede
overeenkomst met 1 (660 ortho’s).

bijakte N.2 bij overeenkomst (1 & 2) :

- administratieve regeling van de naamsverandering
Belfotop in Eurosense.

bijakte N.3 en 4 bij overeenkomst (1 & 2) :

- in de overeenkomst was buiten de levering van de
ortho’s op l/lO.OOO  een residuele post ten bedrage
van 5 percent van de totaliteit voorzien voor de
levering van 2 sets scannerregistratiekleur hardco-
pies ;

- aangezien de administratie het belang daarvan niet
langer onderkende en meer interesse betoonde
voor een inmiddels nuttiger voorkomend produkt,
werd deze prestatie vervangen door de leveringen
van 28 orthofotoplans op schaal U25.000  ;

- deze wijziging werd zonder enige meerkost  over-
eengekomen en valt binnen de daartoe bestaande
bedragen ;

- enkel deze post dient nog te worden uitgevoerd.

Het totale bedrag van de vastleggingen vormt het totaal
van de eerder geciteerde bedragen onder punt l.a.
hetzij in totaal 240.244924  frank (+ BTW) a rato van
50 percent voor beide betrokken partijen. Deze bedra-
gen vormen de basisprijs en zijn te verhogen met de

contractuele herzieningen die op heden een bedrag
vertegenwoordigen van ca. 26 miljoen frank voor het
deel ex-Wegenfonds en evenveel bedragen voor het
deel Vlaams Gewest.

Preciese  vragen :

Het totaal  bedrag (oorspronkeli jk)  bedroeg
24.675.475 frank + BTW.

Het contract is op 5 percent na volledig uitgevoerd.

Zoals reeds vermeld heeft dit contract het voorwerp
uitgemaakt van een bijakte nr. 1 goedgekeurd op
15 maart 1984 waardoor alle bepalingen van de
overeenkomst met het Wegenfonds van 2 december
1982 alsmede alle bepalingen van de bijakte nr. 1
(met het Wegenfonds en het Ministerie van Ruim-
telijke Ordening, Landinrichting en Natuurbehoud
van de Vlaamse Gemeenschap) horend bij deze
overeenkomst van 2 december 1982, alsmede alle
toekomstige bijakten horende én bij deze overeen-
komst van 2 december 1982 en bij de erbijhorende
bijakte nr. 1, integraal van toepassing worden, tenzij
anders bepaald, op de overeenkomst waarvoor de
bijakte wordt opgesteld. Dit geldt dus onder meer
zowel voor de administratieve als technische als fi-
nanciële bepalingen.

Er werd toen een prijsaanpassing gedaan van
521.720 frank + BTW ten laste van de Vlaamse
Gemeenschap en tevens van een zelfde bedrag ten
laste van het Wegenfonds.

De vermelde overeenkomst van 2 december 1982
betreft een contract ten bedrage van 99.849.906
frank + BTW met het Wegenfonds voor het leveren
van kleurorthofotoplannen, kleur IR-opnamen en
scanneropnamen en is vervolledigd met een bijakte
nr. 1 voor eenzelfde aantal prestaties en voor een-
zelfde bedrag.

Zie hierboven.

Deze documenten worden aangewend in alle disci-
plines van het departement, onder meer Wegen,
Waterwegen, Ruimtelijke Ordening, als comple-
mentaire informatie ten opzichte van de stafkaarten
en dit onder meer ter ondersteuning van de dossiers,
zowel in de centrale diensten als in de buitendien-
sten.

Mijns inziens is het praktische nut dat zij omzeggens
dagelijks gebruikt worden in onder meer dossiers
van Ruimtelijke Ordening (BPA’s, gewestplanwijzi-
gingen, beroepsdossiers) en in de sector Openbare
Werken bijvoorbeeld wegentracés, specifieke dos-
siers (bijvoorbeeld Liefkenshoektunnel) .

Ik moge ter zake voornamelijk verwijzen naar het
antwoord dat aan het lid reeds verstrekt werd in
november 1992 op haar vraag om uitleg in de
Vlaamse Raad. Bovendien dient te worden vermeld
dat de werkgroep waarvan sprake zich niet mengt
als dusdanig in de aankoop van de orthofoto’s op
schaal 1/25.000  ; het gaat immers over een wijziging
ten opzichte van het oorspronkelijk produkt die
zonder meerkost  is gebeurd.

De werkgroep treedt wel adviserend en controle-
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rend op over de informatie die op de orthofoto’s
aangebracht zal worden boven op de fotografische
ondergrond (bijvoorbeeld aanduiding - lees bena-
ming - van allerlei nuttige informatie) om de lees-
baarheid en de gebruiksvriendelijkheid van de docu-
menten te kunnen verbeteren.

5. Over de levering van deze orthofotoplans werd be-
slist lang voor er sprake was van GIS-Vlaanderen,
zodat deze contracten bezwaarlijk aan het advies
van deze wetenschappelijke commissie konden wor-
den voorgelegd.

Overigens weze ook vermeld dat de contracten
slaan op analoge orthofoto’s op papieren drager,
terwijl voor een geografisch-informatie-systeem di-
gitale informatie nodig is.

Vraag nr. 290
vau 27 mei 1993
van mevrouw V. DUA

Teledetectie van de kustzone - Contracten met private
firma

Sinds 1977 heeft het ministerie van Openbare Werken
diverse contracten afgesloten met een private firma
voor teledetectie van de kustzone, waarbij strand-,
duin- en golfwaarnemingen worden verricht.

1. Hoeveel contracten werden in het kader van dit
kustteledetectie-project met de bedoelde firma afge-
sloten ? Tot wanneer lopen deze contracten en wor-
den er nog verdere verlengingen in het vooruitzicht
gesteld ? Welke kostprijs werd in de verschillende
contracten overeengekomen ? Kan een overzicht
gegeven worden van de opeenvolgende contracten
en bijakten ?

2. Wat is het totale bedrag van de vastleggingen die
reeds werden uitgevoerd in het kader van de diverse
contracten ? Op hoeveel wordt de reële kostprijs
van dit project geschat bij volledige realisatie van
de diverse contracten ?

3. In hoeverre zijn de afgeleverde meetresultaten
bruikbaar voor het departement Leefmilieu en In-
frastructuur ? Wat is het praktische nut van deze
gegevens en waarvoor worden ze aangewend ? In
hoeverre zijn de meetgegevens betrouwbaar ? Werd
reeds een onderzoek verricht naar de nauwkeurig-
heid van de meetresultaten en wat is daarvan het
resultaat ?

4. Deze metingen worden verricht in het kader van de
kustbeveiliging. In welke mate staan de daarvoor
beschikbaar gestelde budgetten in verhouding tot
de kosten voor de eigenlijke werken voor kustverde-
diging ?

5. In welke mate passen deze contracten in de strategie
inzake de uitbouw van een GIS-Vlaanderen en in
hoeverre zijn deze contracten onderwerp van advies
voor de wetenschappelijke GIS-commissie ?

Antwoord

Door het Vlaamse Gewest werd één contract afge-
sloten.

Het contract loopt tot 24 april 1995. Een beslissing
tot eventuele verlenging moet genomen worden
voor het verstrijken van het contract.

De kostprijzen zijn gebaseerd op deze die geldden
voor het toenmalige nationale ministerie van Open-
bare Werken en die het gevolg zijn van een offerte-
aanvraag.

Er werd één contract goedgekeurd in augustus 1989.
Er werd één bijakte aan het contract goedgekeurd
op 5 mei 1992. Deze bijakte had tot doel de techni-
sche uitvoering van bepaalde prestaties in overeen-
stemming te brengen met de gewijzigde wensen van
het bestuur.

De totale vastlegging met herziening in het kader
van dit contract bedraagt 349.841.571 frank (exclu-
sief BTW).

Geschatte reële kostprijs bij volledige realisatie van
het contract tot op heden :

contractjaar 93/94  (raming) :
contractjaar 94/95  (raming) :
contractjaar 94/95  (raming) :

350 mio frank
74 mio frank
76 mio frank

500  mio frank

(inclusief geraamde herzieningen ; exclusief BTW)

De meetresultaten worden onder meer gebruikt
voor :
-

-

-

-

-

-

-

-

opvolging van de evolutie van strand en duin ;

opvolging van de natuurreservaten in het kustge-
bied ;

studie van de te treffen kustbeschermingsmaat-
regelen ; opspuitingen, bouw strandhoofden en-
zovoort ;

studie van de sedimenttransporten voor de Bel-
gische kust (van belang voor het verkrijgen van
inzicht in de morfologische veranderingen in het
kustgebied en ook voor de keuze van nieuwe
baggerstortplaatsen) ;

bewaking der strekdammen in het kader van de
verzekeringsovereenkomst ;

optimalisatie van de baggerinspanningen ;

levering van gegevens voor de Internationale
Zwincommissie, Interreg-programma’s enzo-
voort ;

de opvolging van projecten binnen de Dienst der
Kusthavens.

Zonder deze meetgegevens is het niet mogelijk om
een efficiënt beheer van het kustgebied te doen.
Wat de aanwending betreft verwijs ik naar het ant-
woord op de vorige vraag.
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Tot op heden hebben we kunnen vaststellen dat
deze meetgegevens steeds betrouwbaar waren en in
overeenstemming zijn met de contractuele voor-
waarden ter zake.

Het bestuur beschikt niet alleen over de mogelijk-
heid op gelijk welk ogenblik de werkzaamheden van
de firma te controleren, wat reeds geschiedde, maar
heeft reeds dikwijls de meetresultaten met resulta-
ten afkomstig van andere bronnen geconfronteerd.
Hieruit blijkt dat de bereikte nauwkeurigheid steeds
uitstekend was.

4. De metingen worden niet alleen verricht in het ka-
der van de kustbeveiliging, doch ook voor andere
toepassingen zoals onder punt 3 hierboven uiteenge-
zet. Niet het volledige budget, doch ongeveer 55
percent ervan wordt aangewend voor de kustbevei-
liging. Dit bedrag vertegenwoordigt ca. 15 percent
van het budget beschikbaar voor de eigenlijke kust-
verdediging.

5. Het contract heeft betrekking op de uitvoering van
metingen in een smalle kuststrook die grotendeels
aan snelle veranderingen onderhevig is.

Het betreft niet de aanmaak van een thematische
kaart, die geënt moet worden als een laag op een
referentie- of basiskaart GIS.

Vraag nr. 323
vau 25 juni 1993
van de heer H. VAN DIENDEREN

Binnenscheepvaart - Capaciteit kanalen

Er groeit een maatschappelijke consensus dat de mi-
lieu- en energievriendelijke binnenscheepvaart meer
moet worden gebruikt voor het goederentransport.

Weet de minister per kanaal wat de maximale capaci-
teit en wat de huidige benutting is ? Kan hij dat mede-
delen ?

Indien niet, waarom zijn daarover geen studies ge-
maakt ?

Bestaan er studies over de toename van de maximale
capaciteit indien bepaalde knelpunten worden wegge-
nomen ? Wat zeggen die studies ?

Antwoord

Hierna volgt een overzicht van de huidige trafieken op
de voornaamste Vlaamse vaarwegen (in -miljoen ton) :-

- Schelde-Rijnverbinding 5 6
- Albertkanaal 16
- Kanaal Bocholt-Herentals 335
- Kanaal Brussel-Rupel 8
- Kanaal Gent-Terneuzen 2 4
- Ringvaart om Gent 13
- Kanaal Gent-Brugge 1,5
- Kanaal Roeselare-Leie 2,5
- Boven-Schelde (gekanaliseerd) 8
- Leie (gekanaliseerd) 4

De capaciteit van deze vaarwegen is de volgende :

- Schelde-Rijnverbinding Klasse VI
- Albertkanaal Klasse VI
- Kanaal Bocholt-Herentals Klasse II a III
- Kanaal Brussel-Rupel Klasse VI
- Kanaal Gent-Terneuzen Klasse VI
- Ringvaart om Gent Klasse V
- Kanaal Gent-Brugge Klasse III à IV
- Kanaal Roeselare-Leie Klasse IV
- Leie Klasse 1 à IV
- Boven-Schelde Klasse IV

Deze klassen stemmen overeen met volgende scheeps-
typen
- Klasse 1 : tot 300 ton
- Klasse II : tot 600 ton
- Klasse III : tot 1.000 ton
- Klasse IV : tot 1.350 ton
- Klasse V : tot 2.000 ton
- Klasse VI : meer dan 2.000 ton.

Alle Vlaamse vaarwegen kunnen een belangrijke toe-
name van de trafiek verwerken. Uitgezonderd de Leie
en het kanaal Gent-Brugge is een verdubbeling tot
verdrievoudiging mogelijk. Een verhoging van de tra-
fiek op de Leie en het kanaal Gent-Brugge is om infra-
structurele redenen, erg beperkt.

De trafiek via de waterwegen wordt beïnvloed door
tal van elementen. Dit aspect zal in de studie Splasch
2002 worden verwoord. Het infrastructureel element
is er één van.

Dit element beïnvloedt de grootte van de schepen (cf.
de klasse) die kunnen ingezet worden op een bepaalde
vaarwegverbinding. Op dat vlak bepaalt de smalste
doorgang de capaciteit van het hele kanaal.

Het niet homogeen zijn van ons vaarwegennet wordt
als een belangrijke hinderpaal ervaren voor een gemak-
kelij k gebruik.

Vandaar dat op dat vlak de nodige inspanningen ge-
beuren. Vermits de grootte van het in te zetten schip
rechtstreeks de kostenstructuur van het transport via
de waterweg beïnvloedt, wordt via deze hefboom ook
de aantrekkingskracht van de waterweg mee bepaald.
Uiteraard wordt door het wegnemen van knelpunten
ook de capaciteit van de waterweg vergroot.

Onder meer zijn werken aan de gang op volgende
vaarwegen met als doel de respectieve aangegeven
scheepstypen toe te laten :

- Albertkanaal : vaarweg op 4.500 à 9.000 ton ;
- Kanaal Bocholt-Herentals : Klasse III ;
- Kanaal Gent-Brugge : Klasse IV à V ;
- Leie (gekanaliseerd) : Klasse IV.

De neergang van het vervoer van goederen over de
binnenwateren heeft veel oorzaken. Een zeer belang-
rijke oorzaak is ongetwijfeld dat na de Tweede Wereld-
oorlog afgestapt werd van een nochtans eeuwenoud
verschijnsel, met name dat de menselijke bedrijvigheid,
dus ook industriële activiteit, plaatsvond langs de vaar-
wegen. Men stapte over van vestigingen op “natte”
industrieterreinen naar vestigingen op “droge” terrei-
nen. Het vervoer over de weg maakte dit mogelijk, en
omgekeerd nam het vervoer over de weg door de
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weeromstuit alsmaar toe, duidelijk ten nadele van het
vervoer te water. Het is te vrezen dat dit proces onom-
keerbaar is, vooral zolang energie zo goedkoop is als
heden ten dage.

Vraag nr. 350
van 20 juli 1993
van de heer A. VERLINDEN

Ruimtelijke ordening - Klachten bij ombudsman
Vlaamse Gemeenschap

In de uitzending Tussen Hemel en Aarde op de BRTN
verklaarde de onlangs benoemde ombudsman van de
Vlaamse Gemeenschap dat de meeste vragen en klach-
ten van de burgers bij hem handelen over ruimtelijke
ordening. Het valt niet uit te sluiten dat de op dit vlak
aangevoelde onrechtvaardigden een rechtstreeks effect
hebben op het imago van de politici bij de burgers.
Daarentegen is de druk op politici bij het sociaal dienst-
betoon op dat vlak zeer groot, meestal wegens de on-
wetendheid of onkunde ter zake bij de burgers, soms
als het kwaad reeds geschied is, en wegens de geheim-
zinnigheid die op verschillende niveaus in leven gehou-
den wordt.

1. Is de minister op de hoogte van deze uitspraken
van de ombudsman en stemmen ze overeen met de
werkelijkheid ?

2. Denkt hij aan specifieke maatregelen, doelgericht
op de door de ombudsman aangeklaagde toestand ?

3. Zou het betrekken van de verantwoordelijkheid van
de architect, in relatie met de orde van architecten,
in de geldende wetgeving een oplossing kunnen bie-
den voor de meestal bestaande onwetendheid of
onkunde van de burgers ?

Antwoord

1 en 2. De ombudsman stelt, mede op vraag van de
Vlaamse regering, een eerste tussentijds verslag op
voor de periode van 1 januari 1993 tot op heden.
Dit verslag zal ik in samenspraak met het bestuur
Ruimtelijke Ordening en de ombudsman onderzoe-
ken. Indien noodzakelijk zal ik hieraan beleidsmaat-
regelen koppelen.

3. De wet van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw
is momenteel aan herziening toe. Het sterker be-
trekken van de verantwoordelijkheid van de archi-
tect, zowel bij het opmaken als controleren van de
bouwvergunning, is één van de elementen die in dit
kader onderzocht worden. Het in werking treden
van het decreet zal gepaard gaan met een omstandi-
ge informatiecampagne.

Vraag nr. 360
van 29 juli 1993
vau de heer J. DE ROO

Bruggen en wegen in het arrondissement Gent-Eeklo -
Elektriciteits-  en elektronicawerken

Kan de minister een overzicht geven van de werken

die worden gepland en zullen worden uitgevoerd in de
loop van 1993 in verband met wegverlichting, verlich-
ting van bruggen en verkeerssignalisatie in het arron-
dissement Gent-Eeklo, zo mogelijk met opgave van
datum van de aanvraag van de werken, aanbestedings-
bedrag, aanbestedingsdatum, geplande termijn voor
uitvoering en vermoedelijke aanvangs- en einddatum ?

Antwoord

A. Administratie Wegeninfrastructuur en Verkeer

Samen met de volgende wegenwerken en werken
burgerlijke bouwkunde, zijn ook elektriciteitswer-
ken uit te voeren.

- Renovatie- en brandwerende werken aan de
tunnel onder het Zeekanaal in Zelzate (le fa-
se).

Deze werken werden op 16 september 1992
aanbesteed en toegewezen voor een bedrag van
114.635.787 frank. De contractuele uitvoerings-
termijn bedraagt 270 werkdagen ; de aanvang
van de werken is gepland voor 6 september
1993. De voltooiing van de werken wordt tegen
eind 1994 verwacht.

Door het BEEM is, gelijktijdig, de uitvoering
van volgende gespecialiseerde werken gepland :

- Leveren van verlichtingstoestellen : 72 mio.

- Plaatsen van verlichtingstoestellen : 12 mio

- Herinrichten van het kruispunt N 7O/N  449
(de Lozen Boer) in Lochristi.

Deze werken werden op 2 juli 1991 aanbe-
steed en toegewezen voor een bedrag van
17.179.268 frank. De contractuele uitvoe-
ringstermijn bedraagt 85 werkdagen ; de
werken worden op 13 april 1993 aangevat en
zullen in oktober/november  1993 voltooid
zijn.

Door het BEEM zal dit kruispunt uitgerust
worden met driekleurige lichtsignalisatie (2
mio) en openbare verlichting (4 mio).

- Aanpassen van de voetgangersoversteekplaat-
sen van de N 9 (Brussel-Oostende) ter hoogte
van de Tuinbouwschool in Melle.

De aanbesteding van deze werken ging door op
5 mei 1992. De werken werden toegewezen
voor een bedrag van 12.811.812 frank en wer-
den op 5 april 1993 aangevat. De uitvoeringster-
mijn bedraagt 50 werkdagen. De voltooiing van
de wegenwerken wordt in september 1993 ver-
wacht.

Door het BEEM wordt de lichtsignalisatie aan-
gepast (0,8 mio).

Hieraan zijn elementaire werken en leveringen
die verband houden met de signalisatie van de
gewestwegen toe te voegen. Het merendeel
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hiervan wordt uitgeschreven voor het geheel
van de gewestwegen in de provincie Oost-
Vlaanderen, slechts een deel ervan per wegen-
district. Een afsplitsen van deze leveringen en
prestaties voor het gebied van het arrondisse-
ment Gent-Eeklo is wegens het niet-samenval-
len van de grenzen arrondissement/wegendis-
tricten onmogelijk.

De werken en leveringen dienstig voor wegsig-
nalisatie en waarvan sprake hierboven zijn :

- Leveren van wegenverf type A (4 loten/ra-
ming 30,5  mio frank) ; biedingen in te dienen
op 31 augustus 1993.

Leveren van wegenverf type B (4 loten/ra-
ming 22,7  mio frank) ; biedingen in te dienen
op 24 augustus 1993.

- Leveren van verkeersborden (2 lotemraming
30,4  mio frank) aanbesteed op 17 augustus
1993.

- Aanbrengen van wegmarkeringen (7 loten/ra-
ming 24,l  mio frank). Aanbestedingsdata nog
niet vastgesteld.

- Stock aanbesteding voor “allerlei ingrepen
van beperkte omvang aan kruispunten ter
verhoging van verkeersveiligheid”. Deze aan-
besteding ging door op 3 januari 1993 ; ra-
ming van uit te voeren werken : 10 mio frank.

B. Administratie Ondersteunende Studies en Op-
drachten, Bestuur Elektronica, Elektriciteit en Me-
chanica

1. Vernieuwing van de wegverlichting op de R 4
- Ring rond Gent-Kennedylaan

Bestek Y11193C37,  goedgekeurd op 28 juli 1993,
aanbesteding in het 4e kwartaal 1993.
Raming : 45 mio frank.
Voorziene uitvoeringstermijn : 240 kalenderda-
gen.
Vermoedelijke aanvangs- en einddatum : nog
onbekend.

2. Vernieuwing van de wegverlichting op de E 17
vak Nazareth-Zwijnaarde

Bestek Y11/93C39.
Aanbesteding in het 4e kwartaal 1993.
Raming : 46,8  mio frank.
Voorziene uitvoeringstermijn : 240 kalenderda-
gen.
Vermoedelijke aanvangs- en einddatum : nog
onbekend.

3. Herplaatsen van de wegverlichting langs de on-
verplichte zones van E 40 - vak St.-Lievens-
Houtem - Aalter

Bestek Y11/93C40.
Aanbesteding in het 4e kwartaal 1993.
Raming : 25,4  mio frank.
Voorziene uitvoeringstermijn : 240 kalenderda-
gen.
Vermoedelijke aanvangs- en einddatum : nog
onbekend.

4. Verkeerssignalisatie

a.

b.

Verlichting van oversteekplaatsen voor voet-
gangers

- Gent : N 60 t.b.v. kmpt. 0,4  - Lodewijck
Ledeganckstraat - school - universiteit
- congrescentrum ;

- Gent : R 40 t.b.v. kmpt. 10,5  - Rooi-
gemlaan kruispunt met Violierstraat en
Bellefleurstraat ;

- Sint-Denijs-Westrem : N 43 t.b.v. kmpt.
4,6  tussen de tunnel onder de spoorweg
en de brug in E 40 over de N 43 ;

- Wetteren  : N 42 t.b.v. kmpt. 0,9  - school
,,Mariagaard”  in de onmiddellijke omge-
ving van de op- en afrit van de E 40 ;

- Evergem : N 456 t.b.v. kmpt. 4,8  -
kruispunt met de Spoorwegstraat.

De studie is in uitvoering.
Raming :  0,5  mio frank per installatie.
Uitvoering in 1994.

Driekleurige verkeerslichten en inwendig
verlichte signalering

Alle aanvragen voor driekleurige verkeers-
lichten en inwendig verlichte signalering wor-
den onderzocht door de Adviesgroep voor
de Verkeersveiligheid op de Vlaamse Ge-
westwegen. In het geval van gunstig advies
wordt de plaatsing opgenomen op het uitvoe-
ringsprogramma .

De uitvoering gebeurt in het kader van de
lopende aannemingsopdrachten.

Vraag nr. 361
van 2 augustus 1993
van de heer M. CAPOEN

Duingebied in Koksijde - Werken door de luchtmacht

De gemeente Koksijde prijst zich gelukkig met de ves-
tiging, op haar grondgebied, van de luchtmachtbasis
Koksijde. Hoewel de relaties tussen de luchtmach-
toverheden, gemeenteoverheden en bevolking opti-
maal verlopen, kan uiteraard niet worden vermeden
dat er soms wrijvingen ontstaan, zoals in het hierna
vermelde geval.

De krijgsmacht gebruikt onder meer een gedeelte duin-
gebied, ingevolge luchterfdienstbaarheid gevestigd bij
koninklijk besluit van 23 augustus 1939, bevestigd bij
wet van 16 juni 1947. De duin maakt deel uit van een
unieke binnenduinstrook, een kostbaar te koesteren
goed aan onze Vlaamse kust.

Blijkens een vergunning verleend door de gemeente
Koksijde op 15 oktober 1992, schijnt thans de militaire
overheid van plan te zijn de hoogstammige bomen in
dit duingebied af te toppen. Er gaan zelfs geruchten
over plannen om de volledige zone, inclusief de typi-
sche laaggroei en unieke duinenflora, volledig te nivel-
leren en met de grond gelijk te maken.
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Tussen de eigenaar van het gebied en de militaire over-
heden zou daarover grote onenigheid zijn gerezen. Te-
recht wenst de eigenaar, daarin ondersteund door na-
tuurminnend Vlaanderen, dat de militaire overheden,
zoals andere overheden, minstens evenveel zorg voor
ons uniek natuurgoed moeten betonen dan om het
even welke andere burger.

De betreffende zones vormen de laatste plaatsen aan
de Vlaamse kust waar polder en duin op aanschouwe-
lijke wijze in elkaar overgaan. Het is ons aller plicht
om deze waardevolle erfenis gaaf en ongeschonden
over te dragen aan de komende generaties.

1. Kan de minister zijn bevindingen geven omtrent wat
hierboven is uiteengezet ?

2. Zijn de militaire overheden voor het uitvoeren van
nivelleringswerken, aftoppen van bomen enzovoort,
onderworpen aan dezelfde reglementeringen als an-
dere burgers, gezien in casu de werken gebeuren
op private gronden ?

3. Moet een onderscheid worden gemaakt tussen de
noden van erfdienstbaarheden gelegd voor privaat
of militair luchtvaartverkeer ?

4. Welke maatregel zal de minister nemen om ervoor
te zorgen dat dit uniek stuk duingebied ongeschon-
den wordt bewaard ?

Antwoord

Bij het Bestuur van de Ruimtelijke Ordening, bui-
tendienst West-Vlaanderen is een bouwaanvraag in
behandeling voor het aftoppen van bij benadering
250 hoogstammige bomen door de krijgsmacht.

De gemachtigde ambtenaar neemt zich voor voor-
alsnog een vergunning in toepassing van artikel 8
te verlenen. Opgemerkt weze dat het bestuur van
Natuurbehoud- en Ontwikkeling principieel gunstig
advies heeft uitgebracht, gelet op de bestaande erf-
dienstbaarheden van het militair domein en de vei-
ligheidsoverwegingen .

Militaire overheden zijn net zoals andere overheden
en particulieren onderworpen aan de wet van 29
maart 1962 betreffende de ruimtelijke ordening, in-
dien zij werken uitvoeren die onder toepassing val-
len van deze wet.

Deze aangelegenheid valt buiten de bevoegdheid
van het Bestuur van de Ruimtelijke Ordening.

Aan het Bestuur van de Ruimtelijke Ordening werd
de opdracht gegeven in afwachting van de uitvoe-
ringsbesluiten van het duinendecreet, alle bouw- en
verkavelingsaanvragen die gelegen zijn binnen de
woon- en recreatiegebieden, en die derhalve de
grootste bedreiging vormen, met de meeste omzich-
tigheid te behandelen, daarbij oog hebbend voor de
grote natuurwaarden van de duingebieden in het
algemeen.

VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR EN
BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 137
van 22 juni 1993
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

BRTN-radioprogramma’s - Vlaamse dialecten

Ooit zond de openbare omroep radioprogramma’s uit
in het Platdiets, het Limburgs dialect dat in Overmaas
wordt gesproken. Ook het Westhoekse dialect, dat in
Zuid-Vlaanderen (Frans-Vlaanderen) wordt gespro-
ken, kwam in radioprogramma’s van de openbare om-
roep aan bod.

Kan de minister mij meedelen of de BRTN op dit
ogenblik nog regelmatig uitzendingen verzorgt ten be-
hoeve van de inwoners van in Wallonië achtergebleven
streken of van Zuid-Vlaanderen ? Mocht dit niet zo
zijn, bestaan er dan plannen ter zake ?

Is de minister het ermee eens dat er alleszins een wan-
verhouding is bij de openbare omroep tussen de pro-
gramma’s bestemd voor vreemdelingen in Vlaanderen
en die voor Vlamingen “van over de schreve” ? Heeft
hij de BRTN hierop reeds attent gemaakt ?

Antwoord

De BRTN deelt mij mee dat de omroep al jaren geen
programma’s meer uitzendt voor vreemdelingen, om-
dat ervan uitgegaan wordt dat de migranten deel uitma-
ken van onze maatschappij en als zodanig ook in de
programmatie aan bod komen. Van een wanverhou-
ding tussen programma’s voor vreemdelingen en pro-
gramma’s voor Vlamingen “van over de schreve” kan
geen sprake zijn.

De BRTN zendt ook geen programma’s meer uit in
het dialect. Het streefdoel is radioprogramma’s maken
die voor iedereen toegankelijk zijn. Dat betekent niet
dat dialecten volledig uit de programmatie geweerd
worden. In interviews, sketches enzovoort is nog gere-
geld dialect te horen, maar de BRTN wenst geen get-
to’s in te bouwen in de programmatie. Er bestaan dus
ook geen plannen om in de toekomst met dergelijke
uitzendingen te starten.

Vraag nr. 141
van 2 juli 1993
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Gemeentevlag Linkebeek - Verplicht ontwerp

Ik verneem dat de gemeente Linkebeek, na jarenlang
geen gevolg te hebben gegeven aan het decreet van
1977, uiteindelijk een vlag werd opgedrongen. Ze is
ontworpen door de Vlaamse Heraldische Raad.

Kan de minister mij meedelen of aan die procedure
kosten zijn verbonden ?

Zullen die desgevallend verhaald worden op het ge-
meentebestuur ?
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Hoe komt het dat de weigering van Linkebeek om
uitvoering te geven aan bovengenoemd decreet, zolang
werd gedoogd ?

Antwoord

Artikel 3 van het decreet van 28 januari 1977 houdende
vaststelling van het wapen en de vlag van de gemeenten
voorziet in het van ambtswege optreden van de minis-
ter wanneer een gemeente nalaat zelf een wapen en
vlag vast te stellen en ter bekrachtiging voor te leggen.
In het kader van zijn adviserende opdracht maakt de
Vlaams Heraldische Raad in dergelijke gevallen een
heraldisch verantwoord ontwerp op. Aan deze proce-
dure zijn geen kosten verbonden, zodat ook geen kos-
ten verhaald moeten worden.

Van de procedure waarbij van ambtswege wordt opge-
treden, is in het verleden slechts bij uitzondering ge-
bruik gemaakt. In de meeste gevallen was de nalatig-
heid van gemeentebesturen immers zelden te wijten
aan onwil en kan, na overleg, overeenstemming wor-
den bereikt. Overigens neem ik aan dat mijn voorgan-
gers de autonome beslissingsbevoegdheid van de ge-
meenten dienaangaande maximaal hebben willen res-
pecteren, omdat het uiteindelijk gaat om symbolen die
voor hun eigen gebruik bestemd zijn. Bij mijn ambts-
aanvaarding heb ik echter vastgesteld dat enkele ge-
meenten, waaronder Linkebeek, een kennelijke onwil
aan de dag legden en dat het dus nodig was om gebruik
te maken van mijn bevoegdheid om voor de gemeenten
van ambtswege een wapen en vlag vast te stellen.

Vraag nr. 142
vau 6 juli 1993
vau de heer F. VAN DEN EYNDE

BRTN-programma Magazine - Overname artikel uit
Markant

Met verwijzing naar het antwoord op mijn vraag num-
mer 102 van 26 maart 1993 (Vragen en Antwoorden,
Vlaamse Raad, 1992-1993, nr. 13 van 17 mei 1993, blz.
714) kan ik bevestigen dat de uitzending van Magazine
van BRTN Radio 3 op 28 februari doorging en niet op
28 maart 1993.

Dit neemt evenwel niet weg dat identiek dezelfde tekst
reeds twee dagen voordien in het tijdschrift Markant
was verschenen, zodat men de uitzending had kunnen
verhinderen.

Graag had ik de volgende, bijkomende vragen gesteld.

1. Kan de minister mij een gedetailleerde kostenopga-
ve voor de uitzending bezorgen ?

2. Zijn er grenzen aan het doorverkopen van produk-
ten gemaakt in opdracht van de BRTN, aan andere
persorganen ? Met andere woorden wanneer is de
vergoeding minimaal genoeg om het produkt verder
te mogen verkopen ?

3. Heeft de BRTN enige vergoeding ontvangen voor
het verschijnen van haar produkt in Markant ? In-
dien niet, zal de BRTN dit nog eisen ?

Antwoord

Magazine is een wekelijks Radio 3-programma dat
wordt uitgezonden op zondag van 10 tot 11 uur. Het
totale exploitatiebudget voor de 52 uitzendingen van
1993 bedraagt 1.115.000 frank. Daarin zijn volgende
begrotingsposten opgenomen :

- erelonen : 650.000 frank
- verplaatsingen : 450.000 frank
- materiaal : 15 .OOO frank

totaal : 1.115.000 frank

Of een auteur nog het recht heeft zijn werk aan derden
door te verkopen, hangt af van de aard van de overeen-
komst die de BRTN met betrokkene sluit. Indien de
BRTN krachtens die overeenkomst alle exploitatie-
rechten verwerft, kan de betrokkene zijn bijdrage niet
meer verder exploiteren. Als de BRTN enkel de uit-
zendrechten verwerft, kan de maker zijn werk zelf nog
op andere manieren exploiteren zonder de BRTN
daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Aangezien de bijdrage van P. De Moor tot stand kwam
op basis van mondelinge afspraken waarbij de exclusi-
viteit niet uitdrukkelijk werd bedongen, kan de BRTN
geen vergoeding eisen voor de publikaties in Markant.

Vraag nr. 147
van 19 juli 1993
van de heer J. GABRIELS

Decreet lokale radio’s - Werkings- en financieel verslag
en eventuele sancties

Het decreet inzake lokale radio’s bepaalt dat lokale
radio’s ten laatste op 31 mei van ieder jaar een wer-
kings- en financieel verslag van het voorbije dienstjaar
moeten doorgeven.

Hoeveel lokale radio’s hebben hun werkings- en finan-
cieel verslag niet voor 31 mei 1993 doorgegeven ?

Welke sancties voorziet het decreet voor die radio’s
die hun werkings- en financieel verslag niet tijdig be-
zorgden ?

Is de minister zinnens sancties toe te passen ? Zo ja,
welke ?

Antwoord

1. Begin juni 1993 hadden 292 erkende lokale radio’s
een volledig werkings- en financieel verslag inge-
diend. 47 lokale radio’s dienden geen verslagen in.
Bij 16 radio’s ontbrak het financieel verslag of wer-
den de gegevens niet conform de goedgekeurde mo-
delformulieren ingevuld.

2. Volgens het decreet van 7 november 1990 houdende
organisatie en erkenning van lokale radio’s, in het
bijzonder artikel 5, punt 14, is het voorleggen van
een werkings- en financieel verslag een voorwaarde
om erkend te blijven.

Het niet inzenden heeft de nietigheid van de erken-
ning tot gevolg. Tot de nietigheid van de erkenning
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kan evenwel slechts worden beslist na een gemotiveerd
advies van de Raad voor Lokale Radio’s (procedure
artikel 9 van het bovenvermelde decreet van 7 novem-
ber 1990 en het besluit van de Vlaamse regering van
24 juli 1991 betreffende de erkenning van lokale ra-
dia’s).

3. Ik verneem dat de Raad voor Lokale Radio’s in
zijn vergadering van 24 juni 1993 kennis genomen
heeft van de lijst van de lokale radio’s die geen of
geen correcte verslagen hebben ingestuurd.

De raad besliste om de radio’s die geen verslag
instuurden, eenmalig uitstel te verlenen tot uiterlijk
31 augustus 1993. Bij het later insturen zal de raad
een geëigende sanctieprocedure inzetten.

De radio’s die geen of geen correct financieel ver-
slag indienden, werden verzocht de correcte gege-
vens in te sturen. 31 augustus 1993 werd hier even-
eens als uiterste datum vooropgesteld.

4. Een sanctie kan ik pas nemen nadat ik ter zake een
advies van de Raad voor Lokale Radio’s heb ont-
vangen. Gegronde adviezen worden gevolgd.

Vraag nr. 149
vau 19 juli 1993
van de heer J. GABRIELS

Raad voor Lokale Radio’s - Opvolgen negatief advies

De Raad voor Lokale Radio’s adviseert de minister
van Cultuur in verband met de naleving van het decreet
door de lokale radio’s.

Bij een negatief advies blijkt dat de desbetreffende
lokale radio het decreet heeft overtreden waardoor
normaal gezien de erkenning moet worden ingetrok-
ken.

Kan de minister meedelen hoeveel negatieve adviezen
de Raad heeft ingediend in 1991, 1992 en tijdens de
eerste zes maanden van 1993 ?

Heeft de minister deze adviezen gevolgd ?

Zo ja, van welke radio’s is de erkenning ingetrokken ?
Zo neen, welke radio’s hebben hun erkenning kunnen
behouden en om welke redenen werd het advies van
de Raad voor Lokale Radio’s niet gevolgd ?

Antwoord

1. De Raad voor Lokale Radio’s heeft tot taak de
minister te adviseren in verband met de organisatie,
de erkenning, de intrekking of schorsing van de
erkenning van de lokale radio’s. De raad vergadert
hetzij op verzoek van de minister, hetzij op eigen
initiatief.

In eerste instantie deelt de raad, ingeval van over-
tredingen, zijn voornemen tot het indienen van een
advies tot schorsing of intrekking van de erkenning
aan de betrokken vereniging mee. Na een bezwaar-
termijn en na onderzoek van het eventueel inge-
diende bezwaarschrift wordt een definitief advies
geformuleerd.

Ook mijn bevoegde administratie adviseert mij om-
trent de betwiste dossiers, soms na de instelling van
een aanvullend administratief onderzoek. In heel
wat gevallen werd vastgesteld dat de door de raad
aangeklaagde tekorten, die normaliter inderdaad de
intrekking van de erkenning tot gevolg moeten heb-
ben, naderhand werden weggewerkt.

Ik moet ook opmerken dat de adviezen van de raad
niet altijd unaniem worden genomen.

2. Aantal negatieve adviezen.

a. In 1992 werden in totaal 44 negatieve adviezen
geformuleerd.

b. 1. 33 negatieve adviezen waren een gevolg van
de overgangsprocedure bepaald in artikel 14
van het decreet van 7 november 1990 houden-
de organisatie en erkenning van lokale ra-
dio’s. Van tien radio’s werd de erkenning in-
trokken omdat zij geen uitzending verzorg-
den :

- Internationaal, Paladijn en Titanic in Es-
sen

- Mercur in Berlaar
- Randstad in Hasselt
- Regio (ex-Mi Amigo) in Zomergem
- Kiss in Damme
- Blitz (ex-Intercity) in Kortrijk
- 104.8 in Huldenberg
- Favoriet FM in Knokke

De overige drieëntwintig radio’s hebben hun
erkenning kunnen behouden omdat de door
de raad geformuleerde tekortkomingen wa-
ren weggewerkt op het ogenblik dat een be-
slissing moest worden genomen. Het betreft :
LRA in Antwerpen, Kempen en Zoe in Zoer-
sel, Maximum en Mechelen in Mechelen,
Vlaanderen in Geel, Lichtaart in Lichtaart,
Muziek in Turnhout, WST in Westerlo, Ha-
geland en Cardinaal in Aarschot, 94 in Tie-
nen, STRO in St.-Truiden, Mystique in Over-
pelt, Caroline en Go in Gent, Brugge en Dee-
jay in Brugge, Orscamp in Oostkamp, Dolfijn
in Zuienkerke, WLS in Kortrijk, Roeselare
in Roeselare en Houtlan in Koekelare. De
tekortkomingen waren gesitueerd ofwel op
het vlak van de originele roepnaam, de onaf-
hankelijkheid van een organisatie met een
commercieel doel, de herkenningsmelodie,
ontbrekende documenten of een combinatie
van één of meerdere van deze punten. Enkel
radio 94 was specifiek. Er was een onenigheid
en afsplitsing binnen de inrichtende V.Z.W. die
later werd bijgelegd.

2. 6 adviezen hadden betrekking op radio’s die
geen uitzendingen verzorgden : Bovelingen
en Heers in Heers, Intercity in Anzegem,
Orscamp in Oostkamp, Deejay in Brugge en
Westpoint in De Panne. Van Orscamp, Bove-
lingen, Heers en Westpoint werd de erken-
ning effectief ingetrokken. Bij Deejay en In-
tercity werd via een aanvullende administra-
tieve controle vastgesteld dat de uitzendingen
hernomen waren.
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3.

4.

4 negatieve adviezen resulteerden uit de door
de raad ingezette procedure tot intrekking
van de erkenning van enkele ex-Contact ra-
dio’s en wel om volgende redenen :

- RDL in Herk-de-Stad, Vlaanderen in
Geel en CRS in Linter. Er werd minimaal
één uitzending via satelliet onder de noe-
mer van radio Contact uitgezonden en pu-
blicitair werd onder het identificatiegege-
ven van radio Contact naar buiten getre-
den.

- Radio Moetoen  in Vilvoorde omdat de
nieuwsuitzendingen van radio Moetoen  en
radio Contact volledig identiek zijn (tijd-
stip, nieuwslezer, omkadering, inhoud).

Aan deze negatieve adviezen werd geen ge-
volg gegeven omdat zowel het bestuur Media
als de Juridische Dienst van WVC van oor-
deel waren dat op basis van de voorliggende
gegevens niet alle bewijsstukken hard konden
worden gemaakt, omdat de overtredingen
waren stopgezet en/of omdat er twijfel be-
stond over de betwiste uitzendingen en over
de verantwoordelijkheid over sommige publi-
katies. Bovendien waren er, wat het aanbren-
gen van het bewijsmateriaal betreft, vragen
gerezen inzake het naleven van de vastgeleg-
de procedureregels.

Eén advies had betrekking op het verkeerd
gebruik van de uitzendtijd door Radio Ant-
werp in Antwerpen. Dit dossier zal samenge-
voegd worden met een nieuwe procedure die
de raad betreffende deze radio in juli jl. heeft
ingezet.

3. In 1993 zijn er tot nog toe 11 negatieve adviezen
uitgebracht.

5 adviezen hadden betrekking op radio’s die geen
uitzendingen verzorgden, namelijk Peer in Peer,
Reydam in Oostkamp, STRO in St .-Truiden,
ROS in Scherpenheuvel en Deejay in Brugge.
In alle gevallen werd de erkenning ingetrokken.

Het vertrouwelijk rapport waarnaar het lid verwijst, is
de BRTN onbekend.

De BRTN heeft derhalve ook geen maatregelen getrof-
fen.

Voor Los Genk, LRA Antwerpen en Herona
Torhout adviseerde de raad de intrekking van
de erkenning omdat het werkings- en financieel
verslag 1991 niet of niet tijdig werd ingezonden.

Vraag nr. 151
van 22 juli 1993
van de heer W. VERREYCKEN

Uit een aanvullende inspectie van de administra-
tie is gebleken dat Herona uitzendingen verzorg-
de die in overeenstemming waren met het de-
creet. Omdat in tussentijd reeds de jaarverslagen
1992 waren ingediend, kan de procedure als af-
gehandeld worden beschouwd.

Antwerps Steenfestival - Overtreding taalwetten

De administratie zal de werking van radio LOS,
waar toch nog vragen bij zijn, in de eerstkomen-
de maanden opnieuw evalueren.

Zoals ik reeds in mijn afzonderlijk schrijven meedeel-
de, heb ik nogal wat problemen met de organisatie van
het Antwerpse Steenfestival, dat met de steun van het
ministerie een Vlaams-oncultureel gebeuren organi-
seert.

1. deGraag vernam ik het bedrag van de subsidie dat
minister reeds toekende aan dit Steenfestival.

Voor LRA was intussen het jaarverslag 1992
eveneens ingediend. Inzake deze radio werd
evenwel reeds een nieuwe procedure gestart.

2. Zal de minister naar aanleiding van de manifeste
overtreding van de taalwetten in de programmabro-
chure deze subsidie opschorten ?

Negatieve adviezen werden uitgebracht ten aan- 3. Welke voorwaarden worden verbonden aan het toe-

zien van radio LRA en Sinjoor in Antwerpen.
Als hoofdreden geeft de raad op dat de exploita-
tie van de radio niet gebeurt door de vereniging
zelf, maar contractueel aan een derde wordt toe-
vertrouwd.

Binnen deze procedure is er ook nog een ver-
deeld advies ten aanzien van radio Brabo in Ant-
werpen, die inzonderheid de toegewezen zend-
mogelijkheden verkeerd gebruikt omdat de radio
eveneens uitzendt op dagen toegewezen aan
LRA en Sinjoor. De raad adviseert deels de in-
trekking van de erkenning, deels het behoud van
de erkenning met het oorspronkelijk toegewezen
zendschema van 2 dagen.

Zodra ik het advies van mijn administratie over
deze dossiers ontvang, zal ik een beslissing ne-
men.

Vraag nr. 150
van 22 juli 1993
van de heer F. VAN DEN EYNDE

BRTN-uitzending Mismeesterd van NV De Wereld -
Gebrek aan objectiviteit en invloed ACOD

In De Standaard van woensdag 30 juni jongstleden kon
ik vernemen dat de inspectie van het secundair onder-
wijs in een vertrouwelijk rapport aan de gemeenschaps-
minister van Onderwijs de BRTN een gebrek aan ob-
jectiviteit verwijt bij het maken van de uitzending Mis-
meesterd van NV De Wereld over de zogenaamde
burn-out  bij leraars. Ook de negatieve invloed van de
socialistische leraarsvakbond ACOD wordt daarin ge-
laakt.

Welke concrete maatregelen omtrent één en ander
werden door de BRTN genomen ?

Antwoord

.
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kennen van enige subsidie, waardoor in de toekomst
dergelijke anomalieën onmogelijk zouden worden
gemaakt ?

Antwoord

1. Naar analogie met 1991 werd ook dit jaar een sub-
sidie van 200.000 frank aan het Steenfestival toege-
kend.

2. Wat de
nisator
pen -
deeld :

overtreding van de taalwetten door de orga-
van het Steenfestival - de stad Antwer-
betreft, kan het volgende worden meege-

De promotie rond het Steenfestival - onder de
vorm van affiches, strooibrieven, pers- en sponsor-
brochures - gebeurde voor zover ik kan nagaan,
eentalig in het Nederlands.

De programmabrochure werd ook in het Neder-
lands opgesteld, maar was vergezeld door een korte
synthese die dit jaar, en in tegenstelling tot de vorige
edities, beperkt is tot het Frans. Dit is volgens de
organisatoren deels te wijten aan technische en fi-
nanciële problemen.

Wat de programmabrochure betreft kan op grond
van vroegere adviezen van de Vaste Commissie
voor Taaltoezicht besloten worden dat het stadsbe-
stuur optreedt als een openbare dienst.

In dat geval moeten de plaatselijke diensten, die
gevestigd zijn in het Nederlandse of het Franse taal-
gebied, de berichten, mededelingen en formulieren
die voor het publiek bestemd zijn, uitsluitend stellen
in de taal van de streek.

Er is echter in een afwijking voorzien voor toeristi-
sche centra. In dat geval moeten mededelingen en
berichten die bestemd zijn voor toeristen, in ten
minste drie talen worden gesteld. Het spreekt voor
zich dat Antwerpen voldoet aan de criteria van een
toeristisch centrum.

Concreet betekent dit dat wanneer, naar aanleiding
van een volgende organisatie van het Steenfestival,
een brochure wordt uitgegeven, dit ofwel in het
Nederlands ofwel in minstens drie talen moet ge-
beuren. In dat laatste geval meen ik dat voorrang
moet worden gegeven aan het Nederlands.

Gelet op het belang van dit festival, met een inter-
nationale inhoud en allure, wat bijzonder goed past
in het kader van Antwerpen ‘93, lijkt het mij even-
wel artistiek verantwoord dat de subsidiëring wordt
behouden.

3. Bij het toekennen van een subsidie zijn de volgende Ik liet toen aan de minister opmerken dat de BRTN,
gebruikelijke regels van toepassing : de kwaliteits- wanneer het gaat om strafrechtelijke feiten zonder po-
beoordeling van het programma en het respecteren litieke inslag, nooit melding maakt van de politieke
van de boekhoudkundige verplichtingen. kleur van de dader wanneer deze op één of andere

Vraag nr. 152
van 22 juli 1993
vau de heer F. VAN DEN EYNDE

BR TN-uitzending Voor de‘ Dag - Onderscheid tussen
Brussel en Vlaanderen

Elke donderdag brengt Radio 1 van de BRTN in de
uitzending Voor de Dag rond kwart voor acht een stuk
dat gewijd is aan de nieuwe films die vanaf die dag in
de bioscopen te zien zijn. Dit was ook het geval op
donderdag 15 juli.

Groot was mijn verbazing toen ik hoorde verwijzen
naar een film die nu in Brussel te zien zou zijn en
binnenkort in Vlaanderen.

Brussel is officieel de hoofdstad van Vlaanderen.

Is de minister van mening dat het verantwoord is dat
de BRTN, wanneer ze het over een culturele materie
beeft, duidelijk de indruk geeft dat er een onderscheid
tussen Brussel en Vlaanderen moet worden gemaakt ?

Antwoord

De BRTN heeft niet de indruk gegeven dat er onder-
scheid tussen Brussel en Vlaanderen wordt gemaakt.

Letterlijk is het volgende gezegd :

“de films van John Cassavetes lopen nog een hele zo-
mer lang in UGC De Brouckère, in Brussel (. . .). Voor
het Ecran Total Filmfestival moet u terecht in de Aren-
berg Galeries, ook in Brussel. Maar later deze zomer
verschuiven die films nog naar Gent en Antwerpen”.

Vraag nr. 153
vau 22 juli 1993
vau de heer F. VAN DEN EYNDE

BR TN-uitzendingen - Vermelden politieke overtuiging
verdachten

Ik verwijs naar mijn vraag nummer 27 van 10 december
1992 (Vragen en Antwoorden, Vlaamse Raad, 1992-
1993, nr. 7 van 8 februari 1993, blz. 340) omtrent het
BRTN-televisiejournaal van 23 oktober 1992 om 19.30
uur waarin melding wordt gemaakt van het oprollen
van een netwerk van vrouwenhandelaars.

De BRTN wist toen te vertellen dat de naam van één
der verdachten vroeger nog op een Vlaams Blok-ge-
meenteraadsverkiezingslijst gestaan had. Dit hoewel
de man voor het overige nooit actief was geweest in
het Vlaams Blok en de partij trouwens enkele maanden
na deze verkiezingen ostentatief verlaten had.
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wijze aanleunt bij een andere politieke partij dan het
Vlaams Blok.

Mijn vraag luidde dan ook of de minister niet van
mening was of de openbare omroep de politieke neu-
traliteit waartoe hij verplicht is, overtreden had.

Het antwoord van de minister luidde toen dat het zeker
niet de eerste keer was dat bij misdrijven ook de poli-
tieke kleur vermeld wordt en dat dit zelfs verantwoord
is als de zaak een brede maatschappelijke relevantie
heeft, wat in de zaak betreffende de vrouwenhandel
zeker het geval was.

Op 26 maart 1993 stelde ik aan de minister mijn vraag
nummer 101 van 26 maart 1993 (Vragen en Antwoor-
den, Vlaamse Raad, 1992-1993, nr. 13 van 17 mei 1993,
blz. 714). Ik deelde hem mee dat in de uitzending NV
De Wereld van de BRTN-televisie van dinsdag 23
maart 1993 de werking van Pajoke werd toegelicht en
dit onder meer met een lang interview met mevrouw
Patsy  Sörensen.

Ik verbaasde mij erover dat in heel de uitzending er
met geen woord gerept werd over het feit dat deze
dame SP-gemeenteraadslid is in Antwerpen. Dit onder
meer omdat het niet ontkend kan worden dat het po-
litiek engagement van mevrouw Sörensen een maat-
schappelijke waarde heeft.

Ik vroeg aan de minister of de BRTN in dit geval in
haar informatieopdracht ten aanzien van de kijker niet
tekort geschoten was.

Het antwoord van de minister luidde als volgt : “Het
gesprek met mevrouw Sörensen handelde uitsluitend
over haar activiteiten binnen Pajoke. Er werd geen
enkele vraag gesteld over de uitvoering van haar man-
daat als lid van de gemeenteraad van Antwerpen. Ik
meen overigens te weten dat mevrouw Sörensen reeds
lang voor de opneming van het mandaat actief begaan
was met de problemen die Pajoke behartigt. Er is geen
duidelijk verband met het mandaat van mevrouw Sö-
rensen en de werking van Pajoke, waar het in de uit-
zending om te doen was. Daarom was een verwijzing
naar het mandaat en het partijlidmaatschap van me-
vrouw Sörensen voor bedoelde uitzending niet rele-
vant .”

Ik stel vast dat voor een paar weken, toen de burge-
meester van Lebbeke in beroep veroordeeld werd we-
gens ongepast sexueel gedrag, de BRTN in de verschil-
lende radio- en TV-nieuwsuitzendingen waarin zij dit
meldden, nooit de naam van de partij van de burge-
meester vernoemd heeft.

Graag vernam ik van de minister wanneer naar zijn
mening de politieke overtuiging van een verdachte
voor de BRTN als dermate relevant kan worden be-
schouwd dat zij deze ook dient bekend te maken wan-
neer zij over de strafrechtelijke feiten waarbij die per-
soon eventueel betrokken is, nieuws brengt.

Antwoord

De precedenten waarnaar het lid verwijst hebben be-
trekking op TV-uitzendingen (journaal en NV De We-
reld). De BRTN bevestigt mij dat in het halfachtjour-
naal van 18 augustus wel degelijk de partij van de
afgezette burgemeester van Lebbeke is vermeld.

Vraag nr. 154
van 22 juli 1993
van de heer H. SUYKERBUYK

Caleidoscope-programma EEG - Initiatieven Vlaamse
regering

Heeft de Vlaamse regering voor 1992 en 1993 initiatie-
ven genomen of bevorderd om in het kader van het
Caleidoscope-programma van de EEG, waarbij cultu-
rele samenwerking bij wijze van netwerken wordt ge-
pland, financiële tegemoetkomingen te krijgen ?

Hoeveel programma’s werden ingediend, met opgave
van de verantwoordelijke instelling of instantie ? Hoe-
veel programma’s werden goedgekeurd ? Welke ?

Indien programma’s niet werden
dit met opgave van redenen ?

goedgekeurd, gebeurt

Langs welke weg kan controle worden uitgeoefend op
de beslissingen - en de daarbij gebruikte motieven -
voor goed- of afkeuring ?

Antwoord

1. Om redenen aangehaald onder punt 2, gingen tot
nu toe van de overheid geen bijzondere initiatieven
uit voor het introduceren van Vlaamse steunaanvra-
gen inzake het EG-programma. Indien de huidige
procedure gewijzigd zou worden, zou in de toe-
komst wellicht kunnen worden overwogen een be-
roep te doen op de bestaande Vlaamse adviescom-
missies.

2. De gebruikelijke EG-procedure bepaalt niet dat
aanvragen noodzakelijk via de Vlaamse overheid
ingediend moeten worden, zodat mijn administratie
slechts uitzonderlijk door de kandidaat zelf of re-
trospectief door de Commissie ingelicht wordt over
zijn kandidatuur en het gevolg dat eraan gegeven
wordt.

Aanvraagdossiers worden meestal door de kandi-
daat rechtstreeks naar de Commissie gestuurd : Cul-
turele Actie, 120, Trierstraat, Brussel.

Voor 1993 en wat deel III van de Caleidoscoop
betreft (culturele netwerken) werden wel vanuit de
EG-lidstaten 248 projecten ingediend zonder nomi-
natie voor Vlaanderen. Binnen het kader van deel
1 (Culturele manifestaties) werden volgende Vlaam-
se projecten in aanmerking genomen : Sarajevo
(Antwerpen ‘93),  Contemporary Project at MUH-
KA (Antwerpen ‘93) en Sfinks Festival (Sfinks Ani-
matie V.Z.W.).

3 en 4. Een eerste schifting van de projecten gebeurt
door de Culturele Aktie D.G. X van de EG, op
grond van vormelijke criteria zoals vermeld in het
Officieel Journaal van de Gemeenschappen. Ver-
volgens worden de projecten geselecteerd door een
Europese jury (24 leden) waarin de heer Carlos
Tindemans de Vlaamse Gemeenschap vertegen-
woordigt. De debatten van deze jury zijn confiden-
tieel en de beslissingen worden collegiaal genomen.
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Vraag nr. 157
van 26 juli 1993
van de heer L. BARBE

Roerend cultureel patrimonium - Europees verdrag

In zijn inleiding bij de bespreking van de uitgavenbe-
groting 1993 stelde de minister voor Cultuur : “De
Vlaamse Gemeenschap verleent haar medewerking
aan de totstandkoming van een degelijk Europees ver-
drag ter bescherming van het roerend cultureel patri-
monium”. (Stukken, Vlaamse Raad, 1992-1993, nr. 15,
blz. 9)

Aangezien België thans het voorzitterschap van de Eu-
ropese Gemeenschap waarneemt, is het duidelijk dat
Vlaanderen een belangrijke invloed kan uitoefenen op
een dergelijk Europees verdrag.

Graag vernam ik van de minister welke stappen de
Vlaamse Gemeenschap op dit terrein reeds gezet heeft
en welke initiatieven de komende zes maanden gepland
zijn.

Antwoord

Het door mij, bij de bespreking van de uitgavenbegro-
ting 1993, in het vooruitzicht gestelde Europese ver-
drag ter bescherming van het roerend cultureel patri-
monium is inmiddels tot stand gekomen.

De Raad van de Europese Gemeenschappen vaardigde
een verordening en een richtlijn uit die deze materie
regelen.

De verordening regelt de uitvoer van cultuurgoederen
buiten het douanegebied van de EG.

De verordening stelt voor de uitvoer van cultuurgoede-
ren een uitvoercertificaat in. Goederen die niet van
een dergelijk certificaat voorzien zijn, mogen niet bui-
ten de grenzen van de Europese Gemeenschap worden
gebracht. Deze certificaten worden verleend door de
lidstaat waar het cultuurgoed zich na 1993 op definitie-
ve en rechtmatige wijze bevond.

De verordening is sinds 1 april 1993 van toepassing.
(Teksten : Verordening EEG, nr. 3911/92  van de Raad
van 9 december 1992 betreffende de uitvoer van cul-
tuurgoederen - PB nr. L 395/1  van 31/12/1992  en
Verordening EEG, nr. 752193  van de Commissie van
30 maart 1993 houdende toepassingsbepalingen van
verordening EEG, nr. 3911192 van de Raad betreffen-
de de uitvoer van cultuurgoederen - PB nr. L 77/24
van 3 1/3/1993).

Binnen het douanegebied van de Europese Gemeen-
schap blijft het verkeer van cultuurgoederen vrij. De
richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap
van 15 maart 1993 kent echter aan de lidstaten waaruit
cultuurgoederen, in overtreding met de nationale wet-
geving inzake bescherming van cultuurgoederen, naar
het grondgebied van een andere lidstaat werden ge-
bracht, een vorderingsrecht tot restitutie van deze goe-
deren toe.

De richtlijn dient uiterlijk tegen 15 maart 1994 in Bel-
gische wetgeving te worden omgezet. (Tekst : richtlijn

93/7/EEG  van de Raad van 15 maart 1993 betreffende
de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmati-
ge wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn
gebracht - PB L 74/74  van 27 maart 1993).

Hieromtrent werd reeds veelvuldig overleg gepleegd
met de Franse Gemeenschap. Concrete voorstellen zijn
momenteel in voorbereiding.

Vraag nr. 161
van 13 augustus 1993
van de heer F. VAN DEN EYNDE

BRTN-berichtgeving begrafenis Koning Boudewijn -
Gebrek aan objectiviteit

Tijdens de kerkdienst bij de begrafenis van Koning
Boudewijn werden ook zogenaamde getuigen aan het
woord gelaten. In het Nederlands gebeurde dit door
Chris De Stoop, auteur van het boek “Ze zijn zo lief,
mijnheer”, en door Paula D’Hondt, voormalig konink-
lijk commissaris voor het migrantenbeleid.

Tijdens de rechtstreekse verslaggeving konden wij van
de BRTN-radio vernemen dat Chris de Stoop een zeer
grote indruk gemaakt had op de menigte die rond de
Sint-Michielskathedraal stond opgesteld.

In de radionieuwsuitzending van 8 uur, de volgende
dag, zondag 8 augustus, die in het kort nogmaals ver-
slag bracht over de belangrijkste evenementen van de
koninklijke begrafenis, werd gemeld dat naast De
Stoop, ook Paula D’Hondt heel wat emoties bij het
publiek losgemaakt had.

Uit een onderzoek meende de VTM nochtans op de
avond van dezelfde zondag te mogen concluderen dat
het optreden van de ex-koninklijke commissaris bij
heel wat Vlamingen in het verkeerde keelgat was ge-
schoten.

Wanneer ik dit laatste en ook de inhoud van het recht-
streeks verslag vergelijk met wat de nieuwsdienst van
de openbare omroep op zondagmorgen wist te vertel-
len, kan ik me niet van indruk ontdoen dat het “pour
les besoins de la cause” was dat de BRTN toen vertelde
dat het optreden van Paula D’Hondt een sterke ontroe-
ring bij de toeschouwers veroorzaakte. Temeer omdat
het Belga-bericht over de begrafenis dit ook niet ver-
meldde.

Is de minister van mening dat een en ander strookt
met de plicht tot objectieve en neutrale verslaggeving
van de BRTN ?

Zo niet, welke maatregelen werden er getroffen ?

Antwoord

Tijdens de rechtstreekse verslaggeving over de uitvaart
van Koning Boudewijn had de BRTN-radio twee jour-
nalisten op het plein voor de Sint-Michielskathedraal.
Zij waren uitstekend geplaatst om uit te maken welke
indruk Chris De Stoop op de daar verzamelde menigte
maakte.

In de nieuwsuitzending van zondag 8 uur is enkel het
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volgende gezegd .* “Toch waren er ook emotionele mo-
menten. Vooral de getuigenissen van Paula D’Hondt
en Chris De Stoop waren erg aangrijpend”. Dit is in
overeenstemming met de objectiviteitsplicht .

VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS EN
AMBTENARENZAKEN

Vraag nr. 207
van 9 juli 1993
van de heer L. STANDAERT

Reaffectatie - Indeling scholen in omschrijvingen

In het besluit van de Vlaamse Executieve van 29 april
1993 betreffende terbeschikkingstelling wegens ont-
stentenis van betrekking, de reaffectatie, de wederte-
werkstelling en de toekenning van een wachtgeld of
wachtgeldtoelage, worden voor wat het secundair ge-
meenschapsonderwijs betreft, scholen ingedeeld in een
omschrijving. Deze omschrijving moet minimaal 500
organiek verantwoorde betrekkingen bevatten.

1. Klopt het dat men aan die 500 kwam naar analogie
met het gesubsidieerd onderwijs waar de inrichten-
de machten ook gemiddeld 500 organiek verant-
woorde betrekkingen zou hebben ?

2. Is hier geen sprake van ernstige discriminatie tussen
de netten wat de personeelsleden betreft, aangezien
dit voor het gemeenschapsonderwijs betekent dat
West-Vlaanderen bijvoorbeeld gewoon in twee om-
schrijvingen wordt opgedeeld en leerkrachten van
het gemeenschapsonderwijs gereaffecteerd kunnen
worden in een veel grotere omschrijving en dus ver-
plicht zijn meer uit te geven aan verplaatsingen en
meer tijd te spenderen aan het overbruggen van
afstanden tussen scholen ?

3. Is er eveneens geen discriminatie tussen de netten
wat tijdelijken betreft, omdat door de grotere om-
schrijvingen tijdelijken het in het gemeenschapson-
derwijs veel moeilijker hebben om reaffectatievrij
te raken ?

4. Kan de minister mij ter staving cijfers bezorgen om-
trent hoeveel organiek verantwoorde betrekkingen
de verschillende inrichtende machten van het gesub-
sidieerd officieel onderwijs, het gesubsidieerd vrij
onderwijs en het gemeenschapsonderwijs inrichtten
in het secundair onderwijs per 1 februari 1992 ?

Antwoord

Het invoeren van het principe van de omschrijving
heeft te maken met de aan het gemeenschapsonderwijs
eigen structuur.

Voorafgaand aan het besluit van de Vlaamse Executie-
ve van 29 april 1992 werden in het rijksonderwijs/ge-
meenschapsonderwijs reaffectaties en wedertewerk-
stellingen georganiseerd binnen dat ene net. Daarbij
was geen sprake van het vrij zijn van reaffectatie of
wedertewerkstelling voor tijdelijke personeelsleden.

Bij het opstellen van het voormeld besluit werd men
geconfronteerd met het gegeven dat de invoering van
het vrij zijn van reaffectatie en wedertewerkstelling
voor tijdelijke personeelsleden een ernstige inkrimping
zou inhouden van de mogelijkheden voor die vastbe-
noemde personeelsleden die terbeschikking gesteld zijn
wegens ontstentenis van betrekking, om een reaffecta-
tie of wedertewerkstelling te verkrijgen. Het immuun
maken van heel wat tijdelijke personeelsleden voor een
reaffectatie of wedertewerkstelling betekent dat de ter
beschikking gestelde personeelsleden zonder functie
zouden blijven.

Hetzelfde geldt voor de ter beschikking gestelde perso-
neelsleden die eventueel meer afstanden in het ge-
meenschapsonderwijs moeten afleggen naar een school
van reaffectatie of wedertewerkstelling. In een net met
een beperkt aanbod is er in principe een grotere sprei-
ding van scholen waarbij de dichtsbijzijnde  school niet
steeds dezelfde soort betrekkingen aanbiedt als de
school van vaste benoeming.

De meeste provinciesteden hebben één KA of KTA,
zodat een reaffectatie of wedertewerkstelling in vele
situaties een verplaatsing inhoudt naar de meest nabij
gelegen provinciestad, voor zover er daar betrekkingen
in te nemen zijn.

Het invoeren van het principe van de omschrijving
houdt dan ook een compromis in tussen enerzijds het
aanbieden van voldoende kansen op reaffectatie en
wedertewerkstelling voor vastbenoemden en ander-
zijds werkzekerheid voor een aantal tijdelijke perso-
neelsleden in het gemeenschapsonderwijs.

Het waarborgen van voldoende kansen op reaffectatie
en wedertewerkstelling is uiteraard ook een budgettai-
re bezorgdheid van de overheid.

Het aantal ingerichte betrekkingen gedurende het
schooljaar 1991-1992 vindt het lid in de tabel hieron-
der :
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Gem. Ond. Ges. Ond. G O 0

1. Leraarsambten
2. Andere dan leraarsambten
Categorie Ambt

9.129,7 32.748,2 4.803

Aantal betrekkingen

2.1. Bestuurs- en onderwijzend - directeur 282
personeel - onderdirecteur 18

- werkplaatsleider 25
- werkmeester 125

2.2. Opvoedend hulppersoneel - opvoeder-huismeester 249
- directiesecretaris 65
- studiemeester-opvoeder 634
- secretaris-bibliothecaris 995

2.3. Administratief personeel - opsteller 5
- klerk 61

649
249
130
395
654
346

2.186
2 6

100
542

113
17
30

115
113

34
301

2
8

73

Vraag nr. 221
van 22 juli 1993

ding gegeven, ook niet bij het departement waar-
over het lid het heeft.

van de heer L. BARBE

Departementale directieraden - Vrijheid van rangschik-
king kandidaten

1. Als de departementale directieraden onder voorzit-
terschap van de diverse secretarissen-generaal de
volledige vrijheid van rangschikking van de kandi-
daten krijgen behalve van degene die hen door di-
verse kabinetten opgelegd zijn, wordt in feite deze
vrijheid dan niet zeer beperkt ?

VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER,
BUITENLANDSE HANDEL EN
STAATSHERVORMING

Vraag nr. 42
van 1 februari 1993

2. Is het juist dat een belangrijk ambtenaar-generaal
bij het departement Economie, Werkgelegenheid
en Binnenlandse Aangelegenheden zich distantieer-
de van bepaalde rangschikkingen ?

van de heer D. RAMOUDT

Vlaamse Vervoermaatschappij - Aankoop VIP-coach

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
L. Van den Brande, minister president van de
Vlaamse regering, Vlaamse minister van Eco-
nomie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en
Externe Betrekkingen.

Wij vernemen dat de Vlaamse Vervoermaatschappij
(VVM) een VIP-coach van het type EOS heeft besteld
en dat dit voertuig ondertussen is geleverd.

Mag ik van de minister vernemen :

1.

Antwoord

of hij ervan op de hoogte is dat hiermee een voertuig
is aangekocht dat in principe bestemd is voor het
uitvoeren van ongeregelde vervoerdiensten en dat
de VVM voor dergelijke vervoerdiensten niet de
nodige vergunningen heeft ;1.

2.

De departementale directieraad geeft aan de be-
voegde minister een advies over benoemingen in
rang 11 en 12. Het advies bestaat uit een rangschik-
king van de kandidaten. De motivering van deze
rangschikking moet blijken uit de notulen van de
directieraad. Na kennisname van dit dossier neemt
de minister een beslissing die hij of zij motiveert.
Elke directieraad is dus volledig vrij in het maken
van zijn advies.

De houding die de verschillende leden van de direc-
tieraden  aannemen bij het tot stand komen van be-
paalde rangschikkingen, behoort tot hun eigen auto-
nomie.

In principe moet de besluitvorming binnen de direc-
tieraden  volgens de consensusprocedure gebeuren.
Dit neemt uiteraard niet weg dat ieder lid zijn per-
soonlijk standpunt kan verdedigen en handhaven.
Desnoods kan er gestemd worden. Voor zover ik
weet, heeft dit niet tot onregelmatigheden aanlei-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

op grond van welke beslissing en door wie dit voer-
tuig werd aangekocht ;

welke opmerkingen de regeringscommissarissen ter
zake hadden ;

welke rendabiliteitsstudie aan de basis van de aan-
koop ligt ;

over hoeveel jaar de VVM dit voertuig zal afschrij-
ven ;

hoeveel autocardagen en kilometers per jaar de
VVM met dit voertuig op jaarbasis denkt te realise-
ren ;

welke commerciële aanwendingen voor dit voertuig
worden gepland ;

welke niet-commerciële aanwendingen voor dit
voertuig worden gepland ;
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9. welke diensten reeds met dit voertuig werden uitge-
voerd sinds de dag van de eerste ingebruikname ;

10. hoe de verliezen die aan de exploitatie van dit
voertuig verbonden zullen zijn, zullen worden ge-
boekt ;

ll. hoe hoog de verliezen zullen mogen oplopen voor-
aleer de minister zal optreden ?

Antwoord

De Lijn heeft recent bij een bestelling van 78 nieuwe
standaardbussen van het type A 600, één autobus door
de Firma Van Hool, een speciale uitvoering laten ge-
ven. Het betreft hier in geen geval een bus van het
EOS-type. Bovendien werd dit voertuig niet aange-
kocht voor het uitvoeren van ongeregelde vervoerdien-
sten.

Deze VIP-bus werd in gebruik genomen op 19 januari
1993 en wordt niet aan derden uitgeleend. De bus
wordt en werd reeds gebruikt voor :

- participaties in manifestaties met deelname van De
Lijn als sponsor of organisator ;

- intern gebruik (raad van bestuur, directie, perso-
neel en relaties).

Krachtens artikel 2 alinea 2 punt 1 van de besluitwet
van 30 december 1946 is voor het vervoer van eigen
personeel met eigen materieel geen ministeriële ver-
gunning vereist. Terzelfdertijd mag de WM ingevolge
artikel 3 van haar decreet tot oprichting van 31 juli
1990 alle activiteiten opzetten waartoe haar personeel,
haar installaties en haar uitrusting kunnen worden aan-
gewend.

Vraag nr. 94
van 3 mei 1993
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Sint-Romboutstoren en -kerk in Mechelen - Subsidies
restauratiewerken

Aan de Sint-Romboutstoren en de Sint-Romboutskerk
in Mechelen worden, meen ik, mede met middelen van
de Vlaamse Gemeenschap, restauratiewerken uitge-
voerd.

Kan de minister mij meedelen hoeveel de Vlaamse
Gemeenschap hiervoor reeds heeft uitgetrokken ?

Wie ontvangt de subsidies ?

Wie is de feitelijke eigenaar van deze monumenten ?

Antwoord

Zowel aan de Sint-Romboutstoren als aan de Sint-
Romboutskathedraal worden restauratiewerken uitge-
voerd met subsidies van de Vlaamse Gemeenschap.

Tot op heden betaalde de Vlaamse Gemeenschap hier-
voor volgende bedragen uit :

- voor de toren : 389.558.615 frank ;
- voor de kathedraal 107.603.055 frank.

De subsidies voor de toren worden betaald aan de stad
Mechelen. De provincie Antwerpen ontvangt de subsi-
dies voor de kathedraal.

De eigenaar van de toren is de stad Mechelen. De
eigenaar van de kathedraal is de metropolitane kerkfa-
briek van Sint-Rumoldus. De provincie Antwerpen
treedt evenwel op als opdrachtgevend bestuur.

Vraag nr. ll2
van 28 juni 1993
van de heer H. VAN DIENDEREN

Multimodale verkeersmodellen Antwerpen - Vragen

In antwoord op mijn vraag nummer 36 van 11 mei 1992
(Vragen en Antwoorden, Vlaamse Raad, 1992-1993,
nr. 2 van 16 november 1992, blz. 69) had de minister
het over de multimodale verkeeersmodellen van Ant-
werpen. Daarmee zouden de mogelijkheden voor snel-
trams en voorstedelij k spoorverkeer kunnen worden
onderzocht.

Hoever staat het met de ontwikkeling van die model-
len ? Zijn er zaken uit te halen voor het voorstedelijk
vervoer ? Welke ?

Op welke manier kunnen gemeentebesturen en vereni-
gingen van burgers de modellen consulteren ?

Antwoord

Voor de multimodale verkeersstudie Antwerpen voor
het personenverkeer wordt een beroep gedaan op het
Nederlandse Randstadmodel, opgemaakt in opdracht
vàn Rijkswaterstaat door het studiebureau DHV. Voor
het goederenvervoer wordt het software-pakket EM-
ME 2 gebruikt. Als zodanig wordt geen eigen model
ontwikkeld, wel worden de bovenvermelde modellen
aangepast aan de Vlaamse situatie.

Aangezien de studie zich momenteel in de eerste fase
van de inventarisatie bevindt, is het nog niet mogelijk
de concrete implicaties voor het voorstedelijk vervoer
te schetsen. Deze mogelijkheden zullen, zoals reeds
eerder gesteld, deel uitmaken van de scenario’s die
worden ontwikkeld en aan de Vlaamse regering ter
goedkeuring worden voorgelegd.

Wat de vraag betreft naar de betrokkenheid van ge-
meentebesturen en burgers bij de studie, kan ik mee-
delen dat de desbetreffende gemeenten via hun inter-
communale betrokken zijn bij de studie (dit is via af-
vaardiging in stuurgroep, projectleiding en teams per-
sonen- en goederenvervoer) en via dit kanaal in kennis
worden gesteld van de onderzoeksresultaten. De auto-
nome toegang tot en het interactief werken met de
modellen door gemeentebesturen is niet voorzien en
niet mogelijk aangezien dit een technische vertrouwd-
heid met deze modellen vereist. De technische specifi-
caties van deze modellen zijn bij de desbetreffende
software-huizen verkrijgbaar.

Ook de betrokkenheid van verenigingen van burgers
bij de studie is contractueel niet gepland. Ook hier
geldt de bemerking dat het werken met de modellen
technische kennis vereist, maar dat het inhoudelijk
consulteren van de modelbeschrijving in principe mo-
gelijk is.
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Vraag nr. 115
van 29 juni 1993
van de heer J. VANDE LANO’ITE

Luchthaven van Oostende - Investeringsprogramma  en
taksen

Voor de luchthaven van Oostende werd een omvang-
rijk investeringsprogramma aangekondigd. Essentieel
in deze investering - althans van overheidswege - is
het aanleggen van een taxibaan en een te ontwikkelen
industrieterrein. Is het mogelijk de kostprijs van deze
investering te geven, de in de begroting ingeschreven
bedragen en de juiste stand van zaken van de (gedeel-
telijke) investering ?

Een tweede deel in het programma is de milieuconve-
nant. Wat is hier de stand van zaken en hoe zal de
verdere procedure verlopen ? Wie zullen bijvoorbeeld
de uiteindelijke contractanten zijn ?

Ten slotte had ik graag vernomen wat de hoogte is van
de diverse taksen die geheven worden, meer in het
bijzonder de vluchttaksen en de taksen per passagier.
Is het mogelijk per maand voor de voorbije twee jaar
het aantal taksplichtigen en de opbrengst te geven ?

Antwoord

1. De investering uit te voeren door de luchthaven
bestaat in de aanleg van een rolbaan  vanaf het uit-
einde van de startbaan naar het te ontwikkelen in-
dustrieterrein.

2. De kostprijs van dit project wordt geraamd als
volgt :
- onteigeningen : 30 mio frank
- aanleg le fase : 80 mio frank
- aanleg 2e fase : 85 mio frank
- verlichting : 25 mio frank

Totaal : 220 mio frank

Dit project is gespreid over vier begrotingsjaren.
Van dit bedrag valt 35,4  miljoen ten laste van de
GOM West-Vlaanderen, in het kader van het im-
pulsprogramma 1993 voor de regio Oostende. Dit
bedrag zal worden aangewend voor de mede-finan-
ciering  van de aanleg van de rolbaan  le fase.

3. Een ontwerp van milieuconvenant, voorbereid door
de administratie (dienst Geregeld Vervoer en Re-
gionale Luchthavens) werd voor het eerst bespro-
ken in het overlegorgaan voor de luchthaven Oos-
tende op 1 december 1992. Bij deze bespreking
werd overeengekomen dat de administratie de ver-
schillende punten van de convenant verder zou uit-
werken en een aantal punten nader zou onderzoe-
ken. Na de zomervakantie zal een nieuwe vergade-
ring van het overlegorgaan kunnen plaatsvinden.

De ondertekenaars zijn degenen die rechtstreeks
verantwoordelijkheid dragen bij de uitvoering van
de convenant. Dit zal bijgevolg afhangen van de
uiteindelijk aanvaarde tekst. Op basis van de ele-
menten die in de huidige stand van zaken werden
onderzocht zijn de betrokken partijen de Vlaamse
ministers bevoegd voor het Verkeer en de Ruimte-

4.

lijke Ordening, het stadsbestuur van Oostende, het
gemeentebestuur van Middelkerke, de GOM West-
Vlaanderen en de Regie der Luchtwegen.

De aard en het bedrag van de luchthavenvergoedin-
gen op de Vlaamse luchthavens komen voor in het
besluit van 24 maart 1993 van de Vlaamse Executie-
ve houdende vaststelling van de luchthavenvergoe-
dingen (Belgisch Staatsblad van 11 mei 1993).

Het aantal taksplichtigen en de opbrengst per
maand kunnen niet worden opgegeven. Vanuit de
beschikbare betalingsgegevens zijn deze bedragen
ook zeer moeilijk interpreteerbaar, omdat de pre-
cieze dag van betaling van een factuur de maandre-
sultaten sterk kan beïnvloeden.

Op jaarbasis bedragen de aëronautische ontvang-
sten :

- voor 1991 : 39.428.000 frank ;
- voor 1992 : 38.287.000 frank.

De aëronautische ontvangsten 1992 zijn onderver-
deeld als volgt :

- landingsgelden : 8.124.000 frank ;
- parking : 2443.000 frank ;
- passagiersvergoeding : 494.000 frank ;
- kasontvangsten : 27.226.000  frank.

Vraag nr. 117
van 6 juli 1993
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Tienjarenplan NMBS - Wijzigingen ten nadele van
Vlaanderen

Enige tijd terug liet de minister via de pers weten dat
hij over een vertrouwelijke nota beschikte waaruit
bleek dat het tienjarenplan van de NMBS zou worden
gewijzigd ten nadele van Vlaanderen.

Ik heb de bevoegde federale minister hierover geïnter-
pelleerd zonder evenwel veel wijzer te worden.

Kan de minister mij meedelen welke wijzigingen het
vertrouwelijke document inhoudt ? Hebben deze wijzi-
gingen een invloed op de afwerkingsdata van de voor-
opgestelde investeringen ? Zijn er investeringen die
werden geschrapt ?

Welke stappen heeft de minister op federaal niveau
gezet om deze zaak aan te kaarten ?

Antwoord

Reeds op 27 maart 1991 gaf de Vlaamse regering nega-
tief advies over het tienjarenplan voor de spoorweg-
investeringen wegens het ontbreken van de uitbouw
van de strategische assen voor reizigers- en goederen-
vervoer in Vlaanderen en de onevenwichtige verdeling
van de investering tussen de gewesten. Het tienjaren-
plan voor de investeringen werd door de federale Mi-
nisterraad goedgekeurd op 19 juli 1991.

Eind 1992 besliste de NMBS om voor 32 miljard frank
rollend materieel aan te kopen. Hierdoor moest het
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tienjarenprogramma herzien worden, wat werd vastge-
legd door de raad van bestuur op 29 januari 1993.

Ten gevolge van deze beslissing wordt het investerings-
programma voor Vlaanderen met 13 miljard terugge-
schroefd, tegenover een vermindering van 6,5  miljard
voor Wallonië.

Luidens de beslissing van de raad van bestuur van de
NMBS komen slechts 39 percent van de spoorwegin-
vesteringen, exclusief de HST, in de rest van deze eeuw
aan Vlaanderen ten goede.

Bovendien worden een aantal, voor Vlaanderen be-
langrij ke, investeringen binnen het investeringspro-
gramma  in de tijd verschoven naar het einde van dit
decennium.

Hierbij denk ik aan de aanleg van het tweede spoor
Landen-Alken, de verbindingsbocht L35/36  in Leuven
met het oog op een directe treinverbinding Limburg-
Brussel, de investeringen op de lijn Oostende-Brugge-
Brussel, de verbinding Schumann-Schaarbeek en de
elektrifikatie van het baanvak Herentals-Neerpelt . Ge-
zien de weinig rooskleurige financiële toestand van de
NMBS, komen deze projecten, zo valt te vrezen, als
eerste in aanmerking voor schrapping. Ik heb dit pro-
bleem aangekaart op de Interministeriële Conferentie
van Verkeer en Infrastructuur van 20 juli 1993. Fede-
raal minister van Verkeer Coëme verzekerde de uit-
voering van het tienjarenplan volgens de overeeenge-
komen 60 Vl/40  W verdeelsleutel. Tevens zal hij een
gedetailleerde regionale balans van de spoorweginves-
teringen opmaken zodat de gewesten in staat gesteld
worden om de evolutie van de uitvoering van het tien-
jarenprogramma op te volgen.

Binnenkort zullen de gewesten meer gegevens krijgen
over de stand van zaken van de uitvoering van het
HST-programma. Uiteraard zal ik ook hierin nauwlet-
tend toezien op de correcte behandeling van het
Vlaamse Gewest.

Vraag nr. 123
van 19 juli 1993
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Verbod vrachtscheepvaart op zon- en feestdagen -
gelijke afwijkingen voor sluizen Albertkanaal

Mo-

Voortaan kunnen de gewesten zelf beslissingen nemen
omtrent afwijkingen van het verbod op vrachtscheep-
vaart op zon- en feestdagen.

Naar verluidt zou het Waalse Gewest maatregelen
overwegen om binnen de kortste keren de zondags-
vaart aan de sluizen van Temaaien en van Ivoz-Ramnet
toe te staan. Dat betekent dat Luik dan een vlottere
uitweg krijgt naar het Julianakanaal, de Rijn en Rotter-
dam.

Om de concurrentiekracht van Antwerpen te vrijwaren
zou het nodig zijn de vijf sluizen op het Albertkanaal
‘s zondags voor het scheepverkeer open te stellen.

Is de minister op de hoogte van deze evolutie ?

Meent hij dat een openstelling op zondag van de slui-
zen op het Albertkanaal aangewezen is ?

Heeft hij reeds richtlijnen in die richting verstrekt ?

Antwoord

Het probleem van het al dan niet toelaten van de
vrachtscheepvaart op zon- en feestdagen behoort tot
de bevoegdheid van de heer T. Kelchtermans, Vlaamse
minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening
en Binnenlandse Aangelegenheden.

Vraag nr. 129
van 22 juli 1993
van de heer A. VERLINDEN

Door Staat bezoldigd personeel - Toelating tot cumu-
latie

In deze periode van toenemende werkloosheid kan het
verlenen van toelating tot cumulatie aan door de Staat
bezoldigd personeel de werkgelegenheid negatief beïn-
vloeden.

1.

2.

Graag had ik vernomen, voor het personeel dat
onder de verantwoordelijkheid van de minister valt,
aan hoeveel door de Staat bezoldigde personeelsle-
den de minister een toelating tot cumulatie verleen-
de sinds het begin van deze legislatuur en ingedeeld
per jaar.

Worden deze toelatingen verlengd ?

N.B. : Deze vraag werd gesteld aan alle Vlaamse mi-
nisters .

Antwoord

Ik verwijs het lid naar het antwoord dat de heer L.
Van den Bossche, Vlaamse minister van Onderwijs en
Ambtenarenzaken, op deze vraag verstrekte.

Vraag nr. 133
van 29 juli 1993
van de heer M. MAERTENS

Jaagpad langs de IJzer en de Lovaart
de Fintele - Verkeersreglementering

tussen Veurne en

De snelle toename de laatste jaren van het fiets- en
wandeltoerisme op het smalle jaagpad van de linker-
IJzerdijk tussen de Uniebrug en de Fintele en de Lo-
vaart tussen Veurne en de Fintele brengt een aantal
problemen met zich mee, waaronder spanningen tussen
het zachte toerisme van wandelaars en fietsers, en het
snellere verkeer van auto’s en wielertoeristen, en dit
vooral op weekends, feestdagen en in vakantieperio-
des. Daarnaast wordt de jaagpaden op zeer veel plaat-
sen als sluipweg gebruikt wanneer zich filevormingen
voordoen op een aantal secundaire wegen in de buurt,
en dit in dezelfde periodes.

Daardoor zijn op korte termijn een aantal aanpassin-
gen van de verkeersreglementering nodig, zoals het
voorzien van plaatselijk verkeer en snelheidsbeperkin-
gen tot 30 km/u.  Het nut van dergelijke aanpassingen
wordt bewezen door de tijdelijke onderbrekingen van
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het jaagpad tussen Tervate en de Dodengang naar aan-
leiding van wegenwerken.

1. Hebben de diensten van de minister deze problema-
tiek onderzocht ? Zo ja, wat waren de conclusies
ervan ?

2. Onder welke voorwaarden kan de minister een aan-
passing van de verkeersreglementering op bedoelde
jaagpaden in de voorgestelde zin invoeren ?

Antwoord

De inrichting van de wegen en de uitrusting ervan met
de geschikte verkeerssignalisering behoort tot de be-
voegdheid van de heer T. Kelchtermans, minister van
Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnen-
landse Aangelegenheden.

Vraag nr. 134
van 29 juli 1993
van de heer M. MAERTENS

Vaarreglementering op de IJzer - Aanpassing

De toename van de waterrecreatie op de IJzer de voor-
bije jaren brengt een aantal problemen met zich mee,
waaronder spanningen tussen de diverse waterrecrea-
tievormen onderling en spanningen in de relatie water-
recreatie-natuurbehoud. Vooral inzake de problema-
tiek van de vaarsnelheidsovertreders zijn nieuwe initia-
tieven noodzakelijk, zoals een aangepaste vaarregle-
mentering, mogelijkheden om de vaarsnelheden objec-
tief vast te stellen en te verbaliseren en aangepaste
informatieborden. De procureur des konings aanvaardt
immers alleen processen-verbaal van overtredingen die
met geijkte toestellen werden geregistreerd en waarbij
de identiteit van de boten via duidelijke registratieken-
tekens op onbetwistbare wijze werd vastgesteld.

Het Algemeen Reglement voor de Bevaarbare Water-
wegen van 15 oktober 1935, in het bijzonder artikel 9,
noch het Bijzonder Scheepvaartreglement voor de IJ-
zer, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 30
november 1951, 17 oktober 1956, 25 september 1957,
17 mei 1972 en 6 juni 1988, komen in onvoldoende
mate aan deze nieuwe problematiek tegemoet, zodat
een aantal wijziging noodzakelijk zijn. Overigens moe-
ten die wijzigingen eveneens gezien worden in het ka-
der van de “Code européen des voies de navigation
interieure” (CEVNI) en van het nieuwe wetsontwerp
betreffende de politie en de scheepvaart, dat reeds
sedert vele jaren hangende is en door de regionalisering
werd vertraagd.

1. Werd dit probleem reeds op de Interministeriële
Conferentie voor Verkeer en Infrastructuur bespro-
ken ? Zo ja, wanneer en met welke conclusies ?

2. Welke maatregelen stelt het departement in dit ver-
band in het vooruitzicht om dit probleem op korte
termijn op te lossen ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
T. Kelchtermans, Vlaamse minister van Open-
bare Werken, Ruimtelijke Ordening en Bin-
nenlandse Aangelegenheden.

Antwoord

De aanpassing van de vaarreglementering op de IJzer
behoort tot de bevoegdheid van de heer T. Kelchter-
mans, Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruim-
telijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden.

VLAAMSE MINISTER VAN TEWERKSTELLING
EN SOCIALE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 55
van 3 augustus 1993
van de heer B. VANDENDRIESSCHE

Integratie van kansarmen - Aanwending bijkomend
krediet

In de middelen- en algemene uitgavenbegroting van
de Vlaamse Gemeenschap van het begrotingsjaar 1993
werd in programma 41.8, Integratie Kansarmen, een
bijkomend krediet van 150 miljoen frank ingeschreven.

Dit zou worden gebruikt om in het kader van een
convenantenbeleid extra impulsen te geven aan het
kansarmoedebeleid en het sociaal urgentieprogramma.

Hoeveel van dit krediet was op 30 juni 1993 aange-
wend ?

Welke convenanten werden afgesloten ? Met welke
gemeenten ? Voor welk bedrag ?

Antwoord

De bevoegde ministers hebben een ontwerp-nota met
betrekking tot de aanwending van het convenantenkre-
diet ter bespreking voorbereid.

Nadat inzake de aanwending van het bijkomend kre-
diet tussen beide bevoegde ministers een consensus is
bereikt, zal een nota aan de Vlaamse regering ter goed-
keuring worden voorgelegd.

Te gepasten tijde zal ik het lid van de inhoud van deze
nota in kennis stellen.

Vraag nr. 56
van 3 augustus 1993
van de heer B. VANDENDRIESSCHE

Kansarmoedebeleid - Sociaal coördinatieteam

In de beleidsnota inzake kansarmoedebeleid naar aan-
leiding van de uitgavenbegroting voor 1993 plande de
minister de oprichting van een sociaal coördinatieteam
als ondersteuning van lokale besturen en VFIK-coördi-
natoren.

Dit team zou in samenwerking met de Vlaamse over-
heid ervoor zorgen dat de knelpunten op lokaal vlak
inzake VFIK werden voorkomen of weggewerkt.

Dit team, dat bestaat uit deskundige bemiddelaars, zou
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bijdragen tot het verstrekken van grotere bekendheid
en onderlinge uitwisseling van goede lokale project- en
programma-ideeën.

Mag ik de minister verzoeken mij te willen meedelen
wanneer dit sociaal coördinatieteam werd geïnstal-
leerd ?

Uit hoeveel personen bestaat dit team en met welke
kwalificatie ?

In welke mate werden reeds goede lokale project- en
programma-ideeën langs dit team door lokale overhe-
den uitgewisseld ?

Antwoord

De bevoegde ministers hebben een ontwerp-nota met
betrekking tot de aanwending van het sociaal coördina-
tenteam ter bespreking voorbereid.

Nadat inzake de opdracht en de positie van het sociaal
coördinatieteam tussen beide bevoegde ministers een
consensus is bereikt, zal een nota aan de Vlaamse
regering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Te gepasten tijde zal ik het lid van de inhoud van deze
nota in kennis stellen.

VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN EN
BEGROTING, GEZONDHEIDSINSTELLINGEN,
WELZIJN EN GEZIN

Vraag nr. 79
van 22 juli 1993
van de heer L. BARBE

Afgevaardigde van Financiën bij GIMV en Gimvindus
- Gebruik veto

Er is bij de GIMV en Gimvindus een afgevaardigde
van Financiën aangesteld.

Kan de minister mij meedelen in welke dossiers hij zijn
veto gebruikte ? (Graag gegevens sinds 1987 met da-
tum van vetostelling).

Antwoord

Artikel 30 van de statuten van de GIMV bepaalt onder
meer dat de afgevaardigde van Financiën beschikt over
een raadgevende stem en dat hij de belangen van het
Vlaams Gewest dient te behartigen, meer bepaald, wat
hem betreft, de zaken met budgettaire en financiële
weerslag voor het Vlaamse Gewest. Hij mag elke be-
slissing opschorten binnen de 3 dagen die hij in strijd
zou achten met de belangen van het Gewest en aange-
ven aan de minister bevoegd voor de Financiën van
het Gewest. Wat Gimvindus betreft, voorheen FNSV,
wordt deze bevoegdheid enkel geput uit het basispro-
tocol dat op 4 september 1989 werd getekend.

In de praktijk is er aan het opschortingsrecht geen
formele toepassing gegeven en dit omdat :

- de commissaris en de afgevaardigde van Financiën
de vergaderingen van het directiecomité steeds kun-
nen bijwonen waarbij eventuele opmerkingen of
bezwaren kunnen worden geformuleerd. In de mate
dat met deze bezwaren rekening werd gehouden,
was er geen aanleiding tot een formeel veto van de
commissaris of van de afgevaardigde van Finan-. . .cien ;

- de raad van bestuur steeds een concensus  betracht
heeft, zodat een formele opschorting door de com-
missaris of afgevaardigde van Financiën nooit nood-
zakelijk is gebleken.

Dit alles verklaart waarom de facto nooit een formele
opschorting van een beslissing van de raad van bestuur
heeft plaatsgehad.

Vraag nr. 82
van 22 juli 1993
van de heer L. STANDAERT

Algemeen Ziekenhuis Vesalius in Tongeren - Niet-
goedkeuring bijwedden directeurs door gouverneur
Limburg

Naar verluidt heeft de gouverneur van Limburg in juni
1992 een besluit uitgevaardigd waarin hij de beslissing
in verband met de bijwedden van de directeurs van
Algemeen Ziekenhuis Vesalius, Hazelereik 51, Tonge-
ren, niet goedkeurt. Deze vereniging heeft de vorm
van een openbaar bestuur, conform de bepalingen van
hoofdstuk XII van de organieke wet op de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

1. Op welke gronden heeft de gouverneur de beslissing
in verband met de bijwedden niet goedgekeurd ?

2. Waarom krijgen de bedoelde directeurs nog steeds
de niet-goedgekeurde bijwedden uitbetaald ?

Antwoord

1. Het besluit van de raad van bestuur van het Alge-
meen Ziekenhuis Vesalius te Tongeren van 12 juni
1991 houdende vaststelling van de bezoldigingsrege-
ling en het vergoedingsstelsel van de directieleden,
werd door de gouverneur van Limburg niet goedge-
keurd in zijn beslissing van 4 juni 1992.

De door de gouverneur ingeroepen gronden waren
onder meer :

- dat nog geen personeelsformatie werd vastge-
steld, terwijl een definitief bezoldigingsstatuut
en vergoedingsstelsel werden vastgesteld waar-
voor geen duidelijke motieven werden gegeven ;

- dat de raad van bestuur in zijn besluit geen reke-
ning hield met wettelijke en ministeriële beschik-
kingen ;

- dat het geldelijk statuut van de directeurs als
overdreven voor kwam.

2. Deze aangelegenheid wordt momenteel door mijn
diensten onderzocht. Ik zal niet nalaten het lid op
de hoogte te brengen van het resultaat van dat on-
derzoek.
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Vraag nr. 83
van 22 juli 1993
van de heer A. VERLINDEN

Zie :
J. Sauwens
Vlaamse minister van Verkeer, Buitenlandse Handel
en Staatshervorming
Vraag nr. 129
van 22 juli 1993
van de heer A. Verlinden
Blz. 1087.

Antwoord

a. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

1. Sinds het begin van de zittingsperiode werd bij
dit departement aan het personeel dat onder
mijn verantwoordelijkheid valt, geen enkele toe-
lating tot cumulatie verleend. Volledigheidshalve
dient hieraan te worden toegevoegd dat in de
vorige zittingsperiode aan 7 personeelsleden van
niveau 1 en aan 1 personeelslid van niveau 2 een
machtiging tot cumulatie van beroepsactiviteiten
buiten de diensturen werd verleend.

2. Volgens artikel 3 paragraaf 2 4de alinea kan de
cumulatiemachtiging worden herroepen, wat
voor bovenvermelde cumulatiemachtigingen niet
gebeurde. Bij de inwerkingtreding van het
Vlaams ambtenarenstatuut zal nagegaan worden
welke cumulatiemachtigingen verder kunnen
worden verlengd.

b. Administratie Financiën en Begroting

1. Sedert het begin van de zittingsperiode werd aan
twee personeelsleden een machtiging tot cumula-
tie van beroepsactiviteiten buiten de diensturen
verleend : een in 1992 en een in 1993.

Aan drie andere personeelsleden was reeds vóór
de aanvang van deze zittingsperiode een machti-
ging verleend.

2. Deze machtigingen werden verleend voor onbe-
paalde duur.

Vraag nr. 84
van 26 juli 1993
van de heer J. VALKENIERS

OCMW Dilbeek - Uren gezins-  en bejaardenhulp

Het OCMW van Dilbeek kreeg voor 1992 slechts 9.772
uren gezins- en bejaardenhulp in het gewoon stelsel,
terwijl het OCMW van Halle 25.406 uren kreeg in het
gewone stelsel en 7.695 uren in het IBF-stelsel en het
OCMW van Vilvoorde 26.255 uren in het gewone stel-
sel. Dit is proportioneel respectievelijk 3 en 2,5  maal
meer dan Dilbeek.

Moeten we ons dan niet afvragen of er niets verkeerd
loopt, aangezien er toch niet zo een groot verschil is
in inwonersaantal ? Kreeg Dilbeek te weinig of over-
drijven de twee steden Halle en Vilvoorde ?

Antwoord

Het OCMW van Dilbeek beschikt inderdaad over een
minder groot contingent subsidieerbare uren gezins-  en
bejaardenhulp dan het OCMW van Halle en dat van
Vilvoorde.

Bij de erkenning zijn er tussen de administratie en elk
van deze drie OCMW’s personeelsbestanden of contin-
genten afgesproken. De laatste jaren hebben die een
beperkte uitbreiding gekregen.

Zowel het OCMW van Vilvoorde als dat van Dilbeek
gebruiken het hun toegewezen contingent ongeveer op.
Het OCMW van Halle daarentegen presteert ruim 20
percent uren meer dan het contingent reikt, en dit met
eigen middelen. Er kan dus zeker niet geoordeeld wor-
den dat de contingenten voor het OCMW van Halle
en dat van Vilvoorde te hoog liggen en dat van het
OCMW Dilbeek te laag.

Tijdens mijn ambtsperiode is er bovendien geen vraag
voor uitbreiding van het contingent ingediend door het
OCMW van Dilbeek.

Ik heb de intentie om de groei die de gezins- en bejaar-
denhulp de laatste jaren gekend heeft ook in 1993 voort
te zetten en de hulp te bevorderen daar waar nodig is
en waar er gebruik van gemaakt wordt. Van een der-
gelijke uitbreiding zal normalerwijze ook het OCMW
van Dilbeek kunnen genieten.

Vraag nr. 85
van 11 augustus 1993
van de heer H. VAN DIENDEREN

Oprichting nieuw ziekenhuis in Brasschaat - Indruising
tegen beddenprotocol

De minister heeft met haar federale en gemeenschaps-
collega’s een beddenprotocol gesloten. Zo’n 1.000 zie-
kenhuisbedden worden afgeschaft en er zijn regels vast-
gelegd om zieken zo lang mogelijk thuis te laten. Dat
betekent daghospitalen, geïntegreerde diensten voor
thuisverzorging.

1. Druist de oprichting van het nieuwe ziekenhuis Kli-
na in Brasschaat niet in tegen de letter en de geest
van dit beddenprotocol ?

2. Zou de omvorming van Sint-Lucas in Ekeren, van
Sint-Jozef in Kapellen en van Vesalius in Brasschaat
tot daghospitalen en rusthuizen met RVT-bedden
met behoud van de eerstelijnsfunctie (kraaminrich-
ting bijvoorbeeld) en van sommige specialisaties zo-
als psychiatrie in Sint-Lucas niet meer beantwoor-
den aan de geest van dit protocol ? Hiervoor is
reorganisatie, maar geen nieuwbouw voor miljarden
nodig.

3. Kan het naburige Palfijn  niet instaan voor de moei-
lijkere gevallen (die tot nog toe in de drie vermelde
ziekenhuizen terecht kunnen) ?

4. Zouden de volksgezondheid en de financiering van
de sociale zekerheid daar samen niet beter van wor-
den ?
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5. Als de openbare financiën met een gezamenlijke
schuld van zo’n 10.000 miljard frank moeten worden
gesaneerd, is de bouw van een nieuwe kliniek dan
nog te verantwoorden ?

Antwoord

1. Wegens besparingsmaatregelen dienen er een aantal
overbodige bedden afgebouwd te worden. Dit werd
door de diverse overheidsinstanties overeengeko-
men in een protocol.

De beddenafbouw gebeurde reeds in Klina in 1988 :
bij de goedkeuring van de fusie werd 25 percent
van het totale beddenbestand afgebouwd.

Dit maakt dat er in Klina vrijwel geen overtollige
bedden meer zijn.

2. De wetgever stelt de minimumgrootte van een zie-
kenhuis op 150 bedden. Maar algemeen wordt nu
aangenomen dat dit te klein is, niet alleen om ren-
dabel te kunnen werken, maar ook en vooral om
de patiënt een voldoende groot diagnostisch en the-
rapeutisch pakket aan te bieden.

Niet-gespecialiseerde verzorging komt heden ten
dage minder en minder voor in de ziekenhuizen :
van een hotel waar zieke mensen verzorgd werden,
is het moderne ziekenhuis geëvolueerd tot een
plaats waar binnen de kortst mogelijke tijd de mees-
te diagnoses kunnen worden gesteld. De niet-gespe-
cialiseerde verzorging waarvan sprake in de vraag
gebeurt tegenwoordig eerder op ambulante basis.

Voor de meer ingewikkelde diagnoses en behande-
lingen is het nodig te werken op één plaats, waar
al de nodige apparatuur en gespecialiseerd perso-
neel aanwezig zijn. Dit geïntegreerd werken is juist
de grote verworvenheid van het moderne zieken-
huis. Dit is goed zowel voor de patiënt als voor de
maatschappij.

De kwaliteit van de menselijke dienstverlening is
niet gebonden aan het aantal bedden maar aan de
persoonsgerichte opvang van de patiënt en aan de
aandacht die men aan de patiënt als mens wil beste-
den.

De goedkeuring van deze beddenconcentratie in de
streek van Noord-Antwerpen houdt in dat de bevol-
king van deze streek voor alle, ook voor meer ge-
specialiseerde behandelingen in eigen streek terecht
kan.

3. De samenwerking tussen de Antwerpse ziekenhui-
zen is voor verbetering vatbaar. Ik ben een groot
voorstander van meer samenwerking tussen de zie-
kenhuizen door onder meer een betere taakverde-
ling .

Wel is het zo dat deze beide ziekenhuizen zich naar
verschillende geografische regio’s richten :

- Jan Palfijn  : Merksem en Antwerpen ;

- Klina : Noord-Antwerpen en deels de Voorkem-
pen tot aan de Nederlandse grens.

Beide ziekenhuizen zijn bovendien volzet,  in die zin
dat het ene ziekenhuis geen werk van het andere
kan overnemen zonder zéér ingrijpende juridische,
organisatorische en architectonische veranderingen.
Dit vereist dat de sterk gemotiveerde wil tot samen-
werken in de twee instellingen op alle niveaus aan-
wezig is. Dit is nu zeker niet het geval.

Zelfs de overname van “de moeilijkere gevallen”
zoals het lid suggereert, is voor het ogenblik niet
haalbaar.

4. De fusie van Klina heeft reeds sedert 1988 bijgedra-
gen aan de verbetering van de financiering van de
sociale zekerheid.

5. Het project Klina is verantwoord : hiervoor verwijs
ik nogmaals naar mijn antwoord op punt 2 en kan
ik het volgende meedelen.

Nieuwbouw is alleszins te verkiezen boven hercon-
ditionering. Niet alleen vallen de kosten van een
herconditionering steevast tegen, zodat de prijs die
van een nieuwbouw benadert, maar bovendien is
het resultaat meestal minder goed. In dit geval zou
dit vrijwel zeker zijn gezien de andere dimensie van
het ziekenhuis.

Het bestaande gebouw wordt zoveel mogelijk ge-
spaard. Na ingebruikname van het nieuwe zieken-
huis naast het Vesaliusgebouw, wenst het OCMW
van Brasschaat, eigenaar van het gebouw, een ande-
re bestemming aan het gebouw te geven in de be-
jaardenzorg. Als de nieuwbouw gerealiseerd is, zal
het bestaande gebouw (bijna) volledig zijn afge-
schreven.

De nieuwbouw wordt opgericht volgens een flexibel
concept dat toelaat latere eventuele nieuwe oriënta-
ties in het ziekenhuiswezen op te vangen.

In Klina wordt geen gemeenschapsgeld verkwist.
Integendeel, door een afbouw van 25 percent van
zijn beddenbestand bespaart dit ziekenhuis meer
dan 100 miljoen frank per jaar voor de gemeenschap
aan mogelijke ligdagen. Indien het nieuwe Klina
niet gebouwd zou worden, zouden belangrijke
werken moeten gebeuren aan elk van de drie be-
staande ziekenhuizen. De kosten hiervan zouden
aanzienlijk zijn. Het samenwerken op één campus
betekent een betere benutting van de voorhanden
zijnde bedden en infrastructuur zoals laboratoria,
operatiekwartieren en radiologieafdelingen. Boven-
dien kan geïntegreerd op een kwalitatief hoge peil
gewerkt worden door een betere taakverdeling.

Vraag nr. 86
van 11 augustus 1993
van de heer L. BARBE

Verlenen van gewestwaarborg - Gegevens

De expansiewetten van 17 juli 1959 en van 30 december
1970 voorzien in de toekenning van de gewestwaarborg
aan bepaalde leningen. Indien de ondernemingen de
afbetalingen van de door het Gewest gewaarborgde
kredieten niet verder aflossen (bijvoorbeeld ten gevol-
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ge van een faillissement), kunnen de financiële instel-
lingen de gewestwaarborg uitwinnen. Het Vlaamse Ge-
west kan nadien - zodra de financiële toestand van
de in gebreke blijvende debiteur het toelaat - de op
grond van de uitwinning van de waarborg betaalde
bedragen terugvorderen van de onderneming.

1. Welke criteria worden er gehanteerd bij het verle-

2

nen van de gewestwaarborg ?

Kan de minister voor de bedrijven die sinds 1987
van de gewestwaarborg genoten hebben de volgen-
de gegevens meedelen :

- de datum van beslissing tot verlenen van gewest-
waarborg ;

- het bedrag ;

- het bedrag dat door de kredietinstelling is uitge-
wonnen ;

- het bedrag dat na uitwinning door het Vlaamse
Gewest wordt teruggevorderd ;

- het bedrag dat na uitwinning reeds door het
Vlaamse Gewest werd teruggevorderd ?

Antwoord

1. Bij het verlenen van de
rekening gehouden met :

gewestwaarborg wordt er

a. het doel van de investeringen ;

b. de voorstellen van de kredietverlenende instel-
ling ;

c. de aard van de aangeboden waarborgen, de rang- Vraag nr. 87
orde en de realisatiewaarde bij gedwongen ver- van 12 augustus 1993
koop ; van de heer J. EEMAN

d. het theoretisch risico dat aan de verrichting ver-
bonden is bij de waarborgverlening door het
Vlaamse Gewest.

Zie :
N. De Batselier
Minister vice-president van de Vlaamse regering, mi-
nister van Leefmilieu en Huisvesting
Vraag nr. 257
van 12 augustus 1993
van de heer J. Eeman
Blz. 1055.

Het aantal aanvragen voor gewestwaarborg evo-
lueert logischerwijze omgekeerd evenredig met de
economische conjunctuur. Dit is terug te vinden in
de evolutie, vermeld in punt 2.

Om het risico voor het Gewest te verminderen,
werd daarom een nieuwe reglementering uitge-
werkt, die de medeverantwoordelijkheid van de in-
dienende kredietinstelling verhoogt en de uitwin-
ningsmogelijkheden inperkt.

2. a. Hierna volgt een overzicht van de behandelde
dossiers

Wet van 17 juli 1959

Aantal Krediet Gewest-
waarborg

1987 6 280.760.000 225.021.000
1988 8 567.320.000 535.320.000
1989 9 400.361.000 395.428300
1990 6 433.000.000 400.250.ooO
1991 12 553.300.000 477.200.000
1992 0 0 0

Wet van 30 december 1970

1987 3
1988 4
1989 0
1990 0
1991 1
1992 3

b . Uitwinningen

97.ooo.ooo 72.000.000
703.000.000 423.000.000

0 0
0 0

30.000.000 25.000.000
2.390.000.000 2.069.000.000

1987 128.300.523
1988 267.836.551
1989 299.582.153
1990 177.299.701
1991 38.314.490
1992 32.754.040

c. Terugwinningen

1987 12.519.545
1988 63.312.044
1989 47.180.074
1990 35.402.251
1991 3.002.085
1992 22.654.211

In geval van opzeg van de kredieten zal de financiële
instelling die de leningen heeft toegestaan, alle vervol-
gingen inspannen en treedt zij ook op voor rekening
van het Gewest.

Indien de financiële instelling, na ontvangst van de
waarborg betaald door het Gewest, nog sommen recu-
pereert, stort zij deze bijdragen door aan het Gewest.

Antwoord

Het gecoördineerd antwoord op deze vraag wordt ver-
strekt door de heer L. Van den Brande, minister-pre-
sident van de Vlaamse regering, minister van Econo-
mie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe
Betrekkingen.

Vraag nr. 88
van 13 augustus 1993
van de heer J. DE ROO

Kinderopvangcentra in Gent-Eeklo - Overzicht

Kan de minister een overzicht geven van de
kinderopvangcentra in de regio Gent-Eeklo ?

erkende
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Antwoord

In de provincie Oost-Vlaanderen werden twee instel-
lingen erkend als kinderopvangcentrum, in uitvoering
van het besluit van 30 juli 1985 (Belgisch Staatsblad
van 7 november 1985) van de Vlaamse Executieve hou-
dende erkenning en subsidiëring van de kinderopvang-
centra, moedertehuizen en kinderdag- en -nachtverblij-
ven.

Kinderopvangcentrum Kinderopvangcentrum
Den Boomgaard Zonneheuvel
Langemunte 10 Kloosterstraat 40
9570 Lierde 9620 Zottegem
Tel. : 055/42.36.53 Tel. : 09/360.41.00

Beide kinderopvangcentra hebben hetzelfde organise-
rend bestuur :

Den Boomgaard V.Z.W.
Dhr. P. De Schutter, afg.-beheerder
Langemunte 10
9570 Lierde
Tel. : 055/42.36.53.

II. VRAGEN WAAROP MET WERD GEANT-
WOORD BINNEN DE REGLEMENTAIRE
TERMIJN (Regl. art. 76,5)

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE
REGERING
VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, KMO,
WETENSCHAPSBELEID, ENERGIE EN
EXTERNE BETREKKINGEN

Vraag nr. 117
van 26 juli 1993
van de heer L. BARBE

Steunmaatregelen scheepsbouw en ijzer- en staalindus-
trie - Verslagen aan Commissie

Inzake de steunverlening aan de scheepsbouw en de
ijzer- en staalindustrie is er respectievelijk een richtlijn
en een beschikking van kracht :

richtlijn 90/684/EEG  van 21 december 1990 betref-
fende de steunverlening aan de scheepsbouw ;

beschikking 3855/91/EGKS van 27 november 1991
tot invoering van communautaire regels voor de
steun aan de ijzer- en staalindustrie.

In beide gevallen worden de lidstaten verplicht op be-
paalde tijdstippen verslag uit te brengen aan de Com-
missie.

1. Wie maakt deze verslagen ?

2. Werden alle verslagen volgens het communautaire
recht tijdig aan de Commissie bezorgd ? Voor welke
was dat eventueel niet het geval ?

3. Wat zijn de belangrijkste elementen van die versla-
gen ?

4. Welke opmerkingen van de Commissie hadden die
verslagen eventueel tot gevolg ?

Vraag nr. 118
van 26 juli 1993
van de heer L. BARBE

GIMV - Ruil VCST-aandelen voor Begemannaandelen

Op 10 april 1992 ruilden de NIM, Sidinvest, Alinvest
en de GIMV hun aandeel van 45 percent in Volvo Car
Sint-Truiden (VCST) in tegen een belang van ongeveer
15 percent in Begemann. Op 14 april 1992 werd er een
call-en-putt overeenkomst afgesloten waarbij de Bel-
gische fondsen zich hebben ingedekt tegenover de per-
soon Joep Van den Nieuwenhuyzen en niet tegenover
de beursgenoteerde groep Begemann.

De Belgische fondsen kunnen pas vanaf 15 april 1995
en tot 30 september 1995 hun Begemannaandelen ver-
kopen, al dan niet op de beurs, of hun aandelen ruilen
voor het belang van 45 percent in VCST, of hun pakket
verkopen aan Van den Nieuwenhuyzen voor 1,375 mil-
jard frank. Het eerste scenario heeft enkel zin als het
Begemannaandeel flink zou stijgen (het aandeel is op
de Amsterdamse beurs van meer dan 100 gulden tot
zo’n 30 gulden gezakt). Het laatste scenario hangt ui-
teraard af van de solvabiliteit van de heer Van den
Nieuwenhuyzen. Men zou uiteraard de aandelen kun-
nen ruilen voor aandelen in de VCST, in de hoop dat
tegen 15 april 1995 het bedrijf niet is leeggezogen. Het
is dus belangrijk dat er een goede omschrijving van de
activa van VCST is.

De NIM zou in dit dossier gemandateerd zijn door de
andere fondsen. In het licht van een mogelijke privati-
sering van de NIM krijgt dit dossier uiteraard een extra
dimensie.

Waarom heeft de GIMV deze operatie uitgevoerd ?

Werd er bij de overeenkomsten van april 1992 inza-
ke VCST ook overgegaan tot een beschrijving van
de activa ? Zoniet,  waarom niet ? Gebeurt dit als-
nog ?

Welke garanties zijn er dat de GIMV bij deze ope-
ratie geen verliezen boekt ?

Wat zijn de consequenties voor de verdere afwikke-
ling van dit dossier als de NIM geprivatiseerd
wordt ?

Vraag nr. 120
vau 2 augustus 1993
van de heer F. DEWINTER

Project Vlaanderen-Europa 2002 - Kostprijs

Op een aantal drukwerken die door de administratie
van de minister-president worden verspreid worden nu
blijkbaar ook kleine zelfklevers met het logo van het
project Vlaanderen-Europa 2002 aangebracht.

Wat is het nut hiervan ?
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Hoeveel zelfklevers werden gedrukt ? Wat is de kost-
prijs hiervan ?

Wat is, meer algemeen, de uiteindelijke totale kostprijs
van dit project ? Op welke post van de begroting stond
deze kost ingeschreven ?

VLAAMSE M I N I S T E R  V A N OPENBARE
WERKEN, RUIMTELIJKE ORDENING EN
BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 358
van 29 juli 1993
van de heer M. MAERTENS

Vaarreglementering op de IJzer - Aanpassing

De toename van de waterrecreatie op de IJzer de voor-
bije jaren brengt een aantal problemen met zich mee
waaronder spanningen tussen de diverse waterrecrea-
tievormen onderling, en spanningen in de relatie water-
recreatie-natuurbehoud. Vooral inzake de problema-
tiek van de vaarsnelheidsovertreders zijn nieuwe initia-
tieven noodzakelijk, zoals een aangepaste vaarregle-
mentering, mogelijkheden om de vaarsnelheden objec-
tief vast te stellen en te verbaliseren en aangepaste
informatieborden. De procureur des konings aanvaardt
immers alleen processen-verbaal van overtredingen die
met geijkte toestellen werden geregistreerd en waarbij
de identiteit van de boten via duidelijke registratieken-
tekens op onbetwistbare wijze werd vastgesteld.

Het Algemeen Reglement voor de Bevaarbare Water-
wegen van 15 oktober 1935, inzonderheid artikel 9,
noch het Bijzonder Scheepvaartreglement voor de IJ-
zer, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 30
november 1951, 17 oktober 1956, 25 september 1957,
17 mei 1972 en 6 juni 1988 komen in onvoldoende mate
aan deze nieuwe problematiek tegemoet, zodat een
aantal wijzigingen noodzakelijk zijn. Overigens moeten
die wijzigingen eveneens gezien worden in het kader
van de “Code européen  des voies de navigation int-
erieure” (CEVNI) en van het nieuwe wetsontwerp be-
treffende de politie en de scheepvaart, dat reeds sedert
vele jaren hangende is en door de regionalisering werd
vertraagd.

1. Werd dit probleem reeds op de Interministeriële
Conferentie voor Verkeer en Infrastructuur bespro-
ken ? Zo ja, wanneer en met welke conclusies ?

2. Welke maatregelen stelt het departement in dit ver-
band in het vooruitzicht om dit probleem op korte
termijn op te lossen ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
J. Sauwens, Vlaamse minister van Verkeer,
Buitenlandse Handel en Staatshervorming.

Vraag nr. 363
van 10 augustus 1993
van de heer E. VANKEIRSBILCK

Gemeentebegrotingen 1993 West- Vlaanderen - Gege-
vens

Mag ik de minister verzoeken mij voor elke afzonder-
lijke gemeente van de provincie WestVlaanderen voor
het begrotingsjaar 1993 de volgende gegevens te willen
verstrekken omtrent hun financiële toestand ?

1. Het aantal opcentiemen in de onroerende voorhef-
fing ;

2. het percentage aanvullende belasting in de perso-
nenbelasting ;

3. de aanslagvoet van de belasting op het tewerkgestel-
de personeel ;

4. de aanslagvoet van de belasting op de drijfkracht
en motoren ;

5. het resultaat van de koptabel  1993 ;

6. het resultaat van het eigen dienstjaar 1993 ;

7. het algemeen resultaat van de begroting 1993.

Vraag nr. 364
van 12 augustus 1993
van de heer J. EEMAN

Zie :
N. De Batselier
Minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting
Vraag nr. 257
van 12 augustus 1993
van de heer J. Eeman
Blz. 1055.

Vraag nr. 365
van 13 augustus 1993
van mevrouw L. MAXIMUS

Ring rond Willebroek - Stand van zaken

In het Willebroekse was iedereen verheugd te veme-
men dat de kredieten voor de afwerking van de ring
rond Willebroek op de begroting van 1993 werden in-
geschreven. Het gaat inderdaad om een project dat
absolute prioriteit verdient, rekening houdend met de
zeer onveilige toestand die in de loop der jaren ont-
staan is op de Mechelsesteenweg die Willebroek volle-
dig dwarst.

Het toenemend personenverkeer maar vooral het ex-
ponentieel groeiend vrachtverkeer maakt de Mechel-
sesteenweg niet alleen tot een levensgevaarlijke ver-
keersader, maar is er bovendien oorzaak van dat deze
provinciale weg op vele plaatsen reeds volledig vernield
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is en dat er gevaar ontstaat voor de onderliggende
rioleringen. Bovendien is de nieuwe Mazda-vestiging,
die aan het traject van de ring gelegen is, aangewezen
op de nieuwe verkeersader.

Ik vernam dan ook graag hoe ver de aanbestedingsbun-
del voor deze werken gevorderd is en voor wanneer
de aanbesteding is gepland.

VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR EN
BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 156
van 26 juli 1993
van de heer L. BARBE

Behoud en restauratie cultureel erfgoed - Wetenschap-
pelijk onderzoek

Het behoud en de restauratie van het cultureel erfgoed
wordt steeds meer een technischwetenschappelijke
aangelegenheid, waarbij derhalve het wetenschappelijk
onderzoek zelf en de verspreiding van de resultaten
van wetenschappelijk onderzoek aan belang winnen.
In de ons omringende landen werden belangrijke on-
derzoeksprojecten in deze sector gestart, waarvan ver-
schillende de steun zouden genieten van de Europese
Gemeenschap.

In eigen land hoort men steeds meer klachten over het
ontbreken van wetenschappelijk onderzoek inzake het
behoud van het cultureel erfgoed, en over de werking
van de (nog nationale) instellingen die op dit vlak een
functie te vervullen hebben.

De Vlaamse regering verbond zich bij de begrotingsbe-
spreking 1993 om “het behoud en de verdere uitbouw
van het cultureel patrimonium te ondersteunen door
toekomstgericht wetenschappelijk onderzoek”.

1.

2.

3.

4.

5.

Op welke wijze wordt het eigen Vlaams weten-
schappelijk onderzoek inzake het cultureel erfgoed
georganiseerd of zal het georganiseerd worden ?

Hoeveel ambtenaren zijn binnen de bevoegde admi-
nistraties belast met wetenschappelijk onderzoek,
en wat zijn hun kwalificaties ?

Werden inzake de conservatie en de restauratie van
het cultureel erfgoed reeds onderzoeksopdrachten
toegewezen aan Vlaamse universiteiten of andere
wetenschappelijke instellingen ? Welke thema’s be-
helzen ze ?

Welke kredieten werden tot op heden voor weten-
schappelijk onderzoek inzake het behoud van het
cultureel erfgoed toegekend ? Aan welke projec-
ten ?

Werden bij de Europese Gemeenschap via of door
de diensten van de minister aanvragen ingediend
tot ondersteuning van het wetenschappelijk onder-
zoek inzake het behoud en de restauratie van cultu-
reel erfgoed ? Welke tegemoetkomingen werden
verkregen en binnen welke EG-programma’s ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
J. Sauwens, Vlaamse minister van Verkeer,
Buitenlandse Handel en Staatshervorming.

Vraag nr. 158
van 10 augustus 1993
van de heer F. VAN DEN EYNDE

BRTN-Radio 1 - Plaatselijke correspondente in Para-
guay

Op 9 mei 1993 vonden er in Paraquay verkiezingen
plaats. In de ochtenduitzending van Radio 1 van de
BRTN van 10 mei werd hierover gerapporteerd door
een plaatselijke correspondente. Haar naam was de-
zelfde als deze van een dame van Nederlandse oor-
sprong die in 1986 wegens terroristische activiteiten in
Zuid-Afrika tot 10 jaar gevangenisstraf werd veroor-
deeld maar die in 1989 na een bemiddeling van de
Belgische minister van Buitenlandse Zaken werd vrij-
gelaten.

Bij haar aankomst op Zaventem verscheurde zij het
document dat zij had moeten tekenen bij haar vrijlating
en waarin zij zich ertoe verbonden had af te zien van
geweldadige acties. Zij bleef daarna zeer actief in ex-
treem-linkse kringen.

Graag had ik van de minister vernomen of het hier om
dezelfde persoon gaat, namelijk Helena Pastoors ?

Zo ja, is de minister van mening dat het past dat de
BRTN iemand als correspondent aanwijst die vroeger
wegens steun aan gewelddadige acties werd veroor-
deeld ?

VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER,
BUITENLANDSE HANDEL EN
STAATSHERVORMING

Vraag nr. 130
van 26 juni 1993
van de heer L. BARBE

Zie :
H. Weckx
Vlaamse minister van Cultuur en Brusselse Aangele-
genheden
Vraag nr. 156
van 26 juni 1993
van de heer L. Barbé
Blz. 1095.

Vraag nr. 131
van 26 juni 1993
van de heer L. BARBE

Koninklijke Commissie Monumenten en Landschappen
van het Vlaamse Gewest - Advies inzake werking

Het besluit van de Vlaamse Executieve van 7 januari
1992 betreffende de samenstelling, de organisatie, de
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bevoegdheden en de werking van de Koninklijke Com-
missie Monumenten en Landschappen van het Vlaam-
se gewest (KCML) coördineert en actualiseert de regle-
mentaire besluiten die voordien de werking van de
KCML regelden. Onlangs heeft de minister een advies
aan de KCML gevraagd over de eigen werking (evalua-
tie) .

1. Wanneer vroeg de minister dit advies aan de
KCML ?

2. Wanneer bracht de KCML dit advies uit ?

3. Wat zijn er de belangrijkste punten uit ?

4. In welke mate heeft de minister hiermee rekening
gehouden bij zijn beleid ?

Vraag nr. 132
van 29 juli 1993
vau de heer M. MAERTENS

WK off-share  voor F-1 raceboten in Oostende - Rechts-
grond

Het WK off-shore voor F-1 raceboten met oefenritten
had een eerste maal plaats in Oostende op 11, 12 en
13 september 1992, en zal opnieuw georganiseerd wor-
den op 10, 11 en 12 september 1993 en ook in 1994
en 1995. De toelating tot deze wedstrijden wordt ver-
leend door het Bestuur van het Zeewezen op basis van
artikel 31 van het koninklijk besluit van 4 augustus
1981 houdende de politie- en scheepsvaartreglemente-
ring op zee, en van het koninklijk besluit van 15 maart
1966 op de pleziervaartuigen.

In het koninklijk besluit van 4 augustus 1981 komt geen
juridische begripsomschrijving voor van de F-1 racebo-
ten, maar wel van pleziervaartuigen. Deze laatste be-
gripsomschrijving komt geenszins overeen met de F-1
raceboten, zodat noch het koninklijk besluit van 15
maart 1966 naar de letter, noch het koninklijk besluit
van 4 augustus 1991 naar de geest op deze wedstrijd
van toepassing kan zijn.

Het koninlijk besluit van 15 november 1935 op de
binnenscheepvaart bepaalt in artikel 59 daarentegen
wel dat alle snelheidswedstrijden tussen motorvaartui-
gen verboden zijn, terwijl het koninklijk besluit van 4
augustus 1991 nergens, ook niet artikel 31, over snel-
heidswedstrijden spreekt. Derhalve mag aangenomen
worden dat mutatis mutandis het koninklijk besluit van
15 november 1935 voor de F-1 snelheidswedstrijden als
voorbeeld gesteld mag worden.

Verder blijken de F-1 wedstrijden strijdig te zijn met
een groot aantal bepalingen uit het koninklijk besluit
van 4 augustus 1981, als daar zijn de artikelen 5 para-
graaf 1, artikelen 7, 9, 21, paragraaf 2 en artikel 37.
Immers, de kustvisserij wordt gehinderd, er blijken
olielozingen te zijn, de hoge snelheid, de geluidsemis-
sie, de uitrusting van de raceboten, en de aanduidingen
blijken niet conform met het koninklijk besluit. Ten
slotte blijken ook de Vlarem II-reglementeringen, en
met name de artikelen 15, 654 en 655 niet te worden
gerespecteerd. Het is dan ook zonder meer duidelijk
dat de rechtsgrond voor de toelating van het WK-Fl
zeer aanvechtbaar is, terwijl een aantal vaststellingen

strijdig zijn met het koninklijk besluit van 4 augustus
1981 en met Vlarem II.

Graag had ik dan ook vernomen :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

of de toelating voor het WK Fl-off-shore enkel werd
gegeven voor 1992 of voor 4 jaar tegelijk ;

welke juridische onderzoeken aan deze toelating
zijn voorafgegaan, gelet op de lacune in de wet ;

op welke juridische begripsomschrijvingen de minis-
ter zich steunt om F-1 raceboten wettelijk als ple-
ziervaartuigen te behandelen en als dusdanig de toe-
lating te verlenen ;

of met de kustvissers contact werd opgenomen om
het economisch impact te onderzoeken, en zo ja,
wat daarvan de conclusies waren ;

of er processen-verbaal werden opgesteld op basis
van de overtredingen van het koninklijk besluit van
4 augustus en de Vlarem II-reglementering, en zo
neen, waarom dit niet is gebeurd ;

wat de voorwaarden waren die de nautisch directeur
van het Loodswezen heeft gesteld om de vergunning
toe te kennen, of de naleving ervan werd gecontro-
leerd, en zo ja, wat daarvan de resultaten waren ;

of de minister, in de gegeven omstandigheden het
niet nodig acht een breed overleg met de visserij en
de milieudiensten te organiseren, om het impact op
milieu en visserij te evalueren of een MER te laten
opmaken ?

Vraag nr. 135
van 29 juli 1993
van de heer H. VAN DIENDEREN

De Lijn - Systeem van eigen busbanen

Door eigen busbanen  poogt De Lijn de commerciële
snelheid van haar bussen te verhogen. Ook privé-auto’s
maken van die busbanen  gebruik, soms zelfs om te
parkeren.

Wat zijn de ervaringen met eigen busbanen  ?

Onder welke voorwaarden werkt dit systeem opti-
maal ?

Zijn er concrete busbanen die in de buurt komen van
dit optimum ?

Welke maatregelen worden er getroffen om het sys-
teem te verbeteren ?

Waar zitten de knelpunten voor een goede toepassing
van dit systeem ?

Vraag nr. 137
van 11 augustus 1993
van de heer H. VAN DIENDEREN

De Lijn-Limburg - Afschaffen lijnen op zon- en feest-
dagen

Op 9 juni heeft de Vlaamse Raad gevraagd dat De
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Lijn maximaal voor alternatieven zou zorgen, indien
bepaalde diensten worden geschrapt.

De Lijn-Limburg heeft een aangepaste dienstregeling
op zaterdagen, zon- en feestdagen uitgegeven die gel-
dig is vanaf 1 augustus 1993. Ik merk daarin dat volgen-
de lijnen zijn afgeschaft op zon- en feestdagen :

10 - Tongeren-Genk ;
18 - Genk-Bilzen-Riemst-Kanne ;
24 - Tongeren-Kanne-Maastricht ;
34e - Bilzen-Tongeren ;
39 - Tongeren-Valmeer-Vroenhoven ;
48 - Hasselt-Peer-Hamonteerpelt .

In geen enkel van die gevallen wordt een alternatief
geboden. De reiziger moet dus maar een auto kopen
of een beroep doen op familie of vrienden met een
auto of op een taxi. Ofwel moet men maar thuis blij-
ven... De beslissing van De Lijn is asociaal en oneco-
logisch.

Welk gevolg is dan gegeven aan de vermelde resolutie
van de Vlaamse Raad ? Aanvaardt de minister dat De
Lijn-Limburg deze resolutie naast zich neerlegt ? Als
de minister niet optreedt, lapt ook hij een resolutie

van de Vlaamse Raad, van de verkozenen van de be-
volking aan zijn laars. Of treedt de minister op ?

Vraag nr. 138
van 12 augustus 1993
van de heer R. VAN HOOLAND

Stadsgewesten - Mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsbeleid spitst zich toe op de problematiek
van de stadsgewesten, die naar verluidt het voorwerp
zijn van aparte studies.

1.

2.

3.

4.

Voor welke stadsgewesten in Vlaanderen zijn mobi-
liteitsstudies aangewezen, eventueel gestart of
beëindigd ?

Wat zijn de criteria voor de keuze, voor de opdracht
en de planning van de studie en voor de gebiedsom-
schrijving ?

Wat is gebeurlijk de betrokken stadsgewestelijke
gebiedsomschrijving ?

Wie zijn in voorkomend geval de opdrachthouders,
en wat zijn de kosten en de planning ?
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REGISTER

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Blz.

L. VAN DEN BRANDE, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Economie, KMO, Weten-
schapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen

102

104

16.07.1993

20.07.1993

J. De Roo Impulsgebieden - Projecten 1991-1993

L. Van Nieuwen- Bouw twee LPG-tankers - Financieringsvoorstel
huysen

L. Barbé Steunmaatregelen scheepsbouw in ijzer- en staalindustrie - Verslagen
aan Commissie

L. Barbé GIMV - Ruil VCST-aandelen voor Begemannaandelen

1066

1066

117 0 26.07.1993 1093

118 o 26.07.1993

119 02.08.1993

1093

1066E. Van Vaeren- Sociale verdringing  in Vlaams-Brabant - Adviezen van juristen
bergh

F. Dewinter Project Vlaanderen-Europa 2002 - Kostprijs120 0 02.08.1993

121 12.08.1993

122 13.08.1993

123 16.08.1993

1093

1067

1049

1067

J. Eeman

J. De Roo

Uitvoering beleid Vlaamse regering - Beroep op vz. w. ‘s

Wetenschapsbeleid - Evolutie kredieten

F. Dewinter Beleid Vlaamse regering - Advies van gespecialiseerde organen

N. DE BATSELIER, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting

Toxische munitie voor de kust van Knokke-Heist (Paardenmarkt) -
Verwijdering

1049251 02.08.1993 M. Maertens

1050

1051

252

253

02.08.1993 M. Maertens

02.08.1993 J. Peeters

Verbrandingsoven in Menen - Dioxine-uitstoot

Mestoverschotten - Onderzoeken naar fosfaatverzadiging van de
bodem

1052

1054

254

255

03.08.1993 V. Dua

06.08.1993 J. Eeman

Ruilverkavelingsproject in Lokeren - Vragen

Vergunningsplichtige bedrijven zonder vergunning - Toepassing van
artikel 65 van Vlarem

256 11.08.1993 M. Maertens

257 12.08.1993 J. Eeman

258 17.08.1993 A. Denys

Luchthaven van Oostende - Emissies en lawaaihinder 1054

1055

1055

Uitvoering beleid Vlaamse regering - Beroep op V.Z. w. ‘s

Natuurreservaten - Beheer door milieuverenigingen

T. KELCHTERMANS, Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegen-
heden

221 20.04.1993 X. Buisseret Personeel vroegere NV Zeekanaal - Voorstel tot oprichting para- 1068
statale B

262 07.05.1993 G. Annemans Scheldedijkenplan - Stand van zaken 1068

288 27.05.1993 V. Dua Zeebodem en maritieme toegangswegen - Beasac-project 1068

0 onbeantwoord Cl aanvullend antwoord A gecoördineerd antwoord
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289 27.05.1993 V. Dua Wegenfonds Openbare Werken - Orthofotoplannen 1070

290 27.05.1993 V. Dua Teledetectie van de kustzone - Contracten met private firma 1072

323 25.06.1993 H. Van Diende- Binnenscheepvaart - Capaciteit kanalen 1073
. ren

350 20.07.1993 A. Verlinden Ruimtelijke Ordening - Klachten bij ombudsman Vlaamse Gemeen- 1074
schap

358 0 29.07.1993 M. Maertens Vaarreglementering op de IJzer - Aanpassing 1094

359 29.07.1993 M. Vogels Gewestplan Rupelstreek - Uitblijven inherzieningstelling 1056

360 29.07.1993 J. De Roo Bruggen en wegen in het arrondissement Gent-Eeklo - Elektriciteits- 1074
en elektronicawerken

361 02.08.1993 M. Capoen Duingebied in Koksijde - Werken door de luchtmacht 1075

362 06.08.1993 H. De Croo Reclameborden langs de gewestwegen - Nieuwe regelgeving en toe-
passing 1057

363 o 10.08.1993 E. Vankeirsbilck Gemeentebegroting 1993 West-Vlaanderen - Gegevens 1094

364 o 12.08.1993 J. Eeman Uitvoering beleid Vlaamse regering - Beroep op V.Z. w. ‘s 1094

365 o 13.08.1993 L. Maximus Ring rond Willebroek - Stand van zaken 1094

H. WECKX, Vlaamse minister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden

137 22.06.1993 L. Van Nieuwen- BRTN-radioprogramma’s - Vlaamse dialecten 1076
huysen

141 02.07.1993 L. Van Nieuwen- Gemeentevlag Linkebeek - Verplicht ontwerp 1076
huysen

142 06.07.1993 F. Van den Eyn- BRTN-programma Magazine - Overname artikel uit Markant 1077
de

147 19.07.1993 J. Gabriels Decreet lokale radio’s - Werkings- en financieel verslag en eventuele 1077
sancties

149

150

19.07.1993 J. Gabriels Raad voor Lokale Radio’s - Opvolgen negatief advies 1078

22.07.1993 F. Van den Eyn- BRTN-uitzending Mismeesterd van NV De Wereld - Gebrek aan ob- 1079
de jectiviteit en invloed ACOD

 151

152

22.07.1993 W. Verreycken Antwerps Steenfestival - Overtreding taalwetten 1079

22.07.1993 F. Van den Eyn- BRTN-uitzending Voor de Dag - Onderscheid tussen Brussel en 1080
de Vlaanderen

153 22.07.1993 F. Van den Eyn- BR TN-uitzendingen - Vermelden politieke overtuiging verdachten 1080
de

154 22.07.1993 H. Suykerbuyk Caleidoscope-programma EEG - Initiatieven Vlaamse regering 1081

156 o 26.07.1993 L. Barbé Behoud en restauratie cultureel erfgoed - Wetenschappelijk onder- 1095
zoek

157 26.07.1993 L. Barbé Roerend cultureel patrimonium - Europees verdrag 1082

158 o 10.08.1993 F. Van den Eyn- BRTN-Radio 1 - Plaatselijke correspondente  in Paraguay 1095
de

0 onbeantwoord Cl aanvullend antwoord A gecoördineerd antwoord
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159 10.08.1993 F. Van den Eyn- BRTN-programma Margriet - Keuze gespreksonderwerpen
de

160

161

12.08.1993 J. Eeman Uitvoering beleid Vlaamse regering - Beroep op V.Z. w. ‘s

13.08.1993 F. Van den Eyn- BRTN-berichtgeving begrafenis Koning Boudewijn - Gebrek aan
de objectiviteit

1057

1057

1082

L. VAN DEN BOSSCHE, Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken

207 09.07.1993 L. Standaert

221 22.07.1993 L. Barbé

Reaffectatie - Indeling scholen in omschrijvingen

Departementale directieraden - Vrijheid van rangschikking kandida-
ten

S. Platteau European University - Oneerlijke concurrentie

R. Van Hooland European University - Gegevens

L. Maximus Deeltijdse prestaties in OCMWs - Geldelijke valorisatie

J. Eeman Uitvoering beleid Vlaamse regering - Beroep op V.Z. w. ‘s

R. Van Hooland Gemeentelijk onderwijs - Evolutie

1083

1084

223 06.08.1993

224 10.08.1993

225 10.08.1993

226 12.08.1993

227 24.08.1993

228 24.08.1993

1058

1058

1059

1059

1059

1059R. Van Hooland Vlaams ambtenarenstatuut -
weddeschalen

Neutraliseren meerkost van herziening

S. Platteau Onderwijzend personeel - Controle ziekteverzuim

E. Van Vaeren- Schooljaar 1993-1994 arrondissement Halle- Vilvoorde - Leerlingen-
bergh en leerkrachtenaantal

1061

1061

233 01.09.1993

238 07.09.1993

J. SAUWENS, Vlaamse minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en Staatshervorming

42 01.02.1993

9 4 03.05.1993

D. Ramoudt Vlaamse Vervoermaatschappij - Aankoop VIP-coach 1084

1085Nieuwen-

112 28.06.1993

L. van
huysen

H. Van Diende- Multimodale verkeersmodellen Antwerpen - Vragen
ren

115 29.06.1993

117 06.07.1993

J. Vande Lanotte Luchthaven van Oostende - Investeringsprogramma en taksen

123 19.07.1993

L. Van Nieuwen- Tienjarenplan NMBS - Wijzigingen ten nadele van Vlaanderen
huysen

L. Van Nieuwen- Verbod vrachtscheepvaart op zon- en feestdagen - Mogelijke afwij-
huysen kingen voor sluizen Albertkanaal

129

130

22.07.1993

0 26.06.1993

A. Verlinden

L. Barbé

131 0 26.06.1993 L. Barbé

132 0 29.07.1993

133 29.07.1993

M. Maertens WK off-shore voor F-I raceboten in Oostende - Rechtsgrond

134

135

29.07.1993

0 29.07.1993

M. Maertens

M. Maertens Vaarreglementering op de IJzer - Aanpassing

H. Van Diende- De Lijn - Systeem van eigen busbanen
ren

Sint-Romboutstoren
werken

en -kerk in Mechelen - Subsidies restauratie-

1085

1086

1086

1087

Door Staat bezoldigd personeel - Toelating tot cumulatie

Behoud en restauratie cultureel erfgoed - Wetenschappelijk onder-
zoek

1087

1095

Koninklijke Commissie Monumenten en
Vlaamse Gewest - Advies inzake werking

Landschappen van het 1095

1096

1087Jaagpad langs de IJzer en de Lovaart tussen Veurne en de Fintele -
Verkeersreglementering

1088

1096

0 onbeantwoord 0 aanvullend antwoord A gecoördineerd antwoord
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136 02.08.1993 M. Maertens Toxische munitie voor de kust van Knokke-Heist (Paardenmarkt) - 1061
Verwijdering

137 0 11.08.1993 H. Van Diende- De Lijn-Limburg - Afschaffen lijnen op zon- en feestdagen 1096
ren

138 o 12.08.1993 R. Van Hooland Stadsgewesten - Mobiliteitsbeleid 1097

139 12.08.1993 J. Eeman Uitvoering beleid Vlaamse regering - Beroep op V.Z. w. ‘s 1061

L. DETIEGE, Vlaamse minister van Tewerkstelling en Sociale Aangelegenheden

51 26.07.1993

52 29.07.1993

53 29.07.1993

5 4 03.08.1993

F. De Man Uitgave Den Vrijen Courant van FJIAC - Vragen

P. Chevalier Opsporing baarmoederhalskanker - Call-recall  systeem

L. Barbé Huidkanker en zonnebaden - Infocampagne

1062

1062

1063

1064B. Vandendries- Vlaams Fonds
sche projecten

voor Integratie van de Kansarmen - Controle van de

55 03.08.1993 B. Vandendries-
sche

Integratie van kansarmen - Aanwending bijkomende kredieten 1088

5 6 03.08.1993 B. Vandendries-
sche

Kansarmoedebeleid - Sociaal coördinatieteam 1088

57 12.08.1993 J. Eeman Uitvoering beleid Vlaamse regering - Beroep op V.Z. w. ‘s 106.5

58 17.08.1993 J. De Roo Personeelsuitwisseling in bouwsector - Stand van zaken

59 30.08.1993 P. Chevalier Commissies en raden van advies - Leden van de magistratuur

1065

1065

W. DEMEESTER-DE MEYER, Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Gezondheidsinstellingen, Welzijn en
Gezin

79 22.07.1993 L. Barbé Afgevaardigde van Financiën bij GIMV en Gimvindus - Gebruik
veto

1089

82 22.07.1993 L. Standaert Algemeen Ziekenhuis Vesalius in Tongeren - Niet-goedkeuring bij-
wedden directeurs door gouverneur Limburg

1089

83 22.07.1993

84 26.07.1993

85 11.08.1993

A. Verlinden Door Staat bezoldigd personeel - Toelating tot cumulatie

J. Valkeniers OCMW Dilbeek - Uren gezins-  en bejaardenhulp

H. Van Diende- Oprichting nieuw ziekenhuis in Brasschaat - Indruising tegen bed-
ren denprotocol

1090

1090

1090

1091

1092

1092

1065

1065

86 11.08.1993

87 12.08.1993

88 13.08.1993

89 13.08.1993

9 0 30.08.1993

L. Barbé Verlenen van gewestwaarborg - Gegevens

J. Eeman

J. De Roo

Uitvoering beleid Vlaamse regering - Beroep op V.Z. w. ‘s

Kinderopvangcentra in Gent-Eeklo - Overzicht

J. De Roo Gezondheidsproblemen bij jonge mensen - Maatregelen

P. Chevalier Commissies en raden van advies - Leden van de magistratuur

0 onbeantwoord 0 aanvullend antwoord A gecoördineerd antwoord


