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

A. Vragen wakop werd geantwoord biken 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 BETRE-GEN

vraag nr. 29
van 24 november 1994
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Zuid-Afíikareis  - Pers, persconferenties en recepties

Nogal wat Vlaamse persmensen hebben de twee
Vlaamse delegaties die in de loop van de maand no-
vember een bezoek brachten aan Zuid-Afrika, bege-
leid.

Kan de minister mij meedelen om hoeveel journalisten
het gaat ? Kan hij tevens meedelen of de Vlaamse
regering heeft bijgedragen in de verblijfs- en andere
kosten van de journalisten ? Om welk bedrag gaat het
in dat geval ?

Hoeveel persconferenties  werden er tijdens het verblijf
van de minister gegeven, hoeveel officiële recepties
namens de Vlaamse regering of de Belgische diploma-
tie ?

Werd de Afrikaanstige  p&s hierop uitgenodigd ?

Antwoord

1. Elf journalisten en vier technici zijn meegereisd met
de officiële delegatie die onder leiding van de minis-
ter-president en de minister-vice-president van de
Vlaamse regering Zuid-Afrika heeft bezocht tussen
30 oktober en 6 noveínber 1994. Het aantal jouma-
listen dat heeft deelgenomen aan de handelsmissie
naar Zuid-Afrika onder leiding van de Vlaamse mi-
nister bevoegd voor de Buitenlandse Handel, is mij
niet bekend.

2. De kosten voor de verplaatsingen en de ovemach-
tingen van de persdelegatie die meereisde met de
politieke missie naar Zuid-Afrika werden ten laste
genomen van de begroting van de administratie Ex-
terne Betrekkingen van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap. De verplaatsingskosten be-
droegen ongeveer 100.000 frank per persoon, de
kosten voor overnachting 2.500 frank per persoon
per nacht. .

3. Tijdens de duur van de Vlaamse politieke zending
naar Zuid-Afrika werd één persconferentie georga-
niseerd, waarop ook de Zuidafrikaanse pers werd
uitgenodigd, namelijk in Johannesburg. Voorts
werd dagelijks een persbriefing georganiseerd ten
behoeve van de Vlaamse pers.

4. De Vlaamse ministers die deel namen aan de poli-
tieke missie hebben tijdens hun verblijf in Zuid-
Afrika éCn officieel diner aangeboden, namelijk in
Kaapstad. In Kaapstad en Pretoria werd telkens tén
officiële receptie aangeboden door de Belgische am-
bassade te Zuid-Afrika en het Belgisch consulaat-
generaal te Johannesburg. De Zuidafrikaanse pers
werd niet uitgenodigd op het officieel diner en de
officiële recepties.

vraag nr. 31
van de 25 november 1994
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Overleden Vlaamse voorvechters - Eerbetoon door
Vlaamse regering en buitenlandse delegaties

Het eerbetoon dat de Vlaamse regeringsdelegatie tij-
dens het bezoek aan Zuid-Afrika bracht ten aanzien
van de op zijn beurt vermoorde terrorist Chris Hani
heeft hier en daar vragen opgeroepen. Waarom heeft
nooit iemand van de Vlaamse regering hetzelfde eerbe-
toon aan de dag gelegd voor vermoorde Vlaamse voor-
mannen die ook hun leven veil hadden voor de zelf-
standigheid van ons land ?
Heeft de minister bijvoorbeeld al verbintenissen a&ge-
gaan om deel te nemen aan de jaarlijkse Bormsherden-
king ?

Hoeveel buitenlandse delegaties brachten sedert 1992
een officieel bezoek aan Vlaanderen ?
Hoeveel daarvan werden er betrokken in een huldebe-
toon aan overleden voorvechters van de Vlaamse rege-
ring?

Antwoord

1. Dobrgaans nem&n 61% ‘d meerdere ministers van
de Vlaamse regering deel aan de jaarlijkse herden-
king van Vlaamse frontsoldaten en anderen die hun
leven veil hebben gehad voor de ontvoogding van
de Vlaamse gemeenschap, naar aanleiding van de
jaarlijkse bedevaarten naar de graven van de IJzer.

2. Ik heb geen verbintenissen aangegaan om deel te
nemen aan de jaarlijkse Bormsherdenking.

3. Sinds 1992 hebben tal van officiële buitenlandse de-
legaties Vlaanderen bezocht. Geen ervan heeft ech-
ter de wens uitgesproken te worden betrokken in
een officieel huldebetoon aan de overleden voor-
vechters van de Vlaamse ontvoogding.

4. De Vlaamse regering koestert het allergrootste res-
pect voor mensen die - waar en wanneer ook -
hebben gestreden voor vrijheid, democratie, eman-
cipatie, waardige levenskansen voor hun volk en
respect voor de rechten van de mens. Zij houdt er
dan ook aan dat respect nu en dan te vertalen in
een passend huldebetoon.

Vraag nr. 32
van 28 november 1994
van de heer J. VALKENIERS

Recent bezoek aan Zuid-Afrika - Kosten

Graag vernam ik hoe het programma van het recent
bezoek aan Zuid-Afrika er uitzag.
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Hoeveel bedroegen de kosten van dit bezoek, onder
meer ook de kosten besteed aan de sterke delegatie
journalisten van pers, radio .en TV ?

Antwoord

1. Het programma van de Vlaamse politieke zending
naar-Zuid-Afrika van 30 oktober tot 5 novembei
jongstleden zag eruit als volgt.

Zondag, 30 oktober 1994

10.50 u. Aankomstluchthaven  Kaapstad 
Begroeting door dhr. A. Pahad,  Deputy
Minister of Foreign Affairs
Bezoek aan Victoria and Alfred Water-

f r o n t
Renovatieproject haven van Kaapstad

13.00 u. Briefing Waterfront .
13.15 u. Lunch in restaurant Den Anker
18.00 u. Persbriefing
19.30 u. Diner aangeboden door ambassadeur L.

Willems aan de officiële delegatie

Maandag, 31 oktober 1994

08.30 u.

10.00 u.

12.00 u.

12.50 u.

19.00 u.
20.00 u.

Vergadering met Dr. A.I. Van Níekerk,
minister van Landbouw
Bezoek aan de burgemeester van Kaap-
stad, Mrs P. Kreiner
Ontmoeting met dhr. Sme Bengu, minister
van Onderwijs
Ontmoeting met dhr. Bs Ngubane, minis-
ter voor Kunsten, Cultuur, Wetenschap en
Technologie
Persbriefing
Diner aangeboden door minister-pre&dent
L. Van den Brande aan ambassadeur L.
Willems en officiële delegatie

Dinsdag, 1 november 1994

08.30 u.

12.30 u.

14.30 u.

16.00 u.

16.00 u.
19.10 u.

Bezoek aan het Goedgedacht Agriculture
Project
Gesprek met de heer L. Fick, regionaal
minister van Landbouw in de Kaapprovin-
cie
Bezoek aan Universiteit van Stellenbosch,
afdeling Regensburg
Receptie in de residentie van de Belgische
ambassadeur
Ontmoeting met Vlaamse en Zuidafri-
kaanse partners
Ontmoeting met Dhr. L. H. Evans, direc-
teur-generaal Buitenlandse Zaken
Ontmoeting met Dr. C. Slabber, direc-
teur-generaal Volksgezondheid
Persbriefing op de residentie
Vertrek naar Johannesburg

Woensdag, 2 november 1994

08.00 u. Seminarie georganiseerd door de volledige
Vlaamse delegatie (economische en poli-
tieke missie)

10.00 u. Vertrek naar Janssen Pharmaceutica Mi-
drand Bezoek aan Thuthakani Educational
Centre Project Ivory Park

2.

 12.45 u.’ Gesprek  met de leden van het Taalfasilite-
rings-program van de universiteit van
Bloemfontein

15.00 u. Bezoek aan het Eldorado Park Center for
Peace Action dhr. D. Smith Begroeting
van het grafvan Chris Hani

18.00 u. Persbriefing in hotel

Donderdag, 3 november 1994 
08.00 u. minister-nresìdent L.~V,n de* B*rande%&

09.30 u.
10.30 u.

12.00 u.

14.30 u.

16.00 u.

Ilj.30 u.
19.30 u.

Vrijdag,
09.00 u.

10.00 u.

12.30 u.

14.00 u.
15.30 u.

zoek aan Mamelodi, Get Ahead Founda-
tion
minister-vice-president ‘hl. De Batselier,
Bezoek aan Huisvestingsprojekt
Vertrek naar Johannesburg
Bezoek aan dhr. T. Sexwale, eerste minis-
ter van de PWV
Lunch aangeboden door de Belgische con-
sul-generaal aan de officiële delegatie in
aanwezigheid van de Zuid-Afrikaanse pers
Bezoek aan Community Banking Project
uiteenzetting
Gesprek met dhr. T. Mbeki, vice-presi-
dent
Bezoek Missak  Center
Persbriefing

4 november 1994
Ontmoeting met Father Ben. (Belgische
Katholieke Missie) Bezoek aan het hospi-
taal (Warmbad)
Bezoek aan het Thusanang Community
Project Ontmoeting met mevrouw C. Man-
haevex
Receptie aangeboden door dhr. L. Wil-
lems, ambassadeur Ondertekening Inten-
tieverklaring Vlaanderen Zuid-Afrika
Vertrek naar Rustenburg
Bezoek aan het Boitekong Project, Mog-
wasi

Tot op heden werden voor ruim 4 miljoen frank
onkosten betaald voor de organisatie van de officië-
le Vlaamse regeringsmissie naar ZuidAfrika.  Daar-
in zijn begrepen de onkosten voor de verplaatsingen
en de overnachtingen van de journalisten die de
missie hebben begeleid. De verplaatsingsonkosten
bedroegen ongeveer 100.000 frank per persoon, de
kosten voor overnachting 2.500 frank per persoon
per nacht.

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

vraag nr. 27
van 23 november 1994
van de heer F. DE MAN

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij  - Huurreglemente-
ring

Ik las in verkiezingspropaganda van de Vilvoordse



Vlaamse ,Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 6 - 16 januari 1995 207

CVP (begin oktober 1994) dat “het reglement van de Uiteindelijk komen er volgens het bestuur Huisvesting
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij zopas werd gewij- slechts 28 woningen voor subsidiëring in het kader van
zigd onder impuls van plaatselijk CVP-voorzitter Jean- artikel 94 in aanmerking, aangezien 6 woningen door
Luc Dehaene”. Bepaalde asociale maatregelen van de de bewoners zelf gesaneerd werden. De bewoners van
InterVilvoordse Huisvestingsmaatschappij zouden deze 6 woningen opperden daarom gewettigde bezwa-
daardoor in de toekomst vermeden worden. ren tegen de renovatieplannen.

Gezien de complexe samenstelling van deze wijk van
144 woningen, is het aangewezen dat de lokale sociale
huisvestingsmaatschappij de renovatie gefaseerd aan-
pakt in overleg met de bewoners van deze wijk en met
oog voor hun noden en verlangens.

Volgens de pers bracht premier Dehaene met een brief
de Inter-Vilvoordse op de hoogte van dergelijke nieu-
we huurreglementering die de Vlaamse regering op
voorstel van de minister goedgekeurd zou hebben. In
De Streekkrant van 13 oktober 1994 wordt de premier
geciteerd : “Ik vermoed trouwens dat men ingevolge
deze tussenkomst bij het opstellen van de reglemente-
ring de lessen heeft getrokken (. . .)“. Vraag nr. 29

van 24 november 1994 
van de beer J. GEYSELS1.

 2.

3.

 4.

Heeft de minister inderdaad lessen getrokken uit
de tussenkomsten van premier Dehaene inzake de
huurreglementering van de Vlaamse Huisvestings-
maatschappij ?

Welke lessen waren dat dan wel ?

Welke wijzigingen werden aan het bewuste regle-
ment aangebracht ?

Van wanneer dateren de voorstellen van ‘de minister
ter zake en wanneer werden ze door de Vlaamse
regering goedgekeurd ?

AntwooN?

In antwoord op zijn vragen kan ik het lid meedelen
dat het antwoord, gezien de hoeveelheid gegevens,
hem rechtstreeks zal worden overgemaakt.

Vraag nr. 28
van 23 november 1994
van de heer F. DE MAN

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij -  Woningplannen
in Vilvoorde

Naar verluidt zou bij de Vlaamse Huisvestingsmaat-
schappij  een aanvraag zijn ingediend om een aantal
woningen in de Vilvoordse wijk Faubourg onbewoon-
baar te verklaren en er door de Inter-Vilvoordse Huis-
vestingsmaatschappij nieuwe woongelegenheden te la-
ten optrekken. Het zou gaan om een groot aantal wo-
ningen in de Chrysantenstraat, het Jozef Wautersplein,
de Seringenstraat en de Viooltjesstraat.

Bestaan er inderdaad plannen in deze richting ? Over
welke straten en hoeveel woningen gaat het ?

Welke nieuwe woongelegenheden wil men optrekken ?

Is er al een termijnplanning ?

Antwoord

Door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij werd een
dossier goedgekeurd voor de renovatie van 34 huizen
in de tuinwijk Faubourg in Vilvoorde in het kader van
artikel 94 van de Huisvestingscode. Deze huizen zijn
als volgt verdeeld : 21 woningen in de Seringenstraat,
4 in de Viooltjesstraat, 3 in de Chrysantenstraat en 6
op het Jozef Wautersplein.

Milieuboxen - Beheer en ophaling

Kan de minister, in ofivolging van de interpellatie van
17 februari 1993 met betrekking tot het gebruik van
de milieubox in Vlaanderen, volgende informatie ver-
schaffen ?

1.

2.

3.

4.

Wat is het totaal van het in 1992 en 1993 opgehaalde
KGA en wat waren de voornaamste afvalstoffen ?

Hoeveel van het opgehaalde KGA wordt verwerkt
en op welke manier ? Wat is de kostprijs hiervan ?
Wat zijn de eventuele problemen ?

Op welke manier hebben de gemeenten géreageerd
op de brief van 22 juni 1993 betreffende het beheer
van de milieubox en de ophaling ?

Op welke manier werden de technische problemen
met betrekking tot de milieubox opgelost ?

Antwoord

1. In 1992 organiseerden 142 van de 308 gemeenten
de selectieve inzameling van KGA. Deze 142 ge-
meenten zamelden 1.522.415,2  kg KGA in. In 1993
is dit aantal opgelopen tot 302 gemeenten. In 1993
werd 3X%9.287,5  kg KGA ingezameld. De overige
6 gemeenten startten de inzameling van KGA in
1994. Uit de bovenstaande gegevens kan worden
afgeleid dat de selectief ingezamelde hoeveelheid
KGA in 1993 met 2.146.872,3  kg is gestegen ten
opzichte van 1992. In 1993 kwamen er immers 160
gemeenten bij die het KGA selectief inzamelden.
Daarnaast werd ook vastgesteld dat de ingezamelde
hoeveelheid KGA stijgt naarmate een gemeente
langer met de inzameling bezig is. De 37 gemeenten
die voor 1992 starten, zamelden in 1993 gemiddeld
728 g KGA per bediende inwoner in. De 105 ge-
meenten die in 1992 een eerste KGA-inzameling

organiseerden, haalden in 1993 gemiddeld 707 g per
bediende inwoner op. De 160 gemeenten ten slotte
die in 1993 startten, zamelden gemiddeld 528 g per
bediende inwoner in.

De gegevens omtrent de selectief ingezamelde hoe-
veelheid KGA in 1994 zullen pas in de loop van
1995 bekend zijn.

De voornaamste KGA-afvalstoffen in 1993 kunnen
als volgt worden beschreven :
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- oliCn en vetten maakten de grootste fractie uit
van de totale ingezamelde hoeveelheid KGA,
nl. 37,62 gewichtspercent ;

- verven, inkten, lijmen en harsen maken 18,95 ge-
wichtspercent uit van het KGA ;

- batterijen maken 18,6  gewichtspercent uit van het
totaal ingezamelde KGA waarvan de autoaccu’s
68,9 gewichtspercent uitmaken van de totaal in-
gezamelde hoeveelheid batterijen.

Deze drie fracties maken reeds 75,2 gewichtspercent
van het totaal ingezamelde KGA uit. Het overige
KGA afval bestaat uit zuren, basen, schoonmaak-
middelen, solventen, stoffen en produktie met
kwik, verpakkingen met resten van voormelde af-
valstoffen.

De volgende soorten KGA kunnen in Vlaanderen
of in het buitenland gerecycleerd worden :

- motorolie

- frituurvet en -olie

- autoaccu’s

- kwikoxyde- en oplaadbare nikkel-cadmiumbatte-
rijen

- Tl-lampen

- spuitbussen afkomstig van de voedingsindustrie en
cosmetica

- fotografisch zilver afkomstig uit röntgenfoto’s en
uit fotografische baden.

De recycleerbare fractie vertegenwoordigde 52 ge-
wichtspercent van het KGA dat in 1993 werd inge-
zameld. De gestorte fractie maakt 5 gewichtspercent
uit van het ingezamelde KGA. Dit deel bestaat uit
alkaline-batterijen. De overige 43 gewichtspercent
van het KGA wordt ofwel rechtstreeks vernietigd
door verbranding, ofwel eerst fysica-chemisch be-
handeld en pas daarna verbrand.

In de protocolovereenkomst van 22 december 1993
tussen de OVAM en de NV Indaver garandeert
deze laatste dat het de nodige capaciteit ter beschik-
king zal stellen om de brandbare en de niet-recy-
cleerbare fractie van het KGA te verwerken in haar
hoog-technologische installaties. Aan de vragende
en contracterende partijen zal de NV Indaver een
offerte aanbieden met een verwerkingsprijs van
26.342 frank per ton, exclusief BTW en milieuhef-
fing. Indien een partij van minder dan 1 ton wordt
aangeleverd zal per aanlevering ter dekking van de
vaste kosten de prijs van 1 ton gefactureerd worden.

Volgende problemen kan men bij de verwerking
‘van KGA vaststellen.

- In vele gevallen is de via de containerparken inge-
zamelde motorolie van te slechte kwaliteit, zoda-
nig dat recyclage niet meer mogelijk is. Motero-
lie die een te hoog gehalte solventen bevat,
wordt vernietigd door verbranding.

- Solventen, zuren en basen tiuden in zuivere toe-
stand eveneens gerecycleerd kunnen worden.

3.

 Wanneer deze KGA-so&ten afkomstig zijn van
gezinnen, zijn ze meestal in kleine hoeveelheden
aanwezig en sterk organisch belast. Het verbran-
den ervan, met energierecuperatie, is meestal de
enige manier om ze te verwijderen.

- In het Vlaamse Gewest zijn momenteel nog geen
verwerkingsmogelijkheden voor oplaadbare nik-
kel-cadmiumbatterijen aanwezig. Deze batterij-
en worden bijgevolg gestockeerd in de overslag-
stations van de selectieve ophaaldiensten. Wan-
neer de gestockeerde  hoeveelheden voldoende
groot zijn, worden ze naar het buitenland ge-
transporteerd.

De omzendbrief van 22 juni 1993 regelt de eigen-
dom, de verantwoordelijkheid, het beheer en het
gebruik van de milieubox die door toedoen van het
Vlaamse Gewest krachtens artikels 3,2, tweede lid
en artikel 4,2, tweede lid van het KGA-besluit aan
de gezinnen voor gebruik ter beschikking worden
gesteld, zonder afbreuk te willen doen aan de ge-
meentelijke autonomie. Deze omzendbrief kwam er
precies na klachten van de gemeentebesturen over
het onduidelijk statuut van de milieubox. Op de
omzendbrief zelf volgden geen verdere reacties van
de gemeentebesturen.

Als dusdanig zijn er geen technische problemen met
de milieuboxen. Problemen in verband met het
moeilijk openen van de milieuboxen zijn een onver-
mijdelijk gevolg van het kindveilig slot van de mi-
lieubox. Afvalstoffen die te groot zijn voor de mi-
lieubox kunnen afzonderlijk worden aangeboden bij
de ophalers, zoals bepaald in de gemeentelijke po-
litiereglementen. Voor kleine herstellingen verleent
de leverancier logistieke steun.

Vraag nr. 30
vao 24 november 1994
van de heer A. DE BOECK

Zenhtation voor mobilofoonnetwerk GSM in Halle -
Milieuvergunning

Belgacom heeft een antenne geplaatst ‘zonder de mi-
lieuvergunning nodig voor de “entourage”, zijnde de
batterijen en de gelijkrichter.

Dit is CCn van de vele illustraties van een betwiste
bouwvergunning waarbij noch de gemeente, noch de
regionale overheid optreden.

Graag vernam ik welke maatregelen’ de minister heeft
getroffen opdat de dienst Stedebouw voortaan zou op-
treden.

Welke zijn de feitelijke redenen waarom de dienst Ste-
debouw niet is opgetreden in dit geval ?

Is mijn interpretatie juist dat Belgacom in de fout ging
door de bouwvergunning reeds te gebruiken zonder
eveneens te beschikken over de nodige milieuvergunn-
ning ? Bij mijn weten zijn bouwvergunning en milieu-
vergunning aan elkaar gekoppeld.

A n t w o o r d  

1. Belgacom heeft wel degelijk een nrilieuvergunnings-
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aanvraag ingediend voor de “entourage”, *zijnde de
batterijen en de gelijkrichter, en wel op 8 juni 1994.
Naar aanleiding van deze aanvraag heeft de besten-
dige deputatie van de provincieraad van Brabant op
20 oktober 1994 bij besluit nummer D/PMVCY94Pl5/
8717, de vergunning verleend aan Belgacom, Ge-
west Brussel, E. Jacqmainlaan 166 te Brussel, voor
het exploiteren van een inrichting, gelegen in 1500
Halle, Vastenavondstraat. Deze beslissing werd op
31 oktober 1994 aan Belgacom verzonden.

2. De dienst Stedebouw ressorteert onder de verant-
woordelijkheid van mijn collega bevoegd voor
Ruimtelijke Ordening.

vraag nr. 31
van 24 november 1994
van de heer J. GEYSELS

Arseenstort  in Bocholt - Stand van het saneringsdossier

Kan de minister in opvolging van de schriftelijke vraag
nr. 210 (10 juni 1993) betreffende de sanering van het
arseenstort in Bocholt, informatie verschaffen over de
stand van zaken in dit dossier ?

Wat is de stand ‘vân zaken. met betrekking tot de juri-
dische discussie ?

Hoe zit het met de verdere uitvoering van de werken ?

Antwoord

De juridische discussie is nog steeds bezig. Hierbij
vindt het lid een overzicht van de procedures.

De Vlaamse regering betuigde op 18 december 1991
haar akkoord met het voorstel om de werken te gunnen
aan de TV Soils NV, Dapemo NV, Dredging Intema-
tional NV. De werken werden door de OVAM gegund
bij aangetekend schrijven op 25 maart 1992 met als
aanvangsbevel 18 mei 1992.

De saneringswerken konden echter niet op de gestelde
datum aanvangen omdat de NV Eikenaar, Cén van de
eigenaars van het Black-Point, dat qua eigendomsrech-
ten immers in vier delen is opgesplitst, niet alleen aan
de OVAM de toegang weigerde tot het terrein alhoe-
wel dit recht decretaal was vastgesteld, maar tevens
een procedure tot schorsing en vernietiging van de
beslissing om tot ambtshalve sanering over te gaan,
inleidde bij de Raad van State.

Gezien de hangende procedure voor de Raad van Sta-
te, wenste de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg van Tongeren, aan wie de OVAM gevraagd
had het haar decretaal toegekend recht van toegang
tot het terrein, niet te bevestigen zolang de Raad van
State geen uitspraak had gedaan in op zijn minst de
schorsingsprocedure.

Op 12 juni 1992 verwierp de Raad van State, În zijn
arrest met nummer 39.715, de vordering tot schorsing.

Ondertussen had de Vrederechter van het kanton Bree
de vraag tot onteigening van het Black-Point afgewe-
zen.

De Vlaamse regering gaf danop 50 juli 19% het nodige
gevolg aan bovengenoemd arrest van de Raad van Sta-
te in een omstandig in rechte en in feite gemotiveerd
besluit, waarbij beslist werd tot ambtshalve sanering
over te gaan. Dit besluit verscheen bij uittreksel in het
Belgisch Staatsblad van 14 augustus 1992 en werd aan
alle eigenaars betekend bij deurwaardersexploot op 19
augustus 1992.

Tevens werd op 31 juli 1992, een eveneens in rechte
en in feite omstandig gemotiveerd besluit tot onteige-
ning van het betrokken terrein genomen.

De OVAM meldde de tijdelijke vereniging dan ook
op 14 augustus 1992 dat de onderbreking van de sane-
ringswerken werd ingetrokken vanaf 24 augustus 1992.

Hierop verbood de Vrederechter van het kanton Bree
op 21 augustus 1992, op verzoek van de NV Eikenaar,
aan de OVAM onder andere de terreinen te betreden
of werkzaamheden op hun terreinen verrichten en dit
op straffe van een dwangsom van 1.000.000 frank per
dag per overtreding. De werken werden dan ook aan-
gevat op 24 augustus 1992 op dat deel van het terrein
dat niet aan de consorten Eikenaar of de NV Eikenaar
toebehoorden.

De NV Eikenaar’ leidde dan opnieuw ‘een schorsings-
en vemietigingsprocedure in bij de Raad van State,
zowel tegen het besluit tot sanering van 30 juli 1992
als tegen het besluit tot onteigening van 31 juli 1992.

Op 25 augustus 1992 heeft de Raad van Staté dan ook
op verzoek van de NV Eikenaar, op grond van dringen-
de noodzakelijkheid, het bovengenoemde saneringsbe-
sluit van 30 juli 1992 geschorst. Vanaf dat ogenblik
mocht de overheid geen enkel werk meer uitvoeren op
het gehele terrein, waardoor deze werden stopgezet.
De schorsing van de saneringsbeslissing werd bevestigd
bij arrest van de Raad van State van 24 september
1992. Het besluit tot onteigening werd geschorst bij
arrest van de Raad van State van 23 november 1992.
De Raad van State stelde in bovengenoemd arrest te-
vens drie prejudiciële vragen op verzoek van de NV
Eikenaar. Het Arbitragehof stelde in haar arrest 58/94
van 14 juli 1994 dat de betrokken bepaling van artikel
21, 2, c van het decreet van 2 juli 1981 op het beheer
van afvalstoffen, zoals gewijzigd door het decreet van
12 december 1990 op het Bestuurlijk Beleid, een poli-
tiemaatregel is. Gezien de draagwijdte van deze bepa-
ling is niet afgeweken van het gemeen recht inzake
burgerlijke aansprakelijkheid. Het Arbitragehof stelde
voorts dat het genoemde artikel 21, 2, c ook geen
schending uitmaakt van de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet.

Er wordt nu gewacht op de verdere behandeling van
de verzoeken tot nietigverklaring van bovengenoemde
besluiten door de Raad van State.

Ondertussen.werd  op 22 juli 1993 tot dagvaarding over-
gegaan van alle in gebreke gestelden, dit is zowel van
MHO als van de huidige eigenaars, in terugbetaling
van de kosten van de sanering en dit voor de rechtbank
van eerste aanleg van Tongeren. Deze zaak stond ge-
fixeerd op de zitting van 25 november 1994 op grond
van artikel 751 van het gerechtelijke wetboek op ver-
zoek van de OVAM waartegen de gedaagden hun be-
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sluiten dienden neer te leggen bij de rechtbank. Aan-
gezien de raadslieden van de OVAM voor de gestelde
datum hun antwoordbesluiten hadden neergelegd, heb-
ben de verwerende partijen van het recht dat het ge-
noemde artikel 751 hen toekent gebruik gemaakt, en
om rolverwijzing verzocht ten einde hen in staat te
stellen te antwoorden. De OVAM heeft nadien dan
ook nog het recht hierop antwoordbesluiten op te stel-
len.

De verdere’uitvoering van de werken hangt af van de
uitslag van de juridische procedures.

Vraag.nr.~32
van 24 november 1994
van de heer L. STEENWEGEN

Ruilverkaveling Willebritigen-Boutetsem - Informatie
en inspraak

 

De ruilverkaveling Willebringen-Boutersem bevindt
zich momenteel in een verdere studiefase. Voor omwo-
nenden en betrokkenen is het erg onduidelijk of en
hoe deze ruilverkaveling uitgevoerd zal worden. Naar
aanleiding van de commotie die bestond bij de uitvoe-
ring van de naburige ruilverkaveling-Hoegaarden is tij-
dige informatieverstrekking aan de betrokkenen zeer
belangrijk.

Kan de minister duidelijkheid scheppen over de stand
van het onderzoek ? Hoe en wanneer zullen betrokke-
nen worden geïnformeerd ? Zullen er mogelijkheden
tot inspraak zijn in de eerste fasen van het proces ?

1.

3

De te harde ingrepen die in de eerste voorstellen
voor de ruilverkaveling Hoegaarden stonden, heb-
ben inderdaad aanleiding gegeven tot commotie. Ik
heb het definitief structuurplan en de uitvoerings-
dossiers voor deze ruilverkaveling dan ook doen
aanpassen volgens een visie die beter past in mijn
beleid ruilverkaveling nieuwe stijl.

. De betrokkenen zullen worden geïnformeerd tij-
dens de onderzoeksprocedure bij middel van voor-
lichtingsvergaderingen. De stukken die voor deze
fase van de ruilverkaveling worden opgemaakt sa-
men met een MER, worden gedurende dertig dagen
ter inzage neergelegd in het gemeentehuis van de
gemeenten betrokken bij de ruilverkaveling. De
kennisgeving van deze neerlegging gebeurt in dub-
bele vorm : enerzijds de aanplakking in de betrok-
ken gemeenten, anderzijds de individuele kennisge-
ving per aangetekend schrijven aan de eigenaars,
vruchtgebruikers en gebruikers van de percelen op-
genomen in het voorgestelde ruilverkavelingspro-

,
ject.

3. Het onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling
start met het opstellen van een totaal ingrepenplan
wat ruilverkavelingen wordt genoemd. Bij de op-
maak van dit totaal ingrepenplan worden de ge-
meentebesturen en verenigingen geraadpleegd,
waardoor zij bij de planopbouw worden betrokken.

vraag nr. 33
van 24 november lk
van de beer J. VANDEURZEN

Domus Flandria - Stand van zaken

Gelet op de ontwikkelingen van de lange-termijnrente-
voeten, die invloed hebben op de egalisatie van het
Domus Flandria-programma, vraag ik de minister mij
volgende inlichtingen te willen verstrekken.

1. Hoeveel woningen, opgesplitst in huur-, koop- en
gerenoveerde wÖning& zullen gerealiseerd kunnen
worden met middelen van de NV Domus Flandria
die beschikbaar worden gesteld ? In welke mate
wordt daarin de verhouding openbare en private
sector (70 percent-30 percent) geresbecteerd  ?

2.

3.

4.

Wat is de regionale spreiding van de door de raad
van bestuur van de NV Domus Flandria goedge-
keurde projecten en op hoeveel wooneenheden heb-
ben ze betrekking, opgesplitst in huur-, renovatie-
en koopwoningen ? Voor welke projecten werd
reeds de ministeriële machtiging gegeven ?

Wat is de regionale spreiding van de besteding van
de financiële middelen ?

IQn de minister ten slotte, indien mogelijk, ook
meedelen welke projecten al gerealiseerd zijn en
welke eventueel al effectief worden bewoond ?

 
1. Aantal woningen die zullen worden gerealiseerd

met het budget voor het urgentieprogramma voor
de sociale huisvesting.

Op basis van de huidige rentevoet op lange termijn .
en de reeds vastgelegde dossiers, zal door de raad
van bestuur worden getracht 6.570 huurwoningen,
1.700 koopwoningen en 1.538 renovaties uit te voe-
ren, of in totaal ongeveer 9.800 woningen. De raad
van bestuur van de NV Domus Flandria volgt de
evolutie van de lange-termijnrente op de voet en
zal alleszins trachten het beoogde doel van lO.OOO
woningen te breiken,  indien mogelijk.

De verhouding openbare en private sector (streef-
doel 70 percent-30 percent)

Op basis van de stand van zaken op 8 december
1994 werden in het totaal reeds 7.685 woningen
definitief goedgekeurd en ‘1.744 principieel, in het
totaal 9.429. De verhouding openbare en private
sector is als volgt :

- huurwoningen (incl. renovatie) :
publiek initiatief : 75,77 percent
.privaat initiatief : 24,33  percent

- koopwoningen :
publiek initiatief : 70,37 percent
privaat initiatief : 29,63  percent
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2. Regionale spreiding van de goedgekeurde projecten

Huur Renovatie  Koop

Antwerpen’  2 . 2 6 5 ’  553 . 419
Brabant  404 4
West-Vlaanderen 993 85 2::
Oost-Vlaanderen 1.109 285 230
Limburg 730 183 157

Hierbìj dient rekening te worden gehouden met het
feit dat 3 VF’IK-gemeenten als hoofdprioritáir wer-
den beschouwd (Antwerpen, Gent en Mechelen) en
6 gemeenten als prioritair (Leuven, Vilvoorde, Me-
nen, Brugge, Genk en Maasmechelen), welke 9 ge-
meenten samen 55 percent van de nieuwe huurwo-
ningen konden realiseren. De overige 71 gemeenten
kregen de overige 45 percent toegewezen.

3.

Voor wat de ministeriële machtigingen betreft, zal
de lijst, gezien de hoeveelheid gegevens, recht-
streeks overgemaakt worden aan het lid.

Regionale spreiding van’de besteding van de finan-
ciële middelen.

De exacte gegevens hiervoor zullen pas beschikbaar
zijn bij de definitieve machtigingen. De budgettaire
weerslag is bovendien volledig afhankelijk van de
kostprijs van de woning, waarbij gesteld kan worden
dat de kostprijs van het woningtype “appartement”
veel lager ligt dan het woningtype “huis”. De bud-
gettaire aanrekening is dan ook volledig afhankelijk
van welk woningtype wordt opgericht, aangezien de
kostprijs hiervan bepalend is. De budgettaire regio-
nale spreiding dient dan ook rekening te houden
met het feit dat bijvoordeeld in de provincie Ant-
werpen in de stad Antwerpen in het bijzonder, prak-
tisch uitsluitend appartementen worden opgericht,
terwijl dit in de andere provincies niet het geval is.
De exacte gegevens zullen dan ook pas beschikbaar
zijn zodra de definitieve machtigingen voorhanden
zijn.

4. Op dit moment zijn reeds 31 projecten voltooid voor
997 woningen. Hierbij dienen nog 3 projecten toe-
gevoegd te worden die werden aangekocht en die
132 woningen betreffen. Het totaal bedraagt aldus
1.129 woningen die in principe nu reeds zijn toege-
wezen en die worden verhuurd.

- Antwerpen : 589
- Brabant : 155
- West-Vlaanderen : 197
- Oost-Vlaanderen : 67
- Limburg : 121

vraag nr. 34
van 24 november 1994
van de heer L. BARBE

Milieudatabank - Toegankelijkheid voor gerechtelijke
instanties 

In welke mate en onder welke voorwaarden kunnen
de gerechtelijke instanties een beroep doen op de ge-
gevens opgeslagen in de bij besluit van de Vlaamse
Executieve van 31 juli 1992 opgerichte milìeudata-
bank ?

Hoe verloopt de procedrrre dienaangaande ?’ Wie
neemt de uiteindelijke beslissing ?

Antwoord   

De gerechtelijke instanties die krachtens het wetb&k
van strafvordering belast zijn met de opsporing van
misdrijven kunnen alle onderzoeksmaatregelen nemen
waartoe zij krachtens het strafprocesrecht bevoegd
zijn.  
Zij kunnen onder meer alle nuttige inlichtingen betref-
fende de feiten en de daders inwinnen. Het is op basis
van hun opsporingsbevoegdheid dat de gerechtelijke
instanties toegang hebben tot de gegevens opgeslagen
in de databanken. De te’ volgen procedure is voorge-
schreven door het wetboek van strafvordering, name-
lijk in het kader van een gerechtelijk onderzoek onder
leiding van de onderzoeksrechter of van een opspo-
ringsonderzoek onder leiding van de procureur des Ko-
nings.

Op dit ogenblik kan er nog geen gebruik gemaakt
worden van de functionaliteiten van de beoogde geïn-
tegreerde Vlaamse milieudatabank. Deze databank be-
staat momenteel uit drie fysisch van elkaar verschillen-
de verticaal gestructureerde pijlerdatabanken, zoals ge-
definieerd in het besluit van de Vlaamse regering van
31 juli 1992 (Belgisch Staatsblad van 21 december
1990).

Deze subdatabanken (milieuvergunningen, metingen,
georefereerbare component) zijn thans volop in ont-
wikkeling op hun eigen platformen. Het door de
Vlaamse regering op 26 oktober 1994 goedgekeurde
Strategisch Stuurplan Milieudatabank beschrijft het mi-
gratiepad om te komen tot ten logisch gestructureerde
entiteit. Daarbij zullen de verschillende subdatabanken
van de participanten aan elkaar gekoppeld worden der-
wijze dat, via één gemeenschappelijk venster, gerela-
teerde gegevens omtrent vergunningen, heffingen, me-
tingen en cartografie kunnen gevraagd worden.

De realisatie van de beoogde logisch geïntegreerde to-
taaldatabank vraagt drie jaar. In afwachting daarvan
kunnen de bestaande databanken bij Aminal, OVAM,
VMM en VLM reeds afzonderlijk worden geconsul-
teerd door de, in het besluit van 31 juli 1994, genoemde
participanten. De thans nog bestaande onderlinge ver-
schillen in architectuur en toepassingssoftware bemoei-
lijken deze bevraging enigszins. Indien belangstelling
bestaat voor de consultatie van deze subdatabanken,
richt men zich tot de respectievelijke instellingen. Het
is niet uitgesloten dat participanten welbepaalde infor-
matie ter beschikking stellen uit de voormelde databan-
ken aan niet-participanten en dit na goedkeuring in de
desbetreffende stuurgroep.

Vanzelfsprekend geldt deze beperking niet voor vragen
gesteld door de bevoegde instanties in het kader van
een gerechtelijk onderzoek. De administratie is in dit
geval gehouden maximale medewerking te verlenen.

Anderzijds nam de Vlaamse regering op 20 juli 1994
een beslissing om een samenwerkingsovereenkomst te
sluiten met het Instituut voor Milieurecht, gehuisvest
in de universiteit Gent, met betrekking tot het gebruik
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van de databank milieurechtsleer en -rechtspraak van
voornoemd instituut. Vanaf 27 januari 1995 heeft het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap het gebruiks-
recht over deze databank. De universiteit heeft hierbij
eveneens de toelating om contacten te leggen met an-
dere openbare besturen inzake het gebruik en de ver-
der ontwikkeling van deze databanken.

vraag nr.’ 36
van 25 november 1994
van de heer P. BREYNE

Sociale-huisvestingsmaatschappijen - T o e g a n g  t o t
rijksregister

 
Bij diverse gelegenheden werd er bij de minister reeds
op aangedrongen om de sociale bouwmaatschappijen
via het rijksregister een beter zicht te geven op de
gegevens inzake gezinssamenstelling van huurders van
sociale woningen teneinde te komen tot een concrete
en billijke huurpijsberekening.

De huidige situatie houdt in dat huìsvestingsmaat-
schappijen van het ene gemeentebestuur wel de gege-
vens inzake gezinssamenstelling krijgen, die door een
ander gemeentebestuur dan weer worden geweigerd.
Deze situatie is voor huurders met minder goede be-
doelingen dan ook een gedroomde gelegenheid tot
fraude.

Om hieraan paal en perk te stellen is het dan ook’ ten
zeerste aangewezen dat er bij de federale minister van
Binnenlandse Zaken zou aangedrongen worden op een
wijziging van het koninklijk besluit tot regeling van de
toegang tot de informatiegegevens.

Inmiddel’s werd in’het Belgisch Staatsblad’van 14 sep-
tember jongstleden het advies gepubliceerd van de
commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. In dat advies worden 21 aanvragen tot
wijziging gepubliceerd en besproken. Van enig verzoek
tot wijziging vanwege de Vlaamse minister van Huis-
vesting is evenwel geen spoor terug te vinden.

Graag had ik vernomen waarom de minister tot op
heden nog geen wijziging van het desbetreffende ko-
ninklijk besluit heeft voorgesteld. Bestaan er plannen
om dit binnen afzienbare tijd alsnog te doen ? Wordt
er gedacht aan andere maatregelen om de huurfraude
te bestrijden ?

Antwoord ’

In het verleden heeft de VHM inderdaad aan de fede-
rale minister van Binnenlandse Zaken, bevoegd voor
het rijksregister, gevraagd om zelf toegang te krijgen
tot het rijksregister. Op hun vraag heb ik dit verzoek
bij de bevoegde federale minister ondersteund. Dit
heeft vooralsnog niet tot het gewenste resultaat geleid.

Het advies van de commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer dat op 14 september ll. in
het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, is het ge-
volg van een aanvraag vanwege het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap aan de federale minister van
Binnenlandse Zaken. Hiervoor werd indertijd onder
andere aan alle Vlaamse instellingen van openbaar nut

gevraagd of zij geïnteresseerd waren in toegang tot het
rijksregister. Op dat ogenblik had de VHM hiervoor
geen interesse.

De VHM heeft inderdaad in haar advies omtrent de
wijziging van het nieuw sociaal huurprijsbesluit voorge-
steld om de lokale sociale huisvestingsmaatschappijen
toegang te geven tot de gegevens van het rijksregister.
Het is echter duidelijk dat dit een federale materie is
en dat voor de toegang tot het rijksregister de specifie-
ke procedure van in de wet van 8 augustus 1983 tot
regeling van een rijksregister van de natuurlijke perso-
nen moet worden gevolgd. Dit kan dus niet gebeuren
via een besluit van de Vlaamse regering.

Naar aanl&ding van deze vraag vanwege de V$lIvI  werd
wel contact opgenomen met het bevoegde federale ka-
binet en met de bevoegde federale administratie. Hier-
bij werd besproken welke procedure voor een dergelij-
ke aanvraag het best kon worden gevolgd. In het licht
hiervan werd aan de VHM gevraagd om hiervoor de
nodige voorbereidselen te treffen. Op basis van dit
dossier zal aan de Vlaamse regering worden gevraagd
of zij ermee akkoord kan gaan om de vraag van de
VHM voor de toegang tot het rijksregister voor haar-
zelf en de lokale sociale huisvestingsmaatschappijen te
steunen. Op dat ogenblik kan de wettelijke procedure
hiervoor worden gevolgd.

 .   ,

vraag  nr. 37  . . .  .
van 25 november lk
van de beer L. STANDAERT

Sociale huisvesting - Kosten en herstellingen

De sociale hùisvestlngsmaatschappìj’ De ‘Goede Wo-
ning legt maandelijks de volgende kosten ten laste van
de huurders : onderhoudscontract liften, controlecon-
tract liften, waterverbruik, elektriciteitsverbruik alge-
mene delen, afstand verhaal brandverzekering, diver-
sen (schoonmaakprodukten, aankoop en onderhoud
kledij personeel), lonen schoonmaakpersoneel en
vuilophaling, algemeen onderhoud, wachtdienst, reini-
gen en ontsmetten vuilschachten, reiniging aalputten,
onderhoud en toezicht verwarmingstoestellen, huur
brandblusapparaten, huisvuilcontainers en bliksema-
fleiders.

Als gemeenrechtelijk principe inzake huurherstellingen
geldt evenwel dat herstellingen en kosten t.g.v. toeval,
overmacht, ouderdom, normaal gebruik en normale
slijtage ten laste zijn van de verhuurder, evenals de
grote huurherstellingen.

1. Is de gemeenrechteliike regeling inzake huurherstel-
lingen onverminderd van toepassing op sociale huis-
vestingsmaatschappijen ? Zo niet, welke wettelijke
bepalingen zijn dan wel van toepassing ?

2. Kan de minister mij voor elke afzonderlijke kosten-
rubriek meedelen op welke wettelijke bepalingen
De Goede Woning zich beroept om deze kosten ten
laste te leggen van de huurders ?

3. Kan de minister mij voor elke afzonderlijke kosten-
rubriek meedelen in hoeverre het wettelijk toelaat-
baar is dat deze kosten ten laste worden gelegd van
de huurders ?
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4. ‘Kan de minister ‘mij op omstandige wijze meedelen
wat de kostenrubriek concreet behelst ?

5. Kosten voortvloeiend uit het reinigen van aalputten
worden door De Goede Woning ten laste gelegd
van de huurders. Artikel 1756 van het Burgerlijk
Wetboek bepaalt nochtans uitdrukkelijk dat het rui-
men van putten ten laste komt van de verhuurder.
Welke juridische verklaring kan de minister hier-
voor geven ?

6. Alhoewel reeds gemeentebelasting wordt geheven
op het afhalen van huisvuil, moeten de huurders
maandelijks toch nog een bedrag betalen aan De
Goede Woning voor huisvuilophaling. In hoeverre
is dit wettelijk toelaatbaar ?

7:. Zowel de rechtspraak als de rechtr(leerzijn  unaniem
van oordeel dat het onderhouden en herstellen van
liften voor rekening is van de verhuurder. Op welke
wettelijke gronden steunt De Goede Woning zich
om hiervan te kunnen afwijken ?

8. Welke maatregelen overweegt de minister indien
mocht blijken dat De Goede Woning ten onrechte
kosten en herstellingen ten laste legt van de huur-
ders ?

A n t w o o r d
  

1. De wettelijke en reglementaire bepalingen inzake
huurherstellingen die van toepassing zijn op de door
de VHM erkende vennootschappen zijn vastgelegd
in het besluit van de Vlaamse regering van 25 janua-
ri 1985 omtrent de huurlasten der volkswoningen,
zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse
regering van 12 oktober 1988.

2. De kosten verbonden aan’alle  ationderlijke vermel-
de kostenrubrieken worden ten laste van de huur-
ders gelegd op basis van artikel 9 van de type-huur-
overeenkomst (vastgelegd bij het besluit van de
Vlaamse regering van 5 maart 1985). Daarin wordt
bepaald dat de huurder naast de huurprijs ook huur-
lasten dient te betalen die overeenkomstig de vige-
rende reglementering (zijnde het besluit van de
Vlaamse regering van 25 januari 1985) te zijnen laste
vallen.

3. Het ten ltite leggen van de huurder van de kosten
verbonden aan alle vermelde kostenrubrieken is
wettelijk toelaatbaar op basis van het besluit van de
Vlaamse regering van 25 januari 1985 omtrent de
huurlasten.

4. Aangezien het lid niet vermeldt welke kostenru-
briek hier specifiek wordt bedoeld, is het onmoge-
lijk een verduidelijking te geven.

5. Artikel 1756 van het Burgerlijk Wetboek’bepaalt
dat het ruimen van putten ten laste komt van de
verhuurder, indien niet het tegendeel bedongen is.
Artikel 12 van de typehuurovereenkomst bepaalt
evenwel dat *de kosten verbonden aan het ruimen
van putten en secreten ten laste vallen van de huur-
der.

6. Artikel 1, 5” van het besluit van de Vlaamse rege-
ring van 25 januari 1985 omtrent de huurlasten be-
paalt dat de kosten verbonden aan ophalingen van
huisvuil en hinderlijke voorwerpen, alsook de reini-
ging van vuilniskokers, beschouwd worden als huur-
lasten. Bijgevolg vallen ze ten laste van de huurder.

7. Volgens artikel 1, ‘4O van voornoemd besluit vallen
de kosten verbonden aan het gewoon onderhoud
en de controle van de liften ook onder de huurlasten
die door de huurder te betalen zijn.

8. De kosten en herstellingen die door de erkende
vennootschap De Goede Woning te Antwerpen ten
laste worden gelegd van haar huurders zijn geba-
seerd op wettelijke en reglementaire bepalingen.

Gaan nr. 38
van 5 november 1994
van de heer L. BARBE

Milieuvergunning  (Vlarem) - Beroep door provincie-
gouvemeur

In artikel 49 van Vlarem 1 wordt bepaald dat tegen
een beslissing in eerste aanleg inzake een milieuvergun-
ningsaanvraag onder meer door de gouverneur van de
provincie waar de percelen van de inrichting zijn gele-
gen beroep kan worden ingesteld.

De overheid heeft in het verleden in verschillendé om-
zendbrieven (o.a. minister van Openbare Werken, 17
september 1951 en 7 november 1955) de gouverneurs
verzocht beroep aan te tekenen :

- indien de beslissing van de bestendige deputatie zich,
ten opzichte van de aanvrager, inschikkelijker toont
dan door de met toezicht belaste ambtenaren in hun
advies werd voorgesteld ;

- indien, deze technische ambtenaren de gouverneur
daartoe verzoeken ;

- indien de beslissing van de bestendige deputatie strij-
dig is met de bepalingen van een bij koninklijk besluit
goedgekeurd plan van aanleg.

Er is blijkbaar onduidelijkheid of deze omzendbrieven
nog gelden.

1. Zijn de bepalingen van deze omzendbrieven nog
van kracht ?

2. Zou het dan niet aangewezen zijn de gouverneurs
hieraan te herinneren ?

 .

Antwoord

Het is de regel dat vroeger verstuurde omzendbrieven
met richtlijnen aan de gouverneurs geldig blijven in
zoverre ze niet formeel zijn opgeheven met inachtne-
ming van de volgende eventuele beperking.

De bepalingen in deze omzendbrieven mogen niet strij-
dig zijn met een gewijzigde of nieuwe wetgeving of
reglementering en het moet gaan om nog steeds gel-
dende principiële bepalingen.
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In het voorjaar heeft nog een overlegvergadering  plaats
gehad met de gouverneurs. Hierin werden de modali-
teiten inzake het instellen van beroep besproken.

v r a a g n r . 3 9
van 28 november 1994
van de heer F. VAN DEN EYNDE 

Sociale-huisvestingsmaatschuppijen - Toegang tot
rijksregister

Naar verluidt zou er bij de minister voor Huisvesting
al verschillende keren en langs diverse kanalen op aan-
gedrongen zijn de erkende vennootschappen voor so-
ciale huisvesting via het rijksregister de mogelijkheid
te geven gegevens op te zoeken die zij, krachtens de
besluiten van de Vlaamse regering, nodig hebben voor
een correcte en billijke huurprijsberekening.

- De huidige situatie houdt immers in dat sommige er-
kende vennootschappen van het ene gemeentebestuur
wel de gegevens krijgen (samenstelling van de gezin-
nen) en van het andere gemeentebestuur niet. Sommi-
ge gemeentebesturen menen immers dat zij deze gege-
vens niet mogen verstrekken.

Heeft de minister in dit verband reeds initiatieven ge-
nomen ?

.

Antwoord

Het is duidelijk dat de Vlaamse minister voor huisves-
ting niet bevoegd is voor het verlenen van de toegang
tot het rijksregister. Voor de toegang tot het rijksregis-
ter moet de specifieke procedure die in de wet van 8
augustus 1983 tot regeling van een rijksregister voor
de natuurlijke personen wordt vooropgesteld worden
gevolgd. Er werd door het kabinet wel contact opgeno-
men met het bevoegde federale kabinet en zo met de
bevoegde federale administratie. Hierbij werd bespro-
ken welke procedure voor een dergelijke aanvraag het
best kon worden gevolgd. In het licht hiervan werd
aan de WIM gevraagd om hiervoor de nodige voorbe-
reidselen te treffen. Op basis van dit dossier zal aan
de Vlaamse regering worden gevraagd of zij er mee
akkoord kan gaan om de vraag van de WIM voor de
toegang tot het rijksregister voor haarzelf en de lokale
sociale huisvestingsmaatschappijen te steunen. Op dat
ogenblik kan de wettelijke procedure hiervoor worden
gevolgd.

Vraag nr. 40
van 30 november 1994
van de heer J. DE ROO

Kringlooppapier - Gebruik bij openbare instellingen

De gemeenschapsminister van Leefmilieu richtte in de-
cember 1993 een omzendbrief inzake de selectieve in-
zameling van papier en het gebruik van recyclagepapier
in kantoren, aan alle gemeenten en Vlaamse openbare
instellingen. Er werd ook een begeleidende sensibilise-
ringscampagne gevoerd, met affiches, folders, stickers.

1. Hoeveel Vlaamse openbare instellingen maken op
kantoor gebruik van recyclagepapier ?

Het is mij op deze korte termijn niet mogelijk om
het aantal openbare instellingen aan te geven die
gerecycleerd papier gebruiken, evenmin om de
exacte hoeveelheden gerecycleerd papier op te ge-
ven die door de Vlaamse openbare instellingen ge-
bruikt worden. De meeste van mijn administraties
hebben echter een vrij behoorlijk beeld van het
aandeel gerecycleerd papier dat ze gebruikten in de
loop van 1993 en 1994.

Gnder gerecycleerd of kringlooppapier tiòrdt  pa-
pier op basis van pulp met minimum 50 percent
vezels van postcomsumptiepapier verstaan. Papier
met minder dan 50 percent vezels van postconsump-
tiepapier wordt niet als kringlooppapier beschouwd.

In de meeste administraties Wordt kringlooppapier
gebruikt. Volgende gegevens werden doorgegeven
door de administraties :

- LIN drukkerij : 3,6 percent voor offset%lm&erk
in 1993 ; 17 percent voor offset-drukwerk in 1994
;

- OVAM : 80,7 percent in 1994 voor kopies, faxen,
brieven, enveloppen, schrijfblokken,... kortom
voor alle intern gebruik en het grootste deel van
het extern gebruik ;

- VHM : 25,3 percent voor intern gebruik in 1993 ;
19 percent voor intern gebruik in 1994 ;

- VLM : 4,9 percent voor kaften en fotocopies in
1993 ; 4,7 percent, voor omslagen en minuutpa-
pier in 1994.

- VMM : gedurende de eerste helft van 1993 : 100
percent.

Het college van secretarissen-generaal van het mi-
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap heeft beslist
om uitvoering te geven binnen het ministerie aan
de inhoud van de omzendbrief. Een werkgroep
werd  opgericht. Een geleidelijke overschakeling
naar meer milieuvriendelijke papiersoorten tekent
zich af. Vooral wijzigingen in de bestekken voor
aankoop en afstelling van het technisch materiaal
(kopieerapparaten, . . .) zijn nodig.

Het sensibiliseringsmateriaal is nog voldoende voor-
radig en wordt, op vraag, door de OVAM bezorgd.
Via de recente OVAM-handleiding Milieuzorg op
Kantoor wordt een extra impuls gegeven.

De totale kostprijs van de gevoerde campagne in
1993-1994 bedraagt 1.476.575 frank. Voor dit be-
drag werden een brochure, leaflet, affichette en stic-
kers evenals een video, ter beschikking gesteld van
de gemeenten en de Vlaamse openbare instellingen.

2. Indien het resultaat niet rooskleurig is, zal er dan
opnieuw campagne worden gevoerd ? Zijn daar
reeds plannen voor ?

3. Hoeveel heeft deze sensibihseringsc&pagne ‘in het
totaal gekost ?

Antwoórcl .
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vraag nr. 41
van 30 november 1994
van de beer J. DE ROO

Huisvuilophalitig - Gheentelijke verplichting

Het nieuwe afvalstoffendecréet ‘legt de ‘gemeenten de
verplichting op om het huisvuil op te halen. Toch wordt
er vastgesteld dat sommige gemeenten deze’verplich-
ting niet nakomen. Zo worden kleine straten op het
platteland met een gering aantal bewoners, vaak over-
geslagen. Uiteraard moeten deze bewoners dan ook
niet betalen voor huisvuilophaling;

1. Bestaan er lijsten van gemeenten die zo handelen ?
Indien die bestaan, zou ik graag dergelijke lijsten
ontvangen voor Oost-Vlaanderen.

2. Is een gemeente niet verplicht om het huisvuil aan
elke woning op te halen ?

3. Zijn er geen maatregelen die een gemeente daad-
werkelijk kunnen verplichten het huisvuil bij ieder-
een te gaan ophalen ?

Antwoord

1. OVAM beschikt over geen lijsten van getiieenten
die kleine straten met een gering aantal inwoners
of wegens een andere reden niet huis-aan-huis be-
dienen.

2. Artikel 15, 9 1 van het decreet van 2 juli 1981
betreffende de voorkoming en het beheer van afval-
stoffen, zoals gewijzigd bij decreet van 20 april 1994,
bepaalt dat elke gemeente, al dan niet in samenwer-
king met andere gemeenten, er zorg dient voor te
dragen dat de huishoudelijke afvalstoffen op regel-
matige tijdstippen worden opgehaald of op een an-
dere wijze worden ingezameld.

Het voormelde artikel verplicht de gemeenten om
het huisvuil in te zamelen, doch legt niet de ver-
plichting op dat dit huis-aan-huis of aan elke woning
dient te gebeuren.

Artikel 15, P 2 van het voornoemde decreet stelt
dat de ophaling en inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen geregeld wordt bij gemeentelijk regle-
ment. In dit reglement, vastgesteld overeenkomstig
titel II van de nieuwe gemeentewet dd. 24 juni 1988,
regelt de gemeenteoverheid alles wat van gemeente-
lijk belang is.

De gemeenteoverheid kan afwijkingen op de huis-
vuilophalingen toestaan o.a. m.b.t. het niet huis-
aan-huis bedienen van kleine straten op het platte-
land, wegens de engheid van de straat, wegens we-
genwerken of wegen een gering aantal inwoners.
Hierbij dient de gemeente voor de zich in één van
deze situaties bevindende inwoners in een altema-
tief inzamelsysteem te voorzien. De betrokken in-
woners dienen bijvoorbeeld het huisvuil te plaatsen
op de dichtst gelegen straathoek die voor de huis-
vuilophaalwagens bereikbaar is, of de gemeente kan
met een afzonderlijk ophaalvoertuig deze inwoners
bedienen.

3. Wanneer een gemeente zijn verplichting betreffen-
de de huisvuilophaling, zoals vastgelegd in zijn ge-
meentelijk reglement, overeenkomstig de wetten,
de decreten, de ordonnanties, de reglementen en
de besluiten van staat, gewesten, gemeenschappen,
gemeenschapscommissies, provincieraad en besten-
dige deputatie van de provincieraad, niet nakomt,
dan kan de bevoegde toezichthoudende overheid
optreden overeenkomstig artikelen 39, 16” en 54,
2de alinea van het decreet dd. 2 juli 1981 betreffen-
de de voorkoming en het beheer van afvalstoffen,
zoals gewijzigd bij decreet van 20 april 1994.

Vraag nr. 42
van 30 november 1994
van de heer J. VALKENIERS

. .

Toezending van ht+t Belgisch StaatSblad - Nutteloos
gebruik van plastiekfolie

Bij het sorteren van enkele weken, achterstallige post
stel ik vast dat meer en meer tijdschriften en dagbla-
den, zoals het Staatsblad, aangeboden worden in een
plastiekfolie, alhoewel dat niet echt noodzakelijk is.

Wanneer we weten dat onze afvalberg steeds aangroeit
en hoe moeilijk en duur het wordt om er vanaf te
geraken, rijst de vraag of er geen wettelijke maatrege-
len dienen genomen te worden om een dergelijke nut-
teloze afvaltoename in te dijken.

Welk is het standpunt van de minister ter zake ‘!

Antwoord’ .

Uit navraag bij de commerciële diensten van de Post
blijkt dat het al dan niet verpakken van tijdschriften
en dagbladen in een plastiekfolie, postaal gezien geen
verschil uitmaakt. Het verpakken in plastiekfolie
neemt toe, onder contractuele vorm, met het oog op
het aanbieden van de uitgaven aan de consument op
een meer verzorgde manier. De verantwoordelijkheid
van het al dan niet aanbieden van bladen in plastiekfo-
lie ligt volledig bij de uitgever. Noch de Post, noch de
distributiediensten hebben er impact op.

In het kader van het ontwerp Uitvoeringsplan Oud
Papier van de OVAM, dat tot 16 januari 1995 ter
inzage ligt bij de gemeenten en bij de OVAM en voor
advies aan de SERV en de Mina-raad werd voorgelegd,
worden acties vooropgesteld om de toename van de
afvalberg in te dijken en te voorkomen en de recupe-
ratie van oud papier te bevorderen. Hiertoe worden
maatregelen geformuleerd om de kwaliteit van het oud
papier te verbeteren en wordt ook het gebruik van
gerecycleerd papier aangemoedigd. In dit kader wordt
aan de uitgeverssector gevraagd om de plastiekfolie
niet meer te gebruiken of eventueel te vervangen door
een papieren wikkel rond tijdschriften en dagbladen.
Bij de verdere besprekingen met de uitgeverssector zal
deze problematiek zeker aan bod komen.
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hUIglIk .
van 1 december 1994
van de heer J. DE MOL

Vertaling Agenda 21 van de Unced-conferentie - Uit-
bouw van informatie

Hoofdstuk 40 van Agenda 21 handelt over de informa-
tie voor besluitvorming en bevat aanbevelingen voor
het verbeteren van verwerving en gebruik van informa-
tie die relevant is voor duurzame ontwikkeling. In de
eerste plaats is het daarvoor noodzakelijk dat specifie-
ke duurzaamheidsindicatoren worden ontwikkeld en
het gebruik ervan wordt gepromoot. Bovendien dient
de uitbouw van informatie meer te worden gecoördi-
neerd, geharmoniseerd en het structureel verband tus-
sen milieu-materies en sociale domeinen te worden
gelegd. Deze informatie moet vervolgens worden om-
gezet naar vormen die bruikbaar zijn bij planning en
besluitvorming. Op het vlak van logistiek legt Agenda
21 de nadruk op het creëren van internationale, elec-
tronische en geïntegreerde datanetwerken.

Graag vernam ik van de minister welke concrete maat-
regelen reeds genomen werden om de doelstellingen
van hoofdstuk 40 van de Agenda 21 naar zijn beleids-
terrein te vertalen ? In welke mate werden reeds maat-
regelen genomen ter verbetering van verwerving en
gebruik van informatie die relevant is voor duurzame
ontwikkeling ? Hoe wordt deze informatie-verwerking
gecoördineerd ? Hoe wordt deze informatie omgezet
naar vormen die bruikbaar zijn bij de planning en be-
sluitvorming ?

A n t w o o r d

In antwoord op deze vragen kan ik meedelen dat,
gezien de hoeveelheid gegevens, het antwoord recht-
streeks aan het lid zal worden overgemaakt.

vraag nr. 44
van 1 december l!B4
van de heer J. DE MOL

Vertaling Agenda 21 van de Unced-conferentie - We-
tenschappelijk onderzoek voor milieu- en ontwikke-
lingsbeleid

Hoofdstuk 35 van Agenda 21 behandelt de rol van
wetenschappelijk onderzoek bij de ontwikkeling en stu-
ring van een op duurzaamheid gericht milieu- en ont-
wikkelingsbeleid. De nadruk wordt daarbij gelegd bij
de onderbouwing van langetermijnstrategieën voor
duurzame ontwikkeling en meer specifiek op het ver-
mogen om de verdere mogelijkheden tot ontwikkeling
af te tasten en de grenzen van de milieugebruiksruimte
en de draagkracht van onze planeet met grotere nauw-
keurigheid en zekerheid te bepalen. Essentieel daarbij
is een beter inzicht in de materialen- en energiecycli
van diverse ecologische en klimatologische systemen.

Bij de uitvoering van dit hoofdstuk is het aanbevolen
dat de verworven wetenschappelijke kennis wordt aan-
gewend voor de verbetering van het wetenschappelijk
evaluatieproces op lange termijn. Tot nu toe bestaat
er noch in Vlaanderen, noch op nationaal niveau enige
traditie om regelmatig en systematisch weten-

schappelijke rapporten over de status van milieu of
ontwikkeling op te stellen. Daarom dient men te ko-
men tot coördinatie van relevante bestaande data en
statistieken voor de voorbereiding en onderbouwing
van wetenschappelijke rapportering en evaluatie met
het oog op langetermijnbeleid. Bovendien moet de me-
thodologie ontwikkeld worden voor een ge’ïntegreerde
uitvoering van nationale en regionale audits, waarbij
zowel publieke als private onderzoeksinstellingen wor-
den betrokken.

1.

2.

3.

4.

Welke concrete maatregelen werden door de minis-
ter reeds genomen om de doelstellingen van hoofd-
stuk 35 van Agenda 21 naar zijn beleidsterrein te
vertalen ?

Worden momenteel reeds rapporten opgesteld over
de status van milieu of ontwikkeling ? Zo ja, op
welke manier en door wie gebeurt dat ?

Worden reeds relevante bestaande data en statistie-
ken voor de voorbereiding en onderbouwing van
wetenschappelijke rapportering en evaluatie met
het oog op langetermijnbeleid gecoördineerd ? Zo
neen, op welke manier kan deze coördinatie worden
bereikt ? Welke maatregelen werden hiertoe reeds
genomen ?

Werden reeds maatregelen genomen tot de ontwik-
keling van de methodologie voor een geïntegreerde
uitvoering van nationale en regionale audits (staat
van milieu en ontwikkeling) ? Zo ja, welke maatre-
gelen werden genomen ? Welke onderzoeksorga-
nen worden hierbij betrokken ? Zo neen, waarom
is deze methodologie nog afwezig ?

In antwoord op deze vragen kan ik meedelen dat, .
gezien de hoeveelheid gegevens, het antwoord recht-
streeks aan het lid zal worden overgemaakt.

vraag nr. 45
van 1 december 1994
van de heer J. DE MOL

Vertaling Agenda 21 van de Unced-conferentie - Edu-
catie en sensibiltiering

Hoofdstuk 36 van Agenda 21 handelt over de educatie
en sensibilisering. De programma’s van Agenda 21 vra-
gen een blijvende verandering van houding en gedrag,
zowel in het noorden als in het zuiden. Onderwijs is
daartoe het belangrijkste instrument. Het is daarom
belangrijk het concept duurzame ontwikkeling op te
nemen in elk opleidingsniveau en voor alle groepen in
de samenleving. Dat vereist de ontwikkeling van nieu-
we en alternatieve onderwijsmethodes en een sterke
betrokkenheid van de onderwijsinstanties.

Een concreet actiepunt is de oprichting van een Vlaam-
se adviesraad voor milieueducatie. Momenteel bestaat
dergelijke raad nog niet.

1. Welke concrete maatregelen werden door de minis-
ter reeds genomen om de doelstellingen van hoofd-
stuk 36 van Agenda 21 naar zijn beleidsterrein te
vertalen ?
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2. Acht de minister het noodzakelijk dat ein advies-
raad voor milieu-educatie wordt opgericht ?

3. Werden reeds maatregelen genomen die moeten lei-
den tot de oprichting van een adviesraad voor mi-
lieu-educatie ? Zo ja, welke maatregelen werden
reeds genomen ? Wie wordt betrokken bij de op-
richting van deze adviesraad ?

Antwoord

1. Om klaar te zien in de veelheid van initiatieven die
op alle bestuurlijke niveaus en door particuliere or-
ganisaties aangeboden wordt, heb ik de opdracht
gegeven aan het Centrum voor Natuureducatie
(CVN) om een inventaris op te maken van alle
initiatieven op vlak van natuureducatie. Het opma-
ken van de inventaris is volop aan de gang, maar
het is nu reeds duidelijk dat het natuureducatieve
landschap in Vlaanderen een zeer versnipperd beeld
geeft. Om hierin wat orde te scheppen wordt per
provincie een brochure Natuureducatie in Vlaande-
ren gemaakt waarin alle lokale initiatieven rond na-
tuureducatie vermeld staan. Dit gaat van uitgewerk-
te boswandelpaden tot kinderboerderijen en natuur-
educatieve centra. De brochures voor West- en
Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn reeds be-
schikbaar. Voor Limburg is de brochure in druk.
Antwerpen zal volgend jaar worden verwerkt.
Voorts zullen alle nieuwe gegevens toegevoegd wor-
den aan het computerbestand zodat dit bestand dat
door iedereen, dus ook in het onderwijs, geraad-
pleegd kan worden, steeds actueel blijft.

Een nieuwe pijler in mijn beleid wordt de bouw van
vijf gewestelijke natuureducatieve centra in Vlaan-
deren, één in elke provincie. Drie natuureducatieve
centra staan in de steigers. Dit zijn het Boseducatief
Centrum Groenendaal, het Bos- en Natuureducatie
Centrum van Grimminge en het Natuureducatie
Centrum in Kalmthout. Er zijn nog twee andere
centra gepland in de provincies Limburg en West-
Vlaanderen. Eens deze centra voltooid zijn zullen
ze fungeren als een infrastructuur ten dienste van
al wie natuureducatie wil beleven of laten beleven
en zullen ze aanknopingspunten worden voor aller-
lei nuttige natuur- en milieuinitiatieven. Bij de uit-
bating van deze centra zal een beroep worden ge-
daan op een intense samenwerking met het depar-
tement onderwijs maar ook met lokale besturen en
verenigingen. Op 20 juli jl. keurde de Vlaamse re-
gering het voorstel van overeenkomst goed tussen
het departement Leefmilieu en Infrastructuur en het
departement Onderwijs om voor de bemanning en
de uitbating van deze centra 16 leerkrachten en
personeelsleden ter beschikking te stellen. Deze
centra hebben tot doel om permanent aan te leren
en bij te leren. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar
de opleiding van leerkrachten, jongeren en volwas-
senen.

In maart 1993 werd het project Groene School in
samenwerking met de afdeling Menselijke Ecologie
van de VUB opgestart. Onder de wetenschappelijke
begeleiding van de VUB beoogt het project Groene
School de uitwerking van een milieuzorgsysteem
voor de scholen, waarbij maatregelen getroffen wor-

den om negatieve milieu-impacten te minimaliseren
of te voorkomen in de school. Zo wordt via een
gebruiksvriendelijk geïnformatiseerd systeem nage-
gaan wat er in een school zoal fout loopt op milieu-
vlak (b.v. inzake papiergebruik, energieverbruik,
. ..). Vervolgens worden een aantal alternatieven
gesuggeerd, die dan concreet worden uitgetest in
de school. Momenteel loopt het project in een aan-
tal pilootscholen. Na een eerste toetsing in twee

‘scholen, wordt het dit schooljaar in samenwerking
met een 8-tal scholen, verspreid over het gewest en
over de onderwijsnetten, voort ontwikkeld en bijge-
stuurd. Vanaf volgend schooljaar zal de Groene
School een brede verspreiding kennen. Naast een
directe effectieve verbetering voor het leefmilieu
heeft dit project evenzeer een belangrijke educatie-
ve betekenis voor zowel de leerlingen als de leer-
krachten en de schoolbeheerders. Maar ook buiten
de school, aangezien de leerlingen ook thuis milieu-
positief gedrag kunnen bepleiten.

De Groene School richt zich tot de leerlingen en
leerkrachten van het hoger secundair onderwijs ;
het Milieu-Ontmoetingsprogramma van de Koning
Boudewijnstichting dat in oktober 1994 officieel van
start ging, richt zich tot de leerlingen en de leer-
krachten van het basisonderwijs en van de eerste
graad van het secundair onderwijs. Gedurende twee
weken worden de leerlingen ondergedompeld in de
natuur- en milieubeleving in de omgeving van hun
school. Tegelijkertijd zal aan de leerlingen worden
gevraagd om zelf een milieu-initiatief te ontwikke-
len en uit te werken gedurende 1 & 2 schooljaren.
Hierbij zorgt de Koning Boudewijnstichting voor
deskundige begeleiding en, indien nodig, voor een
kleine financiële ondersteuning. De bedoeling van
het Milieu-Ontmoetingsprogramma is dat het langer
leeft dan twee weken. Zeer positief is dat de Koning
Boudewijnstichting via het Milieu-Ontmoetingspro-
gramma sectoroverschrijdende didactische natuur-
en milieueducatieve netwerken creëert, zodanig dat
het Milieu-Ontmoetingsprogramma zelfs in ge-
meenten die niet door de Stichting bezocht worden,
op hun verzoek toegepast kan worden zonder veel
problemen.

Als vierde initiatief verwijs ik naar De‘Milieubóot.
Tijdens een drie uur durende boottocht worden
leerlingen geconfronteerd met allerhande aspecten
van het leefmilieu en inzonderheid met de positieve
en negatieve elementen ervan op en rond de water-
loop (Bovenschelde en kanaal Kortrijk-Bossuit). In
1992 voeren ca. 8.000 deelnemers mee. In het week-
end en tijdens schoolvakanties kunnen ook volwas-
senen deelnemen aan de milieuboottochten. In 1993
12.OOO  deelnemers en 765 begeleiders. Het project
loopt tot en met 1996. Dit jaar kwamen Brabant en
de Denderstreek in aanmerking. In 1995 wordt
West-Vlaanderen aangedaan en in 1996 krijgt de
bevolking van de Antwerpse Kempen en Limburg
een kans om de boottocht mee te maken.

2. Door de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
(Mina-raad)  werd tijdens de zitting van 15 januari
1991 beslist tot de oprichting van een werkgroep
Natuur- en Milieueducatie. De Mina-raad nam dit
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initiatief ‘omdat het milieubewustzijn van de bevol-
king in belangrijke mate afhankelijk is van een ef-
fectieve educatie ter zake. De werkgroep heeft als
taak het beleid inzake natuur- en milieueducatie te
ondersteunen. Ondertussen heeft het een perma-
nent karakter gekregen en werkt het aan educatie-
relevante dossiers.

3. In het licht van het bovenvermelde acht ik de op-
richting van een afzonderlijke adviesraad voor mi-
lieueducatie dan ook niet opportuun.

vraag nr. 46
van 1 december 1994
van de heer J. DE ROO

Vlaamse Milieumaatschappij - Onbetaalde rekening
w e g e n s  a d r e s w i j z i g i n g

In de loop van de maanden oktober en november heb-
ben een aantal inwoners de volgende brief van de
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ontvangen :
“Aanmaningsbrief  - allerlaatste verwittiging. Indien
u de verschuldigde milieuheffing 1992 van x frank en
de kosten van deze aanmaning, zijnde x frank, niet
binnen acht dagen betaalt, of indien slechts gédeeltelijk
de betaling wordt verricht, zal het dwangbevel lastens
u worden betekend en zal tot inbeslagneming worden
overgegaan, alle kosten te uwen laste”. In een groot
aantal gevallen betreft het hier inwoners die in de voor-
bije jaren verhuisd zijn. De Post stuurt gedurende een
bepaalde periode de briefwisseling van betrokkenen
door, maar dit blijft ook geen jarén duren, met als
gevolg dat de meesten onder hen nooit een rekening
of aanmaning ontvangen hebben.

Blijkbaar is de VMM niet in staat om het nieuwe adres
op te sporen, terwijl de deurwaarders daar geen enkel
probleem mee hebben. Als een adreswijziging door de
betrokken bewoners tijdig werd doorgegeven, is het
de taak van de betrokken overheidsdienst om zijn
adresbestanden aan te passen. Het argument dat elke
niet-teruggezonden rekening besteld is geweest gaat
hier niet op, vermits men afhankelijk is van de bereid-
willige medewerking van én de Post én de nieuwe eige-
naar of huurder. Om extra-kosten en zelfs gerechtskos-
ten te vermijden, betalen de meeste mensen het ver-
schuldigde bedrag. Meer nog, veel mensen zullen waar-
schijnlijk voor deze “kleine” som nooit een klacht in-
dienen, waardoor de VMM ten onrechte over het geld
van de aanmaningen kan beschikken.

1. Hoeveel niet-betalers (in absolute cijfers) werden
er opgetekend voor de heffing 1992 (verbruik van
1991) en de heffing 1993 (verbruik 1992) ?

2. Welk is het aandeel van verhuisde bewoners in het
aantal niet-betalers ?

3. Hoeveel klachterrten  zevolee van verhuis heeft de
VMM ontvangen en welk aantal werd uiteindelijk
aanvaard ?

4.

5.

Wat zijn de’kosten voor de VMM voor de inschake-
ling van gerechtsdeurwaarders ?

Welke stappen moeten de getroffenen die bereid
zijn hun milieuheffing te betalen zetten om deze
administratieve en eventueel bijkomende kosten te
vermijden ?

Aqtwoord

Algemeen willen wij eerst de procedure uiteenzetten
volgens dewelke de Vlaamse Milieumaatschappij de
aanslagen vestigt en invordert

De VMM ontvangt de gegevens van de openbare wa-
terdistributiemaatschappijen. Vooraleer de heffing ver-
stuurd wordt controleert de VMM de doorgegeven fac-
turatieadressen aan de bevolkingsregisters om bij even-
tuele verhuizers het juiste adres op te sporen. De on-
bestelde briefwisseling wordt opnieuw aan een onder-
zoek onderworpen om zodoende het adres te kennen.
Indien geen betaling volgt naar aanleiding van het hef-
fingsbiljet, verstuurt de VMM een eerste adminístratie-
ve maning. Vooraleer deze maningen verzonden wor-
den gebeurt opnieuw een updating van alle adressen
aan de hand van de adressen van het bevolkingsregis-
ter. De onbestelde maningen worden opnieuw aan een
onderzoek onderworpen en nadien opnieuw besteld.
Wordt dan nog niet betaald, dan worden deze dossiers
aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, na opzoe-
king door de VMM van het juiste adres. Tot zover de
procedure.

Hierna gaan wij in op de meer specifieke vragen.

1.

2.

Wat de heffing 1992 betreft, werden voor gans
Vlaanderen 43.900 maningen door de gerechtsdeur-
waarder verstuurd.

Het aandeel van verhuisde bewoners in het aantal
niet-betalers van de heffing 1992 is nog niet bekend,
aangezien de procedure nog niet volledig afgerond
is, Voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen
beschikken we reeds over een gedeeltelijke afslui-
ting. Voor deze twee provincies werden in juni 1994,
19.000 maningen door de gerechtsdeurwaarder ver-
stuurd. Op dat tijdstip waren er 61 bezwaren bin-
nengekomen betreffende verhuizen. Op heden zijn
er 74 bezwaren betreffende verhuizen geregistreerd.
Dit betekent dat de aanmaningen door de gerechts-
deurwaarder aanleiding geven tot 13 nieuwe bezwa-
ren met als bezwaargrond verhuizer, waarvan er 10
gegrond verklaard werden. Uit dit cijfer, dat zeer
klein is ten opzichte van het totale pakket verstuur-
de aanslagen en herinneringen, kan men niet aflei-
den dat niet betalen samenhangt met verkeerde
adresgegevens.

3. Op het totaal aantal verstuurde’ heffingsbiljetten
heffing 1992, ontvingen wij 1.456 bezwaren betref-
fende verhuizers, daarvan werden er 1.097 onge-
grond verklaard.

4. De VMM heeft eigenlijk geen kosten voor inschake-
ling van gerechtsdeurwaarders. De enige kosten
voor de VMM die kunnen voortvloeien zijn eigen
aan elke invorderinz  zoals :
-

-

-

betrokkene ovegijdt en erfgenamen verzaken
aan de nalatenschap ;
faillissement ;
de inbeslaggenomen goederen werden door een
andere gerechtsdeurwaarder verkocht ten gevol-
ge van een andere procedure zodat verder uit-
voeren onmogelijk wordt ;
betrokkene is met de noorderzon verdwenen.
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5. Heffingsplichtigen die ervan overtuigd zijn dat de
VMM de eerder gevoerde briefwisseling naar het
verkeerde adres stuurde, kunnen dit meedelen aan
de gerechtsdeurwaarder. Alle dossiers worden door
de VMM grondig onderzocht. Indien uit dit alles
blijkt dat de VMM in de fout is, moeten de kosten
van de gerechtsdeurwaarder niet worden betaald.
Om in de toekomst problemen i.v.m. verkeerde
adressen te vermijden moet de heffingsplichtige er-
voor zorgen dat de schrijfwijze van zijn naam over-
eenstemt met de naam in het bevolkingsregister en
dat de waterfactuur slechts ten naam vermeldt.

Vraag nr. 48
van 2 december 1994
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

De Mark - Waterkwaliteìt

Uit het jaarverslag Meetnet Oppentiaktewater 1993
van de Vlaamse Milieuwatermaatschappij onder het
hoofdstuk met betrekking tot het Bekkencomité van
de Dender blijkt dat er zich in dat jaar een opmerke-
lijke achteruitgang van de waterkwaliteit heeft voorge-
daan op de Mark, afwaarts Edingen.

Kan de minister mij meedelen of er sedertdien onder-
zoek werd verricht naar de oorzaak hiervan ?

Kon in dat geval de oorzaak worden achterhaald ?

Antwoord  
In het jaarverslag Meetnet Oppervlaktewater “1993
wordt ondermeer de biologische waterkwaliteit van de
Mark (Denderbekken) besproken. Het aantal meet-
punten, alsook het aantal bemonsteringen was tot 1992
zeer beperkt. Binnen het bekken van de Mark werden
door de VMM in de periode 1989-1992 slechts 4 meet-
punten op de hoofdwaterloop bemonsterd voor de be-
paling van de biologische waterkwaliteit, en dit enkel
gedurende de bemonsteringscampagnes van 1989 en
1992. Een studie van de Groep Toegepaste Ecologie
V.Z.W.  van 1985 is omvangrijker en kan als referentie
dienen. Het huidige meetnet van de Vlaamse Milieu-
maatschappij werd in 1993 in die zin aangepast.

Uit een vergelijkend onderzoek bleek dat de toestand
in 1989 gelijkaardig is aan die van 1985 : de graduele
verbetering van de waterkwaliteit in stroomafwaartse
richting is duidelijk. Het stroomopwaarts gelegen
meetpunt (5360 VMM), gelegen afwaarts Edingen, be-
reikte in 1992 evenwel een duidelijk betere biologische
(Biotische Index 5) en fysisch-chemische kwaliteit. In
1993 werd biologisch (Biotische Index 1) en fysisch-
chemisch een drastische kwaliteitsdalïng waargeno-
men. De biologische waarnemingen in 1994 bevestigen
dit nogmaals (Biotische Index 0).

In eerste instantie werd de kwaliteitsdaling van 1993
toegeschreven aan een vermoedelijke lozing. Op de
Dender in Geraardsbergen was immers schuimvorming
merkbaar en trad vissterfte op. Gezien ook de V.Z.W.
Mark bij de VMM melding maakte van schuimvorming
op de Mark, vermoedelijk afkomstig van een lozing in
Wallonië, leek het aannemelijk dat dit de kwaliteit van
de Mark zou verslechteren.

Gezien de bijkomende waarnemingen in ‘1994 moet
men besluiten dat niet de kwalittitsdaling in 1993 in
vraag dient te worden gesteld, maar’wel de kwaliteits-
verbetering in 1992. Het is heel waarschijnlijk dat de
neerslag een (tijdelijk) gunstig’ effect gehad heeft op
de waterkwaliteit in het voorjaar van 1992. Dit wordt
bevestigd door het biologisch onderzoek van 1992
waarbij gesteld werd dat ontleningsfauna (organismen
die bv. door neerslag van een hogergelegen gebied
worden aangevoerd) het resultaat positief zou kunnen
hebben beinvloed.

vraag nr. 49
 :

van 7 december’ 1&4
van de heer J. GEYSELS

Investeringsajbek voor onderzoek en ontwikkeling -
Milieuvriendelijkheidsattesten

Het koninklijk besluit van 17 april 1990 legt de voor-
waarden vast voor de toekenning van een verhoogde
investeringsaftrek voor onderzoek en ontwikkeling.

De belastingplichtige dient hiervoor een door de ge-
westregeringen uitgereikt attest voor te leggen waaruit
blijkt dat de beoogde nieuwe produkten en technolo-
gieën een milieuvriendelijk effect hebben.

Kan de minister, in opvolging van vraag nr. 33 van 13
februari 1992, informatie verschaffen over :

- het aantal attesten dat werd verleend in 1992 en
1 9 9 3 ;

- het globale bedrag en het gemiddelde per attest ;

- be sectoren waarin de overeenkomstige investeringen
gepland zijn ?

Antwoord

In het kader van het koninklijk besluit van 17 april
1990 werden door het bestuur Algemeen Milieubeleid
van Aminal tijdens het jaar 1992 220 attesten afgele-
verd en tijdens het jaar 1993 192 attesten.

Het totale bedrag voor 1992 is 36.657.OOO.ooO  frank,
of gemiddeld 166 miljoen frank per attest.

Voor 1993 bedragen deze cijfers respectievelijk
34.750.000.000 frank en 181 miljoen frank.

De sectoren waarin deze investeringen gebeurden zijn
(gerangschikt volgens dalend bedrag van de investerin-
gen) :

- voor 1992 : telecommunicatie, fotografie, chemie,
farmaceutische industrie, elektronica, verlichting,
automobielindustrie, metaalverwerking, informati-
ca ; de andere industrietakken (waaronder o.a. voe-
ding en medische industrie) vertegenwoordigen nog
ongeveer 1,5 percent van de geïnvesteerde bedragen.

- voor 1993 : telecommunicatie, farmaceutische indus-
trie, fotografie, elektronica, chemie, informatica ; de
andere industrietakken (waaronder o. a. de automo-
biel- en de voedingssector), vertegenwoordigen nog
ongeveer 1,5 percent van de geïnvesteerde bedragen.
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v r a a g n r . 5 8

van 7 december l9!M
van de beer J. GEYSELS

Expansiesteun  aan bedrijven + Ecologiecriterium

De Vlaamse regering heeft het ecologie-criterium inge-
steld als parameter voor het toekennen van expansie-
steun aan bedrijven.

- Hoeveel bedrijven hebben in 1992 en 1993 ‘op basis
van dit ecologie-criterium een aanvraag tot expan-
siesteun ingediend ? Hoeveel dossiers werden goed-
gekeurd ? Over welke investeringsbedragen, respec-
tievelijk toegekende steun gaat het ?

- Zijn er dienaangaande verschillen vast te stellen tus:
sen de KMO’s en de grote bedrijven ? Zo ja, welke ?

Antwoord

Het antwoord op bovenvermelde vraag behoort tot de
bevoegdheid van de heer L. Van den Brande, minister-
president van de Vlaamse regering en Vlaamse minis-
ter van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie
en Externe Betrekkingen.

. . . 

vraag nr. 51
.van 7 december l9!M
van de heer H. BROUNS

Slibafvoerplan  Vlaanderen - Afvoer van RWZMib

Momenteel is er in Vlaanderen nog geen sh~afvoer@n
dat moet zorgen voor de verwerking van het slib, af-
komstig van de rioolwaterzuiveririgsinstallaties
(RWZI’s). Intussen komen er echter steeds meer
RWZI’s bij. Uit een briefadvies van de Mina-raad in
verband met deze materie blijkt dat de Belgische Boe-
renbond het gebruik van dit slib op landbouwgrond
verwerpt.

Binnen welke termijn zal er een slibafvoerplan voor
Vlaanderen zijn ?

Wat gebeurt er intussen met het RWZI-slib ?

Antwoord

In samenspraak met de milieu-administratie en de NV
Aquafin werden in de loop van 1994 een ontwerpbe-
leidsnota-slib van RWZI’s (rioolwaterzuiveringsinstal-
laties) en een ontwerpslibafvoerplan-Vlaanderen opge-
steld.

Deze. documenten werden vervolgens aan de Mina-
raad en de SERV voor advies voorgelegd. Bij de aan-
passing van de oorspronkelijke teksten zal rekening
worden gehouden met de opmerkingen van deze beide
instanties. Momenteel worden de ontwerpbeleidsnota-
slib van RWZI’s en het ontwerpslibafvoerplan-Vlaan-
deren door de administratie afgehandeld.

Dat een unieke oplossing voor het RWZI-probleem
niet bestaat. is vanzelfsprekend. De verwerking van
het totale aanbod RWZI-slib zal slechts mogelijk zijn

door ‘het toepassen van een aantal oplossingen. Een
van de mogelijke bestemmingen voor slib is afzet in
de landbouw. De landbouw biedt overigens ook een
potentiële oplossing voor andere residuaire stromen
zoals mest, maar ook een aantal afvalstoffen die hetzij
een bemestende hetzij een bodemverbeterende waarde
hebben. Een aantal voorbeelden hiervan zijn compost
en slijpsel van natuursteen.

Daartegenover staat dat het landbouwareaal waarover
Vlaanderen beschikt ontoereikend is voor de afvoer
van al deze residuaire stromen enerzijds, en dat ander-
zijds niet alle stromen in dezelfde mate geschikt zijn
om in de landbouw afgezet te worden. Derhalve zullen
prioriteiten moeten worden gesteld. Pas als al de prio-
riteiten geëvalueerd zullen zijn, zal voor elke residuaire
stroom een plan opgesteld kunnen worden.

In de eerder vermelde ontwerpnota inzake RWZI-slib
werd rekening gehouden met de toename aan RWZI-
slib voortvloeiend uit de toenemende bouw en uitba-
ting van RWZI’s.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale
hoeveelheid afgezet slib afkomstig van RWZI’s in
1993, opgesplitst volgens eindbestemming.

Landbouw
Zwarte grond
Stort - Klasse 1
Stort - Klasse II
Verbranding

 Ton droge stof Percentage

8704,l 19,i%
1341,7 3,0%
4550,l 10,3%

16693,7 37,8%
12901,5 29,2%

Totaal 44191,l loo,O%

vraag nr. 52
van 8 december 1994
vad de heer L. BARBE

Mrodu&é van genetisch gemodificeerde organismen in
het milieu - Standpunt van het Vlaainse Gewest..

Het bedrijf Plant Genetic Systems heeft in ‘het kader
van richtlijn 90/220  inzake de doelbewuste introductie
van genetisch gemodificeerde organismen in het mi-
lieu, een aanvraag ingediend voor het in de handel
brengen van een bepaald type koolzaad.

De heer Bourgeois, federaal minister voor Landbouw,
verklaarde op 22 november 1994 in de commissie voor
Landbouw dat ons land een positief advies uitbracht
over het dossier. De gewesten waren betrokken bij het
tot stand komen van dit standpunt en namen, naar ik
veronderstel, een positief standpunt in.

1. Welke standpunt nam het Vlaamse Gewest in met
betrekking tot dit dossier ?

2. Hoe kwam het tot stand ? Welke diensten hebben
het voorbereid ?

3. Wat is de motivatie’ van het standpunt ? Welke
garanties zijn er inzake de bescherming van het leef-
milieu ?
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Zoals terecht gesteld in dé vraag, betreft Eet hier een
dossier over het in de handel brengen van genetisch
gemodificeerde organismen. Hoewel deze materie vol-
ledig tot de bevoegdheid van de federale overheid (mi-
nisterie van Landbouw) behoort, werd het Vlaams Ge-
west uitgenodigd deel te nemen aan de besprekingen
van het voorlopig bioveiligheidscomité in het kader van
het op stapel staande samenwerkingsakkoord.

1. & L.“I-Iet Vlaamse Gewest, vertegenwoordigà  door
mijn kabinet en het bestuur Algemeen Milieubeleid
van Aminal, nam een eerder terughoudende positie
in om volgende redenen :

- er is momenteel geen wettelijke verbinding tus-
sen de richtlijn 91/414  inzake het gebruik van
pesticiden en de richtlijnen 90/219  en 90/220  in-
zake het gebruik van genetisch gemodificeerde
(micro)organismen,  het eventueel risico voor het
leefmilieu zit niet in de transgene plant zelf
(richtlijnen 90.219 en 90.220),  maar in het ge-
bruik van het herbicide (richtlijn 911414).

3. Aan de basis van de uiteindelijke beslissing van de
federale overheid ligt onder andere het feit dat de
herbicide-resistentie enkel zal worden gebruikt bij
het kweken van zaden en dat bij het gebruik cultuur-
en pesticidewisselingen nodig zijn om de selectie-

druk te verminderen van resistente mutanten.

Het Vlaamse Gewest is evenwel van oordeel dat bij
niet enkel de eco-toxicologische problematiek, maar
ook algemene aspecten aan bod moeten komen.
Daarom zal ik er bij mijn federale collega voor
pleiten in de toekomst te zoeken naar een wettelijke
verbinding en coördinatie tussen de verschillende
risicobeoordelingen,  procedures en comités, tenein-
de verwarring in de bovengenoemde Europese
reglementeringen te vermijden. Het beoordelen van
dergelijke dossiers in een bioveiligheidsraad maakt
het mogelijk de standpunten van experten  uit ver-
scheidene disciplines naast elkaar te zetten en op
elkaar af te stemmen. De Vlaamse regering heeft
inmiddels haar goedkeuring gehecht aan een ont-
werp van samenwerkingsakkoord dat de weten-
schappelijke en administratieve coördinatie inzake
bioveiligheid tussen de gewesten en de federale
overheid regelt. Ik zal er daarom op aandringen
dat, in uitvoering van dit samenwerkingsakkoord,
deze raad zo vlug mogelijk wordt geïnstalleerd.

vraag nr. 53
van 8 december 1994
van de heer L. BABBE

Milieuvergunning Fabelta Ninove - Naleving opgeleg-
de verplichtingen

De milieuvergunning verleend op 7 -mei 1993 aan het
bedrijf Fabelta Ninove bepaalt o.a. ‘dat de exploitant
tegen 1 januari 1994 in de omgeving een immissiepost
moest opstellen om ten minste eenmaal per maand de
concehtraties  CS, en H$S te meten.

Is deze post operationeel ? Kan de minister me een
beknopt overzicht geven van de meetresultaten ?

Hoeveel keer werden de laatste jaren de concentraties
sulfaten en CS, in het afvalwater gemeten ? Wie voer-
de de metingen uit ? Wat zijn de belangrijkste resulta-
ten ? In hoeverre werden de normen nageleefd ?

Hoeveel keer werd, respectievelijk in 1992, 1993 en
1994, proces-verbaal opgesteld door de bevoegde dien-
sten ?

Overeenkomstig de milieuvoorwaarden opgenomen in
de milieuvergunning van 7 mei 1993, is het bedrijf
Fabelta Ninove NV ertoe verplicht de concentraties
van CS2 EN HzS in de omgevingslucht ten minste een-
maal per maand te meten. In opdracht en op kosten
van het bedrijf worden deze metingen uitgevoerd door
het erkend laboratorium SGS-Ecocare Analytical Ser-
vices uit Antwerpen. In het kader van het tweede zes-
maandelijks voortgangsrapport werden deze meetre-
sultaten overeenkomstig de vergunningsvoorwaarden
overgemaakt aan de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) en aan het bestuur Milieuvergunningen
(BMV) van de administratie Milieu, Natuur en Land-
inrichting. Metingen van de omgevingslucht werden
verricht op volgende data : 2711,  28l2,  16/3, 2014,  1815
en 22l6.

De gemeten concentraties, uitgedrukt in microgram
per kubieke meter lucht, zijn weergegeven in de onder-
staande tabel :

Data Parameter

Cs, HzS
l” meting 2” meting

(‘)
l~meting

(**)
2 meting

(*) (**)
27mu94 < 11 4 8

Cl2 2 t1
ltYo3/94’ < 10 15 13
2om494 < 10 Cl <l
18/05/94 < 10 <l <l

< 10 <l <l

(*) (**) : simultane meting dezelfde dag.

3
4
4

t1
<l
<l

De immissiegrenswaarden opgenomen in het milieu-
vergunningsbesluit werden vastgesteld op 600 micro-
gram per kubieke meter lucht voor CS, en op 150
microgram per kubieke meter lucht voor HrS. Dit met
ingang van 1 januari 1998. De gemeten concentraties
liggen beduidend lager dan de op 1 januari 1998 van
kracht wordende immissiegrenswaarden.

In de periode van juli 1994 tot december 1994 vonden
eveneens metingen plaats. De meetresultaten over de-
ze periode zullen door het bedrijf worden overgemaakt
in het kader van het derde zesmaandelijkse voortgangs-
rapport.

Sinds februari 1991 werd de emissienorm voor sulfaten
in het industriëel afvalwater driemaal gecontroleerd,
met name op 17 april 1991, 4 november 1991 en 27
november 1992. De controle van het koolstofdisultìde-
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gehalte gebeurde eenmalig op 27 november 1992. Alle
controles werden uitgevoerd door het bestuur Milieu-
inspectie van mijn bevoegde administratie Milieu, Na-
tuur en Landinrichting (Aminal). De sulfaat-norm
werd telkens overschreden. Er werd dan ook proces-
verbaal van overtreding opgesteld. Het gehalte kool-
stofdisulfide lag ruim beneden de opgelegde norm.

In 1993 werd het sulfaatgehalte eveneens gemeten.
Nochtans konden deze gegevens niet als relevant ter
controle van naleving van de vergunning worden be-
schouwd, gelet op inbreuken die werden vastgesteld in
1991, 1992 en 1993. Deze inbreuken werden middels
pro justitia aan de Procureur des Konings gemeld.

Voor alle voormelde inbreuken werden de betrokken
bedrijfsverantwoordelijken op 7 september 1994 in eer-
ste aanleg door de Correctionele Rechtbank te Den-
dermonde veroordeeld.

Wat het aantal opgestelde processen-verbaal betreft,
kunnen wij het volgende meedelen :

- 1992 : 2
-1993:2.  
-1994:l.

vraag nr. 54
van 8 december 1994
van de heer L. BARBE

Aquafin - Milieu-effectenrapportagés voor hveste-
ringswerken

Sommige investeringsprojecten van Aquafin vergen het
opstellen van een milieu-effectenrapport of MER (bv.
aanleg van een collector door een op het gewestplan
aangegeven natuurgebied). Het door Aquafin voorge-
stelde project zou in deze MER’s enkel vergeleken
worden met de nul-optie (niet realiseren van het pro-
ject), wat bij dit soort investeringen veelal geen zin
heeft, aangezien elk project kadert in een ruimer ge-
heel van zuiveringsstations en collectoren, dat al vast-
ligt.

Het vergelijken van verschillende tracés zou niet meer
gebeuren. Dat zou betekenen dat het opstellen van het
MER teruggebracht wordt tot een routinekwestie die
nu eenmaal wettelijk verplicht is. In de praktijk zouden
deze MER’s dan ook zelden of nooit tot tracé-wijzigin-
gen leiden, enkel tot minimale bijsturingen. Het opma-
ken van zo’n MER gebeurt bovendien pas op het einde
van de procedure van het project, zelfs na de vastleg-
ging van de kredieten, zodat een tracé-wijziging die
merkelijk meer zou kosten, financieel niet meer moge-
lijk is.

Sinds enige tijd maakt Aquafin,  op eigen initiatief wel-
iswaar, per project een zogenaamde milieu-impact-eva-
luatie (MIE), maar die is niet te vergelijken met een
MER. Het lijkt me logischer dat keuzes inzake tracés
of vestigingsplaatsen gebeuren op basis van een vol-
waardige MER, waarvoor trouwens een wettelijke pro-
cedure is, en niet op basis van een MIE, waarvoor
geen wettelijke procedure is en waarbij men dus af-
hangt van de goodwill van Aquafin.

1. Klopt het dat het opmaken van een MER voor
Aquafin-projecten pas op het einde van de procedu-
re gebeurt, na vastlegging van de kredieten, zodat
echte wijzigingen in het project niet meer mogelijk

2. Klopt het dat deze MER’s enkel ‘een vergelijking
van het door Aquafin voorgestelde project en het

nul-alternatief inhouden en bijvoorbeeld geen ver-
gelijking van verschillende tracés ?

3. Hoeveel MER’s die Aquafin heeft laten maken voor
investeringsprojecten, hebben werkelijk geleid tot
een belangrijke wijziging van het project ?

4. Is het niet zo dat er eigenlijk bij het investeringspro-
gramma reeds per bekken of deelbekken een MER
zou moeten worden opgesteld ?

5. Keurt de minister de werkwijze van Aquafin goed
waarbij blijkbaar tracé-keuzes in natuurgebieden en
dergelijke gebeuren op basis van MIE% in plaats
van op basis van MER’s ?

Antw&rd

De waterz&veringsinfra&&tmnprojecten~  die de NV
Aquafin aan de milieu-effectrapportage dient te onder-
werpen zijn gevat door artikel 2 punt 9” van het besluit
van de Vlaamse regering van 23 maart 1989 houdende
bepaling voor het Vlaamse Gewest van de categorieën
van werken en handelingen, andere dan hinderlijke
inrichtingen, waarvoor een milieu-effectrapport is ver-
eist voor de volledigheid van de aanvraag van één
bouwvergunning.

Dit houdt in dat de milieu-effectrapportage wordt uit-
gevoerd op projectniveau aan de hand van het tech-
nisch plan opgesteld door de NV Aquafin. Daarenbo-
ven dient te worden vermeld dat een hoofdtransportlei-
ding MER-plichtig is voor zover deze aangelegd wordt
in de in de regelgeving opgesomde gevoelige gebieden.
Het trad aldaar wordt onder meer bepaald door de
ligging van de op- en afwaarts aansluitende collector-
strengen.

Naast; deze formele wettelijke’ v&plichting is Aquafin
ertoe gehouden de bepalingen van de overeenkomst
van 10 november 1993 na te leven. Ik citeer ter zake
de relevante bepalingen. In artikel 1 wordt gesteld :
Technische beslissingen inzake uitvoeringsscenario’s,
systeemkeuze en materiaalkeuze zullen steeds op hun
ecologische impact getoetst worden.

In artikel 3.3 wordt gesteld : Het Vlaamse Gewest zal
de investeringsprogramma’s en ontwerp-investerings-
programma’s . . . . en zal daarbij in elke fase van de
totstandkoming van de investeringsprogramma’s over-
leg plegen met Aquafin.

Dat betekent dat vooraleer een investeringsprogramma
door mij ter uitvoering wordt opgedragen aan Aquafin,
er reeds intens overleg plaatshad tussen de milieu-ad-
ministratie (Aminal, VMM) en Aquafin omtrent onder
meer de ecologische inpasbaarheid van de projecten.

In artikel 4 wordt verder bepaald : “Tijdens de uitvoe-
ring van een investeringsprogramma, zal Aquafin in-
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staan voor of laten instaan voor de uitwerking, op basis
van eigen analyse van verschillende mogelijke techni-
sche en financiële scenario’s, van een reeks technische
plannen van toepassing op elk zuiveringsgebied of ge-
definieerd deel ervan . . . De basiselementen van de
scenarioanalyse worden aan het overleg voorgelegd.

D e  diverse scenario’s . . . waarin  het ecologisch aspect
een centraal gegeven is, moeten aan het Vlaamse Ge-
west voorgelegd worden om te kunnen evalueren waar-
om een bepaald scenario in het technisch plan weer-
houden is”.

Alhoewel de MER-procedure overeenkomstig de wet-
telijke procedure pas in de uitvoeringsfase aan bod
komt, is er dus duidelijk geen sprake van een nul-alter-
natiefbenadering. De uitgebreide lijst van de projecten
die tot op heden aan de MBR-procedure werden on-
derworpen zal rechtstreeks aan het lid worden overge-
maakt, samen met de aanpassingen die ingevolge de
MER-procedure werden doorgevoerd.

De wenselijkheid en het strategisch belang van het
uitvoeren van een beleids-MER per AWP II-gebied
(Algemeen Waterzuiveringsprogramma) , of indien
noodzakelijk per zuiveringsgebied, wordt onderzocht
door mijn administratie. Momenteel bestaat er in
Vlaanderen echter geen juridische basis voor een be-
leids-MER.

Het hanteren van een intense MIE-procedure door de
NV Aquafin met het oog op tracékeuzes in natuurge-
bieden, is een handelwijze die binnen de contractuele
autonomie van werking dient te worden gesitueerd. De
MIE-procedure kan echter niet in de plaats komen van
de wettelijke MER-procedure.

Vraag nr. 55
van 9 december 1994
van de heer L. STANDAERT

Mediacampagnes - Procedure van toe&jziging  e; be-
dragen

In de Vlaamse reclamewereld heerst wrevel omdat de
overheid het leeuwedeel van haar opdrachten zou toe-
vertrouwen aan één bepaalde firma. Sommigen doen
zelfs de moeite niet meer om mee te dingen in aanbe-
stedingen en laten al woorden als monopolisering val-
len.

1.

2.

3.

4.

5.

Hoeveel mediacampagnes heeft het ministerie/kabi-
net gevoerd sedert 1 januari 1992 ? Wat is het to-
taalbedrag dat besteed werd aan deze campagnes ?

Werd bij elk van deze campagnes een beroep ge-
daan op een extern reclamebureau ?

Nochtans zijn er andere diensten die de Nederlandse
attesten wel aanvaarden, onder andere voor verminde-
ring op grond- of personenbelasting. toekenning van
het sociale telefoontarief, vrijstelling van radio- en TV-
taks enzovoort.

Hoeveel van die campagnes werden toegewezen via
een (vorm van) openbare aanbesteding ? Wat is het
totaalbedrag van deze campagnes ?

Hoeveel werden er toegewezen via een beperkte
(vorm van) aanbesteding ? Wat is het totaalbedrag
van deze campagnes ?

In zijn antwoord van 2 jaren geleden bevestigde de
minister dat hij zijn administratie de opdracht had ge-
geven deze problematiek verder te onderzoeken. Tot
nog toe heb ik nog geen enkel resultaat van dit onder-
zoek gekregen.

 
1. Wat waren de resultaten van het onderzoek dat de

minister twee jaar geleden liet instellen in deze ma-
terie ?

Hoeveel werden et toegewezen zonder enige vorm 2. Welke stappen zal de minister ondernemen om de
van aanbesteding ? Wat is het totaal bedrag van Nederlandse invaliditeitsattesten wel in aanmerking
deze campagnes ? te laten komen voor bovengenoemde aanvragen ?

6. Welke firma kreeg het grootst aantal opdrachten
toegewezen in elk van de categorieën bedoeld in
vragen 3,4 en 5 ? Om hoeveel opdrachten gaat het
telkens ? Om welke bedragen gaat het telkens ?

N.B. : Deze vraag werd gesteld aan alle ministers.

Antwoord

In antwoord op de door het lid gestelde vragen kan ik
melden dat de heer L. Van den Brande; minister-pre-
sident van de Vlaamse regering, een gecoördineerd
antwoord zal verstrekken.

Vraag nr.-56
van 9 december 1994 
van de heer H. BROUNS

Bouw- of’saneringspremìes  en sociale-huurprijsbereke-
ning - Nederlandse invaliditeitsattesten

Meer dan twee jaar geleden stelde ik aan de minister
een schriftelijke vraag in verband met het niet aanvaar-
den van Nederlandse invaliditeitsattesten bij het aan-
vragen van bouw- en saneringspremies en bij de bepa-
ling van de huurprijs voor sociale woningen.

Nederlandse invaliditeitsattesten worden bij het be-
stuur van de huisvesting niet aanvaard als geldig attest
om een verhoogde bouw- of saneringspremie toege-
kend te krijgen. Het bestuur baseert zich daarbij op
het besluit van de Vlaamse Executieve van 12 oktober
1988 waarin een opsomming wordt gegeven van de
attesten die wel worden aanvaard en waarin de Neder-
landse invaliditeitsattesten niet worden vermeld. Om
toch in aanmerking te komen moeten de Belgische
grensarbeiders een nieuw Belgisch medisch onderzoek
ondergaan, waarna ze, vooralsnog een Belgisch, attest
krijgen dat wél aanvaard wordt. Dit probleem doet
zich trouwens ook voor bij de berekening van de ,huur-
prijzen voor sociale woningen. Ook de sociale bouw-
maatschappijen laten zich immers leiden door het voor-
noemde besluit van de Vlaamse Executieve. Daaren-
boven weigert ook Interelectra de Nederlandse attes-
ten bij het toekennen van sociale elektriciteitstatieven.
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L4ntkoord  

Uit de contacten met het kabinet van de Vlaamse mi-
nister voor Financiën en Begroting, Gezondheidsinstel-
lingen, Welzijn en Gezin, die in feite de hoofdinitiatief-
nemer is om het besluit van de Vlaamse regering van
12 oktober 1988 te wijzigen, is gebleken dat de uitbrei-
ding van de lijst van erkende invaliditeitsattesten, op-
gesomd in bovengenoemd besluit, met buitenlandse
attesten afgeleverd door de officiële diensten van de
andere lidstaten van de Europese Gemeenschap enkel
kan gebeuren in overleg met de bevoegde Europese
Instellingen via het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een studie en eventueel een voorafgaande uniformise-
ring van de beoordelingscriteria inzake invaliditeit in
de onderscheiden lidstaten is nodig om te komen tot
attesten die als gelijkwaardig kunnen beschouwd wor-
den.

Het vereiste overleg heeft nog niet plaats gevonden.

Voorlopig dienen de personen, die niet over een er-
kend attest van de bovengenoemde lijst beschikken,
nog steeds een medisch onderzoek door het ministerie
van Volksgezondheid te ondergaan.

De faciliteiten daartoe werden wel verbeterd in die zin
dat de personen die zich niet kunnen verplaatsen thuis
onderzocht kunnen worden.

vraag nr. 57
van 9 december 1994
van de beer L. STEENWEGEN

Georgantieerde afvalinzameling door jeugdverenigin-
gen en socio-culturele organisaties - Gemeentelijke ver-
antwoordelijkheid

Verschillende gemeenten uit het arrondissement Leu-
ven doen voor de selectieve huis-aan-huisophaling van
papier en karton een beroep op jeugdverenigingen en
socio-culturele organisaties. Ter compensatie ontvan-
gen deze verenigingen meestal een financiële tege-
moetkoming, volgens de hoeveelheid ingezameld ma:
teriaal. Af en toe gebeurt dit zelfs op basis van een
contractuele overeenkomst, die zowel de frequentie,
de terreinafbakening als de financiële en logistieke in-
breng van de gemeentelijke overheid regelt. Van een
gemeente is ons bekend dat men dit systeem wil uit-
breiden tot de inzameling van glasafval.

Huisvuilverwijdering behoort onmiskenbaar tot de ge-
meentelijke opdrachten. Zonder afbreuk te willen
doen aan de pogingen om jeugdverenigingen daadwer-
kelijk bij de zorg voor het leefmilieu te betrekken,
meen ik toch dat deze techniek enkel ingegeven is om
begrotingsredenen. Een aantal aspecten, zoals tewerk-
stellingskansen voor lagergeschoolden en de veiligheid
van de vaak erg jonge gelegenheidsophalers, worden
daarbij schromelijk over het hoofd gezien. Dit laatste
werd onlangs nog op een bijzonder pijnlijke manier
duidelijk wanneer er een dodelijk slachtoffer viel.

Acht de minister het, vanuit zijn verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van het afvalstoffenbeleid en vanuit
zijn brede maatschappelijke opdracht, niet aangewezen

degemeenten hierin op hun plichten te wijzen en deze
gemeentelijke opdracht aan een professioneel kader
met een degelijk statuut toe te vertrouwen ?

Antwoord

Als minister verantwoordelijk voor het Vlaamse afval-
stoffenbeleid, wil ik maximale uitvoering geven aan de
doelstellingen opgenomen in het Afvalstoffenplan 91-
95. Na voorkomen en hergebruik van afvalstoffen,
moet maximaal getracht worden om afvalstoffen bij
huishoudens selectief in te zamelen met het oog op
recyclage. De hoogste inzamelresultaten worden be-
reikt via een combinatie van inzameling via het amtai-
nerpark en een gescheiden huis-aan-huis-inzameling.

Zoals aangestipt in uw vraag, behoort de ophaling en
de verwijdering van het huisvuil tot een gemeentelijke
opdracht. De gemeenten en intercommunales moeten
zoeken naar een voldoende gestructureerde en goed
georganiseerde inzameling van de afvalstoffen met het
oog op de garantie van afzet en betere financiële voor-
waarden bij de recuperatie van afvalstoffen.

Met betrekking tot de inzameling van oud papier kan
ik u meedelen dat in 1995 ongeveer de helft van de
intercommunales de inzameling huis-aan-huis zullen
organiseren, aangevuld met de inzameling via de con-
tainerparken. Het komt aan de intercommunales en
de gemeenten toe om deze opdracht op een professio-
nele wijze uit te voeren, inclusief wat de daaraan ge-
koppelde verantwoordelijkheid betreft.

Wat specifiek de’ regio Interleuven betreft, wordt de
oud-papierophaling voor een groot deel intercommu-
naal georganiseerd. Stad Leuven heeft een samenwer-
kingsakkoord met een aantal verenigingen waarbij hun
inzamelgebied duidelijk is afgebakend.

Vraag nr. 58
van 9 december 1994
win de heer J. VANDEURZEN

Jachtdecreet - Jachtvergunning voor genodigden

Volgens artikel 15 9 1 van het jachtdecreet van 24 juli
1991, Belgisch Staatsblad van 7 september 1991, kun-
nen de houders van een jachtverlof, afgegeven in het
Vlaamse Gewest, als gastheer een jachtvergunning ver-
krijgen voor hun niet in het Vlaamse Gewest wonende
genodigden.

Blijkbaar kan de houder van een in het Vlaamse Ge-
west afgegeven jachtverlof niet als gastheer optreden
voor een in het Vlaamse Gewest wonende Nederlander
die over een in Nederland geldige jachtakte beschikt,
terwijl dezelfde Nederlander, indien hij in Nederland
zou wonen, wel als gast zou kunnen fungeren voor de
houder van een in het Vlaamse Gewest afgegeven
jachtverlof.

Is deze analyse correct ? Zo ja, is dit geen anomalie ?

Antwoord

Een wet van 30 juli 1922 heeft in België de jachtvergun-
ning ingesteld. Voor de betaling diende een met zegel
gelijkgestelde taks te worden betaald.
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Op advies van de toenmalige nationale Hoge Jachtraad
werd uitdrukkelijk gesteld dat deze vergunning alleen
t.b.v. buitenlandse gastjagers kon worden afgegeven
aan de houder van een Belgisch jachtverlof, dit tenein-
de de opbrengst van de taksen op de jachtverloven niet
in gevaar te brengen.

De Vlaamse Raad heeft dit standpunt bij de vóorberei-
ding van het jachtdecreet van 24 juli 1991 gevolgd,
maar hij heeft de mogelijkheid van de afgifte van een
jachtvergunning uitgebreid tot gasten wonende in Wal-
lonië of in het BNSSeiS  Hoofdstedelijk Gewest.

Ook de Waalse Raad behield dit standpunt in het on-
langs goedgekeurde Waalse jachtdecreet.

De door het lid gemaakte analyse is dus correct. De
geschetste toestand is geenszins een anomalie, maar
wel een overwogen beleidsbeslissing van de Vlaamse
Raad.

Ter zake is ook geen enkele harmonisatie gepland van
de desbetreffende reglementeringen in de drie Bene-
luxlanden.

vraag nr. 59
van 9 december 1994
van mevrouw L. NELIS-VAN  LIEDEKERKE

Vilbeluik hiitilia Denderleeu w - Verlenging ‘inilìeu-
vergunning

In de Financieel Economische Tijd van 18 november
1994, las ik dat het vilbeluik Animalia van de besten-
dige deputatie van Oost-Vlaanderen een nieuwe mi-
lieuvergunning verkreeg tot 31 december 1996. Daar-
enboven kreeg het bedrijf toestemming om de verwer-
kingscapaciteit van dierenkrengen uit te breiden van
100.000 tot 150.000 ton per jaar. De nieuwe vergunning
zou tevens de door het provinciebestuur vooropgestel-
de milieuvoorwaarden vermelden waaraan het bedrijf
op korte termijn moet voldoen teneinde de geurhinder
voor de omwonenden te beperken.

Aangezien deze geurhinder in een brede straal rond
het bedrijf geregeld zeer hinderlijk is, had ik graag van
de minister vernomen welke precies de in de vergun-
ning vooropgestelde milieuvoorwaarden zijn waaraan
het bedrijf op korte termijn zal moeten voldoen en in
hoeverre de toestand daarna echt zal verbeteren. Mag
ik tevens van de minister vernemen wat de betekenis
is van het vage begrip op korte termijn ?

Aotwoord

Door de bestendige demrtatie van de Drovincieraad van
Oost-Vlaanderenuwer  op 10 november 1994 aan de
NV Animalia Produkten in Denderleeuw vergunning
verleend voor het wijzigen, uitbreiden en verder ex-
ploiteren van een vilbeluik. De termijn loopt tot 31
december 1996.

In het vergunningsbesluit werden talrijke exploitatie-
voorwaarden opgelegd. De meeste hiervan zijn bepa-
lingen opgenomen in titel II van het Vlarem. Tevens
werden een aantal bijzondere voorwaarden opgelegd,
die al dan niet gekoppeld zijn aan strikte uitvoerings-
termijnen.

Zo heeft een reeks van dergelijke voorwaardenbetrek-
king op de sanering.

Met name wordt een ‘begeleidingscommissie opgericht
die zesmaandelijks samenkomt teneinde het door de
exploitant voorgelegde voortgangsrapport op te volgen
en te bespreken. Dit rapport bevat een overzicht van
de gerealiseerde saneringsmaatregelen, de nog geplan-
de en te plannen maatregelen, hun te verwachten effec-
ten en de geplande tijdschema’s voor realisatie. Voorts
dienen de geplande maatregelen inzake geurbestrijding
integraal te worden uitgevoerd binnen de vooropgestel-
de tijdschema’s.

Concreet werd een tienpuntenprogramma voorgesteld
met onder meer : installeren van een stand-by-gasver-
brandingsinstallatie voor de niet condenseerbare dam-
pen, installeren van een gaswasser, installeren van sas-
sen, plaatsen tussenwand, verbeteren luchtdichtheid
van het gebouw enzovoort. De uitvoeringstermijnen
variëren van december 1994 tot december 1995.

Na uitvoering van de bovengenoemde maatregelen
dient een nieuwe geurstudie ter evaluatie te worden
uitgevoerd.

Samengevat betekent, wat geurhinder betreft, k korte
termijn uiterlijk tegen december 1995. In hoeverre de
toestand verbeterd is zal blijken uit de nieuwe geurstu-
die.

VlIUkgllr.60
van 12 december 1994
van de heer R. LANDUYT

Ministeriële advokaten - Procedure, vergoedingen, ge-
vallen

Graag zou ik in het algemeen willen vernemen welke
de kosten zijn voor het departement en de minister
voor raadpleging van advocaten. Meer in het bijzonder
verzoek ik mij mee te delen of er abonnementen met
bepaalde advocaten lopen. Zo ja, op welke rechtsbasis
zijn deze gesteund, met welke advocaten zijn de abon-
nementen gesloten, voor welke periode, welk is de
afgesproken vergoedingswijze (per prestatie of per pe-
riode) en welk is de hoogte van de afgesproken vergoe-
dingen ?

Indien de minister (tevens) advocaten geval per geval
aanwijst, vernam ik graag de naam van de geconsul-
teerde advocaten en de hoogte van de honoraria die
voor elk van deze gevallen verschuldigd waren. De
minister gelieve mij eveneens mee te delen of de abon-
nementen en de raadplegingen steeds betrekking heb-
ben op betwiste zaken, of ook op andere aangelegen-
heden en, indien dit laatste het geval is, mij de aard
daarvan te preciseren. Mag ik hem vragen mij deze
gegevens mede te delen voor 1991,1992,1993  en 1994.

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

Antwoord

In antwoord op de door het lid gestelde vragen kán ik
hem melden dat de heer L. Van den Brande, minister
president van de Vlaamse regering, een gecoördineerd
antwoord zal verstrekken.
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Vraagnr. 61
van 14 december 1994
van de heer R. VAN HOOLAND

Naar verluidt bestaat er een gevaarlijke situatie in Zul-
te (perceel gewestweg 21, afd. 3 Sie b nr. 8k, en tegen-
overgelegen perceel gewestweg 16, afd. 3 Sie a nr
8OlV),  waar grote hoeveelheden vloeibaar gas in tallo-
ze oude tanks opgeslagen zijn (of waren) in een woon-
gebied (naar schatting op piekmomenten 70.000 liter).
Er is daar een verbijsterende concentratie vloeibaar
gas en ontvlambare stoffen.

Men beweert reeds meer dan 3 jaar volop bezig te zijn
de installaties te ontmantelen. Toch werd door de mi-
1ieuAinspectie Oost-Vlaanderen op 27 mei laatstleden
vastgesteld dat er nog steeds gasflessen afgevuld wor-
den.  

Er zou een vernieuwing van de vergunning’ voor ge-
westweg 16 aangevraagd zijn voor 15.000 liter vloeibaar
gas. De aanvraag voor gewestweg 21 is nog steeds in
behandeling.

1. Waarom laat de milieu-inspectie, -of een andere be-
voegde instantie, de installatie op gewestweg 21 en
achterliggende percelen niet ontmantelen en verwij-
deren ?  .

2. Dient ‘de installatie normale’rwijie ‘verwijderd te
worden bij het verstrijken van de (gebeurlijk voor-
lopige) vergunning ?

3. Moet een vergunning voor (brandstofopslag en)
9800 liter LPG in een landschappelijk waardevol
agrarisch gebied, ingetrokken worden indien de uit-
bating strijdig is met de milieuwetgeving ?

4. Is het verantwoord een algemeen gevaarlijke toe-
stand in een residentiële omgeving te laten bestaan,
zelfs met vergunning ?

Au~óod 

Er werd een klasse 2-vergunning. afgeleverd door het
college van burgemeester en schepenen van Zulte‘ op
4 oktober 1994 voor de inrichting De Jans Jean-Pierre,
Rijksweg 21 voor de opslag van gas in verplaatsbare
recipiënten. De oude aftapinstallaties werden niet
meer vergund. In een aangetekend schrijven van het
college van 12 april 1994 werd de exploitant verplicht
om de vergunde tanks te verwijderen. Een termijn
werd hierbij niet opgelegd. Daar het een klasse 2-ver-
gunning betreft dient de gemeente toe te zien op de
naleving van de uitbatingsvoorwaarden. Overeenkom-
stig artikel 58 van Vlarem 1 is de afdeling Milieu-in-
spectie gelast met het hoog toezicht op de inrichtingen
van klasse 2. De afdeling Milieu-inspectie volgt deze
aangelegenheid op.

Er dient te worden opgemerkt dat de aanvraag de
opslag betreft van maximaal 5.000 liter gas in verplaats-
bare recipiënten en de opslag van mazout in boven-
grondse tanks.

Tegen de vergunning, afgeleverd door het college van
burgemeester en schepenen, werd beroep aangetekend
door 29 omwonenden op 4 petitielijsten.

Het’ beroepsdossier’ is inmiddels in behandeling bij de
bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-
Vlaanderen tot wier bevoegdheid het behoort uit-
spraak te doen’ over deze zaak. Mijn ambt is niet gevat
door voormeld beroep.

Er kan worden gesteld dat de vergunningverlenende
overheid heeft geoordeeld dat de risico’s voor de exter-
ne veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu,
op de natuur en de mens buiten de inrichting, mits
naleving van de opgelegde milieu- en vergunningsvoor-
waarden, tot een aanvaardbaar niveau worden be-
perkt.

Vraag nr. 62
van 16 december fj9!M
WUI de heer l.,.! STEENI3&GEfi

Milieuvergunningsdossiers - Synchroniciteit van bouw-
en milieuvergunningen

 

Als gevolg vtiri’ de Vlarem-procedure geldt voor ver-
gunningsplichtige inrichtingen dat een bouwvergun-
ning, wat een gemeentelijke bevoegdheid is, slechts
uitvoerbaar wordt na het afleveren van de vereiste
milieuvergunning( Voor deze laatste is het vereiste
advies van de gemeentelijke overheid niet zelden van
doorslaggevende aard.

De procedure laat ‘echter de mogelijkheid open om
beide vergunningsaanvragen op een verschillend tijd-
stip in te dienen en te behandelen. Dit plaatst lokale
besturen niet zelden voor een dilemma. Vaak leveren
gemeentebesturen een bouwvergunning af voor inrich-
tingen waarvan zij de precieze milieu-implicaties op
dat moment niet kunnen beoordelen. Hierbij spelen
dan vooral overwegingen van planologische aard en
tewerkstellingsmotieven.

 
Het voorafgaand afleveren van’ een bouwvergunning
legt bij de behandeling van de milieuvergunningsaan-
vraag een morele druk op de gemeentebesturen; wat
de serene en objectieve beoordeling van het voorlig-
gende milieudossier in gevaar brengt. Immers op dat
moment komen andere overwegingen op de voor-
grond, zoals het waarborgen van de bedrijfszekerheid
van de vergunningsvrager, maar ook de beeldvorming
naar de publieke opinie toe. Overwegingen die strikt
genomen niet in relatie staan tot de milieuconsequen-
ties van een dergelijke inrichting.

Acht de minister het niet noodzakelijk, met het oog
op een objectieve en serene afwikkeling van milieuver-
gunningsdossiers, de synchroniciteit van bouw- en mi-
lieuvergunningen in te voeren ?

Meent de minister niet dat dezelfde redenering opgaat
wat het waarborgen van de bedrijfszekerheid betreft ?
Immers, de ervaring wijst uit dat bedrijven zeer vaak
het verkrijgen van een bouwvergunning aangrijpen om
hun investeringsplannen op te starten.
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Antioord  . 15 december 1992 zou ik graag .het volgende vernemen.

Wat de koppeling tussen de milieuvergunning en de
bouwvergunning betreft, vermeldt artikel 56 van titel
1 van het Vlarem het volgende : ,,De vergunning als
bedoeld in artikel 44 van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
van de stedebouw, voor een inrichting waarvoor over-
eenkomstig onderhavig besluit een milieuvergunning is
vereist of die onderworpen is aan de meldingsplicht,
wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet defi-
nitief is verleend of de melding niet is gebeurd.” Dit
betekent dat iedereen die slechts Cén van beide vergun-
ningen verkregen heeft, er rekening moet mee houden
dat, zolang de andere vergunning niet verleend is, de
eerste vergunning nog niet effectief uitvoerbaar is en
zeker geen definitief karakter heeft.

1.

2.

3.

Worden in het departement voor Leefmilieu en In-
frastructuur aan ambtenaren, inzonderheid inge-
nieurs, premies en/of vergoedingen toegekend ? Zo
ja, welke, op welke basis, zo nee, was dat vroeger
wel het geval, welke systemen bestonden er, waar-
om zijn ze afgeschaft en sedert wanneer ?

Welke globale bedragen werden naar categorieën
van werknemers/ambtenaren  en voor welke soorten
taken toegekend de jongste 3 jaar ?
Blijven de nu geldige systemen van premie en/of
prestatievergoeding bestaan of worden zij vervan-
gen door andere basisvergoedingsstelsels of verlo-
ning ? Zo ja, welke ?

De koppeling tussen beide vergunningen biedt meer Antwoord
rechtszekerheid en betere garanties, zowel voor het
leefmilieu als voor de exploitant. In tegenstelling tot
het vroegere ARAB-vergunningssysteem is het nu bij-
voorbeeld uitgesloten dat een exploitant een inrichting
opricht waarvoor hij later nooit een exploitatievergun-
ning krijgt.

1.

Bovendien zijn nu ook voor de milieuvergunning vaste
afhandelingstermijnen voor de aanvragen bepaald, zo-
dat ook op dit vlak meer rechtszekerheid bestaat en
een beter synchroniciteit tussen de afhandeling van de
aanvraag voor de bouw- en milieuvergunning verkre-
gen kan worden.

Indien dus een exploitant op basis van één van beide
verkregen vergunningen investeringsplannen uitvoert,
neemt hij inderdaad een zeker doch zelf gekozen risico.

Wat ten slotte de beïnvloeding van de vergunningver-
lenende overheden betreft, kan worden gesteld dat dit
met de huidige procedures onmogelijk zou moeten zijn.
Het feit dat de ene vergunning zonder de andere geen
effectieve uitvoering krijgt is daar een eerste waarborg
voor.

Beide, totaal van elkaar gescheiden vergunningsprocé-
dures hebben hun eigen specifieke karakter met bij-
voorbeeld verschillende facultatieve of verplichte ad-
viesverleningen.

Ten slotte is het ook dat voor een bepaalde inrichting
niet noodzakelijk dezelfde overheden bevoegd zijn in-
zake de bouw- en milieuvergunningsaanvraag.

2.
VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE
WERKEN,
RUIMTELIJKE ORDENING EN BINNENLAND-
SE AANGELEGENHEDEN

v r a a g l u . 4 8

van 21 november 1994
van de heer R. VAN HOOLAND

Ambtenaren Leefmilieu en Infrastructuur - Premfes  en
vergoedingen

In aansluitine on miin oarlementaire vraag nr. 81 van

Sommige burgerlijke ingenieurs van het departe-
ment Leefmilieu en Infrastructuur genieten, zoals
trouwens gesteld in mijn antwoord op de parlemen-
taire vraag nr. 81 van 15 december 1992, produkti-
viteitspremies. Deze premies zijn geregeld bij het
koninklijk besluit van 14 januari 1969 betreffende
produktiviteitspremies ten gunste van de burgerlijke
ingenieurs bij het ministerie van Openbare Werken,
gewijzigd bij koninklijk besluit van 24 februari 1976.

Ingevolge de artikelen XIII 145 en XV 5 van het
besluit van de Vlaamse regering van 24 november
1993 houdende organisatie van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van’ de
rechtspositie van het personeel, werd het genot van
deze premies met terugwerkende kracht tot 1 janua-
ri 1991 uitgebreid tot de burgerlijke ingenieurs van
het Wegenfonds (momenteel 36 ambtenaren) die
werden overgeheveld naar de  diensten van de
Vlaamse regering.
Anderzijds genieten, krachtens dezelfde artikelen,
de van het ministerie van Volksgezondheid - Tech-
nische Diensten naar de diensten van de Vlaamse
regering overgehevelde burgerlijke ingenieurs (mo-
menteel 6 ambtenaren) een bijzondere specialisatie-
premie zoals bedoeld bij het koninklijk besluit van
24 september 1971.

Ingevolge artikel XIII 132, 1; 2” en artikel XIII 146
van voormeld besluit van 24 november 1993 is het
genot van de produktiviteitspremies en van de bij-
zondere specialisatiepremie echter uitdovend in die
zin dat nieuw aangeworven personeelsleden ze niet
kunnen genieten. .
Volgende globale bedragen van produktiviteitspre-
mies en van bijzondere specialisatiepremies werden
de jongste drie jaar door het departement Leefmi-
lieu en Infrastructuur aan de burgerlijke ingenieurs
toegekend :

Produktiviteitspremie

premie voor bij-
zondere opdracht
verantwoordelijk-
heidspremie

1991 1992 1993

33.697.263 35945.283 37.193.367

32.671.032 35:5&:393  36.83s.i42
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Bijzondere specialisatiepremie

1991 1 9 9 2 i993

 1 . 5 8 3 . 7 7 6
 

1 6 8 5 . 7 4 5   1.788.434

3. De huidige systemen van premies blijven, zij ‘het
uitdovend, behouden,

vraagnr. 5.   

vau 24 mtwembei 1994
vau de heer J. VAN EJITVELT

Stedebouw - Samenstelling van de regionale commis-
sies van advies

   
Op basis van de stedebouwwet werden de regionale
commissies van advies geïnstalleerd, met een belangrij-
ke adviesfunctie bij het beleid inzake ruimtelijke orde-
ning.

Graag vernam ik :

1. de samen&ling’ van de Önderscheidén’ regionale
commissies van advies ;

2. namens welke ~belangengroep~nieii  zitting heeft in
bovenvermelde commissies ;

3. wanneer de onderscheiden leden van de commissies
opnieuw aangesteld moeten worden.

Autwoord  

De thans zetelende regionale commissies van advies
voor de ruimtelijke ordening werden ingesteld bij de
besluiten van de Vlaamse regering van 31 juli 1991
(Oost- en West-Vlaanderen) en van 2 oktober 1991
(Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg). Ingevolge
ontslagnemingen en vacatures werden deze besluiten
nog herhaaldelijk gewijzigd.

Overeenkomstig artikel 5 van het reglement van orde,
zoals vastgesteld bij besluit van de Vlaamse regering
van 11 februari 1987, duurt het mandaat van de leden
vier jaar en kan het worden vernieuwd. Wanneer de
voordrachten tot vernieuwing niet zijn gedaan binnen
de vastgestelde termijn, zetelen de streekcommissies
geldig zoals zij zijn samengesteld. Gelet op de omvang
van de gevraagde gegevens inzake de huidige samen-
stelling van deze commissies, zullen deze inlichtingen
rechtstreeks aan het lid worden bezorgd.

vraag nil*‘sI
van 24 ntMmber ï!J%4
vao de heer E. VAN VAERENBERGH

Bouwovertredingen in Vlaams-Brabant - Gegevens

Via de pers verneem ik dat de Stedebouwwacht werd
opgericht in Vlaams-Brabant.

,
De bedoeling is dat de Stedebouwwacht alIe problemen
inzake ruimtelijke ordening zal inventariseren, waaruit
later een zwartboek zal ontstaan.

Stedebouwwacht is een samenwerking tussen de Bond
Beter Leefmilieu, Bewoners in de Ruimtelijke Orde-
ning, V.Z.W.  Natuurreservaten en de Vlaamse Federatie
voor Planologie.

1. Is de ‘minister Òp de’ hoogte van dit initiatief ?

2: Hoeveel bouwovertredingen werden’ er reeds vast-
gesteld in Vlaams-Brabant ? Graag een overzicht
per gemeente voor de jaren 1992, 1993 en 1994.

1. Het oprichten van ‘de Stedebouwwacht in Vlaams-
Brabant is me bekend. Dit initiatief is voor geheel
Vlaanderen genomen door de betrokken verenigin-
gen.

2. IIet’ aantal bouwovertredingen in Vlaams-Brabant
kan wel als totaal worden gegeven maar niet opge-
splitst per gemeente. Hierna volgt het overzicht zo-
als dit geïnventariseerd is door het bestuur Ruimte-
lijke Ordening.

.1992  ‘I  .’ 750
1993 898
1994 (eind november) 678

vrapg nr. 56
van 24 november l!FM
van de beer L. BARBE

Departement Leefmilieu en Infrastructuur - Delegatie
van bevoegdheden aan ambtenaren

Voor een efficiënte en effectieve werking van het mi-
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap is een fijn afge-
lijnde delegatie van beslissingsbevoegdheden noodza-
kelijk. Nu zou het delegatiebesluit voor het departe-
ment Leefmilieu en Infrastructuur sinds 1988 niet geac-
tualiseerd zijn. Dit heeft o.a. tot gevolg dat de huidige
delegatieregeling niet meer efficiënt is. Er is bv. een
pak wetgeving bijgekomen waarvoor de nodige delega-
tieschikkingen niet gebeurd zijn. Dat heeft tot gevolg
dat zelfs zeer kleine beslissingen door de bevoegde
minister genomen dienen te worden, in plaats van door
een aangewezen ambtenaar. Bovendien bestaat het ri-
sico dat ambtenaren, kwestie van efficiëntie, op eigen
houtje toch bepaalde beslissingen gaan nemen, zonder
dat dit wettelijk gezien eigenlijk kan. Ik wil er nog op
wijzen dat het departement Leefmilieu en Infrastruc-
tuur veruit het grootste departement is van het minis-
terie van de Vlaamse Gemeenschap. _

Waarom is er nog steeds geen nieuw delegatiebesluit
voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heren
N. De Batselier, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaamse minister van Leef-
milieu en Huisvesting en J. Sauwens, Vlaamse
minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en
Staatshervorming

Antwoorfl

Het ontstaan van het ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap met zijn zes departementen in 1991 had tot
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gevolg dat de bestaande ministeriële delegatiebesluiten
moesten worden aangepast aan deze gewijzigde struc-
tuur.

 ,
Dat betèkent uiteraard met dat de cTelegatiebe&iten
van toepassing voor het departement Leefmilieu en
Infrastructuur na 1988 niet meer werden gewijzigd. Zo
bijvoorbeeld werd het delegatiebesluit van het voorma-
lige ministerie van openbare werken een laatste maal
gewijzigd op 19 december 1991.

Er werd bij het concept van de nieuwe delegaties geop-
teerd voor een aantal fundamentele wijzigingen.

Zo bestond vroeger de traditie dat elk ministerie CCn
delegatiebesluit ‘had waarin zowel het individueel per-
soneelsbeheer, de algemene werking (= bestaansmid-
delenprogramma) als de functionele bevoegdheden (=
activiteitenprogramma) werden geregeld.

Binnende matrixstníctuu~ van het ministerie ‘van de
Vlaamse Gemeenschap is ‘het ëvenwel zo dat de be-
voegdheden van een minister niet beperkt blijven tot
één administratie of zelfs de@tement. Concreet bete-
kent dit dat voor het departement Leefmilieu en Infra-
structuur drie ministeriële, functionele delegatiebeslui-
ten nodig zijn.

Bovendien werd bewust gebroken met de gewoonte
om delegaties trapsgewijs te verlenen : de leidend amb-
tenaar van een administratie is rechtstreeks verant-
woording verschuldigd voor de werking van zijn admi-
nistratie en krijgt hiervoor via delegatie dan ook de
nodige beslissingsmacht.

In tegenstelling tot vroeger werd gekozen om de dele-
gaties inzake individueel personeelsbeheer, de algeme-
ne werking en de functionele bevoegdheden te verwer-
ken in aparte besluiten. De twee eerst vermelde dele-
gaties, die identiek zijn voor alle departementen, wer-
den opgenomen in het nieuw Vlaams personeelssta-
tuut.

 
Voor de specifieke functionele bevoegdheden heeft de
Vlaamse regering een typebesluit opgemaakt’ dat als
kader kan dienen. De concrete invulling ervan kon dan,
gebeuren in overleg met de betrokken departementen.

Gelet op de boven geschetste “revolutionaire” aanpak
werd, voor de opmaak en de verwerking van de ont-
werpen, niet over één nacht ijs gegaan. Na een vooraf-
gaand legistiek en taalkundig advies werd het. ontwerp
medio oktober ten slotte voorgelegd aan de Raad van
State. Recentelijk werden een aantal bijkomende in-
lichtingen gevraagd door de Raad. Redelijkerwijs mag
worden verwacht dat de Raad zijn advies binnenkort
verstrekt. Eens dit advies verkregen en na eventuele
aanpassingen, staat niets een ondertekening van het
ontwerp van besluit in de weg.

In afwachting blijven de huidige functionele delegatie-
besluiten van kracht, zodat er geen juridisch vacuüm
kan ontstaan. In dit verband zijn er dan ook noch zware
problemen geweest, noch misbruiken door ambtenaren
vastgesteld. Mocht dit toch het geval zijn, zal ik niet
aarzelen op te treden.

vraag nr. 59
vau 25 november 1994
van de heer H. BROUNS

Oost-westbaan Maastricht Airport - VZaam verzet

Op 25 oktober jongstleden werd in het Nederlandse
parlement een besluit genomen betreffende de aanleg
van de Oost-westbaan in Beek (Maastricht Airport).

Volgens berichten in de pers zou het ‘dossier van deze
Oost-westbaan gekoppeld zijn aan andere grensover-
schrijdende dossiers (waterverdragen, Schelde-uitdie-
ping, TGV-traject enz.) in de besprekingen met Neder-
land.

Geeft de minister - door de koppeling van de verschil-
lende grensoverschrijdende dossiers - zijn principiële
verzet tegen de aanleg van deze Oost-westbaan in Beek
op, of zal hij zich ertegen blijven verzetten ?

A n t w o o r d

Inzake de grensoverschrijdende samenwerking en. de
afspraken inzake ruimtelijke ordening bestaat geen
koppeling van deze dossiers. Ieder probleem zal wor-
den onderzocht en beoordeeld vanuit zijn specifieke
problematiek.

Wat de Oost-westbaan in Beek betreft, zijn de mogelijk
negatieve gevolgen inzake geluidshinder in eerste in-
stantie een element van milieuhinder ; deze problema-
tiek valt onder de verantwoordelijkheid van mijn colle-
ga N. De Batselier, bevoegd voor het leefmilieu. In
het overleg met Nederland is tot op heden steeds ge-
steld dat de negatieve gevolgen van de aanleg van de
Oost-westbaan niet afgewenteld mogen worden op
Vlaanderen. Dit standpunt zal ik blijven verdedigen.

v r a a g l u . 7 5
van 7 december 1994
van de heer H. OLAERTS

EK-voetbal - Vlaamse steun

In april 1995 wijst de UEFA meer dan waarschijnlijk
de eindronde van het EK-voetbal in 2000 toe aan de
lage landen. Onlangs ging de federale regering - mid-
dels het geven van een veiligheidswaarborg - akkoord
met de kandidatuur van de KBVB.

De stem van de Vlaamse overheid bleef tot nu toe
afwezig. De organisatie van de eindronde heeft noch-
tans duidelijk raakvlakken met de sectoren sport en
externe betrekkingen.

Het is zeer waarschijnlijk dat de organisatoren voor
bepaalde aspecten rechtstreeks of onrechtstreeks op
Vlaamse financiële en/of logistieke steun zullen reke-
nen (bijvoorbeeld toelatingen voor geplande infrastruc-
tuurwerken, organisatie van culturele nevenactivitei-
ten), nochtans heeft de KBVB zich nog steeds niet
aangepast aan het splitsingsdecreet .

Kan de minister in die omstandigheden eventueel mee-
werken aan de organisatie van het EK-voetbal ?
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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.

Antwoord

De medewerking aan de organisatie’van het EK-voet-
bal behoort niet tot mijn bevoegdheid. In het licht
daarvan zijn de bijkomende vragen voorbarig.

V+ nr. 76
van 7 december 1994
van de heer H. BROUNS

iUaa.suitenvaard&  1 bestemming

Volgens’ een onderzoek dat enige tijd geleden in op:
dracht van de Bond Beter Leefmilieu en de natuurver-
eniging Orchis werd uitgevoerd, blijkt dat de bodem
van de overstromingsgebieden in het natuurreservaat
Maaswinkel in Maasmechelen te hoge concentraties
cadmium en zink bevat. Tevens werden aardbeien die
in het gebied worden geteeld onderzocht. Ook in deze
vruchten werd de cadmiumnorm overschreden. Land-
bouw in de Maasuiterwaarden zou volgens dit onder-
zoek dus produkten opleveren die schadelijk kunnen
zijn voor de volksgezondheid. De vraag rijst ook of in
deze gebieden wel aan landbouw mag worden gedaan.

Welke bestemming hebben de Maasuiterwaarden ?

Mag er aan landbouw worden gedaan en waar ?

Welke soort landbouw is er eventueel toegelaten ?

Antwoord

De Maasuiterwaarden zijn in het gewestplan Limburgs
Maasland aangegeven met een overdruk als overstro-
mingsgebied H, boven op de zeer verscheiden onderlig-
gende bestemmingen.

Enkele grote gebieden zijn aangeduid als ontginnings-
gebied met nabestemming recreatie, met name in Op-
hoven-Kessenich en in Maaseik-Aldeneik. In deze
noordelijke zone komt eveneens landschappelijk waar-
devol en ecologisch waardevol agrarisch gebied voor
binnen de Maasuiterwaarden, met name in het gebied
Heppeneert-Elen, Dilsen-Stokkem en Maasmechelen-
Boorsem.

Ten zuiden van de E314 zijn in het gewestplan smalle
stroken overstromingsgebied aangeduid als landschap-
pelijk waardevol agrarisch gebied ter hoogte van Boor:
sem, Uikhoven en Lanaken-Herbricht en Smeermaas.
Ter hoogte van Neerharen is een gebied aangeduid als
ontginningsgebied met nabestemming agrarisch ge-
bied. Er zijn enkele gebieden binnen de Maasuiter-
waarden waar de vroegere agrarische (na)bestemming
door recente beslissingen werd gewijzigd.

- Voor het gebied Dilsen-Stokkem Negenoord is bij
besluit van de Vlaamse regering dd. 14 september
1994 de agrarische nabestemming gewijzigd naar na-
tuurgebied, reservaatgebied en ontginningsgebied
met nabestemming natuurontwikkeling.

- Voor het gebied Maasmechelen-Maaswinkel is bij
besluit van -de Vlaamse regering dd. 18 mei 1994 de
vroegere bestemming en de nabestemming agrarisch
gebied, gewijzigd naar natuurgebied, reservaatge-
bied, agrarisch gebied met ecologische waarden,
landschappelijk waardevol agrarisch gebied en ont-
ginningsgebied met nabestemming natuurontwikke-
l i n g .

Ten slotte zijn er nog specifieke bestemmingen in be-
paalde gebieden van de Maasuiterwaard, zoals :

parkgebied te Dllsen (Oud Dilsen - Maasveld) ;

smalle stroken natuurgebied langs de Maasoevers
o.a. in Maasmechelen (Leut-Meeswijk, Kotem),
Maaseik (Aldeneik), Lanaken (Uikhoven, Smeer-
maas) ;

 
ontginningsgebied met nabestemming openbaar nut,
waterwinningsgebied voor het gebied Bichterweerd
te Dilsen-Rotem. Voor dit gebied is evenwel een
ontwerp-wijzigingsplan voorlopig vastgesteld bij be-
sluit van de Vlaamse regering dd. 25 mei 1994, waar-
bij agrarische bestemming in het aanpalende gebied
Meerheuvel eveneens wordt gewijzigd.

Voor nadere detaillering en concrète begrenzing van
de verschillende gebieden verwijs ik naar de kaarten
horende bij het KB van 1 september 1980 houdende
vaststelling van het gewestplan Limburgs Maasland en
bij de besluiten van de Vlaamse regering van 18 mei
1994 en 14 september 1994 tot wijziging van voor-
noemd gewestplan. Deze kaarten zijn bij de gemeenten
en bij mijn diensten ter inzage. .
In de agrarische gebieden van de gewestplannen, al
dan niet met overdruk als landschappelijk of ecologisch
waardevol, mag aan landbouw worden gedaan. Welke
aard van landbouw er in de agrarische gebieden toege-
laten is, wordt niet geregeld via de wet op de ruimte-
lijke ordening. Een landbouwactiviteit op zich is im-
mers niet vergunningsplichtig in het kader van de wet
op de ruimtelijke ordening.

Het oprichten van nieuwe constructies, ook die voor
landbouwgebruik, in de overstromingsgebieden wordt
wel verbonden met of aan bijzondere voorwaarden on-
derworpen aangezien deze werken in tegenstrijd zijn
met het bijzonder voorschrift van dit overstromingsge-
bied.

vr&r. 80
van 8 december 1994
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Gesco’s in gemeenten met bijzondek  taalstatuut - Diplo-
ma en woonplaats

In het kader van de gesubsidieerde contractuelen wer-
den 187 voltijds equivalente gesco’s toegekend aan ge-
meenten met bijzonder taalstatuut.

Betreft het hier’wel degelijk mensen met een Neder-
landstalig diploma ?

Kan de minister mij meedelen of deze gesco’s in de
betrokken gemeenten dienen te wonen ?
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Antwoord  . .

: 

Ik heb de eer het lid erop te wijzen dat hef eerste deel
van zijn vraag ressorteert onder de bevoegdheid van
de Vlaamse minister van Tewerkstelling en Sociale Za-
ken.

Artikel 145, laatste lid, van de nieuwe gemeentewet
bepaalt dat de gemeenteraad bij elke vaste benoeming
van gemeentepersoneel kan eisèn dat de betrokkenen
hun woonplaats en hun werkelijke verblijfplaats op het
grondgebied van de gemeente hebben en behouden.

Artikel 2 van het protocol nr. 4 van 16 september 1963
bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rech-
ten van de mens en de fundamentele vrijheden staat
woonplaatsverplichtingen uitsluitend toe indien deze
bij wet zijn vastgesteld en in een democratische samen-
leving nodig zijn in het belang van ‘s lands veiligheid
of van de openbare veiligheid, ter handhaving van de
openbare orde, ter voorkoming van strafbare handelín-
gen, ter bescherming van de gezondheid of van de
zeden of ter bescherming van de rechten en vrijheden
van’ anderen. Woonplaatsverplichtingen moeten dus
uitzonderlijk zijn.

Voor gesco’s kunnen zij niet worden opgelegd.

vraag nr. 81
van 8 december lti
van de heer L. VAN NIEU%TBHUYSEN

OCMW Voeren - Overtredingen van de taalwetgeving

De Vlaamse regering stelt dat inzake het toezicht op
de OCMW’s  in Voeren en de randgemeenten praktisch
geen overtredingen van de taalwetgeving werden vast-
gesteld.

Kan de minister mi j  meedel& om hoeveel overtredin-
gen en klachten het sedert 1988 gaat ?

Waaruit bestaat het toëzicht op’de CY&W’s waarover
de Vlaamse regering het heeft ?

Antwoord   

Ik heb de eer het lid’mee te delen dat de problemátiek
van zijn vraagstelling behoort tot de bevoegdheid van
de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ge-
zondheidsinstellingen, Welzijn en Gezin.

Vraag nr. 86
van 9 december 1994
van de heer L. STEEN’%%GEN

Wijziging van BPA in Kerkom-Boutersem - Milieuver-
gunningsaanvraag voor stortplaats

Op 3 november 1994 diende de intercommunale Inter-
leuven bij de provinciale milieudienst van Brabant een
milieuvergunningsaanvraag in voor een stortplaats
klasse-1 te Boutersem, deelgemeente Kerkom. Weldra
zal ook een bouwaanvraag worden ingediend.

Voor die omgeving werd enkele maanden geleden door
het Boutememse gemeentebestuur een procedure op-
gestart tot wijziging van het bijzonder plan van aanleg.
Via deze weg poogt het gemeentebestuur dit land-
schappelijk en ecologisch waardevol gebied een scher-
per statuut te bieden. Dergelijke procedure heeft een
opschortende waarde, zodat een aanvraag tot verkrij-
gen van een bouwvergunning voorbarig is.

Aangezien het al dan niet verkrijgen van zowel een
bouwvergunning als een milieuvergunning verstrek-
kende gevolgen heeft voor het afvalbeleid van de gehe-
le regio, is het zeer belangrijk dat de bevoegde overhe-
den hierover zeer snel duidelijke standpunten inne-
men.

Graag vernam ik van de minister ‘in welke ‘fase het
betreffende BPA-dossier zich momenteel bevindt ?
Wanneer zal dit door de gemeenschapsregering worden
goedgekeurd ?

Antwoord

Omtrent dit bijzonder plan van aanleg werd een plenai-
re vergadering gehouden op 29 juni 1994. Uit telefo-
nisch ingewonnen informatie blijkt dat het BPA door
de gemeenteraad voorlopig werd aanvaard op 28 juli
1994. Een openbaar onderzoek werd gehouden van 16
augustus tot 16 september 1994. Thans dient het dos-
sier nog door de regionale commissie van advies te
worden geadviseerd. Aangezien het dossier bijgevolg
nog enige procedurestappen dient te doorlopen, kan
nog geen accurate voorspelling omtrent een termijn
van afhandeling worden gemaakt.

Vraag nr. 87
van 9 december 1994
van de heer R. DESWAENE

Burgemeesters en schepenen - Kabinetsmedewefkers

In sommige gemeenten wordt er in de personeelsfor-
matie van uitgegaan dat de burgemeester en eventueel
ook de schepenen een beroep kunnen doen op één of
meerdere medewerkers als kabinetsmedewerkers.

In andere gemeenten wordt in de personeelsformatie
niet voorzien in deze kabinetsfuncties en moeten de
burgemeester en de schepenen een beroep doen op
personeelsleden die niet rechtstreeks onder hun be-
voegdheid ressorteren.

1. Kan een burgemeester Ben of meer persoonlijke
medewerkers onder zijn rechtstreekse bevoegdheid
laten werken in een kabinetsfunctie ?

2. Is het hiervoor noodzakelijk dat in deze’ functies
wordt voorzien in de personeelsformatie, of volstaat
een beslissing van het college van burgemeester en
schepenen ? Zijn er eventueel andere voorwaarden
te vervullen ?

3. Kunnen voor deze functies contractuelen worden
aangeworven of moet een beroep worden gedaan
op detachering van ambtenaren die reeds in de ge-
meente tewerkgesteld zijn ?
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4.

5.

Bestaat er ter zake een reglementair besluit ? Zo
neen, is het niet nodig om deze onzekerheid te
regelen ?

Zelfde vragen als onder 1) tot 4) maar dan voor de
schepenen.

Antwoord

Ik heb de eer het lid mee te’ delen dat artikel 26bis,
8 2 van de nieuwe gemeentewet bepaalt dat de ge-
meentesecretaris hoofd van het personeel is. Dit sluit
uit dat personeelsleden onder het rechtstreeks gezag
van burgemeesters of schepenen werken.

Artikel 26, P 1, van dezelfde wet, bepaalt ook dat de
secretaris belast is met de voorbereiding van zaken die
aan de gemeenteraad of aan het college van burge-
meester en schepenen onderworpen worden. Dit impli-
ceert dat enkel de gemeentelijke administratie, onder
leiding van de secretaris wordt belast met beleidsvoor-
bereidend en beleidsuitvoerend werk.

In grotere steden kan het, om redenen van goede wer-
king, aangewezen zijn, een beperkt aantal personeels-
leden te belasten met de administratieve ondersteuning
van burgemeesters en schepenen bij hun bestuursta-
ken.

Indien het gaat om statutaire betrekkingen, moeten zij
in de personeelsformatie opgenomen worden. Indien
een gemeente, voor welke functie dan ook, een beroep
wenst te doen op contractuele personeelsleden, kan dit
enkel onder de voorwaarden die ik verwoordde in mijn
omzendbrief van 14 juli 1993 betreffende de algemene
weddeschaalherziening en de gemeenschappelijke
krachtlijnen voor een samenhangend personeelsbeleid
in de lokale en regionale besturen :

- indien het gaat om contracten van bepaalde duur ;
- indien het gaat om welbepaalde opdrachten of pro-

jecten waarvoor binnen de formatie geen personeel
aanwezig is ;

- indien het gaat om tijdelijke vervanging van andere
personeelsleden.

Reglementaire besluiten ter zake zijn er niet. De
Vlaamse regering beschikt overigens nog niet over de
bevoegdheden om dergelijke besluiten te treffen. Dit
laatste is slechts mogelijk na een eventuele regionalise-
ring van de nieuwe gemeentewet, zoals trouwens in
het Sint-Michielsakkoord in het vooruitzicht werd ge-
steld.

vraag nr. 88
van 9 december 1994
van de heer L. PEETERS

Gemeentelijke vakbondsafvaardiging VGV - Onver-
enigbaarheden

Volgens de bepalingen van artikel 43 van het koninklijk
besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de
wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrek-
kingen tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel, stelt elke representatieve vakorganisatie vrij

haar afvaardiging samen voor de onderhandeling+ en
overlegcomités die onder meer bevoegd zijn inzake
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaat-
sen. . .
Is het niet wenselijk dat deze absolute vrijheid voor de
vakorganisaties om redenen van deontologische aard
(verplichting tot terughoudendheid) toch in sommige
gevallen wordt beperkt ?
Het lijkt bijvoorbeeld moeilijk verenigbaar met de uit-
oefening van het ambt dat een gemeentesecretaris (als
hoofd van het personeel) deel uitmaakt van de afvaar-
diging van de vakorganisatie.
Geldt dit ook niet voor de andere wettelijke graad nl.
de gemeente-ontvanger ? Ook hij heeft diverse belang-
rijke wettelijke en financiële verantwoordelijkheden
voor het gemeentebestuur als overheid.
Is deze onverenigbaarheid ook niet wenselijk voor het
diensthoofd VGV (Veiligheid, Gezondheid, Verfraai-
ing) , omdat deze zijn taak toch in volledige onafhanke-
lijkheid ten opzichte van de werkgever en de werkne-
mers moet uitoefenen ?
Welk standpunt neemt de minister als toezichtshou-
dend minister ter zake in ?

Antwoord

Ik heb de eer het lid mede te delen dat het inderdaad
niet aangewezen is dat een titularis van een wettelijke
graad lid is van een afvaardiging van een representatie-
ve vakorganisatie. Artikel 26bis, 8 2 van de nieuwe
gemeentewet bepaalt immers dat de gemeentesecreta-
ris hoofd is van het personeel. Als de gemeentesecre-
taris optreedt als afgevaardigde van een representatie-
ve vakorganisatie, kan dit zijn werking als hoofd van
het personeel in het gedrang brengen.
Daarnaast hebben de minister van Binnenlandse Za-
ken en Openbaar Ambt, de minister van Tewerkstel-
ling en Arbeid en de staatssecretaris voor Openbaar
Ambt in een omzendbrief van 25 november 1987 toe-
lichting verstrekt betreffende de organisatie van de
diensten voor VGV, de aanwijzing en de vorming van
de hoofden der diensten voor VGV en van hun adjunc
ten in de overheidsdiensten. In deze brief hebben ze
gewezen op de bepalingen van het ARAB, meer in
het bijzonder op artikel 833.1.3.,  dat bepaalt dat “het
hoofd van de dienst voor VGV zijn opdracht vervult
in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de
werkgever en de werknemers”. Om deze reden achtten
zij het niet aan te raden’ dát het hoofd van de dienst
VGV onder de verantwoordelijkheid van een lid van
de personeelsdienst ZOU staan of dat de opdrachten van
het hoofd van de dienst VGV aan een lid van deze
dienst zouden worden toevertrouwd. A fortiori kan
deze taak niet aan het hoofd van het personeel opge-
dragen worden. Ik sluit me aan bij deze zienswijze.

v r a a g n r . 9 5
van 13 december 1994
van de heer M. BOURGOIS

Rekening-courant van lokaal bestuur bij Gemeentekre-
diet - Ambtshalve debitering door Vlaamse Gemeen-
schap

Is het aanvaardbaar dat de rekening-courant van een
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lokaal bestuur bij het Gemeentekrediet vti ambtswege
gedebiteerd wordt omdat, zo verduidelijkte de finan-
ciële instelling in een brief achteraf, het gedebiteerde
bedrag in feite het verschil was tussen de eertijds geda-
ne vaste belofte van toelage en de definitieve bijdrage
van de Vlaamse Gemeenschap, zijnde 60 percent van
de investering ?

Hoe is eeti gezond finan‘ci&el  beleid-bij’& lokale bestu-
ren te verzoenen met dergelijke ambtshalve ingrepen
op de rekening-courant ?

Hoe is het te verklaren dat er vaak 4 b 5 jaar veiloopt
tussen de definitieve oplevering van openbare werken
en de definitieve afrekening van de bijdrage van de
Vlaamse Gemeenschap ?

Is het niet wenselijk en hoffelijk dat het lokalé béstimr
voorafgaandelijk wordt ingelicht en geconsulteerd door
de betrokken diensten van de Vlaamse Gemeenschap ?

Antwoord

Ik deel het lid mee dat volgens artikel 139, 5de lid,
van de nieuwe gemeentewet, de NV Gemeentekrediet
van België gemachtigd is het bedrag van de schulden,
door gemeenten tegenover haar aangegaan, ambtshal-
ve in mindering te brengen van het teg&d van dt:
rekeningen die zij ten behoeve van deze gemeenten
heeft geopend. Het komt nochtans zelden voor dat de
rekening-courant bij het Gemeentekrediet van een lo-
kaal bestuur van ambtswege wordt gedebiteerd in het
kader van een subsidiedossier. Dat gebeurt enkel als
blijkt dat bepaalde werken niet werden uitgevoerd of
dat er zich problemen stellen inzake de uitvoeringster-
mijn.

Na het verkrijgen van de belofte van subsidie, op basis
van de aanbesteding waarbij het subsidiebedrag werd
vastgesteld, wordt een voorschot van 90 percent van
dat bedrag ter beschikking gesteld van het lokaal be-
stuur. De betaling gebeurt als uit een vorderingsstaat
blijkt dat 75 percent van de werken die het bestuur
zelf moet financieren, is uitgevoerd en gefactureerd.
Het saldo van de subsidie wordt vereffend na indie-
ning, nazicht en goedkeuring van de eindafrekening
door de bevoegde diensten van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap.

Het dossier in kwestie kon door de bevoegde diensten
niet binnen een redelijke termijn worden behandeld,
omdat er problemen rezen met de uitvoeringstermijn
en met de verdichting van de fundering van de rijwe-
gen. Nadat hierin klaarheid werd gebracht, bleek dat
een zogezegde schorsingsperiode niet werd bekrachtigd
door een beslissing van de gemeente. Dit had tot ge-
volg dat deze periode niet kon worden aanvaard’ als
effectieve schorsing der werken. Ambtshalve moest
een boete worden opgelegd voor te late uitvoering,
welke opliep tot 5 percent van de aannemingssom. Het
definitief subsidiebedrag was kleiner dan het reeds uit-
betaalde voorschot van 90 percent. De bevoegde dien-
sten van het minister van de Vlaamse Gemeenschap
waren bijgevolg verplicht een gedeelte van dat voor-
schot terug te vorderen. Het onderzoek van dat dos-
sier, met inbegrip van het verkrijgen- van het visum
van het Rekenhof, heeft geruime tijd in beslag geno-
men. De gemeente was mondeling op de hoogte ge-

steld van de problematiek inzake de uitvoeringster-
mijn.

Vraagnr.%
van l3 december 1994
van de heer J. GABRIELS

Wijziging gewestplan Neerpelt-Bree - Uitgangspunten

Via kranteadvertenties werd de bevoIking van dye ge-
meenten die vallen onder hét @*restplan  Neerpelt-
Bree, opgeroepen om kennis te nemen van en eventue-
le bezwaren te uiten tegen de voorgestelde wijzigingen
van het gewestplan.

Bij nazicht van de vòorgestelde wijzigingen  blijkt dat
in een aantal gemeenten het gewestplan fors gewijzigd
wordt en dat in andere gemeenten enkel de reservatie-
zone van een intussen aangelegde weg wordt afge-
schaft.

1. Welke criteria hebben aan de basis gelegen van deze
specifieke wijzigingen ?

2. Werden de betrokken gemeentebesturen geraad-
pleegd ?

3. Werd er rekening gehbudén  met de odvraging bij
de gemeentebesturen door de voorganger van de
minister, Louis Waltniel ? Zo ja, waarom is de richt-
nota die daaruit is ontstaan geen uitgangspunt ge-
weest om het gewestplan Neerpelt-Bree te wijzi-
gen ?

Antw&íurd

1. De basis van het ontwerp-plan van 20 april 1994 is
het besluit van 23 juli 1993 tot in herziening stellen
van het gewestplan Neerpelt-Bree overeenkomstig
een aantal opties in verband met verkeersontslui-
ting, bedrijventerreinen en recreatieve voorzienin-
gen. Inzake verkeersontsluiting werden de tracés in
herziening gesteld die zeker niet uitgevoerd worden
en werden alleen nieuwe tracés opgenomen wan-
neer de realisaties op korte termijn voorzien wordt
of wanneer ze noodzakelijk zijn voor de continuïteit
van de verkeersinfrastructuur. Met het besluit van
20 april 1994 werden ook de reeds gerealiseerde
verbindingen als dusdanig aangeduid. De gewest-
planwijziging te Lommel is het resultaat van een
onderzoek inzake de milieusanering van de veront-
reinigde industriegronden in de zone Maatheide en
Vieille Montagne.

Oveteenkomstig  het moratorium op in bestemming
van het gewestplan afwijkende B.P.A.‘s  werden in
het herzieningsbesluit van 23 juli 1993 ook een aan-
tal industriezones en recreatiezones opgenomen.
Deze waren het resultaat van op dat ogenblik inge-
leide dossiers. Het besluit van 20 april 1994 is het
logische gevolg van de eerste stap van de inherzie-
ningstelling.

2. In verband met de in het besluit opgenomen proble-
men is overleg gepleegd met de betrokken besturen.
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3. Inzake de gemeentelijke richtnota’s heeft een eva-
luatiestudie van de studiegroep Mens en Ruimte
aangegeven dat de hierin naar voor gebrachte gege-
vens globaal voor Vlaanderen geen basis kunnen
vormen voor een verantwoord ruimtelijk beleid. Op
grond van deze studie is beslist geen gewestplanwij-
ziging door te voeren alleen op basis van deze richt-
nota’s.

vraag nr. 97
v a n  W d e c e m b e r  1994
van de heer J. GABRIELS

Wijziging gewestplan Neerpel;-  Bree - Verantwoording

Via kranteadvertenties werd de bevolking van de ge-
meenten die vallen onder het gewestplan Neerpelt-
Bree opgeroepen om kennis te nemen van en eventuele
bezwaren te uiten tegen de voorgestelde wijzigingen
van het gewestplan.
Bij nazicht van de voorgestelde wijzigingen blijkt dat
in een aantal gemeenten het gewestplan fors gewijzigd
wordt en dat in andere gemeenten enkel de reservatie-
zone van een intussen aangelegde weg wordt afge-
schaft.
1. Waarom’ zal alleen in Peer een woonuitbrej.dingsge-

bied nu woongebied worden ?. Is het zo dat in deze
regio alleen Peer te kampen heeft met een gebrek
aan bouwgronden ?

2. Waarom wordt alleen ín Peer een woongebied uit-
gebreid ? Was dit in andere gemeenten nergens een
noodzaak ?

3. Waarom worden in een aantal gemeenten uitbrei-
dingen of nieuwe zones gepland voor dagrecreatie,
recreatie, ambachtelijke zone, gemeenschapsvoor-
zieningen en openbare nutsvoorzieningen, terwijl in
andere gemeenten, waar deze behoeften eventueel
ook bestaan, geen enkele wijziging is gepland ?

4. Zullen er door deze voorgestelde wijzigingen bouw-
overtredingen in woonuitbreidingsgebieden, am-
bachtelijke zones, enzovoort, definitief geregulari-
seerd worden ?

Antwoórd  

1. Dit ontwerp-plan beoogt geenszins het wijzigen’van
het woongebied. In Peer zijn alleen ten gevolge van
het schrappen van de zuidoostelijke omleiding een
aantal bestemmingswijzigingen doorgevoerd.

9 Het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van Bur-
kel wordt opnieuw een landschappelijk waarde-
vol agrarisch gebied. Door het wegvallen van de
omleiding sluit deze zone immers aan bij de grote
open ruimte naar Wauberg toe. Ook het beperkt
gedeelte van het woonuitbreidingsgebied Kloos-
terbos ten oosten van deze straat kan een agra-
rische bestemming krijgen.

b) Anderzijds dient voor de gewestplanwijziging
langs de Kloosterbosstraat rekening te worden
houden met de reeds gerealiseerde verkaveling
Monshof.

De bouwperimeter in Peer wordt dan ook verkleind
en niet vergroot zoals het lid aangeeft.

2. Er is mij: geen studie,bekend die aangeeft dat de in
dit gewestplan vastgestelde bouwperimeter onvol-

doende zou zijn voor een aantal gemeenten.
3. Op 23 juli werd het gewestplan Neerpelt-Bree in

herziening gesteld overeenkomstig een aantal opties
in verband met de verkeersontsluiting, de bedrijven-
terreinen en de recreatieve voorzieningen. Op dat
ogenblik was een moratorium van kracht op van
een gewestplan in bestemming afwijkende B.P.A.‘s.
De toen besliste herziening gebeurde op basis van
het onderzoek van de op dat ogenblik ingediende
aanvragen tot bijstelling van het gewestplan Neer-
pelt-Bree. Het besluit van 20 april 1994 is het logi-
sche gevolg van deze inherzieningstelling op 23 juli
1993. Alle mij toen bekende problemen in verband
met de aangehaalde bestemmingen werden bij de
besluitvorming in overweging genomen.

4. Het is geenszins de bedoeling door deze gewestplan-
wijziging een aantal onverantwoorde bouwovertre-
dingen te regulariseren. Deze gewestplanwijziging
maakt thans het voorwerp uit van de vastgelegde
procedure van openbaar onderzoek. Mede op basis
van de resultaten hiervan zal een definitieve beslis-
sing worden genomen.

VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR EN
BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 35
van 28 november 1994
van de heer H. OLAERTS

Dienst Letteren en Podiumkunsten - Subsidies aan tijd-
schriften

Via de dienst Letteren en Podiumkunsten worden o.a.
literaire tijdschriften gesubsidieerd. Dit gebeurt na een
advies van de Commissie van Advies tot Bevordering
van de Nederlandstalige Letterkunde in België.
Hierbij volgende vragen met betrekking tot de laatste
drie jaren.
Hoeveel (en welke) literaire tijdschriften werden door
de commissie besproken ?
Welke tijdschriften kregen additionele honoraria en op
welke basis ?
Hoe hoog zijn de uitgekeerde bedragen ?
Beschikt de minister over nog andère subsidiemogelijk-
heden voor literaire tijdschriften ?

A n t w o o r d

1. In 1992 dienden’61 tijdschriften een subsidieverzoek
in ; in 1993 en 1994 waren dit er respectievelijk 37
en 48. Alle aanvragen werden behandeld door de
Commissie van Advies tot Bevordering van de Ne-
derlandse Letterkunde in België.

2.. Additionele honoraria worden toegekend aan een
beperkte lijst van literaire tijdschriften of algemeen-
culturele tijdschriften met literaire bijdragen. In de
regel komen hier alle tijdschriften voor in aanmer-
king die het daaraan voorafgaande jaar substantieel
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gesubsidieerd werden. Deze lijst wordt regelmatig
herzien op advies van de commissie. De hoogte van
de subsidie wordt bepaald op basis van het aantal
verschenen literaire pagina’s per semester, a rato
van 240 frank per 1.000 lettertekens (tot en met
1992 was dit 200 frank per 1.000 lettertekens).

4.

3. Voor de bedragen verwijs ik naar de bijgevoegde
tabel. In 1992 en 1993 bedroeg het beschikbaar kre-
diet 8,3 miljoen frank. Sinds 1994 maken de ,subsi-
dies voor literaire tijdschriften deel uit van het glo-
bale krediet van 16,9  miljoen frank voor subsidies

aan literaire verenigingen, tijdschriften enmanifes-
taties.

Een bijkomende steun bestaat hierin dat een aantal
abonnementen worden genomen ten behoeve van
de administratie, de leden van de adviesraden en
enkele grotere documentatiecentra. In de regel wor-
den zo een 20-tal  abonnementen genomen ; in het
geval van theatertijdschriften zijn het er 40 ; bij
enkele kleinere niet gesubsidieerde tijdschriften
blijft dit beperkt tot 1 exemplaar.

Bijlage bij vraag nr. 35  
 

Tijdschrift Subsidie
92I.I 

Add. Subsidie Add. Subsidie Acid. ab.
hon. 93 hon. 9 4 hon. 1 9 9 4

91192 92l93 93l94

Amef
B& Drain Diskmagazine
Culturele Knipselkrant
De Brakke Hond
De Nieuwe Maand
De Vlaamse Gids
De Scene
Deus ex Machina
Dietsche Warande en Belfort
Diogenes
Documenta
Etcetera
Gierik-nnvt
Indruk
K & C-magazine
Kantieke Schoolmeester
Kreatief
Kruispunt
Kultuurleven
Letters
NEXUS

Ons Erfdeel
Poëziekrant
Restant
Revolver
Rijmtijd (G. Gezellekring) 
script
Filosofie Magazine
Spiegel der Letteren
Sterven
Tmesis
Theaterjaarboek
T i e c e l i j n
Verschillig
Vlaanderen
WEL
Yang

Totaal

 

5o.Otxl

350.008
1oO.ooO
500.080
500.000
2OO.ooo
917.500
180.008
2oo.ooo
700.000
100.008
50.080
75.000

200.000
300.000
1OO.ooO
100.008

917.500
5oo.Ocml
550.000
135.000
100.000

1.009.785 450.000

338.400 700.000
 250.000

314.496 150.008
578.214 1.100.000
246.384

2OO.OciO
 350.080

15o.ooo

54.567. 1OO.ooO
3oo.ooo

344.960 3OO.OtMl
624.834 1OO.ooO

84.672 100.000

1OO.ooO
527.825~‘l.lOO.OOO
411.435 500.008
266.455 900.000
299.728

125.000-

-100.(100  50.000

150.000 240.450 150.000
100.000 146.168 100.000

4oo.ooo 275.000
50.000

100.000 137.280 150.000

475.000 358.344  hb~

20
20
20

602.849 475.008 973.359 20
65.038 45.107

513.600 9m.m 308.352 20
250.000  40

287.634 101.500 198.105 20
638.712 1.100.000 668.283 20

15:741 150.000
27.990 400.000

141.379 50.000

’ ’90.728
316.342 t i .000
194.706 300.000
769.764 1OO.ooO

87.765 50.008

655.105 l.l&l.@Ml
445.203 500.000
410.550  (1)
712.774
42.432 150:ooo

26.028 25.000 64.588

212.730 ‘150.000
94.408 50.008

100.008 
275.000

25.000

115.514 150.080

342.624’ 475.000 363.561

188.892
115.070
360.357

61976’
269.790
255.550
781.874
227.339

503.100
326.018
314.916
306.642
129.792

193.410
192.560

141.904

40
40
20

  ,

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20

,

8.300.000 5.983.997 8.300.000 6809.616 7.176.250 6990.545

20
20
20
20
20

(1) Sinds 1994 wordt de Poëziekrant niet langer afzonderlijk gesubsidieerd, maar zit ze vervat in de globale subsidie aan
het Poëziecentrum.
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vraqgnr.39   ,  

van 2 december 1994
van de heer M. OLMER

Culturele ambassadeurs - ‘Criteria

Uit een evaluatie door het Rekenhof van de besteding
van de middelen ten voordele van de culturele ambas-
sadeurs zou de aanstelling van, evenals de subsidiever-
deling over de culturele ambassadeurs volledig arbitrair
gebeurd zijn, in strijd met de beginselen van behoorlijk
bestuur en met het gelijkheidsbeginsel.

1. Is de stelling van het Rekenhof juist ?

2. Indien niet :
- wat zijn de aanstellingscriteria die worden ge-

hanteerd en
- welke procedure wordt daarbij gevolgd ?

3. Welke criteria worden gehanteerd voor de verdeling
van het toegestane krediet over de verschillende
culturele ambassadeurs ?

Antwoord

De evaluatie door het Rekenhof van de besteding van
de middelen ten voordele van de culturele ambassa-
deurs heeft betrekking op het begrotingsjaar 1993. Dit
was het eerste jaar waarin het systeem van culturele
ambassadeurs werd toegepast. Bij lezing van de bemer-
kingen van het Rekenhof moet men dan ook oog heb-
ben voor de onvermijdelijke moeilijkheden die gepaard
gaan met de start van een nieuw initiatief, vooral wan-
neer daarbij verschillende departementen zijn betrok-
ken. De kredieten die in 1993 aan de culturele ambas-

 sadeurs werden uitgekeerd, ressorteerden integraal on-
der de begroting Economie. De administratieve afwik-
keling van de respectieve dossiers geschiedde dan ook
volledig door de diensten van het departement Econo-
mie. De aanwijzing van de respectieve culturele ambas-
sadeurs ‘93 gebeurde wel in overleg tussen de minister-
president van de Vlaamse regering en de Vlaamse mi-
nister van Cultuur. Vanaf 1994 is het beschikbare kre-
diet voor de culturele ambassadeurs grotendeels naar
de begroting Cultuur overgeheveld (90,6 miljoen frank
op de post culturele ambassadeurs). Het budget voor
de culturele ambassadeurs dat nog op de begroting
Economie figureert, bedraagt 25,8 miljoen frank en is
bestemd voor de honorering van eenmalige initiatieven
(voornamelijk tentoonstellingen). Uit het voorgaande
volgt dat het antwoord op vragen 2 en 3 refereert naar
de aanpak ter zake vanaf 1994.

 Alle aanvragen werden aan de volgende criteria ge-
toetst.
- Initieel werd de’ ‘titel Cultureel Ambassadeur van

Vlaanderen toegekend aan een organisatie of een
project : een gezelschap, een ensemble, een vereni-
ging, een tentoonstelling, een cultuurprodukt, een
evenement.

Bij de beoordeling van nieuwe aanvragen (1994)
werd ervan uitgegaan dat vooral‘creatieve kunste-
naars het engagement van Cultureel Ambassadeur
van Vlaanderen kunnen waarmaken. (Koepel) or-
ganisaties/bemiddelaars - m.a.w. een structureel
kader - kwamen in principe met meer in aanmer-
king voor selectie (uitz. tentoonstellingen).

.

-

-

-

De kandidaat-ambassadeur moet beantwoorden
aan strenge cultureel-kwalitatieve criteria. De be-
voegde administratie heeft ter zake de basisselectie
verr icht .
Uitzonderlijk ftan’ ook een collectief ‘cu1ttiurgoe.d  als
cultureel ambassadeur worden aangewezen (bv. de
Vlaamse Polyfonie).
Optreden in het buitenland i op uitnodiging en
niet als gevolg van eigen prospectie - is inherent
aan het cultureel ambassadeurschap met dien ver-
stande dat de gefrequenteerde buitenlandse podia
ook een kwalitatieve uitstraling moeten hebben.
Bovendien moet de extra bewegingsruimte die het
cultureel ambassadeursschap creëert zichtbaar zijn
in de buitenlandse programmatie (uitz. tentoonstel-
lingen). Daarnaast moet er ook sprake zijn van een
programmatie in Vlaanderen.

Mijn bevoegde administratie - c.q. de administratie
Kunst - was van meetaf aan betrokken partij voor :
- de initiële selectie van de binnengekomen aanvra-

gen ;
- het bepalen van de omvang van de subsidies ;
- het opstellen van de overeenkomsten ;
- de uitbetaling van de subsidies.
Wat’ de verdeling van het krediet betreft, heeft de
administratie, voorafgaand aan de vaststelling van de
subsidie, aan elke begunstigde een uitgebreid dossier
opgevraagd met onder meer een gedetailleerd over-
zicht van de buitenlandprogrammatie 1994, evenals een
uitgesplitst financieel plan dat de precieze meerkosten
van de buitenlandprogrammatie weergeeft.
yer optimalisering van het gelijkheidsbeginsel zal voor
1995 een oproep tot indiening van een dossier worden
gepubliceerd en is aan de administratie opdracht gege-
ven een meer gedetailleerd reglement uit te werken.

vraag nr. 42
van 9 december 1994
van de heer L. STANDAERT

Zie :
Minister vice-president van de Vlaamse regering
Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting
Vraag nr. 55
van 9 december 1994
van de heer L. Standaert
Blz. 223

en

 
Antvvoord

Ik deel het lid mede dat het gecoördineerd antwoord
op bovengenoemde vraag zal verstrekt worden door
de heer L. Van den Brande, minister-president van de
Vlaamse regering.

vraag nr. 47
WUI  13 december 1994
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

BRTN, TV-journaal, 7 december 1994 - Luchthaven
,, van Brussel”

Het BRTN-televisiejournaal van 7 december had het
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over de nakende ingebmikneming van de nieuwe pas-
sagiersterminal op de luchthaven van Zaventem. In de
commentaar had de verslaggever het uitdrukkelijk over
de uitstraling van Brussel en over de luchthaven van
Brussel. Het is niet de eerste keer dat de BRTN blijk
geeft van weinig kennis aangaande de grenzen van het
Brusselse Gewest. Dit kan bij sommige kijkers de
schijn wekken dat Brussel groter is dan de negentien
gemeenten van de agglomeratie. Is de minister niet
van oordeel dat de openbare zender, die toch ook een
zekere opvoedende opdracht heeft, wat nauwlettender
op dergelijke “details” moet toezien ? Heeft hij ter
zake reeds opmerkingen aan het adres van de BRTN
gericht ?

Alltwoord

Het halfachtjournaal heeft items gebracht over de ope-
ning van de nieuwe luchthaventerminal, op woensdag
7, donderdag 8 en vrijdag 9 december. Elke keer werd
in de openingszin duidelijk gesteld dat het ging om “de
luchthaventerminal van Zaventem”.

De eerste bijdrage ging over Zaventem als luchthaven
van Brussel, de tweede over de veiligheid, de derde
over de gevolgen voor de Vlaamse gemeenten in de
omgeving van de luchthaven. Ik geloof dan ook niet
dat enige oplettende kijker de indruk kan hebben ge-
kregen dat de grenzen van het Brusselse Gewest gewij-
zigd zijn.

Vraag nr. 54
van 20 december 1994
van de heer G. ANNEMANS

Culturéle ambassadeurs - Criteria en praktijken,

In het “Zesde Boek met Opmerkingen en Informatie
voorgelegd aan de Vlaamse Raad” klaagt het Reken-
hof de gebrekkige controle aan op de subsidiëring van
de zogenaamde “culturele ambassadeurs van Vlaande-
ren”. Vorig jaar werd voor deze ambassadeurs een
bedrag van bijna 160 miljoen frank uitgetrokken. Het
Rekenhof zegt dat de aanstelling van en de subsidiever-
deling over de culturele ambassadeurs “volledig arbi-
trair” gebeurden en ernstig in strijd zijn met de princi-
pes van behoorlijk bestuur. De verdeling gebeurt dui-
delijk niet op basis van meetbare criteria. Met een
zeldzaam sarcasme schrijft het Rekenhof : “Het is niet
duidelijk hoe de levering van cd’s, boeken, toegangs-
kaarten, enzovoort aan ministers, de merknaam Vlaan-
deren promoveert.”

1. Welke criteria heeft de Vlaamse regering gebruikt
bij het aanstellen van de culturele ambassadeurs ?

2. Welke criteria werden gebruikt bij het verdelen van
de beschikbare fondsen ?

3. Welk bedrag wérd besteed aan geschenken in de
vorm van cd’s, boeken, toegangskaarten en dergelij-
ke aan ministers ? Welke ministers ontvingen zulke
geschenken ? Welke maatregelen heeft de regering
genomen om herhaling van deze twijfelachtige prak-
tijken te voorkomen ?

4. Wordt de regeling voor de aanstelling en subsidië-
ring van culturele ambassadeurs momenteel her-
zien ? Worden daarbij andere criteria gebruikt dan
voorheen ? Zo ja, welke ?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het lid meedelen dat
de culturele ambassadeurs reeds het voorwerp zijn ge-
weest van een schriftelijke vraag. Ik verwijs het lid dan
ook naar het antwoord dat ik gegeven heb op vraag
N. 39 van 2 december 1994 van de heer M. Olivier.

De ópmerking van het Rekenhof inzake de levering
van cd’s en boeken, waarnaar u expliciet verwijst, moet
als volgt begrepen worden. In enkele overeenkomsten
was een bepaling tot het leveren van een aantal cd’s
en boeken opgenomen als onderdeel van de verplich-
tingen van de gesubsidieerde verenigingen en instellin-
gen, dit met het oog op het samenstellen van een ge-
schenkpakket voor buitenlandse en binnenlandse gas-
ten en buitenlandse zendingen. De manifeste bedoeling
van dit gebaar is de culturele uitstraling van Vlaande-
ren te vergroten. Naast optredens en tentoonstellingen,
bieden cd’s en boeken immers een blijvende getuigenis
van de artistieke prestaties van onze kunstenaars. Voor
het overige verwijs ik naar het antwoord gegeven op
bovenvermelde vraag nr. 39.

VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS EN
AMBTENARENZAKEN

van 23 november 1994
wui de heer L. STANDAERT

Hukonderwijs - Informdtie,  omvang, toezicht

In ons land bestaat geen schoolplicht, alleen een leer-
plicht. Volgens de wet van 29 juni 1983 kan aan de
leerplicht ook voldaan worden door huisonderricht.

1. Hoe wordt het ministerie in kennis gesteld van ge-
vallen van huisonderricht :
a. in geval van individueel huisonderricht ;
b. in geval van privé-scholen ?

2. Hoeveel leerplichtige leerlingen genoten huisonder-
wijs gedurende de schooljaren 1992-1993 en 1993-
1994 :
a. in individueel verband ;
b. in groepsverband ?

3. Om hoeveel percent van de totale lee&ichtige  be-
volking gaat het bij dergelijke cijfers ?

4. Welke dienst(en)  houdt/houden  zich bezig met het
toezicht op de leerplicht ?

5. Acht de minister het huidige toezicht op het vervul-
len van de leerplicht (in al zijn vormen) adequaat ?
Welke aanpassingen zijn nodig ?
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Antwoord

1. De inspecteur-basisonderwijs is de bevoegde ambte-
naar inzake de leerplicht.

Vlaanderen is ingedeeld in 80 ressorten en in elk
ressort is er een inspecteur die de leerplicht contro-
leert. De ouders dienen de inspecteur v6ór 10 okto-
ber van het volgende schooljaar in te lichten over
het volgen van huisonderwijs.

Ook de ouders van wie de kinderen naar een privé-
school gaan, dienen de inspecteur v66r die datum
in te lichten. Meestal aanvaardt de inspecteur de
leerlingenlijst die hem door de privé-school wordt
toegezonden. De inspecteur weet welke privé-scho-
len er in zijn ressort gelegen zijn.

De inspecteur-basisonderwijs zendt via de inspec-
teur-generaal vanaf het schooljaar 1994-1995 voor
elke leerling van het secundair onderwijs die huison-
derwijs volgt een strookje met gegevens aan de ad-
ministratie Secundair Onderwijs.

2. De totalen worden niet opgevraagd. De controle
blijft binnen elk ressort. Elke inspecteur heeft de
volle bevoegdheid om de leerplicht binnen zijn res-
sort af te handelen.

Er zijn geen cijfers beschikbaar voor het schooljaar
1992-1993.

Een enquête in juni 1994 bij alle inspecteurs-basis-
onderwijs leverde volgende gegevens :

 
- in het schooljaar 1993-1994 waren er 95 leerlingen

die huisonderwijs volgden in de letterlijke zin
van het woord (dus niet in prive-scholen) ;

- het aantal leerlingen dat in groepsverband (met
name privé-scholen) huisonderwijs volgt was
niet in de enquête opgenomen. Dit aantal mag
echter op f 308 geraamd worden (de leerlingen
van de Europese scholen niet meegeteld).

Bovenvermelde cijfers moeten nog worden aange-
vuld met de leerlingen die wegens een ernstige han-
dicap vrijstelling van leerplicht hebben gekregen.

3. Volgens de recente telling begin schooljaar 1993-
1994 waren er 416.201 leerplichtige leerlingen lager
onderwijs en 450.217 leerlingen secundair onder-
wijs. Als verondersteld wordt dat 400 leerlingen
huisonderwijs volgen, al dan niet in een privé-
school, dan betekent dit dat 0,04616 % van het
aantal leerplichtige leerlingen huisonderwijs volgen.
Met andere woorden 5 leerlingen op 10.008 volgen
in Vlaanderen huisonderwijs.

4. De inspectie-basisonderwijs houdt, conform de wet
van 29 juni 1983 en conform de gecoördineerde
wetten op het lager onderwijs van 20 augustus 1957,
toezicht op de leerplicht.

5. Er zijn al inspanningen gepland en geleverd om de
controle aan te passen aan de hedendaagse noden,
onder meer met inzet van informatica. Daartoe zijn
eveneens goede afspraken met Wallonië noodzake-
lijk. Een nieuwe informaticatoepassing ter zake zal
binnenkort kunnen in gebruik worden genomen.

Thans loopt de controle op de schoolbijwoning in
het secundair onderwijs reeds via een geïnformati-
seerde leerlingenbank.

vlaag nr. 24
van 23 november 1994
van de heer L. STANDAERT

Afwezigheid van leerkrachten - Controles

In de pers wérd mimte aandacht besteed aan een tus-
sentijdse evaluatie van Plus-MC, verantwoordelijk
voor de controle op het ziekteverzuim van o.a. leer-
krachten.

De gepubliceerde cijfers zijn weinig relevant, daar ze
geen onderscheid maken naar de aanvrager van de
controles of naar de lengte van het ziekteverzuim.

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Van de 7.165 uitgevoerde controles, hoeveel waren
het onmiddellijke resultaat van een aanvraag van-
wege een directie, hoeveel van een aanvraag vanwe-
ge het onderwijsdepartement, hoeveel van een aan-
vraag vanwege de zieke leerkracht zelf ?

Waaruit leidt de minister af dat directies zelden om
controles vragen ?

Heeft het vernieuwde toezicht geleid tot een verge-
lijkbare vermindering van het aantal gevallen van
ziekteverzuim ?

Heeft het vernieuwde toezicht geleid tot een groter
aantal gevallen van leerkrachten die vervroegd het
werk moeten hervatten ?

Van de uitgevoerde controles, in hoeveel gevallen
ging het verzuim om afwezigheden van Cén dag,
afwezigheden van minder dan een week, afwezighe-
den van langer dan een week ?

Een typische onderwijsziekte betreft een aanwezig-
heid van een dag, de dag voor een schoolvakantie,
omdat de betrokken leerkracht een vliegtuig moet
halen dat vertrekt enkele uren alvorens zijn school-
opdracht volbracht is. Hoeveel controles werden er
uitgevoerd de dag voor de krokusvakantie, de dag
voor de paasvakantie en wat was het resultaat ?

Is de minister tevreden met het toezicht door Plus-
MC ? In welke opzichten werkt Plus-MC beter dan
zijn voorganger, de Algemene Gezondheidsdienst ?

Antwoord

1. Tussen 1 januari 1994 en 30 juni 1994 werden 1489
controles aangevraagd door de directies van de on-
derwijsinstellingen en 6042 door het departement
Onderwijs.

2. Dit blijkt uit het bovenvermeld cijfermateriaal.

3. en 4. Zodra alle gegevens beschikbaar zijn kan ik
de toestand evalueren. Thans ontbreken nog gege-
vens over het aantal hervattingen bij de instellingen
van het gemeenschapsonderwijs.
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51, .6. en 7j Deze gegevens zullen begin 1995 bescbik-
baar zijn. Daarna zal een eerste evaluatie van het
toezicht van MC-plus kunnen plaatsvinden.

vraag nr. 25
van 24 november 1994
van de heer J. EEMAN

Wedertewerkstelling - Reaffectaties

Reaffectaties en wedertewerkstelling brengen in de on-
derwijsinstellingen vaak heel wat reacties teweeg.

In dit verband vernam ik graag :

1. het aantal uitgevoerde reaffectaties en wederte-
werkstellingen van 1 september 1994 tot 31 oktober
1994 telkens voor de niveaus basis-, secundair (LSO
en HSO) en NUHO en opgesplitst per onderwijs-
net ;

2. het aantal FT-eenheden dat bovenvermelde bewe-
gingen vertegenwoordigt ;

3. het besparingsbedrag dat aldus werd gerealiseerd ?

Antwoörd

In antwoord op zijn vraag kan ik het lid mededelen
dat er opeenvolgende bewegingen zijn van reaffectaties
en wedertewerkstellingen.

In de loop van september gebeuren een eerste reeks
reaffectaties en wedertewerkstellingen door de school,
de inrichtende macht, de scholengemeenschap en door
de omschrijving. De zonale, de interprovinciale en de
Vlaamse reaffectatiecommissies werken vervolgens een
aantal reaffectaties en wedertewerkstellingen uit, res-
pectievelijk met ingang van 1 oktober, 1 november en
15 november of later. Voor deze twee troepen van
reaffectaties en wedertewerkstellingen tiorden globale
cijfers opgesteld.

Op dit ogenblik zijn de werkzaamheden van de Vlaam-
se reaffectatiecommissie nog niet beëindigd. Er zijn
dan ook nog geen definitieve cijfers bekend omtrent
het totaal aan reaffectaties en wedertewerkstellingen
dat werd opgesteld door de zonale, de interprovinciale
en de Vlaamse reaffectatiecommissies. Zodra de werk-
zaamheden van de Vlaamse reaffectatiecommissie
beëindigd zijn zullen, volgens een aantal opdelingen
gevraagd door het lid, aantallen medegedeeld worden
omtrent de werkzaamheden van de zonale, interpro-
vinciale en Vlaamse reaffectatiecommissies.

vraag mr. 26
van 24 november 1994
van de heer X. BUISSERET

Schooluniformen - Verkoop op school

Bij de aanvang van het schooljaar heeft men de moge-
lijkheid een uniform te kopen op school. Kan de minis-
ter mij meedelen of scholen daartoe bevoegd zijn ?
Kan men hier spreken van een stille dwang tegenover
de ouders ? Is er controle op de prijs/kwaliteit-verhou-
ding ? Is hier sprake van oneerlijke concurrentie ?

Antwoord

De vraag betreftde verkoop van schooluniformen door
de school.

Op de vraag of de scholen daartoe bevoegd zijn dien
ik bevestigend te antwoorden.

Artikel 4i van de schoolpactwet bepaalt o.m. dat elke
handelsactiviteit in de onderwijsinstellingen verboden
is.

Een ministeriële omzendbrief van 5 juni 1989 somt de
activiteiten op die niet als handelsactiviteit in de zin
van de wet worden beschouwd.

Regel is dat verkooppraktijken die erop gericht zijn
eenheid in het pedagogisch-didactisch handelen van de
school tot stand te brengen, toegestaan zijn. Als voor-
beelden worden o.m. aangehaald : verkoop en verhuur
van leerboeken, agenda’s, uniformen, gymkledij, enzo-
voort.

Klachten in verband met vermoedelijke overtredingen
kunnen aan de in artikel 42 van de schoolpactwet be-
doelde commissie (de zgn. commissie Laakbare Prak-
tijken) worden voorgelegd.

Deze commissie brengt na onderzoek van de overtre-
ding een advies uit.

Betreffende schoolverkopen (meer bepaald van school-
boeken, rekenmachines, schorten) heeft bedoelde
commissie reeds eerder advies uitgebracht. De verko-
pen werden door de commissie niet als handelsactiviteit
gecatalogeerd op grond van de overweging dat noch
de inrichtende macht noch de directie winst nastreeft.

Bij de beoordeling van de aangebrachte overtreding is
tevens het al dan niet verplicht zijn tot kopen op school
van belang.

Op de prijskwaliteit-verhouding wordt geen controle
uitgeoefend.

Uiteraard zijn de ouders zelf het best geplaatst om de
verhouding prijs/kwaliteit te beoordelen ; indien de
kwaliteit niet in verhouding staat tot de prijs die ze
voor het produkt hebben betaald, zullen ze zich wel-
licht tot de directie wenden of zich van latere aankopen
in de school onthouden.

Over de vraag of hier sprake is van oneerlijke concur-
rentie kan ik mij niet uitspreken. Deze aangelegenheid
behoort tot de bevoegdheid van het ministerie van
Economische Zaken of wordt eventueel door de recht-
bank van koophandel beoordeeld.

Vraag nr. 27
van 24 november 1994
van de beer L. BARBE

Delegatie van bevoegdheden aan ambtenaren - Stand
van zaken

Voor een efficiënte en effectieve werking van het mi-
 nisterie van de Vlaamse Gemeenschap is een fijn afge-

lijnde delegatie van beslissingsbevoegdheden noodza-
kelijk. Nu zou het delegatiebesluit voor het departe-
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ment Leefmilieu en Infrastructuur sinds 1988 niet geac-
tualiseerd zijn. Dit heeft onder andere tot gevolg dat
de huidige delegatieregeling niet meer efficiënt is. Er
is bijvoorbeeld een pak wetgeving bijgekomen waar-
voor de nodige delegatieschikkingen niet gebeurd zijn.
Dit heeft tot gevolg dat zelfs zeer kleine beslissingen
door de bevoegde minister dienen te worden genomen,
in plaats van door een aangewezen ambtenaar. Boven-
dien bestaat het risico dat ambtenaren, kwestie van
efficiëntie, op eigen houtje toch bepaalde beslissingen
gaan nemen, zonder dat dit wettelijk gezien eigenlijk
kan. Ik wil er verder op wijzen dat het departement
Leefmilieu en Infrastructuur veruit het grootste depar-
tement is van het ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap.

1. Kan de minister me voor elk departement de datum
van het meest recente delegatiebesluit meedelen ?

2. Waarom is er nog steeds geen nieuw delegatiebe-
sluit voor het departement Leefmilieu en Infrastruc-
tuur ?

Antwoord

bvereenkomstig artikel 4 van het besluit van de
Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot delegatie
van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de
Vlaamse regering kunnen de Vlaamse ministers de hun
gedelegeerde beslissingsbevoegdheden subdelegeren
aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap.

Inzake de mij toegekende bevoegdheden, zijn de vol-
gende delegatiebesluiten van toepassing :

- ministerieel besluit van 17 september 1993 houden-
de delegatie van sommige bevoegdheden inzake
vorming, personeels- en organisatieontontwikke-
ling (Belgisch Staatsblad van 19 januari 1994) ;

- ministerieel besluit van 17 september 1993 houden-
de delegatie van sommige bevoegdheden inzake
ambtenarenzaken aan ambtenaren van het ministe-
rie van de Vlaamse Gemeenschap (Belgisch Staats-
blad van 19 januari 1994) ;

- ministerieel besluit van 3 november 1993 houdende
delegatie van sommige bevoegdheden inzake logis-
tiek aan ambtenaren van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap (Belgisch Staatsblad van 19
januari 1994) gewijzigd bij ministerieel besluit van
28 februari 1994 (Belgisch Staatsblad van 12 mei
1994) ;

- ministerieel besluit van 24 januari 1994 houdende
delegatie van sommige bevoegdheden inzake infor-
matica-aangelegenheden aan de secretaris-generaal
van het departement Coördinatie (Belgisch Staats-
blad van 25 maart 1994) ;

- wat het departement onderwijs betreft kan ik mee-
delen dat alle bevoegdheden die in aanmerking ko-
men voor de delegatie momenteel geïnventariseerd
worden. In het licht van het nieuwe organogram
naar aanleiding van de huidige reorganisatie, wor-
den bedoelde delegaties in de loop van het eerste
kwartaal van 1995 gepersonaliseerd.

De delegaties aan de secretarissen-generaal en de
leidende ambtenaren inzake een aantal bevoegdhe-
den van individueel personeelsbeheer en van alge-
mene werking en organisatie van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap, werden opgenomen in
het besluit van de Vlaamse regering van 24 novem-
ber 1993 houdende organisatie van het ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van
de rechtspositie van het personeel (Belgisch Staats-
blad van 20 december 1993)  gewijzigd bij besluit
van de Vlaamse regering van 23 december (Belgisch
Staatsblad van 29 januari 1994).

Voor wat de delegaties van de aan mijn collega’s
Vlaamse ministers toegewezen bevoegdheden be-
treft, behoort het antwoord op bovenvermelde
vraag tot hun respectieve bevoegdheid.

VrarrglW.28
van 25 november 1994
van de heer L. STANDAERT

Geweld op school - Maatregelen

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het wapenbezit
onder de schoolgaande jeugd toeneemt. Ook ons land
blijft niet achter op dat gebied, zoals onlangs nog
mocht blijken uit een studie van Michel Bom, profes-
sor aan de rechts- en criminologiefaculteit van de Luik-
se Universiteit. Krantekoppen zoals “Zestienjarige
steekt klasmakker neer te Turnhout” zijn dan ook maar
het topje van de ijsberg.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Welke legale middelen heeft een school tot zijn
beschikking om wapenbezit vast te stellen en te
verhinderen ?

Mogen leerlingen gefouilleerd worden ? Zo ja, door
wie ?

Mag van een brandalarm evacuatie-oefening (waar-
bij leerlingen jassen en boekentassen moeten ach-
terlaten) gebruik worden gemaakt om naar wapens
te zoeken ? Zo ja, door wie ?

In hoeverre kan een leerkracht of toezichthouder
geacht worden tussenbeide te komen wanneer bij
een gevecht tussen leerlingen wapens worden ge-
bruikt ?

Is onwettelijk wapenbezit (bijvoorbeeld een revol-
ver) op zich een voldoende reden om een leerling
van school te verwijderen ?

In hoeverre kan een leerkracht of een toezichthou-
der verantwoordelijk gesteld voor verwondingen
van leerlingen door wapens van medeleerlingen ?
En de directie ? En de (lokale) inrichtende macht ?

Antwoord

l., 2., 3., en 5. De onderwijsinstanties moeten de’goe-
de werking en de organisatie van het onderwijs
verzekeren.

Worden het onderwijs en de rechten van de andere
leerlingen door het gedrag van een of meerdere
medeleerlingen verstoord, dan moet het schoolbe-
stuur kunnen ingrijpen.



Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 6 - 16 januari 1995 241

Regels die ,het schoolse leven beheersen worden
vastgelegd in een schoolreglement. Eventueel kan
het verbod van wapenbezit uitdrukkelijk in het
reglement opgenomen zijn.

Het dragen van wapens houdt evenwel een overtre-
ding van de bepalingen van de wapenwet in en is
dus strafbaar.

De schooloverheid hoeft geen strafbare feiten bin-
nen de schoolmuren te dulden ; het behoort tot de
beoordelingsvrijheid van de bevoegde tuchtover-
heid te beslissen of onwettelijk wapenbezit het ver-
wijderen van de leerling uit de school tot gevolg
dient te hebben.

Wel is de schooloverheid niet bevoegd om leerlin-
gen op wapens te fouilleren. Tevens meen ik dat
van een evacuatie-oefening geen gebruik mag wor-
den gemaakt om naar wapens te zoeken.

Evenwel dient de schooloverheid bij ontdekking op
heterdaad politie of rijkswacht te verwittigen zodat
ook de gerechtelijke instanties ingelicht worden.

4. De vraag of een leerkracht/ toezichthouder geacht
kan worden tussenbeide te komen wanneer bij een
gevecht tussen leerlingen wapens gebruikt worden
dient bevestigend te worden beantwoord.

Enerzijds is de weigering hulp te bieden aan iemand
die in gevaar verkeert strafbaar (cfr. artikel 422bis
en 422ter SWB), anderzijds dwingt de aansprake-
lijkheidsregeling hem hiertoe.

Immers, krachtens artikel 1384, 4e lid BW zijn de
leerkrachten/toezichthouders aansprakelijk voor de
schade door hun leerlingen veroorzaakt gedurende
de tijd dat deze onder hun toezicht staan.

Het principe van de persoonlijke aansprakelijkheid
van de leerkracht voor een gebeurlijke fout van zijn
leerlingen is gestoeld op een vermoeden van gebrek
aan toezicht.

Dit vermoeden kan worden weerlegd door het te-
gendeel te bewijzen : artikel 1384, 5e lid BW be-
paalt dat hun aansprakelijkheid ophoudt indien zij
bewijzen dat zij de daad die tot die aansprakelijk-
heid aanleiding geeft, niet hebben kunnen beletten.

Met andere woorden, de leerkracht kan aantonen
dat hij een zorgvuldige actieve bewaking heeft uit-
geoefend. Bovendien zal hij niet aansprakelijk kun-
nen worden gesteld wanneer hij kan aantonen dat
het gedrag van de leerling zo onverwacht was dat
hij het niet had kunnen beletten, zelfs bij zeer aan-
dachtige oplettendheid.

6. Met bovenstaande informatie is reeds gedeeltelijk
een antwoord op vraag 6 gegeven.

In sommige gevallen kan er van een gedeelde aan-
sprakelijkheid sprake zijn wanneer zowel in hoofde
van de leerkracht als in hoofde van de directie een
fout bestaat.

In de praktijk kan dit zich bv. voordoen wanneer
de leerkracht in zijn toezichtsfunctie in gebreke
bleef maar terzelfder tijd de directie ook niet vrijuit
gaat omdat ze de leerkracht in kwestie op een on-
verantwoorde wijze had belast.

Wat de aansprakelijkheid van de werkgever/inrich-
tende macht betreft, moet binnen de groep van het
personeel een onderscheid worden gemaakt tussen
organen en aangestelden.

Personeelsleden in dienst van het officieel onderwijs
worden gebruikelijk als “organen”, deze uit het vrij
onderwijs als “aangestelden” gekwalificeerd. Dit
onderscheid is van belang met betrekking tot de
wettelijke basis namelijk respectievelijk artikel 1382
BW en 1384, 3e lid BW, waarop de werkgever kan
worden aangesproken.

Gaat het om een orgaan dan moet de schadelijder
zich baseren op artikel 1382 BW, dit is het artikel
dat verplicht tot schadeloosstelling in geval van per-
soonlij ke fout.

,

Immers, volgens de orgaantheorie functioneren de
personeelsleden in feite als organen van de staat,
omdat zij ieder een deel van het overheidsgezag
uitoefenen ; daardoor zijn de daden van het perso-
neel als het ware daden van de overheid zelf wat
resulteert in de rechtstreekse aansprakelijkheid van-
wege die overheid wanneer die personeelsleden fou-
ten begaan. Wel is vereist dat het orgaan binnen
zijn opdracht heeft gehandeld.

Betreft het een aangestelde, dan bepaalt artikel
1384,3e  lid BW dat zij die anderen aanstellen, aan-
sprakelijk zijn voor de schade door hun aangestel-
den veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen
gebezigd hebben.

Het betreft een niet-weerlegbaar vermoeden van
aansprakelijkheid.

Hoewel het noodzakelijk is dat de foutieve hande-
ling gebeurd is tijdens de dienst, volstaat het dat
deze slechts onrechtstreeks of toevallig in relatie
staat met de functies van het personeelslid.

Resumerend : als het orgaan binnen zijn opdracht
heeft gehandeld of het optreden van de aangestelde
in indirect verband met zijn taken stond, zal een
fout vanwege het orgaan, respectievelijk de aange-
stelde, onmiddellijk ook de aansprakelijkheid van
de werkgever op het spel zetten. Dit geldt zowel
bij persoonlijke fout vanwege de leerkracht als in
het geval dat de leerkracht onrechtstreeks verant-
woordelijk is wegens een fout van de kant van een
leerling die onder zijn toezicht stond.

Ik wens het lid er tevens op te wijzen dat ook de
ouders op basis van artikel 1384,2e lid BW aanspra-
kelijk kunnen worden gesteld voor schade veroor-
zaakt door hun minderjarige kinderen, zelfs wan-
neer die schade wordt toegebracht tijdens de school-
uren, dus pp een ogenblik dat zij aan het toezicht
van de ouders onttrokken zijn.

De rechtspraak neemt aan dat een gebrek in de
opvoeding op zich kan volstaan om de ouders aan-
sprakelijk te stellen.
Aldus is het mogelijk dat een leerkracht vrijuit gaat
wanneer een leerling aan een medeleerling een slag
toebrengt, omdat zelfs de beste bewaking dit voor-
val niet had kunnen voorkomen en dat de ouders
aansprakelijk worden gesteld omdat een agressieve
houding van een leerling doorgaans als een blijk
van een slechte opvoeding zal worden beschouwd.
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Uit het bovenstaande moge blijken dat elk geval waar-
bij. de burgerlijke aansprakelijkheid van een perso-
neelslid betrokken is, afionderlijk onderzocht dient te
worden op grond van de specifieke omstandigheden
van het schadegeval. Bij betwisting zal trouwens de
rechter soeverein de uiteindelijke aansprakelijkheid
vastleggen.

Vraag nr. 29
van 26 november 1994
van de heer L. STANDAERT

Leerplicht - Alternatieve ó~de~~sinitia&ven

Artikel 1, Q 1 van de wet van 29 iuni 1983 legt in ons
land een leerplicht op voor jongeren. Artikel ï7,l van
de gecoördineerde grondwet stelt dat het onderwijs vrij
is en’dat elke preventieve maatregel verboden is.

1.

2.

3.

Voldoet een leerplichtige aan de wettelijke leer-
plicht indien deze enkel onderricht volgt aan :

a. een niet-erkende prive-school los van de toepas-
sing van artikel 1, 8 6 van deze wet ;

b. een niet-erkende privé-school die geen officiële
leerplannen volgt, en dit los van de problematiek
van de homologatie van diploma’s ;

c. een niet-erkende privé-school waar leerkrachten
vakken doceren waarvoor zij niet over de peda-
gogische bekwaamheidsdiploma’s beschikken ?

Vallen de privé-scholen zoals beschreven in vraag
1 onder toepassing van artikel 1, 0 6 op het huison-
derwijs ?

Welke strafbepalingen en sancties zijn van kracht
op :

a. ouders en voogden van wie de kinderen onder-
wijs volgen aan de in vraag 1 beschreven scho-
len ;

b. leerkrachten die aan de in vraag 1 beschreven
scholen (al dan niet benevool) lesgeven ;

c. directies die aan het hoofd staan van deze scho-
len ?

Antwoord

1. Mag ik het lid erop wijzen dat niét artikel 17 maar
artikel 24, 0 1 van de gecoördineerde grondwet stelt
dat het onderwijs vrij is en dat elke preventieve
maatregel verboden is.

In België bestaat er “geen ‘schooIplicht maar leer-
plicht. Dit betekent dat leerplichtigen ook voldoen
aan de leerplicht indien ze huisonderwijs volgen of
les volgen aan een prive-school. Voorwaarde is dat
de inspectie op de hoogte wordt gebracht (vóór 10
oktober van het lopende schooljaar). Zij zijn dus
strikt genomen onderworpen aan het toezicht van
de inspectie en zullen in de toekomst voor het beha-
len van een getuigschrift aan de eindtermen moeten
voldoen.

Gok in scholen die gefinancierd of gesubsidieerd
worden door de Vlaamse Gemeenschap kunnen
leerkrachten vakken doceren zonder over de peda-
gogische bekwaamheidsdiploma’s te beschikken.
Deze leerkrachten worden echter niet betaald door
de Vlaamse Gemeenschap.

2. Privé-scholen vallen inderdaad onder de toepassing
van artikel 1, 8 6 van de wet van 29 juni 1983.

3. Er is noch in strafbepalingen, noch in sancties voor-
zien.

Vraag nr. 30
vap 25 november 1994
van de heer L. STANDAERT

Leerplicht - Huisonderwijs

Artikel 1, 5 1 van de wet van 29 juni 1983 legt een
leerplicht op voor jongeren. Artikel 1, 8 6 van deze
wet stelt dat er eveneens kan aan voldaan worden door
het verstrekken van huisonderwijs, mits het beant-
woordt aan door de Koning te bepalen voorwaarden.

1.

2.

3.

4.

Welke besluiten van de Vlaamse executieve regelen
het huisonderwijs, zoals bepaald in artikel 1, 9 6
van de wet van 29 juni 1983 ?

Aangezien de gemeenschappen bevoegd zijn voor
de toepassing van de wet op de leerplicht, moet “de
Koning bepaalt de voorwaarden.. .” gelezen worden
als “de regering van de Vlaamse Gemeenschap be-
paalt de voorwaarden...” ?

Hoe dient huisonderwijs volgens deze besluiten van
de Vlaamse executieve geïnterpreteerd te worden ?

Hoe wordt in de praktijk, in individuele en groeps-
gevallen, beslist in hoeverre ze voldoen aan de wet-
telijke bepalingen van huisonderwijs ?

Antwoord

1.

2.

4.

en 3. Tot op heden is er nog geen besluit van de
Vlaamse regering waarin de voorwaarden waaraan
het verstrekken van huisonderwijs moet voldoen,
zijn bepaald. Een besluit van de Vlaamse regering
dat het huisonderwijs regelt is in voorbereiding.

“De Koning bepaalt de voorwaarden.. . .” moet ge-
lezen worden als “de Vlaamse regering bepaalt de
voorwaarden.. . ”

De controle op de leerplicht behoort tot de be-
voegdheid van de inspectie-basisonderwijs, die na-
gaat wanneer er in geval van huisonderwijs degelijk
onderwijs gegeven wordt.

vraag nr. 31
van 28 november 1994
van de heer F. YAN DEN EYNDE

Scholierenmanifestaties tijdens lesuren - Toelaatbaar-
heid

Gp 9 november werd in de Vlaamse instellingen voor
middelbaar onderwijs opnieuw door extreem-linkse or-
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ganisaties een dag tegerrhet zogenaamde racisme op
het getouw gezet. De scholieren werden opgeroepen
om die woensdagvoormiddag te staken en aan betogin-
gen deel te nemen. Uit de kranten van 10 november
kunnen wij vernemen dat de meeste instellingen van
het vrij onderwijs omwille van de schoolplicht hun leer-
lingen geen toestemming gaven om aan de actie deel
te nemen. De meeste betogers kwamen dan ook uit
het stads- en gemeenschapsonderwijs. Volgens het dag-
blad De Morgen van 10 november stapte in Sint-
Niklaas bijvoorbeeld ongeveer 200 scholieren door het
centrum. Het ging overwegend over leerlingen uit het
atheneum, omdat de directie van deze school voor de
betoging toestemming had gegeven.

Graag had ik vernomen of de minister, wanneer hij
over deze nieuwe betogingsdag van scholieren geïnfor-
meerd werd, de directies van deze Vlaamse scholen op
het bestaan van de schoolplicht gewezen heeft en of
dit ook gebeurde voor wat de inrichtingen van het
gemeenschaps- en stedelijk onderwijs betreft.

Heeft de minister een onderzoek ingesteld i.v.m. het
feit dat, wanneer op 9 november betogingen plaatsvon-
den, de deelnemers voornamelijk scholieren uit het
stedelijk- en gemeenschapsonderwijs waren ?

Heeft de minister laten nagaan of het inderdaad zo is
dat het atheneum van Sint-Niklaas toestemming had
gegeven tot betogen ?

Zo ja, wat waren de resultaten van het onderzoek en
welke maatregelen werden er getroffen ?

A n t w o o r d

De vraag van het lid blijkt niet geïnspireerd door objec-
tieve informatie.

Uit het onderzoek dat ik liet instellen kan worden
geconcludeerd dat de directie van het Koninklijk Athe-
neum te Sint-Niklaas aan de leerlingen volstrekt geen
toestemming gaf om op 9 november 1994 tijdens de
normale lesuren aan een antiracistische betoging deel
te nemen. Integendeel werd de leerlingen op 8 novem-
ber 1994 gewezen op het schoolreglement, en werd
hun gemeld dat de lessen, inclusief toetsen, op 9 no-
vember normaal zouden doorgaan.

Uit verklaringen van een leerling van het betrokken
atheneum, die op 9 november 1994 door de regionale
televisiezender werd uitgezonden, blijkt overigens on-
omstotelijk dat betrokkenen van de schooldirectie geen
toestemming tot afwezigheid van de lessen kregen en
sancties vreesden bij afwezigheid, waarvoor de ouders
alleszins verantwoordling zou worden gevraagd via de
gebruikelijke afwezigheidskaart.

Ten slotte werd op 10 november in de agenda van alle
leerlingen die op 9 november afwezig waren een door
de ouders te ondertekenen nota geschreven, waarin de
afwezigheid werd gemeld, evenals de mededeling dat
de schooldirectie geen toestemming gaf tot deelname
aan de betoging.

In tegenstelling met de vraagsteller heb ik geen twijfel
over kennis die de schooldirecties bezitten over de
wettelijke betekenis van de leerplicht, en de reglemen-
taire toepassing daarvan. Ik acht het dan ook volkomen

overbodig, en zelfs ‘ongepast, hettelkens bij gebeurlij-
ke leerlingenmanifestaties, van’ welke aard ook, aan
bedoelde reglementen te herinneren.

Ik heb er bovendien voldoende vertrouwen in dat de
schooldirecties, afhankelijk van de lokale omstandighe-
den en de aard van de gebeurlijke manifestaties, in
voorkomend geval de passende preventieve en gebeur-
lijk sanctionerende maatregelen nemen.

Vraag nr. 32
van 28 november 1994
van de heer J. VALKENIERS

Ùniversitaire  examens - Examenjury  of examencom-
missie

In België worden de examens aan de universiteiten
afgenomen door een persoon die zowel professor als
lector of docent kan zijn. In vele landen, zeker de
Angelsaksische, is het de gewoonte de examens te laten
afnemen door een jury van drie examinatoren : een
professor bijgestaan door een lector of docent van de
eigen universiteit en daarnaast een examinator van een
andere universiteit.

Het hoeft niet te worden gezegd dat dit systeem voor
de studenten een waarborg geeft van objectiviteit en
dat het aan de andere kant voor de universiteiten een
plicht tot niveaucontrole inhoudt.

Waarom kan dergelijk systeem ook hier niet ?

Antwockd

Het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universitei-
ten in de Vlaamse Gemeenschap verleende de univer-
siteiten een zekere autonomie. Het decreet bepaalde
enkel de minima- en randvoorwaarden van de onder-
wijs- en examenregeling.

In het examenreglement, opgesteld door het universi-
teitsbestuur, dient in elk geval geregeld te worden :

-

-

-

-

-

-

.
een algemene procedure tot vaststelling van de exa-
menvorm voor elk opleidingsonderdeel ;

de tijdvakken waarbinnen de examens worden afge-
legd ;

een procedure ter waarborging van de openbaar-
heid van zowel de mondelinge als schriftelijke exa-
mens ;

de wijze van samenstelling van de examencommis-
sies ;

een procedure voor de beraadslaging over en de
bekendmaking van de examenresultaten ;

een procedure waarbij betwistingen tussen de stu-
denten en de leden van de examencommissie voor
de beraadslaging, of vermoede materiële vergissin-
gen vastgesteld na het afsluiten van de deliberatie,
worden behandeld.

Het examenreglement regelt dus de wijze waarop de
examens worden afgelegd.
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Er is echter een fundanrenteel  verschil tussen een exa-
menjury van het Angelsaksische universitair onderwijs-

Het gaat om St.-Lucas, Beeldende en Audiovisuele

systeem en een examencommissie van het Vlaamse
kunsten ; St.-Lucas, Binnenhuisarchitectuur en Bouw ;

onderwijssysteem.
St.-Lucas, Architectuurhogeschool ; RITS ; Konink-
lijk Conservatorium ; Narafi.

In Vlaanderen wordt voor elk door de universiteit aan-
geboden studiejaar een examencommissie ingesteld,
terwijl in het Angelsaksiche onderwijssysteem voor elk
vak een examenjury bestaat. In Vlaanderen behaalt de
student een diploma na het systematisch slagen in een
aantal studiejaren, terwijl in het Angelsaksische “cre-
dit”-systeem de student een diploma behaalt na het
slagen in een aantal vakken.

De examencommissies, meestal samengesteld door de
rector, bestaan uit een voorzitter, de secretaris en alle
titularissen van de studiejaarvakken. Deze samenstel-
ling verplicht de titularissen, die de individuele proeven
afnemen, tot enige objectiviteit.

Het examenreglement kan ook in de mogelijkheid
voorzien dat de student voor de individuele mondelin-
ge proeven de aanwezigheid kan aanvragen van de
ombudspersoon of een tweede examinator. Vaak is de

. ombudspersoon ook aanwezig op de beraadslaging van
de examencommissie.

Bedenk dat om praktische redenen (aantal studenten,
aantal beschikbare lokalen, het groot aantal vakken,
de totale examentijdsduur, de beschikbaarheid van
meerdere professoren, enz. ) het instellen van een exa-
menjury per vak voor vele universiteiten niet haalbaar
is. Het aantal vakken in het Vlaamse universitaire on-
derwijssysteem ligt trouwens beduidend hoger dan het
aantal vakken in een Angelsaksisch universitair onder-
wijssyteem. Vandaar ook dat vele vakproeven aan de
universiteiten in Vlaanderen schriftelijk worden afge-
legd en dat de universiteitsbesturen in dichtbevolkte
studierichtingen en -jaren multiple-choice-proeven or-
ganiseren. Deze multiple-choice-proeven worden door
de computer verbeterd, wat deze vorm van examineren
overduidelijk objectief maakt.

Kortom, het decreet van 12 juni 1991 betreffende de
universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap belet een
examenjury per vak niet. Het is de versnippering van
het jaarexamen in veelvuldige geïndividualiseerde exa-
mens die het praktisch onmogelijk maakt om voor ie-
der vak een examenjury aan te wijzen. De objectivi-
teits- en kwaliteitscontrole blijft een taak van de studie-
jaar-examencommissies.

vraag nr. 34
van 29 november 1994
van de heer J. VALKENIERS

HOBU-decreet - Kunstonderwijs  in Brussel

Het feitelijke gevolg van het HOBU-decreet is dat een
fusie tussen verschillende scholen moet worden nage-
streefd.

Voor wat het kunstonderwijs in het ‘Brusselse Gewest
betreft, hebben de bestaande instellingen de mogelijk-
heid met elkaar samen te gaan, ofwel aan te sluiten
bij een instelling voor hoger onderwijs waar het kunst-
onderwijs tot dusver niet op het programma stond.

Graag had ik vernomen of er initiatieven worden geno-
men in dit verband.

Acht de minister het niet wenselijk dat bovenvermelde
instellingen in Ben kunsthogeschool samengaan, om de
Vlaamse aanwezigheid in het Brusselse Gewest ten
goede te komen ?

Het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescho-
len in de Vlaamse Gemeenschap heeft de constructie
van de Vlaamse autonome hogeschool opgezet. Deze
constructie is publiekrechtelijk van aard en staat open
voor elke hogeschool, ongeacht het net, die er op vrij-
willige basis wil intreden. Tevens kan één inrichtende
macht beslissen om de structuur van de Vlaamse auto-
nome hogeschool aan te nemen.

Door het bijzonder decreet van 13 juli 1994 werd de
centrale raad van de ARGO bevoegd voor de over-
dracht van de hogescholen van het gemeenschapson-
derwijs naar dergelijke openbare instellingen met
rechtspersoonlijkheid. Decretaal werd de weg vrijge-
maakt voor de vorming van pluralistische, netover-
schrijdende autonome hogescholen.

V66r de stemming van beide decreten door de Vlaamse
Raad gingen er vanuit diverse kunsthogescholen in het
Brusselse Gewest reeds pleidooien op om tot de vor-
ming van één Vlaamse kunsthogeschool te komen. Ge-
bruik makend van de nieuwe decretale onderbouw
stond dit initiatief theoretisch niets in de weg : alle
Brusselse kunsthogescholen konden vrij instappen in
de constructie van de Vlaamse autonome hogeschool.
Persoonlijk zou ik geen tegenstander geweest zijn van
een dergelijk initiatief.

Sindsdien vonden er tussen de diverse inrichtende
machten van de Brusselse kunsthogescholen enkele bij-
eenkomsten plaats met het oog op de verwezenlijking
van dit initiatief. Het resultaat van deze besprekingen
is echter nihil gebleken. Rekening houdend met de
tijdsdruk heeft de centrale raad van de ARGO uitein-
delijk beslist om de kunsthogescholen van het gemeen-
schapsonderwijs in de cluster van de Vlaamse autono-
me hogeschool Brabant te laten opgaan.

Vraaj,jnr.  35
van 30 novembér 1994
van de heer F. VAN DEN EYNDE

ARGO-schooIinfrastructuur - Terbeschikkingstelling
van Exploration du Monde

Sinds geruime tijd organiseert de Franstalige vereni-
ging Exploration du Monde in Gent geregeld eentalig
Franse filmvertoningen maar dan onder de naam “We-
reldcamera”. Hiertegen werd geregeld betoogd. In die
mate zelfs dat de organisatoren niet langer wilden ge-
bruik maken van een zaal van het Internationaal Con-
grescentrum en naar een ander onderdak op zoek gin-
gen. Dit werd hen geboden door het muziekconserva-
torium van de Arteveldestad. Deze school hangt af van
de ARGO.
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Is het normaal-dat een instelling vart  het Vlaams depar-
tement Onderwijs haar infrastructuur ter beschikking
stelt van een manifestatie die zonder meer als franskil-
jons mag worden betiteld ?

Welke maatregelen werden er getroffen ?

Antwoord

1. De infrastructuur van het gemeenschapsonderwijs
ressorteert niet onder het departement Onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap, doch onder de Au-
tonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs
(ARGO). Conform het bijzonder decreet van 19
december 1988 betreffende de ARGO behoort het
beheer van genoemde infrastructuur tot de exclusie-
ve bevoegdheden van de ARGO. Mijn bevoegdheid
beperkt zich in dat kader tot het toezicht op de
wettelijkheid. Voor zover dit binnen de wettelijke
voorschriften gebeurt, heb ik bijgevolg geen zeg-
gingskracht over onder meer het beschikbaar stellen
van infrastructuur voor gebruik door derden.

2. Rekening houdend met het voorafgaande stel ik
vast dat geen wettelijke middelen bestaan waardoor
de ARGO, inzonderheid de lokale raad van bestuur
van het betreffende conservatorium die ‘als imich-
tende macht fungeert, zou kunnen belet worden
tegen de reglementair bepaalde vergoeding conser-
vatorium-lokalen voor gebruik beschikbaar te stel-
len aan de vereniging “Exploration du Monde”. Het
komt ten volle de bevoegde raad van bestuur toe
de opportuniteit daarvan te beoordelen. Deze de-
cretaal bepaalde autonomie wens ik uitdrukkelijk
te eerbiedigen, en derhalve zijn mijn persoonlijke
opvattingen over de betreffende vereniging of maat-
regelen die daaruit zouden kunnen voortvloeien,
volkomen irrelevant.

vraag nr. 36
van 30 november 1994
van de heer J. EEMAN

Vlaamse Onderwijsraad - Personeelsbestand

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)  is in het onder-
wijsgebeuren een belangrijke instelling geworden.

Graag vernam ik inzake het personeelsbestand :

1) op 1 september 1994 : het aantal personeelsleden,
opgesplitst per niveau en per graad, met vermelding
van de aard van tewerkstelling, de datum van in-
diensttreding en de daaraan verbonden wedde-
schaal ;

2) de globale som van de personeelskosten voor 1993
en voor de eerste helft van dit jaar ;

3) de wijze waarop de bekendmaking van de te bege-
ven betrekkingen gebeurt ;

4) de wijze waarop de kandidaten geselecteerd wor-
den.

Antwoord

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

1) Aantal personeelsleden op 1/94  :
,

Niveau  1

Xin-
tal

graad aard datum wed-
indienst- de-
treding schaal

1 alg. secretaris statutair 1/6/91 Wl
1 adj. alg. secretaris statutair MDl 15/1
4 opdrachthouder* statutaiP 2 116Blop 13t2

2 1/11/91op
1 bestuurssecretaris  contractueel l/11/91
1 secretaris RH0 gedetacheerd 2/10/91 502

uit onderwijs
1 secretaris RSO " lKJi91 501
1 secret. TSOIBSO * lPY91 501
1 secretaris RB0 » ll9l91 179

* sinds 29/11/91,  1 vervanging door contractueel wegens
ambtshalve politiek verlof.

Niveau 2

aan-
tal

g r a a d aard

2 alg. secretaris statutair
1 bestuurschef contractueel
1 boekhouder gedetacheerd

uit dep. Leef-
milieu & In-
frastnlctuur

2 directiesecretaris contractueel

datum
indienst-
treding

116l91
lm92
ml91

9/9/91
16!9/91

Wd-
de-

schaal

2514
2411
21/1

21/3
21l3

7 opsteller contractueel lm92 2011
22% 2011

2Wl
lm92 2Oll

311 ll93 2011
13KY94 20/1
lm4 2011

Niveau 3

aan-
tal

aard datum wed-
i n d i e n s t -  de-
treding schaal

1 klerk-typist (60 %) contractueel lMOi91 3011

N i v e a u  4

%ill-
tal graad aard datum wed-

indienst- de-
treding schaal

1 autobestuurder- g;Iet;etgrd lm91 4315
mecanicien

1 bode contractueel 16l4ï92 42f2
1 bode(XJ%) contractueel 18/10/93  42L?
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2.

3.

De globale som van de personeelskosten.over  1993
bedraagt 38.950.469,-  en over de eerste helft van
1994 : 19.930X%,-.

en 4. De wijze waarop de bekendmakingen van te
begeven betrekkingen gebeurt, en kandidaten gese-
lecteerd worden, maakt deel uit van een ontwerpbe-
sluit van de Vlaamse regering dat eerlang, na onder-
handeling met de syndicale organisaties, voor defi-
nitieve goedkeuring aan de regering zal worden
voorgelegd.

De huidige ontwerpbepalingen stellen wat volgt :

a) Inzake bekendmaking van te begeven betrekkin-
gen :

bl

Artikel VI 5 van dit besluit luidt als volgt :

“De Vast Wervingssecretaris organiseert de ver-
gelijkende aanwervingsexamens op aanvraag
van de leidend ambtenaar die hiertoe beslist bin-
nen de perken van het door de Algemene Raad
goedgekeurd aanwervingsplan. De Vast Wer-
vingssecretaris kondigt elk vergelijkend aanwer-
vingsexamen ten minste aan in het Belgisch
Staatsblad.”

Inzake de wijze waarop kandidaten geselecteerd
worden :

Artikel VI 6 bepaalt de modaliteiten van de aan-
wervingsexamens en luidt als volgt :

“8 1. De Vast Wervingssecretaris bepaalt de mo-
daliteiten van de vergelijkende aanwervingsexa-
mens in overleg met de leidend ambtenaar en
de adjunct-leidend ambtenaar.

Onder modaliteiten wordt verstaan :

1” de vaststelling van het huishoudelijk regle-
ment betreffende de organisatie van de exa-
mens en de bekendmaking ervan ;

2” de vaststelling van het examenreglement
waarin

a) de termijn waarbinnen de inschrijvingen
kunnen worden aanvaard, wordt bepaald ;

b) het examenprogramma en de deelne-
mingsvoorwaarden wordt vermeld en de
datum wordt vastgesteld waarop aan deze
voorwaarden moet worden voldaan ;

c) het aantal punten wordt bepaald dat aan
het volledig examen, aan ieder examenge-
deelte en desgevallend aan de onderverde-
lingen ervan wordt toegekend ;

d) het minimum aantal punten wordt be-
paald dat voor het volledig examen, voor
ieder examengedeelte en eventueel voor
de onderverdelingen ervan wordt vereist ;

3” de aanwijzing van de leden van de examen-
commissies ;

4” de bepaling van datum en plaats van het exa-
men ;

5” de vaststelling van de lijst van de kandidaten ;

6” de oproeping van de kandidaten ;

7” het opmaken van het voces-verbaal  dat de
rangschikking van de geslaagden vaststelt ;

8” de kennisgeving aan de kandidaten van het
behaalde resultaat.

§ 2. De Vast Wervingssecretaris bepaalt de sa-
menstelling van de examencommissies.”

vraag nr. 37
van 30 november 1994
van de heer J. DE ROO

Fysieke fitheid en gezondheid tian de Vlaamse jeugd -
Evolutie

Het aantal jongeren dat meer dan één uur per week
actief sport, stijgt in 1993 ten opzichte van 1990, vol-
gens het tijdschrift Sportbeheer. Toch zijn vooral de
Vlaamse meisjes zwaarder dan 10-20 jaar geleden en
in vergelijking met hun Nederlandse leeftijdsgenoten
nu. Dit zou te maken hebben met de ongezonde voe-
ding van de Vlaamse jeugd. Slechts 17 percent van de
Vlaamse meisjes durven zich nog zeer gezond te noe-
men. Dit blijkt uit een recent kranteartikel. De sport-
beoefening buiten de school is in 4 jaar tijd sterk terug-
gelopen. De groep die zelden of nooit aan sport doet
stijgt van 13 naar 20 percent. Dit is in tegenstelling tot
de gegevens van bovenvermeld tijdschrift. Wellicht
werden deze gegevens vanuit een verschillend stand-
punt verzameld.

In een aantal studierichtingen worden studie-uren inge-
last om aan het vereiste aantal uren te komen. Zou
het niet mogelijk zijn om deze uren aan sport te beste-
den ? Na school blijft er immers weinig tijd over om
aan sport te doen, wegens het grote aantal taken die
studenten thuis nog moeten voorbereiden.

Antwoord

Wat het basisonderwijs betreft, is er geen sprake
van het inlassen van studie-uren om tot het vereiste
aantal uren te komen. Elke leerling krijgt ten minste
28 lestijden van 50 minuten. De vraag is dus niet
relevant voor het basisonderwijs.

Wat het secundair onderwijs betreft, behoort de
organisatie van een lessenrooster tot de volledige
autonomie van de school. Er zijn geen reglementai-
re onderrichtingen die stellen dat scholen gefinan-
cierde of gesubsidieerde studie-uren kunnen inrich-
ten. Dit impliceert bijvoorbeeld dat een leraar licha-
melijke opvoeding geen prestaties kan genereren
indien hij belast zou worden met het begeleiden van
sportactiviteiten ter vervanging van occasionele stu-
die-uren.

Het inrichten van studie-uren is soms wel het gevolg
van organisatorische problemen met het lessenroos-
ter. In dat geval dienen de scholen in te staan voor
zinvolle opvangactiviteiten.
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Vraagnr.3?3  
V~JI 1 december 1%
van de heer J. DE MOL

Vertaling Agenda 21 van de Unced-conferentie - Edu-
catie en sensibilisering

Hoofdstuk 36 van de Agenda 21 handelt over de edu-
catie en sensibilisering. De programma’s van Agenda
21 vragen een blijvende verandering van houdingen en
gedrag, zowel in het noorden als in het zuiden. Onder-
wijs is daarvoor het belangrijkste instrument. Het is
daarom belangrijk het concept duurzame ontwikkeling
op te nemen in elk opleidingsniveau en voor alle groe-
pen in de samenleving. Dit vereist de ontwikkeling van
nieuwe en alternatieve onderwijsmethodes en een ster-
ke betrokkenheid van de onderwijsinstanties.

Als leidraad voor de eerste stappen in de concretisering
van het gedachtengoed van Agenda 21 kan het educa-
tie-advies van de Mina-raad inzake milieu en natuur
gehanteerd worden. Concreet wordt in dit advies onder
andere gesuggereerd : inventarissen van bestaande
programma’s, oprichten en ondersteunen van overleg-
en adviesorganen en educatieve infrastructuur, opzet-
ten van training voor leerkrachten, ontwikkelen van
nieuwe methodieken, ondersteunen van volwassenen-
educatie en stimuleren van interdisciplinaire milieuop-
leidingen en dito wetenschappelijk onderzoek met be-
trekking tot educatie en de effectiviteit ervan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Welke concrete maatregelen werden door de minis-
ter reeds genomen om de doelstellingen van hoofd-
stuk 36 van de Agenda 21 naar zijn beleidsterrein
te vertalen ?

In hoeverre is de minister op de hoogte van het
advies van de Mina-raad inzake milieu- en natuure-
ducatie ?

In welke mate werd dit advies reeds getoetst aan
het Dynamo-kwadraatproject voor het Vlaams on-
derwijs ?

Werden reeds overleg- en adviesorganen inzake mi-
lieu-educatie opgericht ? Zo ja, welke organen wer-
den opgericht ? Hoe zijn deze samengesteld ?

Op welke manier worden leerkrachten getraind met
betrekking tot het gedachtengoed van Agenda 21 ?

Worden nieuwe onderwijsmethodieken ontwikkeld
met betrekking tot duurzame ontwikkeling ?

Op welke wijze worden interdisciplinaire milieu-op-
leidingen gestimuleerd ?

Antwoord

1. Ik wil het lid in eerste instantie verwijzen naar mijn
antwoord op zijn vraag nummer 163 van 19 juli
1994. Ik heb toen gesteld dat met de geplande in-
voering van de eindtermen in het onderwijs een
instrument wordt ingebracht dat precies de bedoe-
ling heeft om de educatiemogelijkheden van kinde-
ren en jongeren, zowel algemeen als specifiek, te
richten op duurzame ontwikkeling. Ik wil dit even-

2.

3.

 wel verder specificeren In de domeinen natuur,
technologie, mens, maatschappij, tijd en mimte van
de eindtermen voor het wereldoriënterend onder-
wijs in het basisonderwijs zijn tal van elementen
aanwezig die gericht zijn op duurzame ontwikke-
ling. Dit aspect is ook impliciet aanwezig in de ge-
hanteerde definitie van wereldoriëntatie in het ad-
vies van de Vlaamse Onderwijsraad over de eindter-
men van het basisonderwijs dat momenteel in de
commissie Onderwijs ter discussie ligt. “Via wereld-
oriënterend onderwijs verwerven kinderen kennis
en inzicht in zichzelf, in hun omgeving en in hun
relatie tot die omgeving, verwerven zij vaardighe-
den om in interactie te treden met die omgeving en
worden zij gestimuleerd tot een positieve houding
ten aanzien van zichzelf en hun omgeving.” Het
woord omgeving moet hier in een ruime betekenis
worden begrepen. Het verwijst zowel naar de fysi-
sche als de sociale en culturele omgeving van de
kinderen.

Wat het secundair onderwijs betreft, wil ik verwij-
zen naar de constructieve inbreng van de werkgroep
Mundiale Vorming van het NCOS in het maatschap-
pelijk debat over de eindtermen voor de eerste
graad secundair onderwijs. Deze werkgroep, zoals
het lid weet, groepeert de organisaties die zich om
de opvolging van Agenda 21 bekommeren. Ook
vertegenwoordigers van de onderwijsnetten zetelen
in deze werkgroep, die een screening maakte van
de eindtermen met als criterium de aanwezigheid
van aspecten van mundiale vorming en duurzame
ontwikkeling in de eindtermen. De balans was over-
wegend positief, enkele uitzonderingen niet te na
gesproken. Vooral het vak geschiedenis en de vak-
overschrijdende eindtermen worden uitermate ge-
schikt bevonden als invalshoeken voor duurzame
ontwikkeling. Voor het vak geschiedenis wil ik even
uit het document van de werkgroep, citeren : “Tot
besluit mogen we stellen dat we de indruk hebben
dat Mundiale Vorming in de voorgestelde eindter-
men van het geschiedenisonderwijs in mime mate
aan bod komt en er zelfs een fundament van is”.
Dit dossier is overigens overgemaakt aan alle redao
teurs van de eindtermen secundair onderwijs van
de dienst voor Onderwijsontwikkeling. Het vormt,
samen met de andere reacties uit het maatschappe-
lijk debat, de basis voor de herwerking van de eind-
termen.

Het advies van de Minaraad inzake milieu- en na-
tuurredactie is mij bekend. In de Permanente Com-
missie Milieu-educatie Secundair Onderwijs (PC
MESO),  die ressorteert onder de Mina-raad, zete-
len vertegenwoordigers van diverse onderwijsgele-
dingen, waaronder van mijn departement. Deze
stuurgroep centraliseert ontwikkelingen rond mi-
lieu- en natuureducatie.

Het Dynamo-kwadraat project voor het Vlaams On-
derwijs is wegens haar open karakter uitermate ge-
schikt om tegemoet te komen aan bepaalde elemen-
ten van dit advies. Via de verschillende thema’s van
dit project kan het gedachtengoed van Agenda 21
op soepele wijze tot de scholen doordringen. Ik
wens hier echter wel de nadruk te leggen op het
feit dat het koepels en scholen vrij staat zelf initia-
tieven in deze richting te nemen, ook buiten het
Dynamo-kwadraat project en het departement On-
derwijs om.
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4. Voor zijn vraag’over overleg-’ en adviesorganen in-
zake milieu-educatie wil ik het lid verwijzen naar
mijn antwoord omtrent PC MESO. Het is ook zo
dat onderwijsmensen via het departement Leefmi-
lieu in twee Educatieve Centra zijn gedetacheerd.

5. De training van leerkrachten in het gedachtengoed
van Agenda 21 zal  z ich hoofdzakel i jk
nen de nascholingsprioriteit die ik voor de vakover-
schrijdende eindtermen vooropstel.

6. Het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmethodieken
rond duurzame ontwikkeling zal een logisch gevolg
zijn van de bekrachtiging en het implementeren van
de eindtermen. Onderwijsmethodes zijn echter geen
overheidsbevoegdheid.

7. Het departement Leefmilieu heeft de intentie om,
in samenwerking met het departement Onderwijs,
te inventariseren wie aan milieu-educatie werkt en
welke de deskundigen ter zake zijn met de bedoe-
ling hieruit een profiel af te leiden van een interdis-
ciplinaire milieu-opleiding en milieudeskundige.

VraaglU.40
van 2 december 1994
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Lokale raad 320 - Dotaties voor scholen in Wervik en
Komen

Graag vernam ik hoeveel in 1992 en 1993 de dotatie
beliep die de lokale raad nr. 320 ontving, voor de
basisschool Wervik, de middenschool Wervik en de
basisschool Komen.

Antwoord

De dotaties worden jaarlijks per lokale raad toege-
kend. De lokale raad 320 bestaat uit :

Basisschool Komen
Basisschool Wervik
Middenschool Wervik

De volgende jaarlijkse dotaties werden toegekend :

Bijkomen-
de dotaties

dienstjaar 1992 :
11.451.394

dienstjaar 1993 :
ll.933528
(bezoldigd toezicht
inbegrepen)

eigenaarsonderhoud
bezoldigd toezicht :
forfaitair Ba0 :
busbegeleiding :
kinderbijslag contractueel
MVDP:

273.632
62.475
69.170

127.178
396.246

Totaal

eigenaarsondethoud :
kapitaal voertuigen :
busbegeleidiug :
forfaitair Ba0 :
onderhoud, herstellingen,
brandstof, vervoer
kinderbijslag contractueel
MVDP:

928.701

361.568
292.147
75.ooo
93.358

196.039
294.780

Totaal 1.312.892

dienstjaar 1994 : eigenaarsonderhoud : 461.732
12.138.145 forfaitair Ba0 : 133.138
(bezoldigd toezicht hard en software Ba0 : 65.000
inbegrepen) onderhoud, herstellingen,
1994 : afgesloten brandstof voertuig 79.999
op 1/12/94 kinderbijslag contractueel : 156.890

MVDP:

Totaal 895.859

vraag nr. 41
van 2 december 19!M
van de heer H. VAN DIENDEREN

Personeelsleden De Lijn - Politiek verlof

Naar verluidt is De Lijn nog altijd niet rond met een
billijke regeling van het politiek verlof voor de perso-
neelsleden. Inzake parlementaire mandaten wordt er
gedacht aan de voortzetting van het systeem van de
vroegere NMVB. Dat wil zeggen dat een personeelslid
na mogelijke verkiezing tot een parlementair mandaat
ontslag moet nemen. Nadien kan hij of zij wel op
verzoek weer in dienst worden genomen, maar met
verlies van de financiële anciënniteit voor de duur van
het mandaat. Bij andere diensten met afzonderlijk be-
heer afhankelijk van de Vlaamse regering telt de finan-
ciële anciënniteit wel.

Is het niet gewenst dat bij alle instellingen afhankelijk
van de Vlaamse regering dezelfde regeling geldt ?

Is het niet gewenst dat de meest voordelige regeling
voor het personeel wordt uitgebreid ? Is dat geen be-
langrijke bijdrage tot de democratisering van het poli-
tiek mandaat ?

Heeft de minister enige controle over de uitwerking
van de regeling door De Lijn ? Zo ja, welke ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
J. Sauwens, Vlaamse minister van Verkeer,
Buitenlandse Handel en Staatshervorming.

Het politiek verlof voor de personeelsleden van de
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn wordt geregeld
door het decreet van 30 november 1988  tot instelling
van het politiek verlof voor de personeelsleden van de
openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigin-
gen die van het Vlaamse Gewest afhangen, gewijzigd
bij decreet van 31 juli 1990.

Dit decreet bevat evenwel geen regeling voor de perso-
neelsleden die een parlementair mandaat opnemen.
De administratieve toestand van deze personeelsleden
is dus niet op algemene wijze geregeld. Het is de be-
voegde overheid, die verschillend is van instelling tot
instelling, die nu geval per geval of op algemene wijze
voor haar instelling de administratieve toestand van
deze personeelsleden de facto vaststelt.

De Vlaamse Vervoermaatschappij heeft voor haar per-
soneelsleden een regeling opgenomen in de basisregle-
menten van het loon- en weddetrekkend personeel,
goedgekeurd bij CAO en van kracht sedert 1 januari
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1992. Beide reglementen bepalen dat personeelsleden
die een parlementair mandaat wensen uit te oefenen,
verplicht zijn ontslag te nemen. Bij het vervallen van
hun mandaat worden zij op hun verzoek opnieuw in
dienst genomen. De periode gedurende dewelke zij
geen personeelslid van de maatschappij zijn, wordt niet
in aanmerking genomen voor de geldelijke anciënni-
teit, eventuele latere bevorderingen en de aanvullende
pensioentoelagen.

Met het oog op de eenvormigheid zou het inderdaad
aangewezen zijn dat de Vlaamse overheid ter zake een
algemeen geldende regeling voor alle Vlaamse openba-
re instellingen zou uitwerken. Dit kan door de invoe-
ring van een politiek verlof voor de uitoefening van
parlementaire mandaten in de decreten van 30 novem-
ber 1988 tot instelling van het politiek verlof voor de
personeelsleden van de openbare instellingen en pu-
bliekrechtelijke verenigingen die van de Vlaamse Ge-
meenschap, respectievelijk het Vlaamse Gewest afhan-
gen, gewijzigd bij de decreten van 31 juli 1990.

Wat het toezicht op de handelingen van de Vlaamse
Vervoermaatschappij betreft, is de heer Johan Sau-
wens, Vlaams minister van Verkeer, Buitenlandse
Handel en Staatshervorming bevoegd (conform art. 6
van het besluit van de Vlaamse regering van 9 decem-
ber 1992 houdende toewijzing van de bevoegdheden
inzake beheer van of toezicht op de openbare instellin-
gen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of
van het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse regering van 8 juni 1994). Zelf heb ik ter zake
geen controlebevoegdheid.

De Vlaamse Vervoermaatschappij is niet onderworpen
aan de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle
op sommige instellingen van openbaar nut. De contro-
lebevoegdheid van de Vlaamse regering over de maat-
schappij wordt geregeld door de artikelen 33 tot 37
van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de
Vlaamse Vervoermaatschappij, gewijzigd door het de-
creet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting van 1993. Het toezicht
wordt uitgeoefend door twee commissarissen benoemd
door de Vlaamse regering, die met raadgevende stem
de vergadering van de raad van bestuur bijwonen. Zij
kunnen de uitvoering opschorten van elke beslissing
die zij strijdig achten met de wetten of decreten, met
de statuten of met de beheersovereenkomst, of met
het algemeen belang en zij kunnen tegen deze beslis-
sing beroep aantekenen bij de Vlaamse regering (arti-
kel 33 van het oprichtingsdecreet).

vraag nr. 45
vau 5 december 1994
van mevrouw V. DUA

Opvoeding tot relatiebekwaamheid - Beleid, kredieten

In 1990 werd een sensibiliseringsproject “Opvoeding
tot relatiebekwaamheid” opgestart in opdracht van de
minister van Onderwijs. De doelstelling was jongeren
te sensibiliseren inzake relatievorming en seksualiteit
met het oog op het voorkomen van ongewenste zwan-
gerschappen. Tevens werd bijzondere aandacht be-
steed aan AIDS-preventie. Daartoe werd aangepast
lesmateriaal uitgewerkt en werd navorming georgani-
seerd voor leerkrachten. Tevens werd een studie uitge-

voerd naar de ontwikkeling in norm- en waardenpatro-
nen, seksueel gedrag, communicatie, informatiebron-
nen en kennis bij jongeren betreffende deze problema-
tiek, waarbij tevens een vernieuwde didactische aanpak
werd uitgewerkt.

Voor dit project worden jaarlijks kredieten uitgetrok-
ken op de begroting van het departement Onderwijs.
De voor dit project bestemde kredieten zouden in 1994
echter niet besteed zijn aan dit project, waardoor een
verdere opvolging van deze problematiek niet meer
verzekerd is.

i .

2.

3.

4.

Acht de minister de opvoeding tot relatiebekwaam-
heid een belangrijke peiler in het onderwijsbeleid ?

Hoeveel kredieten voor opvoeding tot relatiebe-
kwaamheid werden uitgetrokken voor 1994 ?

Waarvoor werden deze kredieten aangewend ? Is
het juist dat deze kredieten niet werden gebruikt
voor de financiering van het oorspronkelijke project
“Opvoeding tot relatiebekwaamheid”, waardoor de
ondersteuning van de leerkrachten op dit terrein op
de helling werd gezet ? Indien dit inderdaad gebeur-
de, wat waren daarvoor de redenen ?

Hoeveel kredieten voor opvoeding tot relatiebe-
kwaamheid werden uitgetrokken voor 1995 ? Waar-
voor zullen deze kredieten worden gebruikt ?

Antwoord

1.

2.

Dat de opvoeding tot relatiebekwaamheid een be-
langrijke peiler is voor het onderwijsbeleid moge
onder meer blijken uit de middelen en de mogelijk-
heden die vanaf 1990 vrijgemaakt werden tot het
uitwerken van een intemettenproject “Opvoeding
tot relatiebekwaamheid” onder de leiding van dr.
A. Geeraert.

Er werd onder meer gewerkt aan het project “Later
begint nu”, waarbij didactisch materiaal werd ont-
wikkeld. Dit materiaal, bestaande uit een videofilm
en begeleidende documenten werd verder als basis
gebruikt voor de uitwerking en begeleiding binnen
elk onderwijsnet. Elk net heeft daaromtrent eigen
initiatieven opgezet onder andere in het kader van
navorming, die gefinancierd werden in het kader
van dit specifieke project. De intemettenstuurgroep
die dit project begeleid heeft, blijft onder voorzitter-
schap van dr. A. Geeraert nog verder de coördinatie
en evoluties opvolgen.

Daarnaast werd in het kader van het beleidsgericht
onderzoek (FCFO-MI) op ministrieel initiatief vol-
gend onderzoek uitgevoerd : Antropologische en
ethische aspecten met betrekking tot een integraal
opvoedingsproject voor relatiebekwaamheid en zin-
volle seksualiteitsbeleving in het secundair onder-
wijs, promotor : R. Burggraeve KUL, 1992-1994.
Het eindrapport van dit onderzoek werd voor im-
plementatie van de onderzoeksresultaten aan de in-
temettenstuurgroep overhandigd.

Voor 1994 werd voor het project “Opvoeden tot
relatiebekwaamheid” 3.000.000  frank uitgetrokken.



250 Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden -. Nr. 6 - 16 januari 1995

3. Deze middelen werden niet rechtstreeks aangewend
om verdere navorming of materiaalontwikkeling op
te zetten, maar worden gebruikt voor het uitvoeren
van onderzoek : “Aids-preventie  en seksuele vor-
ming. Introductie- en implementatiestrategie op
schoolniveau”. Promotor daarvan is V. Damen,
UIA, met een budget van 2.769.000 frank.

Dit project heeft tot doel :

- de scholen’ een instrmíient  te bezorgen waarmee
zij preventieprojecten in verband met HlV-be-
smetting kunnen starten en implementeren. Dit
wordt geplaatst in het ruimere perspectief van
relationele en seksuele opvoeding ;

- adviezen te formuleren over de wijzen waarop
de scholen kunnen ondersteund worden’ in ‘dit
implementatieproject.

Het overige deel van het budget 1994 wordt besteed
aan de werkingskosten van de intemettenstuur-
groep.

4. Voor 1995 worden geen specifieke kredieten vastge-
legd. Verdere navorming moet geïntegreerd worden
via de reguliere navormingsmogelijkheden waar-
over elk net beschikt. We verwachten dat de resul-
taten van het in 1994 gefinancierde onderzoek daar-
aan mede richting zullen geven.

Vraag nr. 46
van 8 december 19914
van de heer E. VAN VAERENBERGH

Grensscholieren - Kostprijs

Elke dag steken 2.577 Nederlandse jongeren de grens
over om in Vlaanderen school te lopen: Naar een se-
cundaire school gaan er daarvan 2.092, naar een hoge-
school 485. Die aantallen zijn dit schooljaar alweer
gestegen, respectievelijk met 20 en 79. Deze cijfers
heeft het departement Onderwijs, na een gedetailleer-
de telling, bekendgemaakt.

Europa wordt dus ook in het onderwijs steeds meer
een feit. Nu komen ook al steeds meer Nederlanders
naar onze basis-, secundaire en hogescholen. Wie moet
er voor de Nederlandse universiteitstudenten in Vlaan-
deren betalen ?

Zo mogelijk, graag een gedetailleerd overzicht per uni-
versiteit.    ;

 
Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het lid de gevraagde
gegevens meedelen in volgend overzicht.

Nederlandse studenten
Geraamde kostprijs

Per Financieringsgroep en per Universiteit :
B.E.B. = 97.402

instelling groep Studenten O.B.E.
bron : vlir

kostprijs :
B.E.B. x, i

O.B.E.

V.U.B.
B

92 8960984,O
45 20”

C 15310
8766180,O

14902506,o
T 3 3 5 , O  32629670,O

K.U.L. A 167 167,0 16266134.0
B-. .;234 46810 455843610
C 49: 282,0 27467364,0
T 917,0 89317634,0

U.F.S.I.A. A 61 61,0 5941522,O

U.I.A. A 23 23,0 2440246,O
B 6 12,0 1168824,O
C 21 63,0 6136326,0
T 50 98,0 9545396,0

L.U.C. . A 17 17,0
B

i655834,O
57 114,0 11103828,O

C
T 74 1275966:::

K.U.B. A., 4 ’4 , 0 389608,O

R . U . G .  A
B
C
T

71 71.0 6915542.0
228 456;0
.38

4441531210
114,0 11103828,O

337 641,0 62434682 ,O

R.U.C.A. A 16 16,0 i558432,O
B 300 600,O  58441200,O
T 316 616 59999632,0

TOTAAL A 4Sl 451.0 43928302.0
B tiy0 174010  169479480;0
C 612 0 59610024 0
T 1% 280310  273017806:O

Afkortingen :
B.E.B. : basiseenheidsbedrag
O.B.E. : onderwijsbegeleidingseenheid
T : Totaal
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vwg  nr.'47     

van 12 december 1994
van de heer R. LANDUYT

Zie :
,

Minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting
Vraag nr. 60
van 12 december 1994
van de heer R. Landuyt
Blz. 225

Antwoord

Een gecoördineerd antwoord op bovenvermelde vraag
van het lid zal worden verstrekt door de minister-pre-
sident van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van
Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Ex-
terne Betrekkingen.

vraag nr. 49
van 8 december l994
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Bouwproject kunstschool Voeren - Afgelasting

Het akkoord voor de bouw van een nieuwe school voor
deeltijds kunstonderwijs in Voeren, werd niet uitge-
voerd door de ARGO. Blijkens de nota van 9 novem-
ber van de Vlaamse regering is dit enerzijds te wijten
aan de financiële toestand van de ARGO zelf, ander-
zijds aan de “plaatselijke gevoeligheden”.

Kan de minister mij meedelen welke de financiële ge-
volgen zouden zijn van de eventuele uitvoering van dit
akkoord ?

Kan hij tevens preciseren welke plaatselijke gevoelig-
heden precies de uitvoering van dit project in de weg
staan ?

Antwoord

De uitvoering van het akkoord over de bouw door de
ARGO van een nieuwe school voor deeltijds kunston-
derwijs in Voeren had een prijskaartje van ongeveer
50 miljoen frank. Grond en bouwvergunning waren
reeds verkregen.

Het nieuwbouw-project ging echter niet door omdat
het, gelet op de budgettaire beperktheden, niet oppor-
tuun bleek. De school voor deeltijds kunstonderwijs in
Voeren is behoorlijk gehuisvest in gebouwen van de
Vlaamse Gemeenschap die zich bevinden op een ter-
rein waarop ook gebouwen staan die de ARGO in
erfpacht heeft verkregen. “Plaatselijke gevoeligheden”
hebben geen rol gespeeld in de beslissing het project
uiteindelijk niet uit te voeren.

vraag nr. 51
van 9 december 1994
van de heer L. STANDAERT

Zie :
Minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting

Vraag nr. 55     ,   

van 9 december 1994 
van de heer L. Standaert
Blz. 223

Antwoord

Een gecoordineerd  antwoord op bovenvermelde vraag
van het lid zal worden verstrekt door de minister-pre-
sident van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van
Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Ex-
terne Betrekkingen.

VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER,
BUITENLANDSE HANDEL EN
STAATSHBRVORMING

Vraag nr. 25
van 12 december 1994
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Vlaamse uitrustingsgoederen voor China - Mensen-
rechten

Ik stel vast dat China één van de 7 Aziatische landen
is die in aanmerking komen om terbeschikkingstelling
van Vlaamse uitrustingsgoederen te genieten.

Meent de minister niet dat er morele bezwaren zijn
tegen het doen van giften aan een land waarvan het
regime dat aan de macht is weinig blijk geeft van res-
pect voor de mensenrechten ?

Heeft de minister al maatregelen genomen om dit be-
sluit van de Vlaamse regering in die zin te wijzigen ?

Antwoord

Genoemd besluit werd genomen conform de Europese
en internationale positiebepaling tegenover het land in
kwestie en er bestaat bijgevolg geen aanleiding om het
besluit te wijzigen.

VLAAMSE MINISTER VAN TEWERKSTELLING
EN SOCIALE AANGELEGENHEDEN

vraag nr. 10
van 30 november 1994
van de heer L. BARBE

OnvruchtbaarheLfsproblemen  - Wetenschappelijk on-
derzoek

Verschillende studies hebben de laatste jaren uitgewe-
zen dat de spermakwaliteit sterk daalt, met zeer nefaste
gevolgen voor de vruchtbaarheid. Bij koppels die een
kind willen zou tot 15 percent problemen hebben om
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een kind te verwekken, meestal ten gevolge -van.  pro-
blemen inzake de zaadkwaliteit. Dit zijn dramatisch
hoge cijfers.

Een recent onderzoek aan de Gentse universiteit (K.
van Waeleghem, N. De Clercq, L. Vermeulen, F.
Schoonjans en F. Comhaire, “Deterioration of sperm
quality in young healthy Belgian men”, 1994) bevestigt
dit. In de periode 1977-1980 was in de onderzochte
groep het aandeel van mannen met abnormale sperma-
kwaliteiten 4,9 percent. In de periode 1989-1993 was
deze probleemgroep opgelopen tot 40,7 percent.

De oorzaken zouden volgens het rapport van de Gent-
se Universiteit wellicht niet liggen in de levensstijl of
de voeding, gezien deze factoren in de betrokken pe-
riode niet radicaal veranderen. De scherp dalende
vruchtbaarheid zou eerder veroorzaakt worden door
de vervuiling van het leefmilieu, met name door stoffen
die een oestrogene werking hebben : PCV’s,  DDT en
verwante stoffen, alkyl-fenolen enzovoort. Reeds in
zeer kleine concentraties zouden deze effectief kunnen
zijn, wat bijzonder verontrustend is gezien hun alge-
meen voorkomen in het leefmilieu, in produkten en
voeding enzovoort. Wetenschappelijk onderzoek zou
hier zo snel mogelijk opheldering moeten geven.

1.

2.

3.

4.

Klopt het dat het onderzoek aan de Gentse univer-
siteit in de lijn ligt van ander buitenlands onderzoek
en dat de zaadkwaliteit de laatste jaren inderdaad
spectaculair daalt ?

Verdient het wetenschappelijk onderzoek op dit ter-
rein niet meer aandacht ?
In welke mate wordt er nu wetenschappelijk onder-
zoek inzake deze materie door het Vlaamse gewest
gesubsidieerd ? Om welke bedragen gaat het ?

Zou het feit dat chemische stoffen met oestrogene
werking wellicht aan de basis van deze problemen
liggen, geen samenwerking noodzaken tussen de
Vlaamse en federale ministers voor Leefmilieu ?

Autwoord

1.

2.

3.

4.

De resultaten van dit onderzoek zijn mij niet be-
kend. Deze materie behoort evenwel tot de be-
voegdheid van de federale overheid. Niettemin heb
ik gevraagd mij te informeren over de resultaten
van dit onderzoek.

De aard van dit onderzoek behoort tot het domein
van het fundamentele en medische onderzoek. De
aard van dit onderzoek behoort tot de bevoegdheid
van de federale overheid.

Dit wetenschappelijk onderzoek wordt niet gesubsi-
dieerd door de Vlaamse Gemeenschap.

Indien samenwerking op dit onderzoeksterrein in-
derdaad opportuun zou zijn, is de Vlaamse minister
van wetenschapsbeleid ter zake bevoegd.

vraag m. 11 Het begeleidingsplan is reeds enige tijd van kracht.
van 2 december 1994
van de heer H. BROUNS

Graag had ik van de minister volgende gegevens per
gemeente ontvangen.

Sociale werkplaatxen - Projecten, subsidies, criteria

In het kader van de beschermde tewerkstelling ver-

klaarde de minister zich bereid om in een experimen-
tele fase subsidies vrij te maken voor 500 arbeidsplaat-
sen in de sociale werkplaatsen. Volgens mijn informa-
tie werden er in dit kader al een groot aantal projecten
ingediend.

1. Hoeveel projecten werden er in het kader van de
experimentele fase van de “beschermde tewerkstel-
ling” ingediend om in aanmerking te komen voor
subsidiëring ? Welke projecten zijn dit ?

2. Welke criteria zullen er worden gehanteerd om uit
te maken welke projecten in aanmerking komen
voor subsidiëring ?

Antwoord

Als antwoord op de vraag van het lid met betrekking
tot projecten in het kader van de experimentele fase
van de sociale werkplaatsen kan ik het volgende mel-
den. In totaal hebben 73 projecten een aanvraag inge-
diend en dit in het totaal voor f 670 voltijdse arbeids-
plaatsen.

De projecten die een aanvraag hebben ingediend, zijn
projecten die zich voornamelijk bezig houden met het
tewerkstellen van langdurig en laaggeschoolde werklo-
zen die zeer moeilijk bemiddelbaar zijn naar de regu-
liere arbeidsmarkt.

Als antwoord op de vraag welke de criteria zijn die
werden gehanteerd om uit te maken welke projecten
binnen het kader van de experimentele fase in aanmer-
king komen voor subsidiëring, kan ik antwoorden dat
ik aan de administratie Economie, Werkgelegenheid
en Binnenlandse Aangelegenheden heb gevraagd die
projecten te selecteren die voor 1 januari 1994 bekend
waren als sociale werkplaats, en dus op dat moment
al een tewerkstellingsproject hadden uitgebouwd voor
de bovenvermelde doelgroep.

Er zullen ongeveer een 50-tal  projecten in aanmerking
worden genomen voor de subsidiëring in het kader van
het experiment sociale werkplaatsen.

Momenteel bereidt de administratie de laatste dossiers
voor om deze ter advisering aan mij voor te leggen.
Zodoende kan ik nog geen nominatieve lijst geven van
de projecten die zullen worden erkend. De beslissing
zal voor alle projecten met een schrijven worden mee-
gedeeld.

Vraag nr. l3
van 9 december 1994
van mevrouw R. VAN CLEUVENBERGEN

Begeleidingsplan  werklozen - Arrondissement
ren

Tonge-

1. Hoeveel werklozen uit het arrondissement Tonge-
ren werden reeds opgeroepen voor een overeen-
komst in het kader van het begeleidingsplan ?
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2.

3.

4.

Hoeveel werklozen uit het arrondissement Tonge-
ren werden op basis van het begeleidingsplan te-
werkgesteld ?

Welke opleiding en/of studieniveau bezitten de aan-
geworven personen ?

Naar welke bilkomende opleidingen werd &oN&-
wezen ?

Antwoord

Als antwoord op haar vraag kan ik het lid meedelen
dat de geleverde gegevens van de Subregionale Te-
werkstellingsdienst Tongeren zijn en dat deze niet ge-
heel overeenkomen met het arrondissement Tongeren.

1. Aantal opgeroepen werklozen waarvan de begelei-
ding in het kader van het begeleidingsplan gestart
is (doelgroepen januari 93 tot en met november 94).
Situatie einde november 94 : 3.996 werklozen.

2. In de doelgroepen van januari 93 tot en met juli 94
behoren 3.729 werkzoekenden tot de door de
VDAB uitgezuiverde doelgroep. Hiervan was eind
november 94, na minstens 4 maanden begeleiding,
1.750 (46,9 %) niet werkende werkzoekend waar-
van 1.712 (45,9 %.) uitkeringsgerechtigd volledig
werkloos ; 192 werkzoekenden (5,l %) volgen een
beroepsopleiding, 205 (5,4 %) werken voltijds, 279
(7,3 %) werken deeltijds ; 27 (0,7 %) werkzoeken-
den volgen een individuele beroepsopleiding in een
onderneming, 1.225 (32,s ,%) werkzoekenden zijn
afgeschreven (meestal aan het werk) en 55 mensen
(1,4 %) hebben een vrijstelling om sociale of fami-
liale reden of zijn opnieuw gaan studeren.

Een overzicht van deze gegevens per gemeente, als-
ook een overzicht per studieniveau van de 3.729
werkzoekenden die tot de aangehaalde doelgroepen
van januari 93 tot en met juli 94 behoren, werd
rechtstreeks aan het lid toegestuurd.

De gegevens betreffende de gevolgde beroepsoplei-
ding zullen worden nagestuurd. Deze gegevens zijn
thans niet beschikbaar.

vraag nr. 14
van 9 december 1994
van mevrouw R. VAN CLEUVJXNBERGEN

Begeleidingsplan werklOzen - Spontahe  belbígsteliíng

Het begeleidingsplan heeft ‘als doelstelling de tewerk-
stellingskansen van de betrokkenen te bevorderen.
Werklozen beneden de 46 jaar worden automatisch
opgeroepen in hun tiende maand werkloosheid.

Werkzoekenden die buiten deze algemene regel vallen,
kunnen ook, op eigen initiatief, een beroep doen op
het begeleidingsplan.

Graag had ik van de minister vernomen hoeveel werk-
zoekenden, buiten de automatisch opgeroepen doel-
groep, op eigen initiatief een persoonlijk begeleidings-
plan komen vragen (MN, -46 en +46 jaar).

L4lttwoord

Als antwoord op haar vraag kan ik het lid meedelen
dat het aantal werkzoekenden dat niet tot de doelgroep
behoort maar zich spontaan komt aanmelden en expli-
ciet vraagt om in begeleiding te komen in het kader
van het begeleidingsplan, beperkt is.

Voor Vlaanderen betreft dit 148 werkzoekenden.

Vraag ur. 16
van 13 december 1994
van de heer L. STANDAERT

Ai&tests - Toestemming patiënt

Nogal wat artsen hebben er een gewoonte van gemaakt
bij een bloedonderzoek ook een HIV-test aan te vra-
gen, vaak zonder medeweten van de patiënt, laat staan
met zijn toestemming.

1.

2.

3.

4.

5.

Mag een arts een HIV-test laten uitvoeren zonder
medeweten van de patiënt ?

Zo ja, is hij dan verplicht het resultaat, indien blijkt
dat de patiënt seropositief is, naar hem door te
spelen ?

Mag een arts een HIV-test laten afnemen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de patiënt ?

Zo ja, is hij dan verplicht het resultaat, indien blijkt
dat de patiënt seropositief is, naar hem door te
spelen ?

Zijn er groepen binnen de bevolking bij wie een
systematische screening wordt gedaan zonder hun
medeweten of instemming ?

6.. In ons omringende landen mag geen HIV-test wor-
den uitgevoerd zonder uitdrukkelijke en schriftelij-
ke toesTemming van de patiënt. Ïn Nederland bij-
voorbeeld is dit zelfs in de grondwet ingeschreven
(artikel 11). Waarom is dit in Vlaanderen/ons  land
niet het geval ?

7.

8.

Hoeveel HIV-tests werden er in Vlaanderen/ons
land uitgevoerd, per jaar, sedert 1985 ?

Is er enig onderzoek geweest naar het percentage
HIV-tests dat werd afgenomen zonder medeweten
van de patiënt (met uitzondering van de testen op
bloedgiften uitgevoerd door het Rode Kruis) ?

Autwoord

De vragen die u stelt behelzen de medische plichtenleer
die tot de bevoegdheid behoort van de federale over-
heid. Ook de bevoegdheid i.v.m. het testbeleid, met
name de screening bij bloeddonoren en de terugbeta-
ling van de Aids-testen situeert zich op federaal niveau.

In het Aids-preventie- en zorgbeleid in de periode
1992-1994 is terdege rekening gehouden met de HIV-
test-problematiek. Met name in 1992 nam de Vlaamse
minister van Tewerkstelling en Sociale Aangelegenhe-
den reeds het initiatief om naar aanleiding van de eer-
ste AIDS-informatiecampagne naar de algemene be-
volking in Vlaanderen, ook de artsen te betrekken
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bij de opzet van de campagne. Alle artsen werden
verwittigd dat zij naar aanleiding van de campagne
meer aanvragen voor HIV-testen konden verwachten
van patiënten. De artsen kregen een brief en een au-
diacassette met praktische richtlijnen i.v.m. HIV-tes-
ting thuis bezorgd. Deze briefing werd ondersteund
met een cartex in de vorm van een beslissingsboom
met praktische richtlijnen rond HIV-testing.

Ook in 1993 werd aan de artsen een naslagwerk be-
zorgd i.v.m. het opzetten van een verantwoord testbe-
leid. Hier werden duidelijk klemtonen gelegd i.v.m.
het uitvoeren van testen. Topics als : “wanneer moet
een test worden uitgevoerd”, “wat is de noodzaak van
pre- en post-begeleiding” bij het testen en “afname van
test na het informeren van de patiënt” kwamen hier
aan bod.

De richtlijnen en aanbevelingen die de afgelopen jaren
aan de artsen werden bezorgd zijn volledig in overeen-
stemming met de richtlijnen van de Wereldgezond-
heidsorganisatie en de Raad van Europa.

 Ik geef enkele van deze aanbevelingen geresumeerd
weer.

1. In principe kan een HIV-test nooit worden uitge-
voerd zonder medeweten van de patiënt, liefst met
de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

2. Indien de patiënt zonder zijn medeweten is getest,
en indien hierna blijkt dat hij seropositief is, moet
hij of zij hiervan op de hoogte worden gesteld. Hij
of zij heeft het recht op deze informatie in het kader
van zijn eigen gezondheid, alsook van die van de
partner. Hierdoor wordt de patiënt in staat gesteld
om preventieve maatregelen te nemen.

Op de vraag of er binnen de Vlaamse gemeenschap
systematische screening wordt georganiseerd bij
sommige groepen van de bevolking, kan ik antwoor-
den dat dit niet het geval is. Het testbeleid dat wordt
gehanteerd in sommige ziekenhuizen valt onder de
federale regelgeving.

Over het aantal HIV-tests die in Vlaanderen zijn uitge-
voerd sedert 1985 heb ik geen cijfers, maar voor gans
België zou het aantal door de mutualiteiten terugbe-
taalde tests van 1990 tot 1993 2.314.070 bedragen of
bijna 600.000 per jaar.

Binnen het huisartsenpeilpraktijkennet van het Insti-
tuut voor Hygiëne en Epidemiologie wordt er sinds
1988 onderzoek verricht naar het aantal uitgevoerde
HIV-testen. In 1992 werden 38,l percent van de testen
uitgevoerd zonder het medeweten van de patiënt
(Vlaanderen alleen 26,3  percent). Dit daalde in 1993
tot 16,s  percent voor België (18,2 percent voor Vlaan-
deren). In 1994 zagen we een verdere daling voor het
Belgische net tot 14 percent (Vlaanderen 18 percent).
Het betreft hier de percentages van ongevraagd testen
binnen het aantal uitgevoerde testen op initiatief van
de huisarts.

Uit een studie uitgevoerd door drs. Denaeyer, Piot,
Jonckheer en Stroobant in 1989 bleek dat 38,9 percent
van de 340 ondervraagde gynecologen in België een
antinatal HIV-screeningstest  uitvoerden bij hun cliën-
teel zonder het te vragen.

In een studie (circa 1993) uitgevoerd bij 140 personen
met HIV-infectie in Vlaanderen werd vastgesteld dat
27 percent van hen zonder hun instemming werden
getest voor HIV.

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

Vraag nr. 11
van 22 november 1994
vau mevrouw M. DE MEYER

OCMW’s Waasland en regio Dendermonde - Dossiers-
schuldoverlast

De laatste jaren neemt het aantal dossiers-schuldover-
last hand over hand toe. De OCMW-diensten worden
hiermee zwaar overbelast. De meeste zouden trouwens
dringend extra personeel kunnen gebruiken om zich
met de problematiek bezig te houden.

De aanpak van schuldoverlast is een belangrijk onder-
deel in de armoedebestrijding. Het is trouwens een
probleem dat hoe langer hoe meer ook hogere inko-
mensklassen treft.

Kan de minister eens een overzicht geven van het aan-
tal overcrediteringsdossiers dat de laatste drie jaar in
de verschillende OCMW’s van het Waasland (Sint-
Niklaas, Lokeren, Beveren-Waas, Temse, Kruibeke,
Stekene, Sint-Gillis-Waas) en de regio Dendermonde
(Dendermonde, Hamme, Waasmunster, Zele, Berla-
re, Laame, Wetteren, Wichelen, Lebbeke en Buggen-
hout) werd geregistreerd ? Is het eventueel mogelijk
om de cijfers op te splitsen per gemeente ?

Antwoord

Alleen de OCMW’s kennen het precieze aantal dos-
siers waarin sprake is van overcreditering. Rechtstreek-
se informatie daarover is niet beschikbaar op centraal
niveau.

Via de gegevens afkomstig van de OCMW-cliëntenre-
gistratie die door het Centrum voor Bevolkings- en
Gezinsstudiën worden verzameld, kan men zich wel
een idee vormen van de omvang van het verschijnsel.
Twee soorten gegevens worden geregistreerd.

1. Het aantal gezinnen dat hulp krijgt onder de vorm
van bemiddeling met schuldeisers. Dit zijn de geval-
len waarin de sociale dienst optreedt als tussenper-
soon tussen de schuldeiser(s) en een gezin met be-
taalmoeilijkheden. Het gaat om individuele bemid-
deling bv. bij gas- en elektriciteitsmaatschappijen,
of bv. om uitstel of spreiding van afbetaling van
schulden last te verkrijgen. Of er in al deze gevallen
sprake is van overcreditering, is niet met zekerheid
te zeggen. Ook andere redenen dan overcreditering
kunnen aanleiding geven tot bemiddeling.

2. Het aantal gezinnen met budgetbegeleiding. Dit zijn
de gevallen waarin de sociale dienst het gezin bege-
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leidt naar een beter besteding!+ en uitgavenpatroon;
Overcreditering  is niet altijd, maar toch vaak, de
reden van budgetbegeleiding.

In bijgevoegde tabel vindt men voor de jaren 1991 en
1992 informatie over bemiddeling met schuldeisers en
over budgetbegeleiding voor de OCMW’s van het
Waasland en de regio.Dendermonde.  Voor’ 1991 ont-
breken de gegevens voor dé gemeenten Sint-Nikiaas,
Zele en Berlare, voor 1992 voor Sint-Niklaas en Waas-
munster.

In totaal is er voor 13 gemeenten, zowel in 1991 als
1992, informatie beschikbaar. Het gaat om Lokeren,
Beveren, Temse, Kruibeke, Stekene, Sint-Gil&-Waas,
Dendermonde, Hamme, Laame, Wetteren, Wichelen,
Lebbeke en Buggenhout.

Uit deze tabel blijkt bv. dat in de gemeente Lokeren
in 1991 voor 118 gezinnen en in 1992 voor 145 gezinnen
werd bemiddeld met schuldeisers.
Globaal gezien kan’ men stellen dat in de gemeenten
waarvoor informatie beschikbaar is - 13 in totaal -
het aantal gezinnen met bemiddeling tussen 1991 en
1992 toeneemt van 924 tot 1237, een stijging met 34
percent. Voor wat budgetbegeleiding betreft, is er in
dezelfde gemeenten in de beschouwde periode een toe-
name van 502 naar 617 gezinnen, een stijging met 23
percent.

Aantal gezinnen met bemiddeling schuldeisers
en budgetbegeleiding in een aantal gemeenten
in het Waasland en de regio Dendermonde.

Gegevens cliëntenregistratie OCMW’s.
Periode 1991-1992.

GEMEENTE

Bemiddeling Budget-
schuldeisers begeleiding

1991 1992 1991 1992

Lokeren
Beveren
Temse
Kmibeke
Stekene
Sint-Gillis-Waás
Dendermonde
Hamme
Waasmunster
Zele
Berlare
Laame
Wetteren
Wichelen
Lebbeke
Buggenhout
Sint-Niklaas

118 145 101 101
56 152

51
84

69 55 39
82 120 26 29
24 37 31
35 50 23 E

183 282 80 102
86

1: -
36 33
71 -

-
- ; ~1 3;t
32  33 31 27

147 139 49 65
27

52
4 13

49 41 44
19 23 25 22
- - 7 -

Vraag nr. 12
van 25 november 1994
van de heer J. VANDEURZEN

Vlaamse adviescommlssie voor ziekenhuizen - Gevol-
gen herstructurering adviesorganen

De Vlaamse regering besliste op 21 september 1994

om-een herstructurering door te voeren van de advies-
organen, raden en commissies.

Welk gevolg heeft deze beslissing voor de Vlaamse
adviescommissie voor ziekenhuizen en andere vormen
van medische verzorging en begeleiding ?

Zal deze commissie nog verplicht advies moeten geven
in verband met individuele erkenningsaanvragen van
ziekenhuizen ?

Zal ‘er in de toekbmst’ nog een ‘advies’worden uitge-
bracht in verband met deze individuele erkenninesdos-
s i e r s  ?

Wanneer zal het besluit ‘concrete uitvoering krijgen ?
Welke voorwaarden moeten daarvoor eventueel nog
worden ingevuld ?

Antwoord

De beslissing van de Vlaamse regering van 21 septem-
ber 1994 houdt een globale herstructurering in van alle
adviesorganen, raden en commissies die onder de be-
voegdheid van de Vlaamse Raad vallen.

In een eerste beslissing van de Vlaamse regering van
7 oktober 1993 werden, na een evaluatie van de be-
staande organen, de krachtlijnen van de herstructure-
ring geformuleerd als de volgende algemene principes :
-

-

-

-

-

-

-

-

het duidelijk bepalen in de taakomschrijving over
welke beleids- en/of maatschappelijke problematiek
de raad of commissie dient te adviseren ;

het bepalen van de levensduur van de organen en/of
het verder functioneren koppelen aan de verplichte
(zelf)evaluatie, overeenkomstig de beschreven me-
thode ;

het regelen van de openbaarheid van de adviezen ;

het duidelijk bepalen wie advies kan inwinnen ;

het waarborgen van de vertegenwoordigers van de
administratie (of motiveren waarom vertegenwoor-
diging niet is aangewezen) ;

het motiveren van verplicht advies en het aan ter-
mijn binden ;

het uitdrukkelijk motiveren van dubbele advisering
en het op elkaar afstemmen ;

de oprichting en samenstelling van technische com-
missies zal gebeuren door het college van secretaris-
sen-generaal ; hiertoe worden de nodige maatrege-
len genomen.

De goedgekeurde voorstellen inpliceren dat er een
Vlaamse Gezondheidsraad (VGR) zal worden opge-
richt.

De VGR moet een overkoepelend adviesorgaan zijn
dat evenwichtige, globale en gefundeerde adviezen ver-
strekt. Hierbij werdt vermeden zich te exclusief op één
deelaspect te richten en wordt ernaar gestreefd te ko-
men tot coördinatie. Bij de uittekening van het gezond-
heidsbeleid zullen de voorgestelde oplossingen zowel
elementen van promotionele, van preventieve als van
curatieve aard bevatten.
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De VAZA zal als overleg- en adviesorgaan geïnte-
greerd worden in deze VGR : de concrete manier
waarop dit het best gebeurt, is op dit ogenblik het
voorwerp van onderzoek. De VGR zal behalve uit een
plenaire vergadering, ook bestaan uit een aantal werk-
groepen-ad hoc, samen te stellen naargelang de proble-
matiek die aan de orde is, en uit een aantal permanente
subcommissies, waarvan de indeling op dit ogenblik
nog niet vaststaat.

De taak die de VAZA in het kader van het medebe-
stuur nu vervult, nl. advisering in individuele erken-
nings- en planningsdossiers, zal volgens de regeringsbe-
slissing van 21 september 1994, in principe worden
overgenomen door de administratie. Op vraag van de
VAZA zelf formuleert de administratie nu reeds in
alle dossiers een voorstel en in de overgrote meerder-
heid van de dossiers wordt dit voorstel ook door de
VAZA overgenomen.

Voor een aantal gevallen kan echter een beoordeling
door de sector nuttig en nodig blijven, nl. waar grote
maatschappelijke belangen op het spel staan of waar
de te nemen beslissing een interpretatie vereist. In deze
gevallen kan overleg met de sector vóór een beslissing
genomen wordt grote diensten bewijzen voor de cohe-
rentie en efficiëntie van het gevoerde beleid. Er wordt
dan ook op dit ogenblik onderzocht op welke manier
en voor welke dossiers er binnen de op te richten VGR
een subcommissie zou kunnen fungeren als adviserend
orgaan om in bepaalde individuele planmngs- en erken-
ningsdossiers de minister te adviseren over de te nemen
beslissing. De voorwaarden waaronder dit zou kunnen
gebeuren, zijn nog niet bepaald.

De timing van heel deze operatie is op dit ogenblik
moeilijk voorop te stellen.

Vooreerst zal, zoals beslist door de regering, de minis-
ter-president ook een onderzoek moeten doorvoeren
over de opportuniteit van een kaderregeling met be-
trekking tot de algemene principes voor de structure-
ring van advies- en overlegorganen. Niettemin zijn,
zoals ik reeds heb aangeduid, de besprekingen reeds 
aangevat om, in overleg met mijn collega, minister L.
Detiege, de mogelijke structuur, taak en samenstelling
van de VGR te onderzoeken, in het licht van de door
de regering goedgekeurde principes.

VriU8gIU.W
van 29 november 1994
van de beer M. OLIVIER

Taalgren,  fimmciële grti voor gehandicafiten  - Maat-
regelen

De taalgrens in dit land schept grote sociale on-
rechtvaardigheden voor gehandicapten. D e  on-
rechtvaardigheden zijn een gevolg van de regionale
opdeling van het gehandicaptenbeleid bij de staatsher-
vorming van 1989.

Zowel het Vlaams Fonds voor de Integratie van Perso-
nen met een Handicap als de Waalse administratie
beperken hun financiële vergoedingen tot gehandicap-
ten die op hun grondgebied wonen. Het gaat om een
ius sol& een aan de grond gebonden recht. Dit heeft

bijvoorbeeld tot gevolg dat wie woont in een van zes
randgemeenten rond Brussel en werkt in een door de
Franse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde werk-
plaats over de taalgrens, geen steun kan ontvangen van
de Waalse administratie. Gehandicapten kunnen aldus
niet meer over de regionale grenzen van dit land gaan
voor vorming, begeleiding of tewerkstelling.

1. Ziin deze sociale onrechtvaardigheden de minister
bekend ?

2. Welke maatregelen heeft de minister getroffen om
aan deze onrechtvaardigheden een einde te stellen ?

Antwoord

Het geschetste probleem is inderdaad reëel.

Om de tenlasteneming te regelen van de kosten voor
opvang en begeleiding voor personen met een handicap
woonachtig in een gemeenschap en opgenomen in een
instelling erkend en gesubsidieerd door een andere ge-
meenschap, werd tussen de Vlaamse en Franse Ge-
meenschap een samenwerkingsakkoord voorbereid dat
werd goedgekeurd door de Franse gemeenschaprege-
ring op 5 juli 1993 en de Vlaamse regering op 8 decem-
ber 1993.

Niettegenstaande mijn herhaald aandringen op de on-
dertekening van dit akkoord (brieven, gericht aan me-
vrouw Laurette Onkelinx op 31 januari, 9 mei en 22
juli 1994),  werd het tot nu toe nog niet geratificeerd.

Sindsdien is uit een schrijven vanwege mevrouw Onke-
linx gebleken dat ten gevolge van de overdracht sinds
1 januari 1994 van betreffende bevoegdheid aan de
gewesten, het dossier aan de ter zake bevoegde minis-
ters, nl. de heer Willy Taminiaux voor het Waals Ge-
west en voor Brussel aan de minister-president, de heer
Charles Picqué, werd overgemaakt.

De verdere afhandeling van het dossier gebeurt thans
met deze ministers.

Recentelijk had reeds een eerste vergadering plaats
waarbij zowel de snelle afhandeling voor de tenlastene-
ming van de beslissingen uit het verleden werd voorbe-
reid, als de afspraken die met het oog op de toekomst
dienen te worden vastgelegd.

vraag nr. 14
van 30 november 1994
van de heer W. CORTOIS

Afbouw ziekenhuisbedden - Ongelijke behandeling
dossiers

In een gemeente bestaan twee kraaminrichtingen. Zij
tellen evenveel bedden, namelijk 18.

Ziekenhuis A heeft in 1988 : 517 bevallingen, in 1989 :
470, in 1990 : 505 en in 1991 : 504.

Voor ziekenhuis B is dit respectievelijk 391,417, 424
en in 1991 : 459 bevallingen.

In 1993 wordt het koninklijk besluit van 30 januari
1989 toegepast op deze ziekenhuizen en ook op de
M-dienst ,
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met als opmerkelijk resultaat dat ziekenhuis, B (met
dus minder bevallingen) een ongewijzigd aantal bedden
behoudt. Ziekenhuis A moet echter 3 bedden afbou-
wen.

Hoe kan de ongelijke behandeling van deze twee zie-
kenhuizen verklaard worden ?

Antwoord

De recente afbouw van de ziekenhuisbedden gebeurde
in toepassing van de federale reglementering inzake
het activiteitsniveau van de ziekenhuisdiensten zoals
deze zijn bepaald in het koninklijk besluit van 30 janua-
ri 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen
voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdien-
sten alsmede tot nadere omschrijving van de zieken-
huisgroeperingen en van de bijzondere normen waar-
aan deze moeten voldoen. De koninklijke besluiten
van 12 oktober 1993 en 23 december 1993 brachten
wijzigingen aan in deze bepalingen.

Inzake de kraaminrichtingen wordt het’volgende ge-
steld.

1. De bezettingsgraad moet gemiddeld tijdens drie op-
eenvolgende jaren ten minste 65 % bedragen. In-
dien deze bezettingsgraad niet wordt bereikt, dient
het aantal erkende en bestaande bedden aangepast
te worden volgens de formule die als bijlage bij het
koninklijk besluit is gevoegd (cfr. arikel16 en 20).

Deze algemene regel is anders voor de matemitei-
ten die aan de volgende voorwaarden voldoen :

1” indien de kraaminrichting is opgericht in een ge-
bied waar de dichtsbijzijnde kraaminrichting zich
minstens 25 km verder bevindt ;

2” indien de kraaminrichting is opgericht in een ge-
meente met minstens 20.080 inwoners waarbij de
dichtsbijzijnde kraaminrichting zich minstens 15
km verder bevindt.

Indien Ben van deze voorwaarden is vervuld, mag
bij de toepassing van de formule het aantal bedden
niet dalen onder de 10.

2. In een kraaminrichting moeten gemiddeld, tijdens
drie opeenvolgende jaren, ten minste 400 bevallin-
gen plaatshebben.

Deze regel van 400 bevallingen geldt niet in ge-
meenten die voldoen aan de voorwaarden vermeld
in punt 1.

Bovendien moet aan dit gemiddelde evenmin wor-
den voldaan indien :.
1” gedurende het laatste referentiejaar of, voor wat

de eerste toepassing betreft gedurende het jaar
1992, vooralsnog 400 bevallingen worden be-
reikt, of

2” er aan de minister die de erkenning van de zie-
kenhuizen onder zijn bevoegdheid heeft een plan
ter goedkeuring wordt voorgelegd dat ertoe
strekt door samenvoeging van bestaande kraam-
inrichtingen een herstructurering door te voeren.

In afwachting van de indiening en goedkeuring
van bedoeld plan, blijft de erkenning behouden.

Deze regels werden voor het eerst toegepast op 1 ja-
nuari 1994 op basis van de gegevens van de jaren 1989,
1990 en 1991.

liker betrekking tot de toepassing van dézë regels op
het voorbeeld dat door het lid wordt gegeven, kan het
volgende worden gesteld.

Beide instellingen behalen meer dan 400 bevallingen
en voldoen dus aan de bepalingen van het gemiddeld
aantal bevallingen. Aangezien beide instellingen zich
in dezelfde gemeente bevinden kan er geen beroep
worden gedaan op de uitzonderingen op de regels inza-
ke de bezettingsgraad,

Wat de bezettingsgraad betreft, worden er in het voor-
beeld geen cijfers vermeld van het aantal patiënten,
verpleegdagen en ligduur.

De verklaring van de zgn. ongelijke behandeling van
dossiers dient evenwel op dit vlak te worden gezocht.
De afbouw van bedden is niet gekoppeld aan het aantal
bevallingen maar aan de bezettingsgraad, dat wil zeg-
gen aan het aantal gerealiseerde verpleegdagen in de
referentieperiode van 1989, 1990 en 1991. Uiteraard is
er in een matemiteit een verband tussen het aantal
bevallingen en het aantal patiënten en verpleegdagen.
Uit de praktijk blijkt evenwel dat in sommige instellin-
gen, zelfs bij een gelijk aantal bevallingen, het aantal
gerealiseerde verpleegdagen sterk uiteenloopt.

Dit kan worden verklaard doordat de patitinten gedu-
rende een langere periode in de kraaminrichting zijn
opgenomen en er dus een langere gemiddelde ligduur
wordt gerealiseerd. Een tweede verklaring kan worden
gezocht in het type van pathologie die op de matemiteit
wordt gehospitaliseerd of gefactureerd. Het is mogelijk
dat in de ene instelling bepaalde patiënten in kraamin-
richting worden opgenomen, terwijl gelijkaardige pa-
tiënten in een andere instelling op een C- of D-dienst
worden opgenomen.

Bij de berekening en beoordeling van de bezettings-
graad kan met deze elementen door de Vlaamse Ge-
meenschap onmogelijk rekening worden gehouden. De
formule, in de bijlage bij koninklijk besluit van 30
januari 1989 zoals door de federale overheid voorge-
schreven, houdt geen rekening met de ligduur. De
Vlaamse Gemeenschap beschikt bovendien niet over
de pathologiegegevens per ziekenhuisdienst en is ook
niet bevoegd om instructies inzake de facturering onder
deze of gene kenletter te geven. Bij de beoordeling
van het aantal verpleegdagen per instelling werd geen
correctie uitgevoerd overeenkomstig de gerealiseerde
ligduur en pathologie.

Het is dus mogelijk dat een instelling meer bevallingen
realiseert maar minder verpleegdagen dan een andere
instelling, zoals in het voorbeeld wordt gesteld.

Alle berekeningen door de Vlaamse Gemeenschap zijn
overigens gebaseerd op gegevens, schriftelijk verstrekt
door de ziekenhuizen zelf.
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vraagnr.u    
van 2 december 1994 .
van de heer J. VALKENIERS

  

Kinderbijslag voor gehandicapten in een MPI -
grale betaling aan de instelling

Znte-

De gehandicapten verliezen 2/3  van hun kinderbijslag
wanneer ze opgenomen zijn in een MPI. Vermits heel
wat ouders vandaag een bepaalde bijdrage moeten be-
talen maar dat in feite niet doen, ,vraag ik me af of het
niet beter zou zijn de kinderbijslag in zijn totaliteit te
betalen aan de MPI’s  die dan om de drie maanden een
afrekening zouden kunnen voorleggen aan ‘de ouders
nadat ze de verschuldigde bijdrage hebben afgehou-
den.

Antwoord

Dat sommige inrichtingen voor gehandicapten kampen
met inningsproblemen met betrekking tot de financiële
bijdrage is mij bekend. De uitbetaling van de kinderbij-
slag is echter een federale aangelegenheid. De vraag
dient bijgevolg gericht te worden aan de federale minis-
ter van Sociale Voorzorg.

vraig nr. 17
van 9 december 1994
van de beer L. STANDAERT

z i e :  
Minister vice-president van de Vlaak’ regering en
Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting
Vraag nr. 55
van 9 december 1994
van de heer L. Standaert
Blz. 223

Antwoord

Ik heb de eer het lid mede te delen dát het gecoördi-
neerd antwoord op bovengenoemde vraag zal worden
verstrekt door de heer Luc Van den Brande, minister-
president van de Vlaamse regering.

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. 63
van 21 maart 1994
van de heer S. DE CLERCK

Elektriciteitsdism’butie - Akkoord tussen Electrabel en
SPE

1. De distributie van elektriciteit door middel van net-

2.

ten waarvan de nominale spanning lager is dan of
gelijk aan 70 kV is sinds de staatshervorming van
augustus 1988 een gewestelijke bevoegdheid.

Er blijkt nu een akkoord te zijn gesloten tussen
Electrabel en SPE waarbij ook hoogspanningslijnen
van 36 kV en 70 kV door hen gezamenlijk zullen
worden beheerd. Door dit akkoord wordt de facto
een monopolie inzake het vervoer van elektrciteit
gecreërd.

Is de bevoegde Vlaamse minister over deze gang
van zaken gecontacteerd door de betrokken bedrij-
ven ? Zal dit gevolgen hebben voor Vlaanderen ?

Vlaanderen is bevoegdvoor het rationeel energiege-
bruik. In dit verband zijn in dat akkoord afspraken
gemaakt over een geografische verdeling van het
land in zones wat het initiatiefrecht betreft inzake
de oprichting van warmte-krachtcentrales tot 25
MW. De commerciële en financiële voorwaarden
van deze projecten zouden worden vastgesteld door
een comité Tarificatie binnen de op te richten geza-
menlijke exploitatiemaatschappij. De distributie
zou hierdoor als motor voor de uitbouw van warm-
tekracht uit de boot vallen.

Past deze evolutie in de energiepolitiek van de
Vlaamse regering ? Zo neen, hoe zal de minister
reageren op deze feiten ? Zal dit de verdere ontwik-
keling van WKK in Vlaanderen niet nadelig beïn-
vloeden ?

Antwoord

1. Ik werd niet voorafgaandelijk gecontacteerd over
het voornemen van Electrabel en SPE om de hoog-
spanningslijnen van o.a. 36 kV en 70 kV gezamen-
lijk te beheren.

De gewesten hebben inderdaad de bevoegdheid
over de elektriciteitsdistributie tot 70 kV, wat bete-
kent dat zij niet alleen de vergunningen afleveren
voor het plaatsen van deze lijnen, maar ook wetge-
vende bevoegdheid hebben ter zake.

Vergunningen worden ad hoc gegeven op het ogen-
blik van de plaatsing van de lijnen. Zij worden ver-
leend aan particulieren of aan vennootschappen. Zij
zijn onderworpen aan de voorwaarden die de be-
voegde overheid, bij verlening of later, nuttig acht.
Vergunningen kunnen dus niet worden gegeven aan
verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid.

Volgens de wet van 10 maart 1925 op de elektrici-
teitsvoorziening kunnen alleen leveringen van min-
der dan 1.000 kW het voorwerp uitmaken van een
voorzieningsmonopolie.

Wanneer het onduidelijk‘zou zijn of er i.v.m. het
vervoer en de distributie van elektriciteit tot 70 kV
al dan niet een juridische of feitelijke monopolie
bestaat, kan het Vlaamse gewest autonoom wetge-
vende maatregelen nemen. Het wettelijk scheiden
van de produktie, het transport en de distributie
behoren tot de mogelijkheden.

2. De Vlaamse regering wil een actieve ondersteuning
geven aan de warmte-kracht koppeling (WKK). Dit
werd reeds verwoord in het regeerakkoord van 28
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januari 1992. Dit beleic?sstandpunt  werd ingegeven
door de zorg voor een rationeel energiegebruik als
instrument voor duurzame ontwikkeling.

Elk initiatief dat de mogelijkheden tot het plaatsen
van WKK, zij het van overheidswege, zij het uit
private overwegingen beperkt, druist dus in tegen
het beleid van de Vlaamse regering.

Kleinschalige warmte-krachtkoppelingen, die het
nuttigst door intercommunale elektriciteitsondeme-
mingen worden uitgevoerd, mogen volgens dit be-
leid bijgevolg niet het voorwerp uitmaken van be-
perkende afspraken tussen produktiemaatschappij-
en.

Ik zal alles in het werk stellen wat juridisch mogelijk
is om aan dit beleidsstandpunt uitvoering te geven.

Vraag nr. 92
van 30 mei 1994
van de heer H. OLAERTS

Voeren - Positieve dkcriminatie van Vlamingen

Luidens persberichten is het vandaag, anno 1994, een-
stuk moeilijker om in Voeren te leven als Vlaming dan
als Luiksgezinde. Nochtans herinneren we ons allen de
verschillende beloften, onder meer in 1987 door een
aantal partijvoorzitters, om de Vlamingen in Voeren
positief te discrimineren.

1. Kan de minister een overzicht geven van de maatre-
gelen die de Vlaamse regering nam om de Vlaamse
Voerenaars positief te discrimineren ?

2. In welke maatregelen voorziet de Vlaamse regering
opdat het in de toekomst gemakkelijker wordt om
te leven als Vlaming in Voeren ?

Antwoord

1. Situering - algemeen

1.1.

1.2.

1.3.

In het Vlaams regeerakkoord is vermeld : “De
Vlaamse regering zal in de gemeenten met een
bijzonder taalstatuut al haar bevoegdheden on-
verkort en kordaat verder blijven uitoefenen,
in het bijzonder inzake het toezicht op het ge-
bruik van de talen in bestuurszaken bij de be-
trokken gemeentebesturen.

De Vlaamse regering zal nieuwe initiatieven
nemen om het Vlaams karakter van deze ge-
meenten te beklemtonen en te versterken, en
dit inzake ruimtelijke ordening, huisvesting,
onderwijs, cultuur en tewerkstelling”.

In het miniplan-Voeren van de Vlaamse raads-
leden (1989) en het OW-prioriteitenplan-
Voeren van 1990 werden concrete voorstellen
en aanbevelingen geformuleerd, die een be-
langrijk element waren voor de Vlaamse rege-
ring met het oog op het voortzetten van haar
beleid ter zake.

De algemene problematiek van de bescher-
ming van de integriteit en het Vlaams karakter
van de gemeenten met bijzonder taalstatuut is

omvangrijk en complex. De Vlaamse regering
heeft hierover op 9 november laatstleden een
nota goedgekeurd die een antwoord geeft op
de concrete voorstellen in voormelde nota’s.

Deze bevat tevens een inventaris van de maat-
regelen die werden genomen of die de Vlaamse
regering zinnens is te nemen ter versterking
van het Vlaams karakter in de betrokken ge-
meenten. De nota voorziet in de nodige struc-
turele samenwerking en coördinatie en geeft
tevens een aanzet tot een lange-termijnbeleid.
Het zal als actieprogramma in het kader van
het project Vlaanderen-Europa 2002, spoor
“een democratisch Vlaanderen”, verder wor-
den uitgewerkt en geactualiseerd.

Deze basisnota bevat geen afsluitend overzicht
van al de beleidsinitiatieven van de leden van
de Vlaamse regering naar deze gemeenten toe.
Het is de bedoeling dat dit beleidsaspect stel-
selmatig verder wordt ontwikkeld, in samen-
spraak met de betrokken Vlamingen en be-
voorrechte getuigen. Het beleid van de Vlaam-
se regering kan maar resultaten opleveren in-
dien dit samengaat met de volgehouden inzet
van de plaatselijke bevolking. Een goede door-
stroming van informatie en samenwerking met
de betrokkenen is primordiaal.

De regering wil dus constructief samenwerken
met de betrokken Vlamingen om zo te komen
tot een dynamisch en efficiënt beleid. Het
overleg en de coördinatie wordt zowel op tech-
nisch-administratief vlak als op kabinetsniveau
uitgebouwd. Wel te verstaan zullen de dossiers
steeds ter beslissing worden voorgelegd aan de
bevoegde minister(s). De Vlaamse regering
heeft daarom besloten om voor de verdere ad-
ministratieve opvolging en actualisering van
het dossier, alsook voor het overleg met de
betrokken mandatarissen en belanghebben-
den, een permanente administratieve werk-
groep op te richten. Deze is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de onderscheiden de-
partementen van het ministerie van de Vlaam-
se Gemeenschap en heeft als dubbele opdracht

a. contact- en adviesorgaan met de Vlaamse
mandatarissen en belanghebbenden, voor
de afhandeling van specifieke vragen en
dossiers met betrekking tot de Rand en
Voeren ; de provincie zal bij dit administra-
tief overleg worden betrokken ;

b. de administratieve opvolging van deze pro-
blematiek, en het uitwerken van specifieke
voorstellen voor gemeenten met bijzonder
taalstatuut.

Jaarlijks zal verslag worden uitgebracht bij de
Vlaamse regering.

Ook op kabinetsniveau wordt in een ontmoe-
ting+ en samenwerkingsverband voorzien. Bi-
lateraal zal worden overlegd tussen de verte-
genwoordigers van de Vlaamse kabinetten
enerzijds en vertegenwoordigers van de plaat-
selijke mandatarissen en betrokkenen ander-
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zijds. De provincie zal bij dit overleg worden
betrokken en de resultaten ervan zullen aan
de Vlaamse regering worden meegedeeld.

Via de deelname van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap wordt de link gelegd
met de permanente administratieve werk-
groep. De administratieve werkgroep onder-
steunt de werkzaamheden van het kabinets-
overleg, bereidt de dossiers voor en zorgt voor
de administratieve afhandeling. Eventueel kan
rond bepaalde themadossiers projectsgewijze
worden gewerkt.

1.4. De regering zal in de onderscheiden beleidsdo-
meinen een positief actiebeleid voeren naar de
Vlamingen in de betrokken gemeenten toe, op-
dat zij minstens van dezelfde voorzieningen
zouden kunnen genieten als de andere Vlamin-
gen.

In geval de betrokken gemeentebesturen het
Vlaams beleid tegenwerken zal de regelgeving
zo nodig worden aangepast of aangevuld ten-
einde hierop gepast te kunnen reageren, bij-
voorbeeld door middel van een indeplaatsstel-
ling, waarbij de kosten worden verhaald op de
gemeente.

2. Voeren
.

2.1. Ruimtelijke ordening en huisvesting

- In opdracht van de Vlaamse regering heeft
het studiebureau groep Swartenbroekx een
richtnota opgesteld voor de mogelijke wijzi-
ging van het gewestplan Sint-Truiden-Ton-
geren ten behoeve van de ruimtelijke ont-
wikkeling van de gemeente Voeren.

Hierbij werd inzonderheid uitgegaan van de
demografische situatie, het aanbod en de
behoeften op de woningmarkt, de land-
schappelijke aspecten, de troeven inzake
recreatie en de nood aan plaatselijke werk-
gelegenheid.

Deze nota kwam tot stand in samenwerking
met een begeleidingsgroep van Vlaamse
Voerenaars. De voorlopige vaststelling van
het gewestplan werd door de Vlaamse rege-
ring op 14 september laatstleden goedge-
keurd.

De gewestplanwijziging houdt nieuwe mo-
gelijkheden in inzake werkgelegenheid
(vestiging van nieuwe ambachtelijke zones
voor lokale behoeften, in Moelingen, ‘s
Gravenvoeren en Sint-Martens-Voeren),
kleinschalige toeristischlrecreatieve  voor-
zieningen, (dagrecreatie Weg op Bemeau ;
uitbouw recreatiegebied aan de Berg en van
de recreatie-functie De Draeck en Berg-
zicht) het voorzien in een woongebied met
landelijk karakter en woonuitbreidingsge-
bied (St.-Martens-Voeren). Vele maatrege-
len, opgenomen in het OW-rapport  en in
het miniplan voor Voeren, zullen hierdoor
mogelijk worden gemaakt.

. . . De problematiek van de bestemmingswijzi-
ging van de (verlaten) boerderijen die de
functie van hoevetoerisme zouden kunnen
krijgen, zal in een ruimer verband worden
onderzocht in samenspraak met de Vlaam-
se Vereniging voor Plattelandstoerisme.

- Uitzondering gemaakt woor de kleine-land-
maatschappij Tongeren-Lanaken (die reeds
meerdere jaren in Voeren werkt), behoren
de Voergemeenten momenteel niet tot het
werkgebied van een sociale huisvestings-
maatschappij. Het initiatief tot toetreding
van een gemeente tot een erkende bouw-
vennootschap ligt voornamelijk, zoniet uit-
sluitend, bij de betreffende gemeente zelf.
De gemeente kan echter niet kiezen om aan
te sluiten bij een maatschappij die niet door
de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij is er-
kend.

De CV Tongershuis zou bereid zijn om een
project te realiseren, zelfs buiten haar
werkgebied, maar heeft nog geen dossier
ingediend bij de Vlaamse Huisvestings-
maatschappij. De Vlaamse regering is be-
reid een project goed te keuren dat in het
investeringsprogramma van de VHM wordt
opgenomen.

Een ‘probleem betreft de financiering van
infrastructuurwerken en gemeenschaps-
voorzieningen (art. 80 van de huisvestings-
code) waarvoor uitdrukkelijk de overdracht
aan de gemeente wordt vooropgesteld.

Dit geeft tot gevolg dat de gemeente een
dergelijk project dient goed te keuren.

De Vlaamse regering is bereid deze proble-
matiek verder te onderzoeken.

Hoe dan ook dient ermee rekening te wor-
den gehouden dat wanneer sociale woning-
bouw zou worden gerealiseerd in Voeren,
de toewijzing niet op taalbasis kan verlo-

pen.
2.2.’ Toerisme en tewerkstelling

- Door de gewestplanwijziging zal een fijn-
mazig net van kleinschalige toeristisch/re-
creatieve voorzieningen kunnen groeien.

- In Voeren wordt naast het reeds bestaande
Vlaamse hotel van het VCGT, de Vlaamse
jeugdherberg en het Vlaams cultureel cen-
trum het Veltmanshuis, ook een zaal voor
culturele doeleinden te Moelingen afge-
werkt.

-. De gevraagde uitbouw van het VVV-kan-
toor werd doorgevoerd. De huur van het
VVV-kantoor wordt volledig gesubsidieerd
door het VCGT.

- Realisatie van een “catering-service” op de
autoweg.

- De gemeente weigerde het openbaar on-
derzoek te houden, noodzakelijk voor de
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‘besbhermingvhn  I%p&ldearadumeirten in
Voeren. Dankzij een recente decreetswijzi-
ging kan de Vlaamse overheid nu gepast
reageren.

- Een bijzondere toelage werd verleend voor
de restauratie van de waardevolle kapel van
Kinkenberg.

Wat betreft de toeristische promotie in Voeren
door de gemeente, zou via de tewerkstellings-
programma’s mankracht kunnen worden ter
beschikking gesteld van een (Vlaamse) v.z.w.,
om een multiplicatoreffect op het vlak van te-
werkstelling te realiseren.

Eenzelfde redenering zou kunnen worden op-
gezet bij de renovatie van culturele, toeristisch
waardevolle gebouwen, via het stelsel van
Weer-Werk-GECO’s of andere vormen van
gesubsidieerde tewerkstelling.

Ter bevordering van het Nederlandstalige on-
derwijs enerzijds, en ter versterking van de
welzijnsvoorzieningen en ter stimulering van
de arbeidsparticipatie anderzijds, kan onder-
zocht worden of (via de tewerkstellingspro-
gramma’s) de kinderopvang (bijvoorbeeld bui-
tenschoolse kinderopvang) moet georganiseerd
of verder uitgebouwd worden.

De Vlaamse Gemeenschap is dus bereid om
lokale initiatieven, bijvoorbeeld in het kader
van de versterking van de lokale welzijnsvoor-
zieningen, de uitbouw van de kinderopvang of
de toeristische promotie middels specifieke te-
werkstellingsprojecten te ondersteunen.

Verder’ waakt het bestuur Europese Sociale
Zaken erover de gemeenten met bijzonder
taalstatuut voldoende te betrekken bij de infor-
matiecampagnes en hen te begeleiden bij de
eventuele indiening van hen beroeps-, oplei-
dings- en tewerkstellingsprojecten bij het Euro-
pees Sociaal Fonds.

2.3.

Ook op vlak van natuur en milieu worden in-
spanningen geleverd om de Vlaamse aanwezig-
heid te versterken. Zo werd de aankoopop-
dracht gegeven voor verwerving van 1,37 hec-
tare bos aansluitend bij het Alserbos, werd een
natuurgebied verworven (Welberg, 2,75  hecta-
re) en zijn aankopen in voorbereiding van het
gebied Schophemer (Voeren) en De Toren
(Moelingen), samen goed voor 11 hectare, 67
are.

Wegeninfrastructuur

.- De overname door het Vlaams Gewest van
sommige gemeentewegen wordt overwo-
gen.

- Over het vervoer tussen Vlaanderen en Ne-
derland wordt een globaal overleg voorbe-
reid. De praktijk leert dat de vervoersvraag
tussen Voeren en Riemst!Tongeren,  uiter-
mate gering is. Enkel het scholierenvervoer
vormt hierop een uitzondering. Hiervoor
werd dan ook in afzonderlijke ritten voor-
zien.

- De Vlaamse overheid gaat in 1995 over tot
de realisatie van een fietspad langs de ge-
westweg te Moelingen.

2.4. Diensten

- De Vlaamse overheid beschikt over geen
wettelijke mogelijkheid om gemeenten te
dwingen aan te sluiten bij een Vlaamse in-
tercommunale.

- VTM zit nu in Voeren OD de kabel. Er is
een akkoord om TV-Limburg binnen af-
zienbare tijd op de kabel te brengen.

2.5. Culturele en persoonsgebonden materies -
Juridisch

- De culturele raad in Voeren is door de
Vlaamse Gemeenschap erkend, niettegen-
staande de gemeente dit weigert. Voor de
Vlaamse Gemeenschap is deze raad het ad-
viesorgaan bij uitstek. De Vlaamse Ge-
meenschap blijft de Culturele Raad finan-
cieel ondersteunen.

- Een belangrijke coördinerende functie ten
opzichte van de Nederlandstalige plaatselij-
ke verenigingen wordt vervuld door het cul-
tureel centrum Het Veltmanshuis dat be-
heerd wordt door de administratie Sociaal-
Cultureel Werk van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap.

Het centrum beschikt over een aangepaste
personeelsformatie die een goede werking
mogelijk moet maken en tevens een onder-
steunende en dienstverlenende taak heeft
ten opzichte van de plaatselijke, Neder-
landstalige sociaal-culturele verenigingen.
Op de begroting worden hiervoor jaarlijks
de nodige werkings- en beheerskosten uit-
getrokken.

- Daarnaast werd voor’de  nieuwbouw en de
verbouwingen aan het Buurthuis in Moelin-
gen reeds een bedrag van 25 miljoen frank
vastgelegd.

- In samenspraak met het provinciebestuur
van Limburg zal een overeenkomst worden
gesloten met betrekking tot de bouw van
een plaatselijke’ openbare bibliotheek,
waarvoor het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap een bedrag van 7,5 miljoen
frank ter beschikking houdt op de kredieten
van het begrotingsjaar 1994.

- Jeugdwerk.
Indien de gemeente Voeren in gebreke zou
blijven en geen jeugdwerkbeleidsplan zou
indienen, kan’ het Vlaamse jeugdwerk ter

plaatse op eigen inïtiatief zulk plan opstel-
len en indienen en worden de corresponde-
rende subsidies rechtstreeks aan het jeugd-
werk uitgekeerd.

- In Voeren is er een dienst voor opvangge-
zinnen, erkend door de Vlaamse Gemeen-
schap. Ook op het vlak van de thuisverzor-
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ging is een samenwerkingsinitef erkend.
Jaarlijks wordt een subsidie verleend van
600.000 frank aan de VZW Thuis-Zorg-
Saam Voeren. De verbouwing en nieuw-
bouw van het rusthuis H. Familie in ‘s Gra-
venvoeren is gepland. Er is geen lopende
aanvraag voor de bouw van service-flatge-
bouwen.

- Het akkoord waarin werd bepaald dat in
Voeren een nieuwe school voor deeltijds
kunstonderwijs zou worden gebouwd, werd
door de ARGO niet uitgevoerd. De oor-
zaak hiervoor dient gezocht, enerzijds in de
financiële toestand van de ARGO zelf, an-
derzijds in de moeilijke “plaatselijke gevoe-
ligheden”. In het gebouwencomplex, dat
overigens slechts gedeeltelijk eigendom is
van de ARGO, worden geregeld renovatie-
werken uitgevoerd. Zo werd in 1993 nog
de dakbedekking vernieuwd.

- Sinds op 1 september 1992 de enige wette-
lijke Franstalige basisschool van Voeren,
onderworpen aan de bepalingen van de
taalwetgeving in het onderwijs en aan de
controle van de taalinspectie wat het in-
schrijven van leerlingen betreft, door het
gemeentebestuur werd afgeschaft, functio-
neert er een Franstalige basisschool die
wordt gesubsidieerd door de Franse Ge-
meenschap.

Uiteraard is deze basisschool niet erkend
door de Vlaamse Gemeenschap. Deze
school is volkomen onwettelijk en wordt
dan ook niet gecontroleerd door de taalin-
spectie.

- De DIGO keurde op 29 april 1994 een sub-
sidie goed voor de vrije basisschool De
Plank.

- Er wordt strak de hand gehouden aan de
toepassing van de taalwetgeving. De ad-
junct-arrondissementscommissaris woont
steeds de vergaderingen van de gemeente-
raad bij.

Als uit zijn verslag blijkt dat de taalwetge-
ving werd geschonden of als een klacht van
een raadslid of schepen wegens schending
van de taalwetgeving gegrond blijkt, wordt
door de gouverneur van de provincie Lim-
burg - zo nodig op instructie van de
Vlaamse minister van Binnenlandse Aange-
legenheden - vernietigd.

Aldus werden tijdens de huidige legislatuur
tot nu toe zes besluiten van de gemeente-
raad van Voeren door de gouverneur op
instructie van de bevoegde minister vernie-
tigd of geschorst wegens schending van de
taalwetgeving.

- De taalwetgeving ín gerechtszaken is een
federale bevoegdheid.

2.6. Procedure

Hiervoor wordt verwezen naar de permanente

administratieve werkgroep en het overleg en
de samenwerking op kabinetsniveau, waarvan
sprake in voormeld punt 1.3.

vraagnr.l3
van 9 november 1994
van de heer J. DE MOL

Vertaling Agenda 21 van Unced-conferentie  - Rol van
zakenleven en industrie

Hoofdstuk dertig van de Agenda 21 handelt over de
rol van het zakenleven en de industrie in het aanpak-
ken van milieu- en ontwikkelingsproblemen. In dit
hoofdstuk wordt gesteld dat voor een daadwerkelijk
efficiënt grondstoffengebruik en een significante afval-
reductie economische prikkels nodig zijn die innovatie
en vrijwillige initiatieven van het bedrijfsleven stimule-
ren. Ook KMO’s moeten tot een dergelijk verantwoor-
delijk ondernemerschap worden gestimuleerd.

Concreet kan aan deze doelstellina antwoord worden
geboden door de industrie te betrekken bij een stabiel
beleid. Doordat het bedrijfsleven vaak over de exper-
tise beschikt inzake een efficiënt milieubeleid, is een
duidelijke en open betrokkenheid van het bedrijfsleven
bij de beleidsontwikkeling verantwoord. Om belangen-
vermenging tegen te gaan is uiteraard noodzakelijk dat
dit overleg formeel en publiek gebeurt en dat ook
andere partners (milieu- e n  ontwikkelings-NGO’s)
hieraan deelnemen.

1.

2.

3.

4.

Welke concrete maatregelen heeft de minister reeds
genomen om de doelstellingen van hoofdstuk 30 van
Agenda 21 naar zijn beleidsterrein te vertalen ?

Op welke manier verloopt momenteel het overleg
in Vlaanderen met het bedrijfsleven bij de beleids-
ontwikkeling gericht op de bevordering van duurza-
me ontwikkeling ?

Zijn bij dit overleg andere groepen (bijvoorbeeld
NGO’s)  betrokken ? Zo neen, waarom niet ?

Hoe worden momenteel bedrijven concreet aange-
spoord te investeren in duurzaamheid ?

A4ntwoorll

In de loop van 1993 werd het Vlaams Energie-Overleg
(VLEO) opgestart. Doel van dit overleg is het afsluiten
van convenanten met de verschillende grote sectoren,
waarbij zij zich vrijwillig engageren acties te ondeme-
men om een vermindering van het energieverbmik en
de COz-emissies  te bereiken. Hierbij worden concrete
doelstellingen, maatregelen en acties uitgewerkt. Daar-
toe worden besprekingen gevoerd met een aantal be-
drijfsfederaties van sectoren met een hoog energiever-
bruik, de energiedistributeurs en energieproducenten,
en met de SERV als waarnemer. Een eerste convenant
met de leidinggebonden energiedistributeurs is mo-
menteel in de maak.

Grondstoffenbesparende investeringen (zowel afval-
vermindering als recyclage) , energiebesparende en mi-
lieuvriendelijke investeringen worden gesteund binnen
de expansiewetgeving, meer bepaald volgens het ecolo-
giecriterium. Dit ecologiecriterium voorziet in een ex-
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tra steun van 15 % .voor fnvesteringen die verder rei-
ken dan de normen voorschrijven. Een voorbeeldlijst
van technologieën die voorsteun in aanmerking komen
wordt verspreid naar de bedrijven toe. Deze niet-limi-
tatieve lijst wordt regelmatig bijgewerkt op basis van
informatie vanuit de bedrijfswereld en na onderzoek
door de administratie van de waarde van de betreffen-
de techniek op ecologisch vlak. Tevens verwijs ik naar
mijn antwoord op de vraag nr. 10 van 9 november 1994
van het lid.

Energietechnologieën voor een vermindering van het
energieverbruik en de COz-emissies  worden verspreid
door middel van demonstratieprojecten. Bedrijven die
een innovatieve, energiebesparende techniek willen
demonstreren aan de andere ondernemingen uit de
sector kunnen hiervoor ongeveer 35 percent steun ont-
vangen. In het kader van het Europese Thermiepro-
gramma dat gelijkaardige projecten steunt, werd de
Vlaamse Thermie Coördinatie (VTC) opgericht. De
VTC verspreidt en promoot de resultaten van Europe-
se projecten binnen Vlaanderen. Hierbij werkt de ad-
ministratie samen met de VIT0 en Energik. Deze laat-
ste is de vereniging voor energie- en milieutechnolo-
gieën opgericht in de schoot van het Vlaams Econo-
misch Verbond.

vraaglu. 1 7
van 14 november ‘1994
van de heer J. DE MEYER

Faillissementen in arrondissement Sint-Niklaas-Dender-
monde - Gegevens

1. Hoeveel faillissementen werden, voor de periode
1992-1993-1994 (eerste deel), bij de rechtbank van
koophandel genoteerd in het arrondissement Sint-
Niklaas-Dendermonde ?

2. Kunnen deze cijfers worden opgesplitst per gemeen-
te ?

3. Kan tevens worden vermeld uit welke sector de
bedoelde faillissementen afkomstig waren ?

Antwoord

Het lid informeert naar gegevens over het aantal fail-
lissementen in het arrondissement Sint-Niklaas-Den-
dermonde.

De gegevens over de juridische arrondissementen Sint-
Niklaas en Dendermonde en voor naamloze vennoot-
schappen, besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid, coöperatieve verenigingen en pri-
vaatzaken waarover ik beschik zijn de volgende :

JAAR TOTAAL Sint-Niklaas Dendermonde

N V B V B A C V  P R I  N V  BVE’CV  PRI
V A V

1994 24 52 10 20 19 27 10 24
1993 18 46 8 16 14 19 8 9
1992 13 31 11 10 9 27 4 11
1991 10 28 13 20 5 13 3 4
1990 10 21 7 18 4 17 2 10

Vraagnr.20 
van 17 november 1994
van de heer L.’ BARBE

InYesteringsmaatSchapp&n  - Controle Rekenhof

Artikel 13 van het decreet van 30 juni 1994 betreffende
de herstructurering van de GIMV, Gimvindus, VMH,
Mijnen en LIM en tot oprichting van het Limburgfonds
en van de permanente werkgroep Limburg voorziet in
de controle door de Vlaamse Raad, via hét Rekenhof,
op de investeringsmaatschappijen en hun gespeciali-
seerde dochtermaatschappijen. De modaliteiten van dit
nazicht zouden door een protocol dat door de Vlaamse
regering wordt opgesteld, worden vastgelegd.

Op 14 november bleek dit protocol er nog steeds niet
te zijn. Dit wil zeggen dat de controle van de Vlaamse
Raad op de investeringsmaatschappijen nog steeds niet
mogelijk is, terwijl de minister-president nochtans her-
haaldelijk verklaarde dat deze controle bijzonder be-
langrijk was en er snel zou komen.

Kan de minister mij toelichten waarom dit protocol
nog steeds niet is afgesloten ? Wat is de timing ervan ?

Antwoord 

In haar vergadering van 21 december 1994 heeft de
Vlaamse regering haar goedkeuring gehecht aan het
ontwerp van protocol tussen het Vlaamse Gewest en
het Rekenhof dat door de administratie Economie van
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in samen-
spraak met vertegenwoordigers van het Rekenhof werd
opgesteld.

Vraag nr. 23
van 17 november 1994
van de heer H. OLAERTS

Limburg - Grondstoffenbeheer

Er wordt bewéerd dat de Limburgse ondergrond buiten
steenkoolwinning nog mogelijkheden zou hebben met
betrekking tot methaanwinning, of omvorming van
steenkool, of diversificatie en dergelijke.

Mag ik in het belang van de Limburgse toekomst de
minister-president vragen :

1. welke aanbiedingen of voorgestelde projecten er
waren samen met de motivering van de houding ;

2. welke proeven er waren met de resultaten ;

3. welke visie de regering heeft, welk beleid er wordt
gevoerd en wat er in de praktijk al gebeurde.

Antwoord

1. Tot nu toe werden binnen de provincies Antwerpen
en Limburg een 7-tal aanvragen ingediend voor de
opsporing en ontginning van petroleum en brandba-
re gassen in het kader van de regelgeving van het
koninklijk besluit van 7 april 1953. Deze aanvragen
vervielen of bleven zonder voorwerp omdat het
Vlaamse Gewest zichzelf de opsporing en het ont-
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 ginnen van petroleum en brandbare gassen vodrba
hield door het besluit van de Vlaamse regering van
30 mei 1984.

Er werd Ben aanvraag ingediend om in het Kempens
Steenkolenbekken door middel van diepboringen
methaangas uit onaangeroerde steenkolenlagen te
ontginnen. In 1993 heeft deze onderneming haar
aanvraag ingetrokken.

Een andere onderneming heeft informatie ingewon-
nen om uit verlaten ondergrondse exploitaties en
uithollingen in kolenlagen, achtergelaten door de
voormalige Kempense steenkolenmijnen, opge-
hoopt restgas  te winnen door middel van boven-
grondse boringen.

Recentelijk werd door mijn diensten de redactie
aangevat van een ontwerpbesluit van de Vlaamse
regering ter vervanging van het verouderde konink-
lijk besluit van 7 april 1953 om rekening te houden
met de nieuwe situatie die door de wetten tot her-
vorming der instellingen werd geschapen. Tevens
zullen de nieuwe eisen inzake leefmilieu en ruimte-
lijke ordening in de nieuwe regelgeving worden
geïncorporeerd. Als het ontworpen besluit wordt
goedgekeurd zullen opnieuw opsporings- en ontgin-
ningsvergunningen aan privé-ondernemingen kun-
nen worden verleend.

2. Aan de hand van geologisch onderzoek en boringen
werd er door de NV KS en de Belgische Geologi-
sche Dienst aangetoond dat er ten noorden van de
mijnzetels nog minstens 4 miljard ton potentieel ex-
ploiteerbare steenkool voorradig is. Volgens de
thans beschikbare wetenschappelijke en technologi-
sche kennis zijn volgende valorisatiemogelijkheden
in het Kempens Bekken beschikbaar.

2.1. Klassieke steenkolenwinning en bovengrondse
valorisatie.

Deze mogelijkheid is voorlopig enkel theore-
tisch omdat daarvoor eerst de grondstof steen-
kool in de ondergrond moet worden gewonnen
door middel van klassieke mijntechnieken en
daarna in bovengrondse installaties moet wor-
den omgevormd tot energetische of andere
produkten. Gelet op de moeilijke en onrenda-
bel geworden ontginning van steenkool in Lim-
burg, die in 1992 aanleiding gaf tot de sluiting
van de laatste ontginningszetels van KS, is zul-
ke winning en bovengrondse transformatie
voorlopig uitgesloten in Vlaanderen.

2.2. Ontginning van terrils en valorisatie van arme
steenkolenmengsels in wervelbedden.

Een valorisatiemogelijkheid van ontgonnen
steenkool is de recuperatie van reststeenkool
uit de terrils van steenkoolmijnen die eertijds
onvoldoende scheidingstechnieken toepasten.

In de provincie Limburg liggen nog enkele ter-
rils met een restkoolgehalte  van f 20 procent.
Ten gevolge van een aantal herbestemmingen
komen er hiervan slechts enkele voor recupera-
tie in aanmerking.

Een priv&ondememing  ontgint thans in Genk

2.3.

(Zwartberg)  reststeenkool uit oude terrils en
verkoopt het produkt als energiebron aan elek-
trische centrales. Door herwassing van de ter-
rilprodukten kan iets minder dan 10 percent
van de terril in de vorm van energiekolen wor-
den gerecupereerd.

In Winterslag startte de NV Mijnen in april
1994 een terrilwasserij naast een terril van de
voormalige kolenmijn van Winterslag. De re-
cuperatiegraad van de installatie bedraagt 8
percent.

In Beringen werd een wervelbedcentrale geïn-
stalleerd die rechtstreeks ongewassen produk-
ten van de plaatselijke terril verbrandt. Het
thermisch vermogen van het wervelbed be
draagt 110 MW. Het netto elektrisch vermogen
is 25 MW. De ruwe brandstof heeft een asge-
halte van f 75 percent en een energie-inhoud
van 4.400 kJ/kg. Het verwachte verbruik be-
draagt 10 miljoen ton over f 22 jaar.

Steenkool Methaangas Winning (SMW).

Het gaat om het winnen van mijngas, in hoofd-
zaak methaangas, via bovengrondse boringen
uit onontgonnen steenkolenlagen. Sinds meer
dan 10 jaar wordt deze techniek op vrij grote
schaal in de USA toegepast waar men steen-
koolafzettingen heeft die geschikt zijn voor de-
ze winning. De technologische kennis over de
toe te passen methoden neemt voortdurend
toe.

Door het Vlaamse Gewest werd op het grond-
gebied van de gemeente Peer een testboring
uitgevoerd om de toepasbaarheid van deze
technieken op de aanwezige kolenlagen na te
gaan.

Dit initiatief wordt gecoördineerd door het be-
stuur Natuurlijke Rijkdommen en Energie van
de administratie Economie. Het betreft een
samenwerking met de Rijks-Geologische
Dienst uit Nederland, de NV Mijnen en de
Belgische Geologische Dienst.

De test werd in 1992-1993 voorbereid in sa-
menwerking met Amerikaanse en Nederlandse
specialisten uit de petroleum- en gasindustrie.

De proef, die in september 1993 werd opge-
start en ongeveer één jaar op continue wijze
werd voortgezet, leidde tot nu toe nog niet tot
een betekenisvolle gaswhming.  Momenteel
wordt met de test nog tijdelijk doorgegaan
(waarschijnlijk tot april ‘95) en dan volgt een
eindevaluatie. Hoewel de resultaatvooruitzich-

. ten tot nu toe niet erg gunstig lijken, zijn alle
mogelijkheden ter zake zeker nog niet uitge-
put. Het betreft hier immers een test op een
gekozen plaats, die zeker niet veralgemeend
kan worden voor het ganse Limburgse kolen-
bekken.

In afwachting van de evaluatie van het piloot-
project worden de internationale ontwikkelin-
gen verder opgevolgd.
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2.4. Ondergrondse vergassing van steenkool.

Ruim 15 jaar geleden werd in België op fede-
raal vlak de Instelling voor de Gntwikkeling
van de Ondergrondse Vergassing (IOOV)  op-
gericht als gevolg en ter uitvoering van een
Belgisch-Duits initiatief om na te gaan of ener-
giewinmng door vergassing van diepe kolenla-
gen via bovengrondse boringen mogelijk was.

Met hulp van Europese fondsen werd een uit-
gebreide proef te Thulin in Wallonië uitge-
voerd waarbij iets meer dan 100 ton steenkool
ondergronds werd vergast. Het bleek echter
dat nog aanzienlijke technologische problemen
dienen te worden opgelost.

Thans wordt met steun van de Europese Unie
een tweede soortgelijke proef in Spanje uitge-
voerd die wellicht nog enige tijd in beslag zal
nemen.

Het project in Thulin werd door de Vlaamse
administratie gevolgd, evenals het huidige in
Spanje.

2.5. Wirming van opgehoopt mijngas uit verlaten
ondergrondse exploitaties van de steenkolen-
winning.

In de USA wordt mijngas gewonnen uit stilge-
legde kolenmijnen door middel van boven-
grondse boringen. Teneinde de mogelijkheden
voor de vroegere Kempense steenkolenmijnen
te vrijwaren dienen de mijnplannen nauwgelet
door de bevoegde diensten te worden bewaard.

De Vlaamse regering zal het koninklijk besluit van
7 april 1953 door een aangepaste Vlaamse regelge-
ving betreffende de opsporing en ontginning van
petroleum en brandbare gassen vervangen, waar-
door het opnieuw mogelijk wordt dat prive-onder-
nemingen vergunningen voor opsporing en ontgin-
ning krijgen.

Verder wordt er aandacht-besteed aan :

het opvolgen en evalueren van het pilootproject in
Peer en in Spanje ;

het opstarten van een kenniscentrum  “Ondergrond-
se Energiebronnen” bij VIT0 ;

het bewaren van alle mijnplannen en geologische
data ;

het opvolgen van de evolutie van de moderne tech-
nieken in de wereld.

VraagUL24
van 17 november 1994
van de heer H. OLAERTS

Investeringsmaatschappijen - Controle Rekenhof

Het decreet van juni 1994 geeft bevoegdheden aan het
Rekenhof inzake controle van de GIMV en aanver-
wante instellingen. Er wordt door het Rekenhof ge-
steld dat het protocol nog niet zou geregeld zijn.

1. Waarom zou dit protocol nog niet rond zijn?

2. Wanneer zal het protocol er wel zijn en wat is de
inhoud ervan ?

Antwoord

In haar vergaderhrg van 21 december 1994 heeft de
Vlaamse regering haar goedkeuring gehecht aan het
ontwerp van protocol tussen het Vlaamse Gewest en
het Rekenhof dat door de administratie Economie van
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in samen-
spraak met vertegenwoordigers van het Rekenhof werd
opgesteld.
Na de ondertekening door beide partijen zal dit proto-
col aan de leden van de Commissie Economie van de
Vlaamse Raad worden toegezonden.

VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE
WERKEN, RUIMTELIJKE ORDENING EN
BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN

vraag nr. 320
van7juli1994
van de heer F. GHESQUIERE

Voorrangsregeling op rotondes - Veralgemening

Deskundigen stellen reeds langer dat de voorrangsre-
geling op rotondes dermate georganiseerd moet wor-
den dat het verkeer op de rotondes altijd voorrang
heeft op het verkeer dat de rotondes wil oprijden. Deze
regeling is overigens algemeen in het buitenland.
Eigenlijk zou een nieuwe voorrangsregeling zoals in
het buitenland als verkeersregel moeten worden opge-
nomen in het verkeersreglement. Want nog steeds
geldt een voorrangsregeling voor elk verkeersplein
apart, zoals aangegeven door de plaatselijke signalisa-
tie. Dit geldt bv. bij het verkeersplein aan het Kenne-
dyplein te Oostende.
1. Zijn er in Vlaanderen nog meer gewestwegen met

rotondes waar het verkeer op de rotonde voorrang
moet verlenen aan het verkeer dat de rotonde op-
rijdt ? Is dit een algemene politiek van het departe-
ment ? Hoe verantwoordt de minister zijn keuze,
die door deskundigen toch afgewezen wordt ?

2. Welke stappen heeft de minister reeds gezet bij zijn
federale collega van Verkeerswezen en Overheids-
bedrijven om een uniforme voorrangsregeling in te
schrijven in het verkeersreglement, waarbij het ver-
keer op de rotonde voorrang krijgt op het verkeer
dat de rotonde wil oprijden ?

Antwoord

1. Op de Vlaamse gewestwegen zijn er, naast de roton-
de op het einde van de AlO-autosnelweg aan het
Kennedyplein te Oostende, slechts een beperkt aan-
tal rotondes waar het verkeer op de rotonde voor-
rang moet verlenen aan het verkeer dat de rotonde
oprijdt. De hierboven vermelde verkeersregel geldt
dus niet als algemene politiek gezien het beperkt
aantal rotondes die als dusdanig om veiligheids- en
doorstromingsredenen zijn gesignaliseerd.
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2, Bij. de Nationale Commissie voor het Wegverkeer
werd een voorstel voor vereenvoudiging van de sig-
nalisatie van de voorrangsregeling op rotondes ter
discussie voorgelegd. De huidige signahsatie voor
deze voorrangsregeling (Bl en B15) is inderdaad
niet optimaal. Een voorstel voor veralgemening van
de voorrangsregeling voor het verkeer op de roton-
de is eveneens aan de Nationale Commissie voor
het Wegverkeer ter discussie voorgelegd.

Vraag ni. 366
van 22 september 1994
van de heer F. VAN DEN EYNDE

Zeedijk Blankenberge -
kers

Toiletten voor rolstoelgebrui-

Op de zeedijk in Blankenberge zijn er geen toiletten
die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Heeft de
minister maatregelen genomen om dit kortelings te
verhelpen ?

Antwoord

Ik heb de eer het lid mede te delen dat het plaatsen
van toiletten voor rolstoelgebruikers op de zeedijk te
Blankenberge de bevoegdheid is van de gemeente.

Zij heeft immers tot taak de veiligheid, netheid en
goede orde op haar grondgebied te garanderen.

VraaglW.367
van 26 september 1994
van de heer H. SUYKERBU&

Duwvaartkanadl Oelegem-Zandvliet - Afbouw rèser-
vatiestrook

Vragen om meer duidelijkheid aangaande de reserva-
tiestrook voor het duwvaartkanaal Oelegem-Zandvliet
worden, haast stereotiep, beantwoord met de boutade
dat alles blijft zoals het is, want dat geeft blijk van
vooruitziend beleid.

Intussen zijn er eigenaars die meer dan 30 jaar onzeker
zijn over het statuut van hun gronden. Eigenlijk is dat
een onteigening zonder vergoeding.

Ik dring er bij de minister op aan deze zaak snel te
regelen. Bij mijn weten zijn de Antwerpse havenmid-
dens meer in de modemiseringswerken van het Al-
bertkanaal geïnteresseerd dan in duwvaart.

Als de plannen met de NMI3S  in verband met een
spoorreservering zijn gevorderd, kan de reservatie-
strook worden aangepast. Recentelijk had de gemeente
Stabroek te maken met die reservatiestrook, toen haar
plannen voor uitbreiding van een containerpark aldaar
door die strook werden gedwarsboomd.

De contentieux  is groot ; het duwvaartkanaalproject
wordt nergens nog in aanmerking genomen. Een totale
reserving is onrechtvaardig en het argument van de
vooruitziendheid is in dat verband haast hypocriet.

Kan de minister toezeggen zo vlug mogelijk te begin-
nen met de afbouw van de reservering ?

A n t w o o r d

Een goed planologisch beleid moet rekening houden
met de ontwikkelingen die zich in de toekomst kunnen
voordoen.

Dit houdt in dat opties worden genomen die deze toe-
komst vrijwaren hetgeen, wat de infrastructuur betreft,
het reserveren van gebieden betekent zodat achteraf
de infrastructuur eventueel kan worden gerealiseerd
tegen minimale maatschappelijke kosten.

Het is duidelijk dat hier het algemeen belang wordt
nagestreefd.  
In de gegeven omstandigheden kan dan ook enkel de
reservering voor het kanaal Oelegem-Zandvliet behou-
den blijven. Dit project is immers verbonden aan het
op 9.000 ton brengen van het Albertkanaal en de be-
perkte mogelijkheden van deze vaarweg in het vak
Wijnegem-Antwerpen. De technische noodzaak van
een goede aansluiting blijft zo bestaan en kan voor
Oelegem-Zandvliet worden ingevuld. Op heden zijn
echter de socio-economische randvoorwaarden voor
een effectieve uitvoering van het project niet vervuld.

Nochtans mag dit niet uitsluiten dat tezelfder tijd ook
wordt nagegaan welke de maximale mogelijkheden zijn
in het vak Wijnegem-Antwerpen en welke maatregelen
kunnen worden genomen om hier op middellange ter-
mijn (bv. planologische reserveringen) een verruiming
te verwezenlijken.

 

vrhlgnr.2
van 20 oktober 1994
van de heer J. DE MOL

Pr&inciale  Commissie; voor hrkeersveiligheid - Sa-
menstelling, activiteiten

Omdat de adviesgroep voor Verkeersveiligheid op de
Vlaamse Gewestwegen als adviesorgaan van Openbare
Werken, overstelpt wordt met vragen, werd besloten
in elke provincie een provinciale commissie voor Ver-
keersveiligheid te installeren. Deze commissies werden
op 1 mei operationeel.

1: Hoe werden deze commissies samengesteld ? Wie
zetelt in deze commissie ?

2. Wat zijn de voornaamste taken van deze provinciale
commissies ? Hoe werd de nieuwe taak van de ad-
viesgroep voor Verkeersveiligheid op de Vlaamse
Gewestwegen omschreven ?

3. Wat waren de belangrijkste activiteiten van deze
commissies gedurende de eerste zes maanden van
hun bestaan ? Door wie werden de commissies tij-
dens deze periode geconsulteerd ?

Antwoord

1. De Provinciale Commissies voor Verkeersveiligheid
(PCV) worden voorgezeten door de afdelingshoof-
den van de provinciale buitendiensten van de admi-
nistratie Wegeninfrastructuur en Verkeer (AWV)
of hun plaatsvervanger. In deze commissie zetelen
verder afgevaardigden van de plaatselijke rijkswacht
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en politie, van de betrokken gemeente; van het
federaal ministerie van Verkeer en Infrastructuur,
van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligiheid,
van de betrokken buitendienst AWV, van de Ver-
keerstechnische Dienst van de AWV, van de plaat-
selijke dienst van het bestuur Elektronica, Elektri-
citeit en Mechanica (BEEM) en voor zover provin-
ciewegen betrokken zijn, afgevaardigden van de be-
trokken provincie.

2. De PCV heeft volgende taken.

Ze voert onderzoeken uit en neemt zelf beslissingen
voor de volgende bijzondere maatregelen, gecatalo-
geerd als type A :

- kruispunten omvormen tot rotonde ;
- kruispunten fysisch aanpassen ten voordele van

voetgangers en fietsers ;
- eenvoudige wijzigingen in het wegbeeld zoals

lokale middenbermen, asverschuivingen, uitstul-
pingen van voetpaden, wegversmallingen, ver-
keersplateaus, . . . ;

- plaatsen van bi-flash-installaties ;
- verlichten van rotondes ;
- aanbrengen van alle inwendige verlichte signali-

saties met uitzondering van richtingssignalisatie.

De PCV volgt de genomen beslissingen op en eva-
lueert. De PCV onderzoekt probleemsituaties op
gewestwegen en eventueel op niet-gewestwegen.
Een andere taak bestaat in het onderzoeken en het
libeleren van voorstellen voor de bijzondere maatre-
gelen gecatalogeerd als type B :

- kruispunten en andere punten uitrusten met een
driekleurige lichtsignalisaties ;

- kruispunten, uitgerust met een driekleurige
lichtsignalisatie, omvormen tot rotonde ;

- zonale wijzigingen van een wegvak, voor zover
driekleurige lichtsignalisaties hierbij betrokken
zijn ;

- aanbrengen van wegverlichting, met uitzonde-
ring van de verlichting van rotondes ;

- aanbrengen van voorzieningen voor visueel ge-
handicapten ;

- aanbrengen van inwendig verlichte richtingsig-
nalisaties ;

- aanbrengen van signalisaties ‘- steeds gecombi-
neerd met punctuele verlichting - op niet-be-
veiligde voetgangersoversteekplaatsen ;

- aanbrengen van LED’s (licht emitterende dio-
de) ;

- aanbrengen van verkeerssignalisatie met veran-
derlijke aanduidingen.

De PCV maakt haar voorstellen tezamen met haar
motivatie voor beslissing over aan de Adviesgroep
voor Verkeersveiligheid op de Vlaamse Gewestwe-
gen (AWG).

De nieuwe taken van de AWG kunnen als volgt
omschreven worden :

- opstellen van technische richtlijnen en aanbeve-
lingen betreffende bijzondere maatregelen en
toezicht houden op eenvormige toepassing ervan
door de PCV’s ;

3.

cóördineren,  evalueren en bijsturen van’de act&
viteiten van de PCV’s ;
advies uitbrengen betreffende de bijzondere
maatregelen type B (aan haar overgemaakt door
de PCV’s) ;
advies uitbrengen over de bijzondere maatrege-
len type A wanneer hieromtrent geen consensus
wordt bereikt in de PCV’s.

-

-

-

De voornaamste consultanten van de PCV’s zijn de
gemeenten, de buitendiensten AWV, de Verkeers-
technische Dienst van de AWV en het federale mi-
nisterie van Verkeer en Infrastructuur. Volgende
activiteiten grepen plaats gedurende de eerste zes
maanden in de verschillende PCV’s.

West-Vlaanderen

Zes maal werd de PCV bijeengeroepen en 28 dos-
siers werden behandeld. In het totaal werden reeds
51 vragen voor advies ingediend. Nog een 25 dos-
siers zijn in voorbereiding of in heronderzoek.

Vlaams-Brabant

De PCV werd hoofdzakelijk geconsulteerd door ge-
meentebesturen. Van 18 gemeenten werden de dos-
siers besproken in de PCV.

Oost-Vlaanderen

Tweemaal werd de PCV bijeengeroepen en 18 dos-
siers werden behandeld.

Limburg

Tweemaal werd de PCV bijeengeroepen en 8 dos-
siers werden behandeld.

Antwerpen

Viermaal werd de PCV bijeengeroepen en 33 dos-
siers werden besproken. 

vraagnr.3
van 24 oktober 1994
van de heer F. DE MAN

Flui.steraffalt  - Planning

Ik verneem dat fluisterasfalt nu toch een interessant
alternatief vormt en dat her en der gedeelten van de
Vlaamse snelwegen met deze fluisterlaag worden be-
kleed.

Kan de minister mij meedelen welke deIén van ‘welke
snelwegen in de komende jaren aan de beurt zijn ?

Is de bevoegde administratie op de hoogte van de zwa-
re geluidsoverlast ter hoogte van de deelgemeenten
Houtem, Peutie en de Vilvoordse wijk Far West ?

Werden reeds metingen uitgevoerd ? Welke conclusies
trekt men daaruit ?

Antwoord

1. De hierna vermelde weggedeelten van autosnelwe-
gen zullen in de komende jaren worden bekleed met
een fluisterlaag :
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-
-
-
-
-
-
-
-
-

in
-
-
-
-
-
-
-
-
-

El9 (Mechelen-Antwerpen-Breda) : ter hoogte
van Edegem en Wilrijk
Rl (Kleine Ring om Antwerpen) : lste fase
E313 (Antwerpen-Luik) : tussen Zandhoven en
Geel
RO (Ring om Bmssel) : t.b.v. Wezenbeek-Op-
pem, Hoeilaart en tussen Holsbeek en Bertem
A2 (Leuven-Genk) : tussen Holsbeek en Ber-
tem
Al8 (Veurhé-Jabbeke) : lste fase
N357 (Roeselare-Waregem) : ter hoogte van
Wielsbeke : 2de fase
El7 (Antwerpen-Gent-Kortrijk) : ter hoogte
van Zwijnaarde-De Pinte
E40 (Brussel-Oostende) : tussen Gent en Aalst

1996

El9 : t.b.v. Willebroek en Mechelen
Rl : 2de fase
E313 : ter hoogte van Geel, Meerhout, Laakdal
en tussen Hasselt en Lummen
RO : ter hoogte van Groot-Bijgaarden, Wemmel
Al8 : 2de fase
N35 (De Panne-Gavere) : ter hoogte van Lich-
tervelde
N336 (Ieper-Warneton) : ter hoogte van Ieper,
Heuvelland
El7 : ter hoogte van Deinze, Kruishoutem
E40 : tussen Gent en Aalter

in 1997

- E313 : ter hoogte van Ranst, Zandhoven
- N203a (verbinding A7-A8 te Halle) : Halle

. - Al8 : 3de fase

2. De administratie is inderdaad op de hoogte van de
geluidsoverlast en heeft reeds geluidsmetingen uit-
gevoerd. Ter hoogte van de deelgemeenten Houtem
en Peutie is momenteel langs de E19, rijrichting
Brussel, een geluidsscherm in opbouw met een leng-
te van 880 m en een hoogte variërend tussen 3 en
4 m. Ter bescherming van de deelgemeente Peutie
en de wijk Faubourg (in plaats van) Far West zijn
momenteel langs de Woluwelaan groenaanplantin-
gen gestart.

vraag nr. 5
van 21 oktober 1994
van de heer A. VFXLINI)EN

Achtergelaten autowrakken op de A2 - Verhaal op de
eigenaars

In de krant Gazet van Antwerpen van zaterdag 30 juli
1994, meer bepaald in de rubriek Vlaams-Brabant,
wordt de aanbesteding voor nieuwe asfalt op de A2-au-
tosnelweg tussen Holsbeek en Heverlee meegedeeld.
Het artikel eindigt evenwel als volgt :

“Bij Openbare Werken merkt men op dat er de laatste
maanden steeds meer autowrakken langs de autosnel-

weg worden achtergelaten. Dat levert een bijkomende
last op, want de autowrakken zijn niets meer waard.
De overheid draait op voor de sleepkosten. In de regie-
posten van Bertem staan er steeds een aantal wagens
op de eigenaars te wachten die meestal niet komen
opdagen.”

1.

2.

Strookt dit krantebericht, voor wat het aangehaalde
betreft, met de waarheid ?

Zo ja, welke maatregelen heeft de minister getrof-
fen om de eigenaars van deze achtergelaten auto-
wrakken te laten opsporen, de kosten van het weg-
slepen op hen te laten verhalen en in voorkomend
geval een beroep op het gerecht te doen ?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag deel ik het lid mee dat er
langs de autosnelwegen inderdaad verscheidene achter-
gelaten voertuigen worden aangetroffen. Daarbij
wordt nagegaan of het om indentificeerbare voertuigen
gaat, om gestolen wagens ofwel achtergelaten wrak-
ken. Daarbij wordt meermaals vastgesteld dat het om
buitenlandse voertuigen gaat.

Het is de taak van de administratie om deze voertuigen
weg te slepen, conform de onderrichtingen die ter zake
zijn uitgevaardigd in het teken van de verkeersveilig-
heid. Vervolgens wordt nagegaan of de rechtmatige
eigenaar kan worden opgespoord. Bij positief gevolg
wordt de eigenaar aangeschreven met het verzoek zijn
voertuig af te halen en de sleepkosten te betalen. In-
dien evenwel de eigenaar niet kan worden achterhaald
wordt een proces-verbaal opgemaakt tegen onbeken-
den teneinde te pogen de eigenaar van het voertuig op
te sporen. Indien binnen een termijn van 6 maanden
geen enkel spoor wordt teruggevonden, worden deze
achtergelaten voertuigen via het bestuur der Domeinen
verkocht om zo de sleepkosten te kunnen recupereren.

vraag nr. 18
van 3 november 1994
van de heer P. BREYNE

N8 Ieper-Veurne :  Iferkeersveiligheid

In het recente verleden waren talrijke verkeersongeval-
len te betreuren langs de N 8 Ieper-Veurne, veelal in
de kom van de doorsneden dorpen : Brielen, Elverdin-
ge, Woesten,  Oostvleteren, Hoogstrade, en dit helaas
meermaals met dodelijke gevolgen.

Het verder aanvaarden van het zwaar goederentrans-
port door deze enge dorpscentra is uiterst moeilijk en
moreel onverantwoord. Daarenboven wordt het veilig-
heidsprobleem nog verscherpt door de vermenging, in
dit agrarisch gebied, van het normaal verkeer met het
traagrijdend landbouwverkeer.
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In !ièt verlgden werden door diverse instanties meerde-
re studies ondernomen, maar deze leidden niet tot
volwaardige alternatieven. Recente werken in de voor-
noemde dorpskommen hebben op het vlak van de ver-
betering van de veiligheid geen enkele oplossing ge-
bracht.

AIltwoocd

Het rollend driejarenprogramma 1995-1997 vermeldt
inderdaad voor het jaar 1996 herinrichtingswerken
langs de gewestweg N406 in Dendermonde.

Snelheidsbeperkende maatregelen worden onvoldoen-
de nageleefd en gecontroleerd.

Meer en meer groeit in de streek de overtuiging dat
de enige duurzame oplossing erin bestaat de A 19 tus-
sen Ieper en Veurne te realiseren zoals opgenomen in
het gewestplan voor de betrokken regio. Hiervoor plei-
ten in de eerste plaats argumenten van verkeersveilig-
heid, naast (maar belangrijker dan) overwegingen van
economische aard.

1.

2.

3.

4.

De geplande werken betreffen lokale wijzigingen
van het wegprofiel en herinrichtingswerken aan
kruispunten. Het materialiseren van sommige weg-
vernauwingen die thans zijn aangeduid met marke-
ringen, wordt overwogen.

De werken zijn te situeren tussen de kruispunten
Mechelse Poort en De Handwijzer, dit is een weg-
vak waarop relatief veel verkeersongevallen worden
vastgesteld.

Welke concrete maatregelen heeft de minister ter zake
genomen ?

Volgens de huidige vooruitzichten zijn de werken
uit te voeren in de zomer van 1996, doch een juiste
timing is nog niet bekend.

Antwoord
Een aanpassing van de bestaande fietsvoorzieningen
is niet gepland, doch kan in de studie nog worden
onderzocht.

Op de N8 Ieper-Veurne werden werken uitgevoerd in
de doortochten van Woesten (in 1992-1993) en Brielen
(1992). Langs beide uiteinden van voornoemde door-
tochten werd een poorteffect gecreëerd en werden in-
frastructurele ingrepen uitgevoerd om het verkeer te
vertragen en de verkeersleefbaarheid te verhogen. De-
ze infrastructurele maatregelen hebben blijkbaar nog
onvoldoende effect daar ze niet genoeg worden onder-
steund door snelheidscontroles van de politiediensten.

vraag nr. 24
van 9 november 1994
vau de heer J. DE MOL

Fysisch programma ,, Wegeninfrastructuur”  - N47 Sint-
Gillis-Dendermonde

Blijkbaar is een repressieve aanpak noodzakelijk om
het agressief rijgedrag van sommige weggebruikers te
remediëren.

In het fysisch programma 1995 wordt onder de rubriek
“doortochten” (Leefbaarheidsprojecten) pas in 19%
50 miljoen uitgetrokken voor het doortochtenproject
aan de N47 in Sint-Gillis-Dendermonde.

In verband met de vraag naar een concrete beslissing
betreffende de Al9 verwijs ik naar de antwoorden op
de vraag nr. 95 van 12 januari 1994 van de heer M.
Capoen.

1. Welke werken worden precies uitgevoerd ?

2. Waar en over welke afstand worden de werken pre-
cies uitgevoerd ?

3. Welke timing is voor deze werken vooropgesteld ?

vraag nr. 19
van 9 november 1994 Antwoord
van de heer J. DE MOL

Fysisch programma “Wegeninfrastructuur”  - N406
Dendermonde

Het programma “Leefbare doortochten” waarvan jaar-
lijks een aantal uitgevoerd worden heeft als opzet “we-
gen aanpassen aan de omgeving in de bebouwde kom”.

In het fysisch programma 1995 wordt 8 miljoen frank
uitgetrokken in 1996 voor herinrichtingswerken aan de
N406 in Dendermonde.

1. Welke werken worden precies uitgevoerd ?

1. Als aandeel van het gewest hierin zal dit voomame-
lijk neerkomen op het herstellen van het wegdek
en de herinrichting van de weg teneinde een hogere
verkeerveiligheid aan de verkeersdeelnemers en een
betere leefbaarheid voor de aanwonenden te verze-
keren.

2. Waar en over welke afstand worden deze werken
uitgevoerd ?

3. Welke timing is voor deze werken vooropgesteld ?

Aangezien dergelijke projecten aan een geëigende
overleg- en inspraakprocedure worden onderwor-
pen kunnen vooralsnog geen precieze gegevens
daaromtrent worden verstrekt.

4. Gp welke manier werden voorzieningen voor fiet- 2. De werken zijn te situeren tussen de grens met
sers opgenomen in de plannen ? Wordt in een apart Lebbeke en het kruispunt met de Emmanuel Hiel-
fietspad voorzien ? straat.
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3. De timing zal afhangen van riolering+ en*coll@ctor-
werken die eveneens langs dit wegvak zijn gepland.

Vraag nr. 29
van 9 november 1994
van de heer J. DE MOL

Fysisch programma “Wegeninfrastructuur”  - Arron-
dissement Dendermonde

1. Welke wegeninfrastructuurwerken worden in 1995
in het arrondissement Dendermonde uitgevoerd ?

2. Over welk soort werken gaat het ?

3. Welk bedrag is voo; ieder van deze werken uitge-
trokken ?

Antwoord

De uitvoering van volgende wegeninfrastructuurwer-
ken voor het jaar 1995 is gepland voor het arrondisse-
ment Dendermonde.

A. Reeds aanbestede werken, waarvan de uitvoering
in 1995 wordt gestart

1. N47 : Asse-Lokeren.
Herinrichting van 2 kruispunten tot rotonde in de
omgeving “Veldeken” te Zele.
Kostprijs : 51.617.325 frank.

2. N9 : vak Aalst-Gent.
Herstellingswerken tussen de afstandspunten 41,8
en 42,4 te Wetteren.
Kostprijs : 12.480.697 frank.

3. N470 : Grembergen-Hamme.
Herstelling van de Damstraat te Hamme (met riole-
ringswerken ten laste van de gemeente).
Kostprijs voor het deel ten laste van het Vlaamse
Gewest : 15.827.572 frank.

4. N47 : Asse-Lokeren.
Aanleggen van een overlay in KWS-materialen.
Kostprijs : 9.642.398 frank.

5. N467 : Schoonaarde-Overmere.
Herinrichting van het centrum van Berlare.
Kostprijs voor het deel ten laste van het Vlaamse
Gewest : 16.764.752 frank.

6. El7 en E40.
Aanleg toegangsweg + bouwput voor assenwegers
te Wetteren en te Kalken.
Kostprijs : 5.711.515 frank.

B) Werken gepland in het investeringsprogramma
1995

De mogelijkheid om met de ‘uitvoering van deze
werken te starten in 1995 hangt af van de reële aanbe-
stedingsdata :

1. E40: Brussel-Oostende / N42 : Wetteren-Ger-
aardsbergen.
Herinrichting van het toegangscomplex te Wette-
ren.
Fase 1 : bouw van 2 bruggen over de autosnelweg
E40.
Uitgetrokken bedrag : 70 miljoen frank.

2.

3.

N462 : Wetteren-Zottegem-Brakel.
Herinrichting van de doortocht te Massemen.
Uitgetrokken bedrag : 40 miljoen frank.

N41 : vak Oudegem-Aalst.
Omlegging te Gijzegem. (Deels op grondgebied
Dendermonde).
Uitgetrokken bedrag lste fase : 80 miljoen frank.

C) Het programma voor onderhouds- en herstellings-
werken in 1995 is momenteel in opmaak.

Vraag nr. 37
van 9 november 1994
van mevrouw L. NEL&VAN LIEDEKERKE

Aanleg fietspaden langs de N460, vak Haaltert-Terjoden
- Stand van zaken

Is de aanbesteding van bovengenoemde werken inder-
daad gebeurd in de afgelopen maand oktober, zoals
gepland was in het fysisch programma 1994 ?

Wanneer beginnen de werken en wanneer moeten ze
voltooid zijn ?

Is het niet raadzaam de desbetreffende plannen op
voorhand ter inzage te leggen ?

Antwoord

1.

2.

3.

De werken werden aanbesteed op 29 november
1994.

De uitvoering zal vermoedelijk starten in het voor-
jaar van 1995. De verwachte uitvoeringstermijn be-
draagt 150 werkdagen.

Er is voorafgaandelijk overleg gepleegd met het ge-
meentebestuur en, voor de verkeersregeling tijdens
de werken, met de rijkswacht.

Een georganiseerde raadpleging van het publiek is
slechts gepland voor een aantal wel omschreven
doortocht-projecten waartoe dit project niet be-
hoort.

Dit belet echter niet dat op aanvraag inzage van de
plannen mogelijk is.

Vraag nr. 38
van 9 november 1994
van mevrouw L. NELIS-VAN  LIEDEKERKE

Gewestplan Aalst-Niriove-Geraardsbergen-Zottegem -
Gedeeltelijke herziening

In haar persmededcling van 19 oktober 1994 zegt de
Vlaamse regering dat zij, op voorstel van de Vlaamse
minister van Ruimtelijke Ordening Kelchtermans, het
gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem
gedeeltelijk in herziening heeft gesteld.

Over welke infrastructuurwerken gaat het hier ?

Welke zijn de tracés die opgenomen zijn in het drieja-
renprogramma van het bestuur der Wegen ?

Over welke tracés bc<taat discussie ?
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Antwoord

Het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het
gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem
voor infrastructuurwerken heeft betrekking op :

1. reeds gerealiseerde wegeninfrastructuur, namelijk :

-’ de N42 ten noorden van Zottegem en tussen
Steenhuize en Geraardsbergen ;

- de verbinding N45-N28 Ninove-Aalst ;

- de N460 tussen Voorde en Idegem ;

- de noordelijke omleiding op de N495 in Ge-
raardsbergen ;

- de verbinding Denderleeuw-Teralfene (N208).

2. beperkte trace-verschuivingen, namelijk :

- voor de omleiding in Gijzegem op de N41 ;
- op de N42 in Wijnhuize ;

- het nog aan te leggen gedeelte van de N42 ten
noorden van Geraardsbergen (wordt hoofdver-
keersweg in plaats van snelverkeersweg).

3. niet meer behouden tracés, namelijk :

- de nieuwe toegangsweg van Zottegem als ont-
dubbeling van de N462 ;

- de ontdubbeling van de N464 tussen Sint-Lie-
vens-Esse en Herzele alsook de omleiding in
Herzele ;

- de noordelijke omleiding van Geraardsbergen
(N495) tussen de N42 en de N45 in Deftinge ;

- de ontsluitingsweg tussen Denderleeuw en de
N43 ;

- de snelverkeersweg ten westen van Geraardsber-
gen.

In het driejarenprogramma van het bestuur der Wegen
zijn opgenomen (zie punt 2 hiervoor) :

- de omleiding in Gijzegem
le fase 1995 - 80 miljoen frank
2e fase 1996 - 90 miljoen frank,

- de N42 in Wijnhuize
le fase kunstwerken 1994 - 32,8  miljoen frank
2e fase 1995 reserveprogramma - 130 miljoen
frank.

Het openbaar onderzoek zal uitwijzen over welke
tracés nog discussie bestaat.

Vraag nr. 41
van 14 november 1994
van de heer J. DE MOL

Vertaling actieprogramma’s Agenda 21 - Middelen,
besteding, bestemming

Hoofdstuk 33 van Agenda 21 behandelt de financiering
van Agenda 21. Volgens Unced hebben de ontwikke-
liugslanden voor de uitvoering van de in

Agenda 21 opgesomde activiteiten gedurende de perio-
de 1993-2000 jaarlijks meer dan 600 miljard dollar no-
dig. Van dit bedrag moet de internationale gemeen-
schap 125 miljard dollar bijeenbrengen.

De Vlaamse omzetting van Agenda 21 vraagt echter
ook een aantal financiële inspanningen.

1.

2.

3.

Welke financiële middelen werden tot nog toe vrij-
gemaakt en besteed aan de omzetting van de doel-
stellingen van Agenda 21 naar de beleidsterreinen
van de minister ?

Waaraan werden deze middelen besteed ?

Welke middelen voor de omzetting van Agenda 21
worden in zijn begroting voor 1995 uitgetrokken ?
Waarvoor zijn ze bestemd ?

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

Antwoord

In antwoord op zijn vraag deel ik het lid mee dat hem
een gecoördineerd antwoord zal worden bezorgd door
de heer N. De Batselier, Vlaamse minister van Leefmi-
lieu en Huisvesting.

Vraag nr. 42
van 14 november 1994
van de heer J. VAN EETVELT

A12lN16  - Files

Tijdens de piekuren ontstaan er steeds langere files op
de Al2 ter hoogte van de N16, richting Brussel. Niet
alleen is de uitrit tijdens deze uren steeds overvol, ook
op de Al2 zelf schuift het verkeer dat de Al2 wil
verlaten ter hoogte van de N16 langzaam aan.

1.

2.

3.

Acht de minister een capiciteitsuitbreiding van de
uitrit een oplossing, mede in het licht van de steeds
groeiende verkeersdrukte ?

Zo ja, is dit probleem misschien reeds in studie bij
de administratie ?

Indien de administratie de aangelegenheid bestu-
deert, is er dan reeds uitzicht op een opname van
het dossier in het rollend driejarenprogramma ?

Antwoord

Het in de vraag geschetste probleem is reeds lang be-
kend en in onderzoek. Er werden reeds diverse pogin-
gen ondernomen en voorstellen gedaan om de situatie
te verbeteren, tot op heden zonder voldoende resul-
taat.

Dagelijks gebruiken ongeveer 9.500 voertuigen deze
uitrit. Het totaal aantal voertuigen per dag op de Al2
richting Brussel juist voor de uitrit, bedraagt 25.000.
Van de voertuigen die gebruik maken van de uitrit
neemt ongeveer 15 percent de richting Willebroek en
de overige 85 percent richting Temse. Het is vooral
omwille van de moeilijke oversteekbaarheid van de
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N16 ter pIaatse van tle a&istiting’v&  d&dt&dat  de
voertuigen richting Willebroek worden opgehouden en
daardoor de verkeersafwikkeling op de uitrit vertra-
gen.

Na de openstelling van de Ring van Willebroek medio
‘95 wordt een lichte vermindering (+ 12 percent) ver-
wacht van het verkeer op de bewuste uitrit. Vooral de
voertuigen met bestemming Willebroek-Mechelen, die
de meeste vertraging veroorzaken, zullen grotendeels
uit de file verdwijnen. Er wordt derhalve verwacht dat
dan de afwikkeling van de dagelijkse file vlotter zal
verlopen.

Eventueel kan de stockagecapaciteit van de uitrit wor-
den verhoogd door het uitvoeren van wegenwerken.
De noodzaak van dergelijke maatregel zal echter wor-
den ingeschat op basis van de evaluatie van de toestand
na openstelling van de Ring van Willebroek.

De adequate oplossing van het probleem dient echter
niet zozeer te worden gezocht in een capaciteitsuitbrei-
ding van de uitrit, maar wel in een verbetering van de
verkeersafwikkeling op het kruispunt van de uitrit met
de N16. Een voorstel tot herinrichting van dit kruispunt
in combinatie met het kruispunt N16/N17 werd reeds
opgemaakt en besproken met de gemeentebesturen
van Willebroek en Puurs in 1991. Wegens verzet van
beide besturen werd niet overgegaan tot de uitvoering.
Ondertussen hebben ze hun standpunt herzien, en kon
derhalve het project opgenomen worden in het indica-
tief driejarenprogramma 1995-1997. Voor 1996 is een
bedrag van 45 miljoen frank uitgetrokken.

vraag nr. 43
van 14 november 1994
van de heer J. VAN EETVELT

Verkeerslichten N16 - Stand van zaken

Enkele jaren geleden zegde de toenmalige Vlaamse
minister van Openbare Werken en Verkeer toe om op
de N16 een groene golf van verkeerslichten te installe-
ren, zodat het autoverkeer er met een relatief matige
en veilige snelheid een vlotte doorstroming zou krijgen.

1.

2.

Wordt deze zaak nog of reeds bestudeerd door de
administratie ?

Zo ja, hoever is het dossier gevorderd ? Is er enig
zicht op een administratieve afwerking van het dos-
sier ? Zo ja, wanneer mag de realisatie van dit bij-
zonder nuttige project worden verwacht ?

Antwoord

Op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen
zijn er op de N16 momenteel 4 kruispunten die uitge-
rust zijn met een driekleurige sigualisatie, te weten :

in Sint-Niklaas : 1. kruispunt Parklaan-Moerland-
straat ;

2. kruispunt ParkláanN70  (tunnel) ;

in Temse : 1. kruispunt Hoogkamerstraat ;’
2. kruispunt Doornstraat-Gasthuisstraat.

Voor het kruispunt Parklaan-N70 is een rotonde ge-
pland. Bovendien ligt daar een tunnel voor het recht-

doorgaande verkeer, zodat een mogelijke coördinatie
met het kruispunt Parklaan-Moerlandstraat geen zin
heeft. De onderlinge afstand tussen de andere kruis-
punten is dermate groot (meer dan 1.500 m), dat een
coördinatie geen zin heeft.

Op deze kruispunten zijn wel verkeersafhankelijke
driekleurige installaties geplaatst. Bovendien wordt het
kruispunt ter hoogte van de Hoogkamerstraat binnen-
kort uitgerust met driekleurige pijllichten langs de N16,
zodanig dat het linksafslaan conflictvrij kan gebeuren.

Op het grondgebied van de provincie Antwerpen tus-
sen de Schelde en de Al2 zijn verschillende kruispun-
ten uitgerust met verkeerslichten. Het kruispunt N16-
Broekstraat zal worden gecoördineerd met het kruis-
punt Nló-Vitsdam wanneer dit laatste wordt uitgerust.
Het kruispunt Nló-Klein Mechelen is nu reeds gecoör-
dineerd met het kruispunt N16Lodderstraat. De kruis-
punten N16-Kleine Amer en N16-Upjohn (Lichter-
straat) zijn te ver van elkaar gelegen opdat coördinatie
nog zinvol zou zijn : op deze soort weg is een tussen-
afstand van 900 a 1.100 m de bovengrens. De kruispun-
ten N16-Pullaer en N16-N17 dienen nog te worden
gecoördineerd. De daartoe nodige plannen zijn in op-
maak, zodat de realisatie in de eerste helft van 1995
verwacht mag worden.

vraag nr. 49
van 22 november 1994
WUI de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Sonja en Karel-campagne - Werkwijze, kosten

Kan de minister meedelen hoeveel de kosten bedragen
van de recente campagne om automobilisten ertoe aan
te zetten de wagen thuis te laten ?

Welk reclamebureau werd belast met de uitwerking
van de campagne ?

Gebeurde dit na een openbare aanbesteding ?

Antwoord

De Sonja en Karel-campagne is een onderdeel van een
grotere info- en sensibiliseringscampagne die momen-
teel loopt tot maart 1995 onder de titel Veilige Wegen
in Vlaanderen. Hierin komen thema’s aan bod zoals
de Vlaamse Wegentelefoon, de netheid, het wagenge-
bruik en de wegenwerken.

Sonja en Karel horen thuis bij het onderdeel wagenge-
bruik, dat liep tijdens de maand november 1994. Op
320 borden langs de snelwegen en de grote gewestwe-
gen werden grote affiches aangebracht (kostprijs
750.000 frank exclusief BTW) en daarnaast werd via
radio en TV een regeringsmededeling over dit onder-
werp uitgezonden (kostprijs 850.000 frank exclusief
BTW
De opdracht voor de totale campagne werd toegewe-
zen via een algemene offerte. Uit een evaluatie door
een deskundige jury, bestaande uit ambtenaren van de
departementen LIN en COO, kwam het bureau Slan-
gen & Partners uit Hasselt als beste naar voren en dit
volgens vooraf in de offerte bepaalde gunningscriteria.
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vrmg nr. 55 
van 24 november 1994
van de heer J. VAN EETVELT

Tuchtregeling gemeentepersoneel - Terugzetting in
rang

Artikel 283 van de gemeentewet bepaalt als tuchtstraf
in de terugzetting in rang.

Kan in het kader van bovenvermelde tuchtregeling de
toekenning van een lagere weddeschaal in dezelfde
graad (in het kader van de functionele loopbaan) even-
eens als terugzetting in rang worden beschouwd ?

Antwoord

Artikel 286 van de nieuwe gemeentewet geeft een de-
finitie van wat onder de tuchtstraf terugzetting in graad
(en niet terugzetting in rang zoals het lid verkeerdelijk
in zijn vraag stelt), moet worden verstaan.

In het eerste lid stelt dat artikel dat de terugzetting in
graad bestaat “in de toekenning van een graad waaraan
een lagere weddeschaal verbonden is of die in de hiër-
archie een lagere rang inneemt”.

Een terugzetting in graad impliceert dus de toekenning
van een nieuwe, lagere graad, en een vermindering
van wedde, zodat de betrokkene al zijn rechten en
aanspraken die verbonden waren aan zijn vroegere
graad verliest, maar alle rechten verkrijgt die verbon-
den zijn aan zijn nieuwe graad, inclusief het recht op
bevordering volgens de op die graad toepasselijke re-
gels.

In het statuut van het rijkspersoneel, waarnaar bij de
parlementaire voorbereiding van titel XIV van de nieu-
we gemeentewet uitdrukkelijk werd verwezen wat de
invoering van de tuchtstraf de terugzetting in graad
betreft, wordt onder 5 van artikel 77 gesteld dat de
terugzetting in graad bestaat in de toekenning van een
graad van dezelfde rang met een lagere weddeschaal,
of van een graad van een lagere rang die in hetzelfde
of in een lager niveau is ingedeeld”, zodat, wat het
rijkspersoneel betreft, de tuchtstraf van de terugzetting
in graad inderdaad zou kunnen bestaan in de toeken-
ning van een lagere weddeschaal in dezelfde graad.

De gemeenschappelijke krachtlijnen voor een samen-
hangend personeelsbeleid in de lokale en regionale
besturen vermelden het begrip rang niet. Dit zou trou-
wens niet passen in het streven naar een vereenvoudi-
ging van de hiärarchie. De tuchtstraf van terugzetting
in de graad kan er dus enkel in bestaan dat de betrok-
kene teruggezet wordt in een lagere graad. Dit houdt
in dat een in graad teruggezet personeelslid de functio-
nele loopbaan van zijn nieuwe graad vanaf de eerste
schaal moet doorlopen.

vnlag nr. 58
van 25 november 1994
van de heer J. CAUDRON

Wegenwerkenkrant - Van aanbesteding tot versprei-
ding

1. Door wie, hoe (wijze van aanbesteding) en aan wie

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

werden de redactie en de produktie van de brochure
Wegenwerkenkrant gegund ?

Welke aannemers werden er aangeschreven ?
Hoe werd de keuze van de aannemers aan wie de
opdracht werd gegund, gemotiveerd ?
Op welke datum ving de opdracht aan en op welke
datum zal ze eindigen ?
Is in de overeenkomst in de mogelijkheid voorzien
om de opdracht te verlengen en zo ja, welke zijn
de modaliteiten ?
Welk bedrag werd voor de uitvoering van de op-
dracht vastgelegd en op welk artikel van de begro-
ting werd de vastlegging uitgevoerd ?
Welke leveringen en diensten zijn in de opdracht
begrepen ?
Op hoeveel exemplaren wordt de brochure gedrukt
en aan welke instanties wordt ze bezorgd ?
Door wie en op wiens kosten wordt de brochure
verdeeld, in het geval de verdeling niet begrepen is
in de opdracht ?

Antwoord

1. De Wegenwerkenkrant is een onderdeel van een
grote info- en sensibiliseringscampagne die tot
maart 1995 loopt onder de titel ,,Veilige wegen in
Vlaanderen”. Hierin komen thema’s aan bod zoals
de Vlaamse Wegentelefoon, de netheid, het wagen-
gebruik en ook de wegenwerken.

De toewijzing van de totale campagne gebeurde
door de secretaris-generaal van het departement
Leefmilieu en Infrastructuur via een algemene of-
ferte-aanvraag aan de firma Slangen & Partners uit
Hasselt.

2. De oproep was algemeen en gebeurde zowel in het
Bulletin der Aanbestedingen als in het Europees
Publikatieblad.

3. De toewijzing gebeurde na evaluatie door een des-
kundige jury, bestaande uit ambtenaren van de de-
partementen LIN en CO0 en dit volgens vooraf in
de offerte-aanvraag bepaalde gunningscriteria.

4. De opdracht loopt van april 1994 tot en met maart
1995.

5. De opdracht wordt niet verlengd. Inmiddels is een
nieuwe algemene offerte-aanvraag uitgeschreven,
conform de vorige procedure. Daarin komen drie
thema’s aan bod, die gevisualiseerd zullen worden
tijdens de periode april-december 1995.

6. De campagne is toegewezen voor een totaal bedrag
van 33.964.734 frank en werd vastgelegd op II A
91.91 van DAB VIF/1994.

7. Conform de offerte-aanvraag werd een strategisch
en creatief voorstel gevraagd voor het voeren van
een info- en sensibiliseringscampagne rond Veilige
wegen in Vlaanderen. Zowel het voorstel als de
concrete uitwerking ervan via allerlei communica-
tiemiddelen (radio, TV, brochures, affiches, e.d.)
waren voorwerp van de opdracht.
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8. De brochure wordt gedrukt op 300.000 exemplaren
en om de drie maanden gratis verspreid via tanksta-
tions, wegrestaurants, bibliotheken, overheidsin-
stellingen, vervoersondernemingen enz. 40.000
mensen en bedrijven die sterk bij vervoer betrokken
zijn, krijgen de krant zelfs op naam toegezonden.

9. De verdeling is begrepen in de opdracht.

vraag nr. 60
van 25 november 1994
van de heer J. CAUDRON

Brochure Vlaanderen in Beweging - van aanbesteding
tot verspreiding

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Door wie, hoe (wijze van aanbesteding) en aan wie
werden de redactie en de produktie van de brochure
Vlaanderen in Beweging gegund ?

Welke aannemers werden er aangeschreven ?

Hoe werd de keuze van de aannemer aan wie de
opdracht werd gegund, gemotiveerd ?

Op welke datum ving de opdracht aan en op welke
datum zal ze eindigen ?

Is in de overeenkomst in de mogelijkheid voorzien
om de opdracht te verlengen en zo ja, welke zijn
de modaliteiten ?

Welk bedrag werd voor de uitvoering van de op-
dracht vastgelegd en op welk artikel van de begro-
ting werd de vastlegging uitgevoerd ?

Welke leveringen en diensten zijn in de opdracht
begrepen ?

Op hoeveel exemplaren wordt de brochure gedrukt
en aan welke instanties wordt ze bezorgd ?

Door wie en op wiens kosten wordt de brochure
verdeeld, in het geval de verdeling niet begrepen is
in de opdracht ?

Antwoord

1. De toewijzing van de opdracht gebeurde via een
beperkte offerteaanvraag. Na beoordeling van de
ingezonden offertes heeft de secretaris-generaal van
het departement Leefmilieu en Infrastructuur het
bureau Slangen & Partners uit Hasselt aangewezen
en de opdracht gegeven.

2. Er werden in totaal 12 bureaus aangeschreven,
waarvan u een lijst in bijlage vindt.

3. De uiteindelijke keuze werd bepaald via vooraf in
de offerte aangegeven gunningscriteria, zijnde het
bedrag van de offerte (prijslkwaliteitverhouding  van
het aangeboden produkt), de financiële en beroeps-
waarborgen van de inschrijvers, de uitvoeringster-
mijn, de technische kwaliteit van reeds gerealiseer-
de drukwerken door de inschrijver, de vormelijke
en inhoudelijke benadering uitgedrukt in een indie-
ningsdossier en tenslotte de in de offerte gedane
suggesties.

4.

5.

6.

7.

8.

De huidige opdracht loopt over in totaal 9 num-
mers, met een periodiciteit van 3 maanden. Het
eerste nummer dateert van februari 1993, het laatste
nummer is gepland voor februari-maart 1995.
De huidige overeenkomst wordt niet verlengd. Er
is, in samenspraak met de inspecteur van Financiën,
een nieuwe beperkte offerteaanvraag uitgeschreven
voor 4 nummers die zullen verschijnen in juni, sep-
tember en december 1995 en maart 1996.
De totale kostprijs bedraagt per editie 1.371.851
frank, d.w.z. 68,6 frank per exemplaar, inclusief
verzendklaar maken en verzendkosten. Het bedrag
wordt aangerekend op artikel II A91.91-Vlaams  In-
frastructuurfonds.
+ 9. De opdracht omvat de volgende onderdelen :
opstellen van een concept van tijdschrift, redactie
en hoofdredactie van het blad, coördinatie van de
produktie, aanmaak en redactie van foto’s en illu-
straties, ontwerp van de vormgeving, opmaak en
zetwerk, fotogravure, druk en afwerking en tot slot
verzending.
Vlaanderen in Beweging wordt gedrukt in een opla-
ge van 20.000 exemplaren.
De oplage van het tijdschrift Vlaanderen in Bewe-
ging is vastgesteld op basis van een vooraf opgestel-
de lijst van personen, die o.i. op de hoogte moeten
gehouden worden van belangrijke beslissingen bin-
nen het departement Openbare Werken.
Het wordt gratis verzonden aan :
- journalisten
- culturele centra
- kamers van koophandel
- kamers voor ambachten en neringen
- openbare bibliotheken, zowel gemeentelijke, pro-

vinciale als wijkbibliotheken
- gemeentesecretarissen
- hogere ambtenaren overheid
- hogere ambtenaren parastatalen
- ministeries
- burgemeesters
- ministers van state
- provincieraadsleden
- universiteiten en hogescholen
- volksvertegenwoordigers
- senatoren
- Vlaamse leden Europees parlement
- intercommunales
- middelbare scholen
- provinciegouverneurs
- schepenen voor openbare werken
- bedrijven met +5 werknemers voor wegenbouw

en aanverwante beroepen.
Daarnaast achten wij het ook opportuun een exem-
plaar gratis te bezorgen aan alle medewerkers van
de administratie Openbare Werken, ruim 5.000 in
totaal.

Vraag nr. 61
van 25 november 1994
vau de heer H. DE CR00

N60 in Ronse - Omlegging en verbinding met Waalse
Gewest

In het lokale weekblad AZ van 16 november 1994
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lees ik dat de minister de CVP-voorzitter Guy Heylens
in Ronse aanschreef om te melden dat de sedert jaren
uitgestelde omlegging van de belangrijke N60 in Ronse
voor het jaar 1997 zou zijn verwezenlijkt.

Hiervoor zouden op onomkeerbare wijze bedragen zijn
vastgelegd : 120 miljoen in 1995, 80 miljoen in 1996,
100 miljoen en 750 miljoen ( ?) in het jaar 1997. De
totale kosten, die jaarlijks oplopen door de werken uit
te stellen, zouden dus 1.050.000.000 frank bedragen.

De uiterst gevaarlijke situatie van de doortocht in Ron-
se waar het zwaar verkeer niet kan worden geweerd
enerzijds, en de bijna onmogelijke toegang tot het in-
dustrieterrein anderzijds, maken de afwerking van de
N60 levensnoodzakelijk voor Zuid-Oost-Vlaanderen.

Dit des te meer daar Henegouwen door een dubbele
subsidiëring - van het Waalse Gewest en de Europese
Unie - over een 10 à 12 miljard vers geld per jaar
gedurende 5 jaar, zal kunnen beschikken. De afwer-
king van de A8 zal één van de gevolgen zijn.

Kan de minister mij dan ook bovenvermelde cijfers
bevestigen, met de timing die eraan is gekoppeld ?

En kan hij mij verzekeren dat de omlegging van de
N60 beëindigd zal zijn eind 1997 ?

Antwoord

De noodzaak van de omlegging van Ronse, voor de
verkeersafwikkeling maar nog meer voor de verkeers-
veiligheid, is mij bekend. In het Vlaamse Gewest zijn
er echter nog tal van dergelijke dringende infrastructu-
rele ingrepen nodig. Daarom heb ik in het voorjaar
van 1994 een globaal Vlaams Infrastructuurplan (VIP)
uitgewerkt. Hierin wordt, wat de wegeninfrastructuur
betreft, naast een jaarlijks minimaal noodzakelijk pro-
gramma (veiligheidswerken met structureel onder-
houd, leefbaarheidswerken en fietspaden) nog een
strategisch programma opgesteld dat te realiseren is
binnen de 5 jaar. Het omvat naast de projecten van
bovenregionaal belang (bv. de afwerking van de A18-
autosnelweg, ontsluiting Zeebrugge, Grote Ring om
Gent, de omvorming tot autosnelweg van de N49 (Ant-
werpen-Zelzate-Knokke) en van de Al2 (Brussel-
Boom-Antwerpen), de verbetering van de toegangswe-
gen tot de haven van Antwerpen, . ..) ook de meer
regionale projecten, die dikwijls om reden van ver-
keersveiligheid en -leefbaarheid, even noodzakelijk
zijn. Het is in dit programma dat onder meer de volle-
dige realisatie van de omlegging van de N60 in Ronse
gepland is tegen 1999 met een totaal bedrag van 1.050
miljoen frank. Om dit strategisch programma van het
VIP te realiseren is echter een budget nodig van 28
miljard frank spreiden over 5 jaar. In dit bedrag is de
realisatie van telecommunicatiesystemen voor ver-
keersbeheersing en -sturing begrepen. Zoals het lid
weet werden de bijkomende middelen voor 1995 nog
niet ter beschikking gesteld.

Het programma 1995, voorgesteld binnen een rollend
driejarenprogramma 1995-1997, gaat daarom nog uit
van constant budgettair beleid. Gelet op de noodzaak
van de projecten van het strategisch programma, wordt
wel verondersteld dat vanaf 1996 er een substantiële

budgettaire verhoging ter beschikking zal worden. ge-
steld. T.O.V. de timing van het VIP zullen de projecten
in de aan te passen rollende 3-jarenprogramma’s wel-
iswaar verschoven moeten worden, en dit afhankelijk
van de ter beschikking gestelde kredieten in de komen-
de jaren. Binnen het huidig 3-jarenprogramma 1995-
1997 (waarvan de begroting 1995 in de Vlaamse Raad
werd goedgekeurd op 16 december 1994) wordt nu een
effectief begin en de verdere afwerking gepland van
de omlegging van de N60 te Ronse.

De fasegewijze uitvoering is als volgt tioropgesteld f

- 1995 : 120 miljoen frank voor de bouw van een on-
derbrugging van de Engelsenlaan.

- 1996 : 80 miljoen frank voor de’ aanleg van het weg-
vak tussen de Engelsenlaan en de aansluiting met de
Steenweg op Leuze t.b.v. de grens met Henegou-
wen.

- 1997 : lb miljoen frank voor een volgende fase.
- na 1997 : nog 750 miljoen frank voor de verdere

fasegewijze afwerking.

Mits de nodige kredieten later ter beschikking zullen
worden gesteld kan aldus de volledige afwerking te-
gen 1999 worden geprogrammeerd.

Vraag nr. 65
van 28 november 1994
van de heer H. CANDRIES

Stedebouw - Aanvullende decreetgeving

Het is algemeen bekend dat de rechtbanken overbelast
zijn. Een aantal geschillen komt voor als gevolg van
het ontbreken van duidelijke bepalingen in de wet- of
decreetteksten, zo onder meer op het gebied van stede-
bouw.

Daarbij komt dat op verschillende gebieden, onder
meer open bebouwing, half-open bebouwing, maai-
veld, verdiepingen in het dak en keldergarages, de
dienst Arohm-Brugge er afwijkende normen op na-
houdt tegenover de andere diensten. Bij toeval is dit
in het voordeel van de bouwpromotoren, vooral in de
kustzone.

Kan de minister in verband hiermee een ontwerp van
decreet indienen dat :

1. de gemeentebesturen verplicht rekening te houden
met de erfdienstbaarheden en ze te vermelden in
de bouwtoelating, op straffe van nietigheid,

2. de bovenvermelde begrippen duidelijk omschrijft,
en wel zoals dat in vier van de vijf Vlaamse provin-
cies het geval is,

3. formeel bevestigt dat van de plannen, onder meer
het Algemeen Plan van Aanleg en het Bijzonder
Plan van Aanleg, niet kan worden afgeweken, tenzij
na goedkeuring van een nieuw plan volgens dezelfde
procedure als bij de totstandkoming van het plan
waarvan wordt afgeweken. Dit is trouwens conform
het advies van de Raad van State bij de totstandko-
ming van de wet op de Stedebouw en Ruimtelijke
Ordening en conform het Advies nummer A.29.771/
VII - 9 - 870 van 12 december 1983.
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Wat is de zienswijze van d e  minister voor elk van  deze
punten. Graag vernam ik ook welke maatregelen hij
m.b.t. de bovenvermelde problemen, uit oogpunt van
een goede stedebouw en de gelijkheid der burgers,
reeds heeft getroffen.

AnlwooNI

De vraag suggereert dat door de dienst Arohm-Brugge
bepaalde normen worden geïnterpreteerd en toege-
past, op een wijze die zou verschillen van de andere
buitendiensten, maar stipuleert niet waarin die ver-
meende alternatieve interpretatie- en toepassingswijze
juist zou bestaan, en om welke ,,erfdienstbaarheden”
het precies gaat, m.n. of deze publiekrechtelijk werden
gevestigd (bv. voortspruitend uit aaulegplannen),  dan
wel of zij van privaatrechtelijke aard zijn.

De bewering dat bepaalde vergunninghouders hierdoor
zouden worden bevoordeeld wordt nergens concreet
gestaafd, zodat vooralsnog ook op dit aspect uiet kan
worden ingegaan.

De betrokken problematiek moet derhalve in een alge-
mene context worden geplaatst.

Vooreerst is het duidelijk dat de overheid, blijkens
overigens een constante rechtspraak en rechtsleer,
nimmer gebonden is door privaatrechtelijke erfdienst-
baarheden, hetgeen trouwens een consistent ruimtelijk
beleid materieel onmogelijk en op zich ook onwerk-
zaam zou maken.

Uiteraard blijft de vergunninghouder ertoe gehouden
verbintenissen na te leven die hij gebeurlijk contractu-
eel met private derden zou hebben aangegaan. Even-
tuele geschillen daaromtrent moeten dan ook burger-
rechtelijk worden beslecht.

Anderzijds zijn erfdienstbaarheden voortspruitend uit
plannen van aanleg, van openbare orde. Deze plannen
zijn als zodanig algemeen verordenend en blijven gel-
den totdat zij na een herziening door andere plannen
worden vervangen (cfr. ook het in de vraag geciteerd
advies van de Raad van State).

Volledigheidshalve kan daaraan nog worden toege-
voegd dat krachtens artikel 2, 1, derde lid van de ste-
debouwwet, hiervan wel kan worden afgeweken in de
gevallen en in de vormen voor deze wet bepaald.

Ter zake kan o.m. worden verwezen naar artikel 45,
2, tweede lid en artikel 51 van genoemde wet, waarin
op limitatieve wijze afwijkingsmogelijkheden worden
gestipuleerd op de voorschriften van respectievelijk
een goedgekeurd APA en van een goedgekeurd BPA
en/of van een goedgekeurde en niet vervallen verkave-
lingsverguuning.

Indien het lid specifieke gevallen voor ogen heeft zal
ik deze aan een bijkomend onderzoek onderwerpen.

vraag nr. 68
van 30 november 1994
van de heer J. DE ROO

Gewestplan Gentse en Kanaalzone in Evergem - Wei-
gering bufferzone

Onlangs werd de vraag van het Evergemse gemeente-

  . w öm hei :gwg~+,~..p.~x g..&Kana&ne te

wijzigen, geweigerd. Reden : juridisch en planologisch
kan het niet om een bufferzone tussen twee industrie-
gebieden in te klemmen. Het BPA om het wonen in
Doomzele en langs de verbindingsweg naar Kerkbrug-
ge te beschermen, dateert al van 1989.

1.

2.

3.

Klopt het dat projectontwikkelaar Ghent Industrial
Investment druk bezig is met een bouwaanvraag om
van het gebied een KMO-zone te maken ?

Zijn er nog onderhandelingen bezig om een oplos-
sing te viuden voor de eventuele bufferzone tussen
Doornzele en Kerkbrugge ?

Zo ja, hoever zijn ze reeds gevorderd ?

Antwoord

Ik verwijs in de eerste plaats naar mijn antwoord op
vraag nr. 36 van 8 november 1994 van mevrouw V.
Dua.

Aansluitend hierbij kau ik u bevestigen dat een promo-
tor, tevens eigenaar van een vrij grote oppervlakte
terreinen gelegen binnen het industriegebied volgens
het gewestplan Gentse en Kanaalzone, een bouwaan-
vraag heeft ingediend voor de wegeniufrastructuur.
Door dezelfde promotor werd tevens een h4ER opge-
steld voor het betrokken gebied in functie van de ont-
wikkeling van een bedrijventerrein ten zuiden van de
Doomzelestraat.

vraag nr. 85
van 9 december 1994
van de beer L. STEENWEGEN

Georganiseerde afvalinzameling door jeugdverenigin-
gen en socio-culturele organisaties - Gemeentelijke ver-
antwoordelijkheid

Verschillende gemeenten uit het arrondissement Leu-
ven doen voor de selectieve huis-aan-huisophaling van
papier en karton een beroep op jeugdverenigingen en
socio-culturele organisaties. Ter compensatie ontvan-
gen deze verenigingen meestal een financiële tege-
moetkoming, volgens de hoeveelheid ingezameld ma-
teriaal.

Af en toe gebeurt dit zelfs op basis van een contractue-
le overeenkomst, die zowel de frequentie, de terreinaf-
bakening als de financiële en logistieke inbreng van de
gemeentelijke overheid regelt. Van één gemeente is
ons bekend dat men dit systeem wil uitbreiden tot de
inzameling van glasafval.

Huisvuilverwijdering behoort onmiskenbaar tot de ge-
meentelijke opdrachten. Zonder afbreuk te willen
doen aan de pogingen om jeugdverenigingen daadwer-
kelijke bij de zorg voor het leefmilieu te betrekken,
meen ik toch dat gemeentebesturen door een beroep
te doen op Cjeugd)vereuigiugen  hun opdracht zo goed-
koop mogelijk willen uitvoeren. Een aantal aspecten
zoals tewerkstellingskansen voor lagergeschoolden en
de veiligheid van de vaak erg jonge gelegeuheidsopha-
Iers worden schromelijk over het hoofd gezien. Dit
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laatste werd onlangs nog op een bijzonder pijnlijke
manier duidelijk wanneer er een dodelijk slachtoffer
viel.

Acht de minister het, vanuit zijn verantwoordelijkheid
voor de lokale besturen, niet aangewezen de gemeen-
ten ter zake op hun plichten te wijzen en deze gemeen-
telijke opdracht aan een professioneel kader met een
degelijk statuut toe te vertrouwen ?

Antwoord

Ik ben het ermee eens dat de huisvuilverwijdering een
taak is van gemeentelijk belang en bijgevolg tot de
opdrachten behoort van de gemeentebesturen. Zij zijn
ook bevoegd de wijze te bepalen waarop de huisvuil-
verwijdering wordt georganiseerd.

Het eventueel vaststellen van een regelgevend kader
inzake de afvalophahng behoort tot de bevoegdheden
van de Vlaamse minister van Leefmilieu.

Als algemeen geldend principe wens ik te herhalen dat
de gemeenten hun taken, zoals de huisvuilverwijdering
in eigen beheer kunnen verrichten, via een intercom-
munale of via een beroep op de vrije markt. In dat
laatste geval moeten zij de wetgeving op de overheids-
opdrachten respecteren.

Uiteraard ‘ben ik er voorstander van dat de gemeenten
initiatieven nemen die een selectieve huis-aan-huisop-
haling ten goede komen.

Wat de ophaling van papier en karton betreft, moet
worden vastgesteld dat jeugdverenigingen een socio-
culturele organisaties in het verleden in vele gemeenten
reeds op eigen initiatief een huis-aan-huisinzameling
hebben georganiseerd. Zulke vrijwillige inzet geeft,
naast een financieel voordeel voor de betrokken ver-
eniging, blijk van een positief engagement dat naar
mijn mening niet moet worden gefnuikt. Ik leg er wel
de nadruk op dat zulke ophaling die gebeurt op initia-
tief van verenigingen onder de volle verantwoordelijk-
heid valt van de organisatoren.

De gemeenteoverheid kan wel, via een rechtsgeldig
getroffen besluit, zulk privaat initiatief ondersteunen.

Wanneer de gemeente, als overheid, overeenkomsten
sluit om die ophaling te organiseren, komt haar verant-
woordelijkheid in het geding. Zij behoort er dan voor
te zorgen dat de organisatie verloopt op een voldoende
professionele wijze en dat alle nodige veiligheidsvoor-
zieningen worden getroffen. Zeker met betrekking tot
de ophaling van glasafval is dat noodzakelijk, gelet op
de risico’s voor verwondingen.

VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR EN
BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 18
van 28 oktober 1994
van de heer L. BARBE

Jeugdraad voor & VlaaMe Gemeenschap - Nieuw op
te richten Raad voor Cultuurbeleid

Er is sprake van een nieuw op te richten Raad voor
Cultuurbeleid, met eventueel subcommissies. In de
teksten is er echter geen sprake van de jeugdsector.
Het is dan ook de vraag wat er zal gebeuren met de
Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap. Wordt die
afgeschaft ? Wordt die beperkt tot een subcommissie ?
De onduidelijkheid daarover veroorzaakt uiteraard on-
NSt.

1. Waarom werd de Jeugdraad voor de Vlaamse Ge-
meenschap op geen enkele manier betrokken bij de
besprekingen inzake de oprichting van een nieuwe
Raad voor Cultuurbeleid ?

2. Is de minister van mening dat de Jeugdraad voor
de Vlaamse Gemeenschap geïntegreerd dient te
worden in een nieuw op te richten raad of blijft de
Jeugdraad zijn autonomie volledig behouden ?

3. Wat is de timing inzake de nieuw op ‘te richten
raad ?

A n t w o o r d

In antwoord op zijn vraag’ kan ik het lid meedelen dat
de oprichting van één overkoepelende adviesraad voor
cultuurbeleid past in een algemene beslissing tot her-
structurering van adviesorganen, raden en commissies
die door de Vlaamse regering werd genomen op 21
september 1994. Deze princiepsbeslissing was het ge-
volg van algemene uitgangspunten verwoord in Vlaan-
deren-Europa 2002 (herwerkte versie, p. 160-161) en
een evaluatie van de werking van alle adviesorganen.

Wat meer bepaald de culturele sector betreft heeft de
Vlaamse Raad zich in een motie van aanbeveling, uit-
gebracht naar aanleiding van de bespreking van de
beleidsbrief Sociaal-cultureel werk voor volwassenen,
uitgesproken voor Cén overkoepelende Raad voor Cul-
tuur, met dien verstande dat sectoriële adviesorganen
met beperkte specifieke opdracht wel binnen hun sec-
tor kunnen blijven adviseren.

Ikzelf heb meermaals de noodzaak-van ‘meer synergie
in de advisering in de culturele sector beklemtoond.
Als minister van Cultuur ben ik rijk gezegend met
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adviesraden, die een breed terrein beslaan binnen de
sectoren van de kunsten en het sociaal-culturele werk.
Op technisch vlak is deze verscheidenheid van groot
belang omdat elke raad bestaat uit specialisten, wat
onontbeerlijk is bij het uitbrengen van gerichte advie-
zen. Maar in het cultuurbeleid is, meer dan in welk
ander beleidsterrein ook, nood aan afstemming over
de disciplines heen. Culturele centra ressorteren bij-
voorbeeld onder het sociaal-cultureel werk maar zijn
actief bezig met de verspreiding van de zogenaamde
kunstdisciplines. En binnen de brede optiek van de
kunsten- en cultuurspreiding spelen jongeren, om een
tweede voorbeeld te nemen, een grote rol.

Ik ben er dus van overtuigd dat étn overkoepelende
Raad voor Cultuur op positieve wijze kan bijdragen
tot een grotere complementariteit en een betere af-
stemming in het globaal cultuurbeleid.

De bovenvermelde beslissing betekent echter niet het
einde van de Jeugdraad. In de Vlaamse regering werd
immers beslist dat in de schoot van de Raad voor
Cultuurbeleid drie vaste sectoriële commissies zullen
worden opgericht, met name volksontwikkeling en bi-
bliotheken, kunst en jeugdwerk. In verband met deze
laatste commissie werd gesteld dat de mogelijkheid van
intersectoriële adviesverlening, d.w.z. verder reikend
dan het cultuurbeleid, moet worden gewaarborgd.

De Jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschap werd,
evenmin als andere adviesraden, expliciet betrokken
bij deze hervorming. Wel werd deze uitvoerig toege-
licht voor een delegatie van de Vlaamse Jeugdraad,
zodat er geen sprake kan zijn van onduidelijkheid over
de genomen princiepsbeslissing.

Het is de bedoeling van de regering om de Raad voor
Cultuurbeleid zo snel mogelijk in 1995 operationeel te
maken.

 
baal? nr. 20
van <november 1994
van de heer M. OLIVIER

Vlag Vlaamse Gemeenschap, gemeenten en provincies
- Afmetingen

Het decreet van november 1990 legde de vlag voor de
Vlaamse Gemeenschap vast.

Voor de vlaggen van de provincies bestaat tot nog toe
geen wettelijke regeling. De Vlaamse regering heeft
ter zake een ontwerp van decreet ingediend. In dit
ontwerp wordt ook melding gemaakt van de vlaggen
voor de gemeenten.

De grootte van de diverse vlaggen werd in genoemde
regelingen evenwel niet opgenomen.

Veelal worden dan ook vlaggen van ongelijke grootte
gehesen of wordt de vlag van de Vlaamse Gemeen-
schap niet gehesen.

Heeft de minister nog geen initiatieven genomen om
ook de grootte van de vlag van de Vlaamse Gemeen-
schap enerzijds en van de gemeenten en de provincies
anderzijds vast te leggen ?

Antwoord 

Het ontwerp van decreet houdende vaststelling van het
wapen en de vlag van de provincies en de gemeenten
regelt enkel de procedure volgens dewelke deze sym-
bolen officieel worden vastgesteld, maar bevat geen
bepalingen omtrent hun gebruik.

Na de goedkeuring van het decreet zal ook een ont-
werp van decreet worden ingediend betreffende het
gebruik van de provinciale en gemeentelijke wapens
en vlaggen. Daarin zal o.m. een bepaling staan met
betrekking tot de grootte van de vlaggen.

Vraag nr. 25
van 18 november 1994
van de beer G. ANNEMANS

BRTN, Zevende Dag, 6 november 1994 - Journalisti-
sche repliek

In de uitzending van de Zevende Dag van 6 nóvember
1994 heeft de heer Brusselmans gemeend zich te moe-
ten uitlaten over de Paus, zelfs technisch gesproken
hoe dan ook een buitenlands staatshoofd.

Hij betreurde dat de man zijn nek nog niet had gebro-
ken.

Deze uitspraken werden door geen van de aanwezige
en verantwoordelijke journalisten rechtgezet of tegen-
gesproken.

Werden er maatregelen genomen om dergelijke inci-
denten in de toekomst te vermijden en om de journa-
listen op het hart te drukken dat dit soort aanvallen
minstens een repliek of een rechtzetting vereist ?

Antwoord

De heer Brusselmans staat bekend voor zijn provoce-
rende en ,,koldereske” uitspraken waarvan iedereen
weet dat ze met een korrel zout moeten worden geno-
men. Wat hij in De Zevende Dag van 6 november
heeft gezegd, moet in dit licht worden bekeken.

Ingaan op de uitspraken zou vermoedelijk alleen maar
voor een escalatie hebben gezorgd.

Vraag nr. 27
van 24 november 1994
van de heer J. DE MOL

BRTN - Aanstelling vertrouwenspersoon ongewenste
intimiteiten

Volgens een aanvullend koninklijk besluit bij het be-
staande dat bedrijven verplicht een vertrouwensper-
soon of -dienst aan te stellen waar het personeel terecht
kan met klachten over ongewenste intimiteiten, zijn
vanaf maart 1995 ook bedrijven uit de openbare sector
verplicht deze persoon of dienst aan te stellen. Deze
vertrouwenspersoon moet niet alleen ongewenste inti-
miteiten onderzoeken, maar ook de daders bestraffen.
Daartoe moet een tuchtprocedure worden uitgewerkt.
Uit de praktijk in de prive-bedrijven blijkt echter dat
deze vertrouwenspersonen de mensen vaak niet goed
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kurmen opvangen omdat ze daarvoor niep qjgeleid
zijn. Bovendien blijkt de drempel naar de vertrouwen-
spersoon hoog te liggen.

1. Werd bij de BRTN reeds een vertrouwenspersoon
  - of dienst aangesteld waar men terecht kan met
klachten over ongewenste intimiteiten ? Zo ja, is
deze reeds operationeel ? Hoe functioneert deze ?
Werden reeds klachten over ongewenste intimitei-
ten geuit ? Hoe werd hierop gereageerd ’ ?

2. Werd bij de BRTN reeds en tuchtprocedure uitge-
werkt aangaande de bestraffing van ongewenste in-
timiteiten ? Zo ja, wordt deze procedure reeds toe-
gepast ? Zo neen, waarom is er nog geen ?

3. Wordt deze vertrouwenspersoon of -dienst gevormd
door speciaal opgeleide mensen ? Zo neen, waarom
niet ?

Antwoord

Bij de BRTN werd reeds vanaf 1 december ‘1988, in
de schoot van de directie Personeelszaken, een eman-
cipatieverantwoordelijke aangesteld. Die fungeert ais
vertrouwenspersoon en rapporteert aan de directeur
Personeelszaken. De klachten worden bij toestemming
van de klagerklaagster,  in samenwerking met de direc-
teur Personeelszaken onderzocht en met de betrokke-
ne besproken. In één enkel geval werd een tuchtsanctie
opgelegd, in een paar andere gevallen volstond een
opmerking die evenwel in het personeelsdossier van
de betrokkene wordt opgenomen zodat er bij herhaling
rekening mee kan worden gehouden.

Als tuchtprocedure worden de algemene bepalingen
opgenomen in het personeelsstatuut, toegepast.

De emancipatieverantwoordelijke kreeg geen speciale
opleiding maar is door de aard van haar functie en de
werkgroepen en seminaries waaraan zij geregeld deel-
neemt, volledig vertrouwd met de problematiek.

Vraag nr. 32
van 25 november 1994
van de heer F. VAN DEN EYNDE

BRTN-TVI - Deelname politieke pnrtiyen’ aan De Ze-
vende Dag

Kan de minister mij meedelen hoeveel keer sinds 1
september 1993 vertegenwoordigers van de politieke
partijen CVP, SP, VLD, Vlaams Blok, Agalev en VU
deelnamen aan de uitzending De Zevende Dag van
TVl?

Antwoord

Hierna vindt het lid het overzicht van het aantal politici
per partij dat sinds 1 september 1993 heeft deelgeno-
men aan de Zevende Dag :

.CVP 48
SP 44
VLD 34
Vlaams Blok 3
Agalev 15
VU 19

.v*e. 33;“I.< :
van 28 aovember 1994
van de heer F. VAN DEN EYNDE

BRTN, Couleur Locale - Objectiviteit inzake locatie-
keuze

De TV-uitzending Couleur Locale bracht een reporta-
ge over de Griekse kunstenaar Ferreo. Dat deze laatste
fijdens de uitzending Kar1 Marx een beschermengel
van de democratie noemt is zijn zaak. Dat hij dit kon
doen in een zogenaamd internationaal centrum van de
Lemonierlaan in Brussel hing uiteraard uitsluitend van
de BRTN af. Dit ,,openbaar centrum” is zoals iedereen
weet het hoofdkantoor van de stalinistische PVDA.

Is de minister van mening dat het van objectiviteit
vanwege de openbare omroep getuigt wanneer die een
uitzending zoals Couleur Locale, laat opnemen in de
lokalen van een extreem-linkse partij die zowel het
Ceaucescu-regime in Roemenië,, als de slachtpartij op
het Tien An Men-plein in Peking goedkeurde ?

A n t w o o r d

Het lid heeft blijkbaar bezwaar tegen de plaats van
opname : het Internationaal Centrum aan de Lemon-
nierlaan te Brussel, waar de gefilmde rondreizende
tentoonstelling opgesteld stond. Van deze locatie werd
door de BRTN geen enkele melding gemaakt in het
programma. De plaats was trouwens onbelangrijk en
men moet al goed vertrouwd zijn met de omgeving om
de locatie te herkennen. Voorheen was de tentoonstel-
ling te bezichtigen in de Antwerpse Stadsbibliotheek
en in het Jordaenshuis. De filmopnamen werden in
Brussel gemaakt omdat toen een cameraploeg beschik-
baar was.

Vraag nr. 34
van 23 november 1994
van de heer D. RAMOUDT

Toedme  - Overnachtingen 1991

Hoofdstuk 5, Toerisme in Cijfers, van de jaarverslagen
van het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toeris-
me, geeft de evolutie van de overnachtingen vanaf 1985
weer.

Een nadere studie van de cijfers opgenomen in het
jaarverslag 1991 en 1992, wijst uit dat de gegevens voor
1991 met betrekking tot de overnachtingen in het
Vlaamse Gewest en het Brusselse Gewest verschillend
zijn in beide jaarverslagen.

Graag had ik van de minister de juiste cijfers gekregen
voor het jaar 1991.

Antwoord

Ieder jaar publiceert het Vlaams Commissariaat-Gene-
raal voor Toerisme in zijn jaarverslagen, onder hoofd-
stuk IV, de evolutie van de overnachtingen. Deze ge-
gevens worden door het Nationaal Instituut voor de
Statistiek verschaft aan het VCGT.
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Vanaf 1 oktober 1991 verzamelt het NIS $?ljn gegevens
volgens het KB van 9 april 1991: De hervorming van
de toeristische statistiek, teweeggebracht door dit KB,
bestond uit verschillende elementen. De belangrijkste
hiervan zijn :

- Het NIS ondervraagt rechtstreeks instellingen of per-
sonen die logies verstrekken..

- De residentiële campings worden niet meer in de
toeristische statistieken opgenomen.

- De gehanteerde definities voor verschillende catego-
rieën logiesverstrekkende bedrijven werden verfijnd.

- Een inventaris van alle logiesverstrekkende bedrij-
ven werd gerealiseerd.

Aangezien het NIS vanaf i oktober 1991 zijn gegevens
verzamelt volgens het nieuwe KB is er een breuk in
de gegevensverzameling voor het jaar 1991. De eerste
negen maanden werd een beroep gedaan op de oude
methode en het laatste trimester werden de gegevens
verzameld volgens het nieuwe KB. De twee elementen
hiervan die de grootste impact hebben op de resultaten
zijn :

- de uitshriting van de residentiële campings, enkel
toeristische standplaatsen worden weerhouden.

- tevens kan het NIS de kwaliteit van de gegevens die
aan hen werden meegedeeld m.b.t. de verhuursector
(appartementen en villa’s) niet verifiëren. Voorlopig
wordt deze categorie dan ook geschrapt uit de toeris-
tische statistieken.

In het jaarverslag van 1991 van het VCGT werden de
gegevens van het NIS aangepast door de studiedienst
van het VCGT en onderaan de tabellen vermeld als
totaal VCGT. Deze aanpassing had als doel om een
vergelijking van het jaar 1991 mogelijk te maken met
de voorgaande jaren.

In het jaarverslag van 1992 van het VCGT werden de
gegevens van het jaar 1991 eveneens aangepast door
de studiedienst van het VCGT. De precieze aanpassin-
gen zijn terug te vinden in het jaarverslag 1992, Hoofd-
stuk IV, punt 3.2 De evolutie van het aantal ovemach-
tingen : algemeen. Deze aanpassing werd doorgevoerd
om een vergelijking van het jaar 1992 met 1991 moge-
lijk te maken. Hierdoor is het jaar 1991 niet meer te
vergelijken met de voorgaande jaren.

Daar het aantal overnachtingen van 1991  in het jaarver-
slag 1992 statistisch aangepast is om een vergelijking
mogelijk te maken tussen 1991 en 1992 verschilt dit
aantal duidelijk van het aantal overnachtingen van 1991
in het jaarverslag 1991 waar een aanpassing in de ande-
re zin is gebeurd. Namelijk, een aanpassing om 1991
te kunnen vergelijken met de voorgaande jaren.

vraag nr. 37
van 30 november 1994
vau de heer F. VAN DEN EYNDE

BRTN, Mikpunt, 24 oktober 1994 - ,Eigen ik eerst”

Het TV-programma Mikpunt van o.m. 24 oktober 1994

van 20 uur tot 20.25 uur, bracht een sketch van school-
kinderen waarin de slogan ,,Eigen volk eerst” gelijkge-
steld werd met ,,Eigen ik eerst” en met het buitenzetten
van vreemdelingen, joden, homoseksuelen en gehandi-
capten’. Iedereen weet dat ,,Eigen volk eerst” de tradi-
tionele slogan is van het Vlaams Blok zodat eIke kijker
onmiddellijk deze partij met deze slogan associeert.

Is de minister niet van mening dat de BRTN in deze
zaak haar boekje te buiten ging door rechtstreeks aan
partijpolitiek te doen en daarenboven een bepaalde
politieke partij in een verkeerd daglicht te stellen en
dit met de verzwarende omstandigheid dat men het
door kinderen laat doen ?

Welke maatregelen werden er getroffen ?

Antwoord

De Mikpunt-uitzending tijdens de week van 24 oktober
gebeurde naar aanleiding van de start van de campagne
Ik Beken Kleur : Werken rond het Europees Paspoort
tegen Racisme van het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen en voor Racismebestrijding, in opdracht van
minister Van den Bossche.

Deze campagne wordt momenteel ook gevoerd in
Frankrijk, Zweden, Groot-Brittannië, Spanje en Por-
tugal.

Mikpunt bracht een sketch die door de studenten van
de derde graad hoger middelbaar onderwijs - in het
kader van de campagne - zelf werd geschreven en
geregisseerd.

In deze sketch uiten zij hun afkeer van racisme, oor-
logsmisdaden, xenofobie, het eigen-volk-eerst-syn-
droom . . . en pleiten zij voor meer democratie, ver-
draagzaamheid en solidariteit.

Dat er een partij zou bestaan die zich door een derge-
lijk pleidooi geviseerd voelt, is ten zeerste te betreuren
maar doet niets af aan het lovenswaardige karakter
van het initiatief.

VraaglU.38
van 2 december 1994
van L. VAN NIEUWENHUYSEN

BRTN - Aandacht voor de Vlaamse actualiteit in
Frans- Vlaanderen

Onlangs verscheen in Rijsel een architect-urbanist voor
de rechtbank wegens zijn strijd tegen het schaamteloos
vernietigen van het Vlaamse culturele erfdeel in Zuid-
of Frans-Vlaanderen. De man werd veroordeeld tot
een voorwaardelijke straf, een zware boete en werd
bovendien geschrapt van de rol van Franse architecten.
Het laatste strafbare feit dat deze Franse Vlaming
pleegde was dat hij zijn verdediging (zelf) in het Neder-
lands had gevoerd. Voor zover mij bekend werd van
dit feit nergens in een of andere uitzending van de
BRTN gewag gemaakt.

Kan de minister dat bevestigen ?

Nochtans zijn er mijns inziens genoeg programma’s die
daarvoor in aanmerking komen : het journaal, Scher-
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men, Boulevard, NV De Wereld, Ter Zake tot mis-
schien zelfs Couleur Locale.

Het komt me voor dat de BRTN over het algemeen
weinig of geen aandacht vertoont voor de actualiteit
in gebieden die ooit tot onze gemeenschap behoorden
en waar nog veel Nederlandstalige Vlamingen wonen.

Kan de minister mij meedelen of hij niet van mening
is dat de openbare omroep hieraan inderdaad meer
aandacht zou moeten besteden ?

Zo ja, heeft hij hieromtrent al suggesties geformuleerd
aan het adres van de BRTN ?

Antwoord

Ik kan het lid meedelen dat het journaal, het program-
ma bij uitstek dat de actualiteit behandelt, onmogelijk
aandacht kan besteden aan elk nieuwsfeit. Dit gegeven
houdt op zich niet ipso facto een waardeoordeel in
over het nieuwsfeit dat niet aan bod komt. Er moet
gewoon voor elk journaal een keuze worden gemaakt.

Buiten het journaal zijn er niet zoveel programma’s
die onmiddellijk kunnen inspelen op de actualiteit. De
door het lid opgesomde programma’s vereisen alle een
ruime voorbereidingstijd en er moeten dan ook keuzes
worden gemaakt. Bovendien is het niet voor elk redac-
tielid of programmamaker evident dat hij buitenlandse
rechtszaken op de voet volgt.

In diverse toeristische en culturele programma’s van
de BRTN is al aandacht besteed aan de bedoelde ge-
bieden. Wat het gebruik van de Nederlandse taal be-
treft kan specifiek worden verwezen naar de serie Het
Verhaal van een Taal. Er moet niet worden uitgesloten
dat het onderwerp t.g.t. wordt behandeld.

VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS EN
AMBTENARENZAKEN

Vraag nr. 33
van 28 november 1994
van de heer G. ANNEMANS

Brandweer luchthaven Deurne - Statuut

De brandweerlui van de luchthaven van Deurne zou-
den vrijwel allemaal contractueel zijn aangeworven ter-
wijl zij zelf er op aandringen dat zij een statuut zouden
krijgen.

Welk is de arbeidsrechtelijke situatie van deze mensen,
en waarom wordt deze tot nader order gehandhaafd ?

Kan enige verandering worden verwacht in de toe-
komst ?

Antwoord

Bij koninklijk besluit van 12 februari 1993 werd het
personeel van de regionale luchthavens met ingang van
1 januari 1992 overgeheveld naar het Vlaamse Gewest.

Ingevolge o.a. mutaties van brandweerlieden uit de
kuststreek naar de luchthaven van Oostende, een aan-
tal oppensioenstellingen, en het niet-regionaliseren van
een aantal personeelsleden, deed zich een ernstig te-
kort voor aan brandweerlieden op de luchthaven van
Deurne. Om aan de internationale veiligheidsvoor-
schriften (ICAO-norm) te kunnen blijven voldoen en
de sluiting van de luchthaven te vermijden diende het
personeelsbestand van de dienst Brandweer aldus drin-
gend uitgebreid te worden.

In afwachting van de goedkeuring van het personeels-
kader door de Vlaamse regering werd zodoende door
de luchthavencommandant overgegaan tot de aanwer-
ving van contractuele brandweerlieden met een ar-
beidsovereenkomst van bepaalde duur. Dit op basis
van artikel 16 van het besluit van de Vlaamse regering
van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële
beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Lucht-
haven Antwerpen en Luchthaven Oostende.

Wat de arbeidsrechtelijke situatie van deze contractue-
le personeelsleden betreft verwijs ik naar deel XIV van
het nieuw Vlaams ambtenarenstatuut waarin de rechts-
positie van het contractuele personeelslid van het mi-
nisterie wordt beschreven.

Door de personeelsdienst van het departement Leefmi-
lieu en Infrastructuur worden momenteel evenwel
voorstellen uitgewerkt voor de organisatie van een ver-
gelijkend wervingsexamen voor technisch assistenten
(functie brandweerman) ten einde te kunnen overgaan
tot statutaire aanwervingen na het beëindigen van de
thans lopende arbeidsovereenkomsten.

vraag nr. 52
van 9 december 1994
van de heer L. PEETEIRS

Openbare diensten van de Vlaamse Gemeenschap -
Handvest van de gebruiker

Een belangrijke, concrete maatregel van de federale
regering om de dienstverlening van de overheidsdien-
sten te verbeteren, was de goedkeuring van het Hand-
vest van de gebruiker van de openbare diensten op 4
december 1992 (Belgisch Staatsblad van 22 januari
1993). Het handvest bevat richtlijnen die de dienstver-
lening naar de gebruiker toe moeten verbeteren. Het
is van toepassing op de federale openbare diensten.
De federale regering drukte bij de goedkeuring van
het handvest evenwel de hoop uit om, in overleg en
samenwerking met de andere bestuursniveaus,  geleide-
lijk te komen tot een handvest van de gebruiker van
alle openbare diensten.

1. Beschikt het ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap over een dergelijk handvest ?

2. Zo ja, zijn dit handvest ‘of de richtlijnen die erin
voorkomen in overeenstemming met die in het fede-
rale handvest ?

3. Zo neen, zal de minister ter zake nog initiatieven
nemen in de nabije toekomst ?
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Antwoord   ,    :

Het federale Handvest van de gebruiker van dc open-
bare diensten bevat een aantal principes voor de verbe-
tering van de dienstverlening. Deze principes zijn in
de letterlijke betekenis van het woord beginselen, die
nog verder vorm moeten krijgen. Zonder overdrijving
durf ik te stellen, dat het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap dit embryonale stadium reeds enige tijd
achter zich heeft gelaten. Voor bepaalde beginselen
van het handvest lijkt de federale overheid zich overi-
gens te hebben geïnspireerd op de veranderingsproces-
sen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Deze veranderingsprocessen zijn de concrete ontwik-
keling van de principia voor een behoorlijke dienstver-
lening, die werden geformuleerd in het charter van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Het Charter vormde het uitgangspunt en is het perma-
nente referentiepunt voor de vaststelling van de doel-
stellingen van het ministerie. Voor elke functie van het
ministerie werden de bestaansreden, de objectieven en
de operationele doelstellingen vastgesteld en dit vanuit
een klantgericht perspectief. De daarop volgende pro-
cesanalyse mondde inmiddels uit in een adequaat orga-
nisatieplan. De informatie- en personeelsplannen, die
momenteel ontwikkeld worden, moeten een soepele
werking van het ministerie volgens homogene dienst-
verleningspakketten verzekeren. De klantgerichte wer-
king was en is de leidraad bij deze herstructurering van
het ministerie.

De algemene principes van het handvest, m.n; door-
zichtigheid, soepelheid en rechtsbescherming kregen
reeds op verschillende wijze gestalte in het ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap. Ik noem slechts enkele
voorbeelden.

Doorzichtigheid

- Het decreet van 23 oktober 1991 verplicht de dien-
sten en instellingen van de Vlaamse regering om een
actief voorlichtingsbeleid te voeren. De voorlichting
gebeurt o.m. via advertenties in de geschreven
Vlaamse pers. Hiervoor werd een specifiek kader
geschapen door het protocol dat de Vlaamse rege-
ring afsloot met de Belgische vereniging van dagbla-
duitgevers en de nationale federatie van informatie-
weekbladen. En een nieuw distributiesysteem zorgt
ervoor dat alle publikaties van het ministerie ter
beschikking van het publiek worden gesteld via een
uitgebreid verdeelnet, waarvan alle bibliotheken en
gemeentehuizen deel uitmaken.

- Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt
overzichtelijk voorgesteld aan het publiek in een
jaarlijkse uitgave van de Gids van het Ministerie,
waarvan zowel een gedrukte als een geïnformatiseer-
de uitgave wordt aangeboden aan het publiek.

- Hetzelfde decreet verplichtte de diensten en instel-
lingen om de passieve openbaarheid te organiseren,
zodat ieder burger inzage, uitleg en afschrift kan
krijgen van bestuursdocumenten zonder van enig be-
lang te doen blijken.

Toegankelijkheid

- Op 11 februari 1993 werd de ‘servicetijd algemeen

ingevoerd; d.ii de tijdsduur waarbinnen iedere dienst
bereikbaar moet zijn. De servicetijd loopt van 8.30
tot 12.30 en van 13.15 tot 17.00 uur.

- Bij beslissing van het college van secretarissen-gene-
raal van juli 1992 werd de vermelding van de dossier-
verantwoordelijke op de briefwisseling verplicht ge-
steld. Het briefpapier van het ministerie werd hier-
voor aangepast. Gelijktijdig werd een permanente
werkgroep Tijdig Beantwoorden van Brieven opge-
richt, die een omzendbrief met richtlijnen ter zake
opstelde.

- Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap nam
op 1 oktober 1992 drie filologen in dienst. Alle ont-
werpen van decreet en de besluiten van de Vlaamse
regering zijn sindsdien onderworpen aan een ver-
plicht taalkundig en een legistiek advies. De filolo-
gen verstrekken bovendien intern taalkundig advies,
onderzoeken formulieren op hun leesbaarheid en
verstaanbaarheid, zijn verantwoordelijk voor een
taalkundige doorlichting van de zes departementen
enzovoort.

- De administratie Kanselarij en Voorlichting werkt
sinds 1993 aan de coördinatie van de gehele Vlaamse
wetgeving. In het najaar van 1995 zullen de eerste
delen van de Vlaamse Codex verschijnen.

Aangepaste dienstverlening

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van bestuurshandelingen werd onmiddel-
lijk uitgebreid door het decreet van 23 oktober 1991
betreffende de openbaarheid van bestuursdocumen-
ten in de diensten en instellingen van de Vlaamse
regering. De motivering wordt ook verplicht gesteld
voor bestuursdocumenten die gevolgen kunnen heb-
ben voor ander besturen.

- Op iedere dienst van het ministerie rust een doorver-
wijzingsplicht krachtens het besluit van de Vlaamse
regering van 9 december 1992.

- Kwaliteitsvolle dienstverlening wordt tevens gewaar-
borgd door een doorgedreven functionele delegatie
van bevoegdheden, zodat het publiek rechtstreeks
in contact wordt gebracht met de functioneel verant-
woordelijke ambtenaar.

Rechtsbescherming

- Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft
onmiddellijk gevolg gegeven aan de wet van 10 de-
cember 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van per-
soonsgegevens en voerde bij het genoemde decreet
van 23 oktober 1991 reeds het recht op verbetering
respectievelijk aanvulling van verkeerde, respectie-
velijk onvolledige gegevens omtrent de persoon of
het vermogen in.

- De nieuwe Vlaamse wetgeving besteedt stelselmatig
aandacht aan het tegensprekelijk karakter van de
administratieve procedures. Ook wanneer de vlaam-
se regering optreedt als toezichthoudende overheid
wordt hierover gewaakt ; zo wordt bv. een machti-
ging voor een onteigening door een gemeente vol-
gens een spoedprocedure slechts verleend indien er
een openbaar onderzoek is geweest.
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- De Vlaamse Gemeenschap beschikt reeds sinds het
besluit van de Vlaamse regering van 9 december
1992 over een volwaardige ombudsman, die de
klachten over de werking van de diensten onder-
zoekt en bemiddelend kan optreden. De klager
wordt doorlopend op de hoogte gehouden van het
verloop van de klachtbehandeling en het gevolg dat
aan de klacht wordt gegeven. Hiervoor werden geëi-
gende procedures uitgewerkt.

- Reeds in juli 1992 werd op initiatief van het College
van secretarissen-generaal een werkgroep opgestart
die de nodige maatregelen uitwerkt(e) om de beta-
lingen sneller te laten verlopen. Tevens keurde de
Vlaamse regering op 16 november 1994 een besluit
tot regeling van de begrotingscontrole goed, geba-
seerd op een aantal krachtlijnen die de werking van
Vlaamse administratie, met name wat de snelheid
van betaling betreft, verbeteren : deregulering, flexi-
biliteit, inkorting van proceduretermijnen en respon-
sabilisering van de organisatie-afdelingen.

- Het reeds eerder genoemde decreet van 23 oktober
1991 verplichtte de diensten en instellingen van de
Vlaamse regering al om de mogelijkheden tot beroep
en de modaliteiten ervan te vermelden in elk be-
stuursdocument dat de akte van een bestuursbeslis-
sing uitmaakt.

Uit deze opsomming mag blijken dat de Vlaamse rege-
ring op die domeinen waar ze bevoegd is, al in ruime
mate uitvoering heeft gegeven aan dezelfde algemene
principes, die de federale regering in het handvest op-
legt aan haar openbare diensten en dat de Vlaamse
regering er zich terdege van bewust is dat beginselen
zonder organisatie niets anders zijn dan een wegwijzer
zonder weg.

VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER,
BUITENLANDSE HANDEL EN
STAATSHERVORMING

Vraag nr. 93
van 29 april 1994
van de heer H. VAN DIENDEREN

De Lijn - Snelbussen

Sinds enige tijd organiseert De Lijn snelbussen vanuit
Limburg naar Antwerpen en Brussel.

1. Die bussen zitten geregeld ook in de file. Kunnen
ze geen eigen rijvakken krijgen op de autoweg ?
Die rijvakken zouden uitsluitend met carpoolers
kunnen worden gedeeld. Wordt dit onderzocht ?
Bestaan er daarover contacten met Openbare
Werken ? Onder welke modaliteiten kan zoiets ?

2. Hoe wordt deze dienst gepromoot ?

3. De minister wil de bedrijven inschakelen in het op-
lossen van de mobiliteitsproblemen. Zijn er bedrij-
ven op één of andere manier betrokken bij dit pro-
ject ?

4. Hoe zijn de exploitatieresultaten ?

5. Wordt de inzet van snelbussen op andere plaatsen
onderzocht ?

Antwoord

1. Inzake doorstromihgsfaciliteiten heeft De Lijn geen
 ,bevoegdheid. Het toekennen van doorstromingsfa-

ciliteiten ligt ‘uitsluitend bij de wegbeheerders (Ge-
west, provinciale of gemeentewegen). De Lijn kan
ter zake voorstellen doen, maar de uitwerking ervan
wordt bepaald door deze wegbeheerders. Dat
neemt echter niet weg dat zij elk initiatief toejuicht
dat ertoe kan bijdragen om de diverse vormen van
georganiseerd vervoer tijdens de spits, voorrang te
verlenen t.o.v. de overige weggebruikers. In de na-
bije toekomst zullen verkeersconvenanten afgeslo-
ten worden tussen De Lijn en enkele Vlaamse ste-
den, waarbij beide partijen bepalen welke maatre-
gelen er genomen zullen worden om een vlottere
doorstroming van het openbaar vervoer te beko-
men. Voor de dagelijkse pendelaar vormt het ver-
korten van de reisduur  immers, naast het aanbieden
van voldoende comfort, één van de voornaamste
aspecten om al dan niet te opteren voor georgani-
seerd vervoer.

2. De promotie van de snelbussen gebeurde op diverse
manieren, waaronder een campagne in de media,
specifiek gericht op de regio’s waarbinnen De Lijn
klanten kon recruteren. Dit type van campagne
werd gehanteerd bij de start en bij het doorvoeren
van wijzigingen. Daarnaast werd naar bepaalde
doelgroepen een zeer gerichte campagne gevoerd,
in het bijzonder naar de werknemers van NAT0 en
BRTN toe, via contacten met de personeelsafdelin-
gen. Voor de bedieningen voor de studenten, op
vrijdag- en zondagavond, tussen Leuven en Maas-
eik, werd geopteerd voor een affiche-campagne in
het Leuvense en voor direct mailing naar de studen-
ten, wier coördinaten reeds gekend waren.

3. NAT0 en BRTN zijn van zeer nabij betrokken bij
dit project. Dagelijks maken tal van reizigers uit
Limburg en de onmiddellijke omgeving van Leuven
gebruik van de sneldiensten om zich naar hun werk
en terug te begeven. Ook voor de reizigers die zich
naar Antwerpen verplaatsen, werd er aan een oplos-
sing voor de werknemers van het Centrum van Fi-
nanciën gesleuteld. Zij genieten nu ook vervoer op
maat. Daarnaast toont ook de generale staf van de
rijkswacht in Etterbeek interesse voor dit type van
vervoer.

4. De kostprijs voor deze dienstverlening bedraagt on-
geveer 35 miljoen frank op jaarbasis. De ontvang-
sten voor 1993 bedroegen 8.450.000  frank. De kos-
tendekking bedraagt ongeveer 20 percent. Bijdra-
gen zijn toegezegd vanwege de Permanente Werk-
groep Limburg. De ontvangsten voor 1994 zullen
hoger liggen door de toepassing van een toeslag op
de prijs van het netabonnement en door het inleg-
gen van extra ritten voor studenten.

5. Naast eventuele uitbreidingen waarvan eerder spra-
ke, wordt de mogelijkheid onderzocht om een snel-
bus tussen Hasselt en Maastricht uit te bouwen.
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v r a a g n r . 7    
van 3 november l9!M
van de heer R. VAN HOOLAND

De Lijn - Gegevens

Het openbaar vervoer, inzonderheid hetgeen door De
Lijn wordt verzorgd, is terecht in ontwikkeling.

1.

2.

3.

Wat is het aantal voertuigkilometers op jaarbasis,
onder meer in 1993 ;

Wat is de gemiddelde bezettingsgraad van reizigers
per voertuig/km,  respectievelijk de procentuele be-
nuttingsgraad van de voertuigen (reizigers in per-
cent van aantal zit-, eventueel staanplaatsen per
voertuig) ;

Wat zijn de verschillende categorieën gebruikers
(schoolgaanden, abonnementen, enz.) van De
Lijn ;

4. Kan ik dezelfde gegevens verkrijgen, mutatis mu-
tandis voor vraagafhankelijk vervoer, eventueel in
specifieke vervoersgebieden ?

Antwoord

1. In 1993 legden de bussen en trams van De Lijn
188.834.735 voertuigkilometer af in reizigersdienst.

2. De bezettingsgraad is uiteraard zeer sterk athanke-
lijk van het tijdstip (spits-dal), de plaats (stad-
streek), de capaciteit van het voertuig, de gemiddel-
de afstand afgelegd door de reizigers enz. In de
steden bv. worden tram en bus gebruikt voor rela-
tief korte afstanden waardoor het aantal vervoerde
reizigers hoog oploopt zonder dat de bezettings-
graad zeer hoog dient te zijn.

Een betere parameter is de bezettingsgraad uit te
drukken in het aantal vervoerde reizigers per rit.
Elke rit vervoert gemiddeld 46 reizigers.

3. In 1993 reden 7,79 percent van De Lijn-reizigers
met biljetten, 28,58 percent met stads,- voorstads-,
Z- en Lijnkaarten, 21,35 percent met gewone, stads-
en voorstadsabonnementen, 29,28 percent met
schoolabonnementen en 7,70 percent met gemeng-
de abonnementen NMBS-De Lijn. De overige 5,09
percent maakten gebruik van bijzondere diensten
(4,ll percenten of andere vervoerbewijzen (0,98
percent).

Een marktonderzoek uitgevoerd in 1991 peilde naar
het profiel van De Lijn-reizigers. Hieruit bleek dat
ruim 60 percent van de reizigers vrouwen zijn, zowel
in de stad als in de streek. Bus en tram vervoeren
vooral jeugdige reizigers. 33 percent in de streek en
43 percent in de stad zijn jonger dan 25 jaar. De
reizigers ouder dan 55 jaar maken ongeveer 20 per-
cent uit (zowel in de stad als in de streek).

In de stad rijden relatief meer scholieren met bus
en tram in vergelijking met de streek. Meer dan de
helft tot bijna 60 percent van de reizigers zijn bij
gebruik van bus of tram op weg naar of op de
terugweg van werk of school.

4.

Bus en tram worden%qqote  mate gtbruikt ‘innnaar  
het werk of de dagschool te gaan, te winkelen en
vrienden en/of familie te bezoeken. Het gebruik in
uitgaans- of recreatieve verplaatsingen is daarente-
gen minder belangrijk hoewel vooral deze laatste
soort verplaatsingen de laatste jaren sterk zijn toe-
genomen.

De Lijn baat thans in drie gebieden een vraagafhan-
kelijke vorm van openbaar vervoer uit onder de
vorm van een belbus, nl. in de Westhoek (Veume-
Roesbrugge-Haringe), in Gingelom en in Landen.

De belbussen in die gebieden worden vooral ge-
bruikt voor verplaatsingen tijdens de daluren. BV.
naar de markt, winkels, ziekenhuis, administratie.
Voor woon-werk- en woon-schoolverplaatsingen
wordt ook in deze streken blijvend gebruik gemaakt
van het klassieke streekvervoer met vaste trajecten
en dienstregelingen.

Dit vraagafhankelijk vervoer vormt een belangrijke
verbetering van het vervoeraanbod in die gemeen-
ten. Uit de gegevens geleverd door de magnetische
ontwaardingsapparatuur blijkt bovendien dat het
aanbod goed gebruikt wordt en het gebruik in stij-
gende lijn gaat.

De belbus in Landen kwam er op aanvraag van de
gemeente, die voor de helft bijdraagt in het exploi-
tietekort. Dit systeem verdient navolging in andere
plattelandsgemeenten. In het geval van Landen
speelt de belbus de rol van een kleinschalige, inter-
gemeentelijke stadsbus die er kwam bovenop het
bestaande aanbod. Die dienst wordt dan ook zeer
gewaardeerd door de bevolking.

vraag nr. 11
van 18 november 1994
van de heer H. BROUNS

 

Maastricht Airport - Hindér

Zopas keurde de Nederlandse tweede kamer de nieuwe
oost-west-baan in Maastricht Airport  (vliegveld Beek
in de nabijheid van Lanaken)  goed. Aan de goedkeu-
ring zijn een aantal voorwaarden verbonden om de
geluidshinder, veroorzaakt door deze nieuwe verbin-
ding, tot het intenste te beperken aan Nederlandse
kant. Deze verbinding zal er echter voor zorgen dat
er een groot aantal vliegtuigen over Lanaken  zullen
vliegen zodat er ook aan Belgische kant de nodige
geluids-  en andere hinder zal zijn.

1. Is de minister op de hoogte van de maatregelen die
men aan Nederlandse kant zal nemen om de ge-
luids- en andere hinder die veroorzaakt zal worden
door de nieuwe oost-westbaan, te beperken ?

2. Wat zal de minister ondernemen om ook aan Bel-
gische kant deze hinder zoveel mogelijk te beper-
ken ?

3. Heeft de minister al contacten gehad met zijn Ne-
derlandse collega om een grensoverschrijdende op-
lossing te vinden voor dit probleem ?
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De organisatie van het Belgisch luchtruim behoort tot
de bevoegdheid van de federale overheid, i.c. het Be-
stuur van de Luchtvaart en de Regie der Luchtwegen.
De vraag dient dan ook gericht te wbrden aan de fede-
rale minister van Verkeer en Overheidsbedrijven.

vraag nr. l3
van 24 november 1994
van de heer P. VAN GREMBERGEN

Mol& ~vëkapelle  (Veurne) - Restuuìwfe

Op vrijdag 27 maart 1987’viel de Oude Zeedijkmolen
in Avekapelle, beschermd bij koninklijk besluit van 7
juli 1957, ten prooi aan een voorjaarsstorm. Door het
losslaan van de wieken ontstond brand in de kap. De
brand kon gelukkig worden geblust, maar sindsdien
staat de molen er schamel bij, zonder wieken.

Het duurde 20 maanden, tot december 1988, vooraleer
de gehavende flank en de open kap dichtgemaakt wer-
den (kostprijs 1 miljoen frank).

Sedert die eerste dringende herstelling zijn er nu al
meer dan zes jaar verlopen. De molen staat er dus nog
steeds zonder wieken, en zonder vernieuwde installa-
ties binnenin.

Nochtans maakte de minister tijdens zijn werkbezoek
aan Veurne en de Westkust op 2 juni 1992 bekend dat
hij voor restauratie van de molen een premie van drie
miljoen frank toekende. De volledige restauratie wordt
op ongeveer 4 miljoen frank geraamd.

Wat is de stand van zaken in dit dossier ?

Zijn er bijzondere redenen waarom de restauratie zo
lang op zich laat wachten ?

Antwoord

Het dossier voor de toekenning van een restauratiepre-
mie voor de Molen in Avekapelle ig vatbaar voor goed-
keuring.

Zodra de eigenaar zich akkoord verklaart om zijn eigen
aandeel van de werken te betalen kan de premie wor-
den toegekend.

Fundumente~ kásféel herfo&n v& #rabah, fn’Te&uren
- Bescherming

Sedert 1985 liggen de opgegraven fundamenten van
het beroemde eeuwenoude kasteel van de hertogen
van Brabant aan de warande in Tervuren  open. Zij
zijn blootgesteld aan neerslag en wind. De erosie
brengt zo onherstelbare schade toe aan dit patrimo-
nium. Daarnaast is de site ook ten prooi aan vandalen,
materiaalzoekers of souvenirjagers. Eerder werden
door de administratie beloften geuit om een archeolo-
gisch park,aan te leggen.

Hoever staat dit dossier ? Dient men niet onmiddellijk
maatregelen te treffen om dit patrimonium zowel tegen
erosie als tegen puinjagers te beschermen ?

Antwoord

De opgravingen van het hertogelijk kasteel in Tervuren
werden opgestart in 1982. Het initiatief ging uit van
de gemeente Tervuren  die hiervoor een BTK-ploeg (1
archeoloog, 1 historicus, 6 arbeiders) aanwierf. De
toenmalige nationale dienst voor Opgravingen nam de
wetenschappelijke leiding waar.

Het onderzoek werd middels BTK-projecten (1 archeo-
loog en 6 arbeiders) voortgezet tot de derde campagne
in 1985-1986.

Gedurende deze periode werden enkele verkennende
gesprekken gevoerd tussen de gemeente, de nationale
dienst voor Opgravingen en de dienst Waters en Bos-
sen met het oog op een betere uitbouw van de opgra-
vingen, de consolidatie/restauratie  van de vrijgelegde
ruïnes en hun inrichting als cultuur-toeristische trek-
pleister.

Door het verdwijnen uit het schepencollege van de
motor achter het project, de afbouw van het BTK-stel-
sel, gebrek aan middelen en personeel, en uiteindelijk
de regionalisering van de nationale dienst voor Opgra-
vingen kon dit project niet voortgezet worden, waarna
de verloedering van de opgegraven ruïnes snel intrad.

Op korte termijn dienen besprekingen te worden aan-
gevat tussen de gemeente, de federale overheid (eige-
naar van het terrein) en het Vlaamse Gewest om maat-
regelen te nemen om een verdere aftakeling van de
ruïnes te voorkomen en het project terug op te nemen.
Het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium dat
voorrang moet geven aan noodonderzoek op bedreigde
archeologische sites, beschikt evenwel niet over vol-
doende middelen en mankracht om de opgravingen op
korte termijn te hervatten en de consolidatie en inrich-
ting van de mïnes te verzekeren.

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

vraag nr. 5 . .. 
van 27 oktober 1994
van de heer A. SCHELLENS

Bejaardenbeleid - Opvangmogelijkheden in het arron-
dfssement  Leuven

    
Het aandeel van ouderen in onze bevolking groeit. Dit.
fenomeen van vergrijzing is een belangrijk gegeven
voor het toekomstig ouderenbeleid.

1. Hoeveel bejaarden zijn er in het arrondissement
Leuven ?

2. Hoeveel voorzieningen bestaan er momenteel inza-
ke opvang van bejaarden, met name :
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a) hoeveel rusthuizen met het aantal woongelegen:
h e d e n  ?

b) hoeveel serviceflats met het aantal woongelegen-
heden ?

3. Welke hijkomende  ‘voorzieningen voor bejaarden
worden gepland of zijn in realisatie en hoeveel bij-
komende wooneenheden zal dit opleveren ?

4. Welk6 van deze bijkomende  voorziéni&en zullen
met subsidiëring worden gerealiseerd ?

Antwoord

1. Op basis van de bevolkingstoestand van 1 januari
1994 bedraagt liet aantal bejaarden (d.i. personen
van 60 jaar en ouder) in het arrondissement Leuven
93.787.

i. Op 1 januari 1994 telde dit arróndissemeit volgende
bestaande voorzieningen voor bejaarden :

Rusthuizen Woongelegen- Serviceflat- Wooneenheden
heden gebouwen

 47  3.103  i   219

3. Op 1 januari 1994 werden volgende bijkomende
voorzieningen voor bejaarden gepland (i.e. uitbrei-
dingen van bestaande voorzieningen en nieuwe in-
richtingen) :

Rusthuizen Woongelegen- Seiviceflat-  Wooneenheden
h e d e n g e b o u w e n

14 9 9 5 28  985

4. Volgende projecten worden hiervan met subsidië-
ring gerealiseerd (het betreft hier zowel de realisatie
van nieuwe eenheden, de vervanging van bestaande
eenheden als de aanpassingswerken aan bestaande
eenheden) :

a. 7 rusthuisprojecten met in totaal 296 woongele-
genheden, waarvan 21 ter vervanging van be-
staande woongelegenheden ;

b. 8 serviceflatgeb&vprojecte~ met iii totaal 208
wooneenheden.

Vraag nr. 10
van 14 november 1994
van de heer J. DE MOL

yje: 
Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruimtelijke
Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden
Vraag nr; 41
van 14 november 1994
van de heer J. DE MOL
Blz. 271

Antwoord

Het gecoördineerd antwoord op bovengenoemd tiaag

zal worden verstrekt door de heer N. De Batselier,
Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting.

 
   ,    

Vraag nr. 16 
 ,  

V~JI 2 december l$!M  
 

van de heer J. DE ROO

Fysieke fitheid en gezondheid Vlaamse jeugd - Evolutie

Het aantal jongeren dat meer ,dan, één uur $f iveek
actief sport, stijgt in 1993 tegenover 1990, volgens het
tijdschrift Sportbeheer. Toch zijn, vooral de Vlaamse
meisjes, zwaarder dan 10-20 jaar geleden en in verge-
lijking met hun Nederlandse leeftijdsgenoten nu. Dit
zou te maken hebben met de ongezonde voeding van
de Vlaamse jeugd. Slechts 17 percent van de Vlaamse
meisjes durven zich nog ,,zeer gezond” te noemen. Dit
blijkt uit een recent kranteartikel. De sportbeoefening
buiten de school is in 4 jaar tijd sterk teruggelopen.
De groep die zelden of nooit aan sport doet stijgt van
13 naar 20 percent. Dit is in tegenstelling to{ ,de gege-
vens van bovenvermeld tijdschrift. Wellicht werden de-
ze gegevens vanuit een verschillend standpunt verza-
meld.

 .
1: Zijn er onderhahdelingen ati de gang voor ni&&

campagnes tegen roken, vooral gericht naar jonge-
ren van 14 tot 17 jaar ? Zo ja, welke ?

2. Het is opvallend dat er steeds meer jongeren zeer
ongezdnd eten. Worden et campagnes overwogen

om de,jehgd aan te zetten tot een gezonder eetpa-
troon. Zo ja, welke ?

Antwoord

Het antwoord op deze vraag behoo; tot de bevoegd-
heid van de Vlaamse minister van Tewerkstelling en
Sociale Aangelegenheden.

It. VRAGEN- WAAitOr,  ‘NIkT WkItD GEANT-
WOORD BINNEN DE REGLEMENTAIRE
TERMIJN (Regl. art. 76, 5)

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE
REGERING
VLAAMSE MINISTER VAN E&NtitiE, KMO,
WETENSCHAPSBELEID , ENERGIE EN
EXTERNE BETREKKINGEN

Vriagir. 27
van 24 november 1994

,

van de heer P. VAN GREMBERGEN

Naio&ings-  en &d~e~er&.m Vo& Geschiede& r”,  )wee-
de Wereldoorlog - Objectiviteit

 
I-&orici  met bijzondere belangstelling voor de Twiede
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Weieldòorlog  vind&r)eeh beiaìqrijke  infotnîatiebrotì
in het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschie-
denis van de Tweede Wereldoorlog (Residence Palace,
Wetstraat 155 1040 Brussel). Opgericht in 1963 is dit
centrum een autonome eenheid binnen de wetenschap-
pelijke instellingen van de federale regering. In zijn
boek Een Gulzig Leven verklaart minister Piet Ver-
meylen daarover : ,,Het centrum werd opgericht om
het verzet mild te stemmen. Het moest een studiedienst
worden, waarin het verzet een grote rol zou kunnen
spelen. Dat is ook gebeurd en het studiecentrum heeft
prachtig werk verricht.”

Artikel 3 van het ministerieel besluit’ van 13 december
1964 bepaalt dat het centrum geleid wordt door een
wetenschappelijk comité, paritair samengesteld met
enerzijds prominenten die door de represent&ieve  va-
derlandse verenigingen zijn voorgestel& én inet ander-
zijds professoren-historici die bij voorkeu; een ,,status
van nationale erkentelijkheid” genieten: ,

Wet&Schappelijke eEst”óf  bettiuwbaarheid  is dus
blijkbaar van minder belang dan nati&ale  ‘erkentelijk-
heid. n.:  
Directie en medewerkers van het centrum zijn dan ook
bij voorkeur Franstalige en linkse elementen. Et% er-
vti werd doot het gerecht vtiroordeeld voor laster be-
treffende eefi misdaad in Wijgmaat Een ander verde-
digt de stelling niet mee te doen aan de neiging van
de Russische archieven om de misdaden van de Sovjet-
Unie te onderzoeken en te publiceren.

Voogdijmihister over het centrum is de @er Jeaq-Ma-
rie Dehousse, minister van Wetenschapsbeleid, die het
op een wetenschappelijk congres in Oostende vertikte
Nederlands te spreken.

De vraag rijst of de Vlaamse Gemeei&h&p tiog langer
vertrouwen kan stellen in een fedeiaal ministerie dat
vanuit zijn structuren geen enkele garántie biedt op
een objectieve benadering van de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen.

Zal de minister bij zijn federale collega initiatieven
nemen opdat die objectiviteit wel gewaarborgd zou
zijn, bijvoorbeeld door aanpassing van de structuren
van het centrum.) Of zal de minister initiatieven nemen
om de oprichting van een Vlaams Instituut voor de
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te beplei-
ten, ondermeer via een mogelijke federalisering van
het kabinet van Wetenschapsbeleid ?

Vraag ir. 28
van 24 november 1994
van de heer J. VAN EETVELT

Scheepsbouw in Vlaanderen - Reconversieplannen
Vlaamse regering

De problemen rond de Boelwerf in Temse en de bijge-
stuurde toekomstvisie voor de scheepsbouw in Vlaan-
deren zouden voor de Vlaamse overheid belangrijke
aanzet zijn om werk te maken van de recofiversieplan-
nen voor de getroffen sector en regio.

1. Wordt de invulling van een dergelijk reconversie-
plan alsnog bestudeerd ? Zo ja, met welke part-

 a&s ? En waìmeer kan- èen. begin-mrderl  gemaakt
met de realisatie van dit project ?

2. Hoeveel kredieten heeft de Vlaamse regering uitne-
trokken voor de reconversie inlvan de g&offën
streek ? En op welke wijze zullen deze kredieten
worden aangewend ten einde de werkgelegenheid
maximaal te’n goede te komen ?

3. ‘Welke gemeenten omvat de regio die mor de ge-
plande reconversie in aanmerking komt ? Worden
deze gemeenten betrokken bij het bepalen van de
definitieve modaliteiten van een mogelijk reconver-
sieplan ? En zo ja, hoe ?

4. De teloorgang van de Boelwerf treft niet alleen
Temse, maar ook de werknemers en onderaanne-
mers/leveranciers uit de buurgemeenten. Zullen er
ook reconversiekansen zijn voor de gemeenten die
aan Temse grenzen (de rest van het Waasland en
Klein-Brabant-Vaartland) ?

5. Zullen de gemeentebesturen bijkomende mogelijk-
heden krijgen om het investeringsklimaat te verbe-
teren en/of nieuwe kansen te creëren voor de te-
werkstelling in de getroffen regio(‘s)  en zo ja, hoe ?

6. Zal een eventueel reconversieplan ook bijkomende
mogelijkheden voor herscholing en/of herkwalifice-
ring van de getroffen - meestal specialistisch ge-
schoolde - werknemers bevatten ? En zo ja, hoe
en met welke partners zal dit herscholingsprógram-
ma praktisch worden opgezet ?

vraag nr. 30
van 24 november 1994
van de heer J. DE MOL

Vertaling actieprogramma’s Agenda 21 - Wetenschap-
pelijk onderzoek

Hoofdstuk 35 van Agenda 21 behandelt de rol van het
wetenschappelijk onderzoek bij de ontwikkeling en stu-
ring van een op duurzaamheid gericht milieu- en ont-
wikkelingsbeleid. De nadruk wordt daarbij gelegd op
de onderbouwing van lange-termijnstrategieën voor
duurzame ontwikkeling en meer specifiek op het ver-
mogen om de verdere mogelijkheden tot ontwikkeling
af te tasten en de grenzen van de milieugebruiksruimte
en de draagkracht van onze planeet met grotere nauw-
keurigheid en zekerheid te bepalen. Essentieel daarbij
is een beter inzicht in de materialen- en energiecycli
van diverse ecologische en klimatologische systemen.
Bij de uitvoering van dit hoofdstuk behoort het tot de
taak van de overheid de wetenschappelijke basis voor
een op duurzaamheid gericht beleid te versterken.
Meer bepaald moet hierbij ook gedacht worden aan
het meegeven van een groter continuteit  gaan de reeds
gestarte programma’s rond Global Change en telede-
tectie. In het verlengde hiervan moet worden deelgeno-
men aan het onderzoeksprogramma Human Dimen-
sion of Global Environment Change. Ten slotte moe-
ten de onderzoeksbehoeften inzake een economie bin-
nen het kader van duurzame ontwikkeling worden
geïnventariseerd.

.
1. Welke concrete maatregelen werden door de minis-

ter-president reeds genomen om de doelstellingen
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2.

3.

4.

5.

%%rr  hoofdstuk 35 dan Agenda Bl’ naar zljn beleids-
terrein te vertalen ?

Op welke manier wordt voor de onderzoekspro-
gramma’s  rond Global Change en -teledeteetie de
nodige continuïteit verzekerd ?

Worden deze onderzoeksprogramma’s ingepast in
de internationale netwerken rond deze thema’s ?
Zo ja, op welke manier ? Zo neen, waarom niet ?

Neemt Vlaanderen reeds deel aan het onderzoeks-
programma Human Dimension of Global Environ-
ment Change ? Zo ja, waaruit bestaat deze mede-
werking ? Zo neen, waarom neemt Vlaanderen niet
deel aan dit onderzoeksprogramma ?

Worden de onderzoeksbehoeften inzake een econo-
mie binnen het kader van duurzame ontwikkeling
reeds geïnventariseerd ? Zo ja, op welke manier en
door wie gebeurt dit ? Zo neen, bestaat er nood
aan dergelijke inventarisatie ?

vraag nr. 33
van 28 november 1994
van de beer J. VALKENIERS

Vrijstellingen aan de universiteiten - Evaluatie

Er bestaat heel wat kritiek op het systeem van de
vrijstellingen aan de universiteiten, onder meer over
de 50 percent-regeling en over de 12/20-regeling.

Werd binnen de VLIR en op uw kabinet reeds een
evaluatie gedaan omtrent dit systeem dat nu toch reeds
vele jaren van toepassing is ?,

vraag nr. 35
van 1 december 1994
van de heer J. DE BREMAEKER

Bouwnijverheid - Ontduiking RSZ

De bedrijven die overheidsopdrachten uitvoeren zijn
evenzeer als al de andere onderworpen aan de RSZ.
Afhankelijk van de sector waaronder de activiteit valt
kunnen verschillende tarieven toepasselijk zijn. Het
uitvoeren van werken met niet ingeschreven werkne-
mers of het inschrijven van werknemers in een andere
sector (bijvoorbeeld landbouw), leiden ertoe dat de
RSZinkomsten  moet derven. Zeker .bij het uitvoeren
van overheidsopdrachten zou dat nooit mogen voorko-
men.

De overheid zou hier onvoldoende tegen optreden om-
dat zij dan het (twijfelachtige) voordeel van de lage
prijs zou verliezen. Ik ben echter van oordeel dat zulke
praktijken onaanvaardbaar zijn omdat de RSZ bedro-
gen wordt en omdat de ernstige bedrijven oneerlijke
concurrentie wordt aangedaan. Het Gewest zou mijns
inziens meer dan een gewone inspanning moeten doen
om elke mogelijkheid tot zulke praktijken de kop in
te drukken.

1. Welke maatregelen zijn getroffen om ontduiking
van RSZ (zwartwerk - verkeerde inschrijvingen) te
vermijden ?

2. Worden deze maatregelen strikt toegepast en op
elke bouwwerf dagelijks gecontroleerd ? Zo niet,
welke is de cíMrolefrequentie ?

3. Hoeveel inbreuken *zijn in 1992, 1993 en 1994 vast-
gesteld ? Welk gevolg is daaraan gegeven ?

vmaglkr.36 
van 1 december l!PM
van de heer J. DE BREMAEKER

Overheidsopdrachten - Extreem lage prijzen

Vaak wordt bij hét inschrijven op’opedbare  opdrachten
vastgesteld dat extreem lage biedingen worden voorge-
legd. Het aanvaarden van zulke biedingen kan op het
eerste gezicht voordelig lijken, maar draait veelal uit
op het toepassen van de laagste kwalitatieve normen
die enigszins mogelijk zijn. Resultaat is dat, zoals elke
burger in dit land weet, uiteindelijk goedkoop duur-
koop is en dat de constructie meer onderhoudsgelden
zal opslorpen en sneller stuk zal gaan.

Daarnaast zijn dumpingpraktijken zonder meer oneer-
lijke handelspraktijken die de concurrentie vervalsen.
De wetgever heeft dan ook terecht in de wet op de
overheidsopdrachten het bestrijden van deze praktij-
ken opgenomen en geregeld.

1. Op welke wijze wordt de beoordeling gedaan van
de totaalprijs ? Welke maatstaven worden hier ge-
hanteerd (algemene kosten, winstmarges, deel lo-
nen enz.) ?

2. Wordt bij het beoordelen van de lage biedingen
streng opgetreden ? Worden de extreem lage bie-
dingen grondig onderzocht en geweerd ?

3. Hoe wordt opgetreden tegen dumping ?

4. Waarom wordt zo weinig een beroep gedaan op
algemene offertes waarbij prijs en kwaliteit beide
op een gelijkwaardige wijze in de keuze van de
voordeligste bieding kunnen worden betrokken ?
Streeft de administratie hier niet naar de weg van
de minste moeite en laat zij zo geen voordelen voor
het gewest liggen ?

5. Wat zal de minister-president doen om zowel de
algemene offertes als de normale gunningsprocedu-
re algemeen ingang te doen vinden ?

vraag nr. 37
van 7 december 1994
van de heer H. OLAERTS

Zie : 
Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruimtelijke
Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden
Vraag nr. 75
van 7 december 1994
van de heer H. Olaerts
Blz. 229 
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vnlagnr. 38   

van 8 december 1994
 

van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Tewerkstelling in Voeren - Catering service

In het kader van de stimulering van de tewerkstelling
in de streek van Voeren zou de Vlaamse regering deel-
nemen aan de realisatie van een zgn. catering service
op de autoweg.

Kan de minister enige toelichting verschaffen bij dit
p r o j e c t ?

 

vraag nr. 39
van 8 december 1994
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Taalfaciliteiten - Studie over de resultaten

Dat de Vlaamse regering pas nu denkt aan het opma-
ken van een balans van wat dertig jaar na de invoering
van de taalfaciliteiten werd bereikt en wat niet, is na-
tuurlijk redelijk laat. Het kalf dreigt te zijn verdronken.

Niettemin had ik graag vernomen of het de eigen dien-
sten van de minister zijn die zullen worden belast met
deze analyse, dan wel of dit werk zal worden uitbe-
steed ?

Wanneer wordt de ‘studie aangevat en wanneer moet
ze worden afgesloten ?

vmagnr.46 
van 9 december 1994
van de heer L. STANDAERT

Zie :
Minister vice$residenf  van de Vlaamse regering
Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting
Vraag nr. 55
van 9 december 1994
van de heer L. Standaert
Blz. 223

VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE
WERKEN, RUIMTELIJKE ORDENING EN
BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN

vraag nr. 52
van 24 november 1994
van de heer E. VAN VAERENRERGH

’Ring rond Btisel - I”ilevonning   

Op de grote ring rond Brussel ontstaan de files in de
richting Groot-Bijgaarden meestal door een opstop-
ping op het grondgebied Wemmel, waar enerzijds de
rijweg een nogal sterke helling vertoont in de richting
van de uitrit 9 (Brusselsesteenweg - Tentoonstellings-
laan) en waar anderzijds juist voor de brug onder de
Limburg Stimmlaan een aansluiting op de ring uitkomt

voor het verkeer komend van ,de A 12 uit .de richting
Boom, maar die meestal ook gebruikt wórdt als uit-
wijkweg vanaf het kruispunt Strombeek-Bever.

Eén van de redenen van de filevorming is het feit dat
ook veel vrachtwagens daar in dubbele rij beginnen te
rijden wat op zichzelf, maar zeker op een helling, een
algemene vertraging van het verkeer tot gevolg heeft.

.

Kan de minister een inhaalverbod v& vrachtwagens
invoeren aan het begin van bovengenoemde helling,
d.w.z. van voor de brug onder de Limburg Stirum-
l a a n ?

h stel‘ook vast dat op het stuk’ weg dat de aansluiting
vormt tussen de A 12 Brussel-Boom en de ring, even
voorbij de uitrit van de A 12, al enkele jaren een groot
bord staat waarop, zo vermoed ik, één of andere me-
dedeling geprojecteerd zou moeten worden in verlichte
letters.

  
Op een paar jaar tijd heb ik dit bord echter nog nooit
in werking gezien.

Kan de minister mij dan ook meedelen of het inder-
daad werkt, wat de juiste bedoeling van dit bord was,
wanneer het geïnstalleerd werd en wat de kostprijs
ervan was ?

vraag nr. 53  .
van 24 november 1994    
van de heer L. STEENWEGEN

Fluisterasfalt - Planning en resultaten

De laatste jaren werd er ,steeds meer gebruik gemaakt
van zogenaamd fluisterasfalt als keuze voor de wegbe-
dekking.

Kan de minister duidelijk maken welke gróte projecten
reeds uitgevoerd zijn, welke uitgevoerd worden en wel-
ke in planning zijn ? Zijn er reeds rapporten ter be-
schikking die de resultaten na de ingreep meten ?

vlm24novemberl994  
van de heer R. VAN HOOLAND

Kruispunt N35-N409  (Deinze-Tielt-Vinkt) - Proble-
men

Enkele jaren geleden is het bovengenoemde kruiipunt
heraangelegd. Het is bijzonder ingewikkeld, verwar-
rend en geheel onesthetisch. Het is een onding. In het
indicatief meerjarenprogramma 1995-1997 is weinig
geld uitgetrokken voor omvorming van kruispunten tot
verkeerspleinen.

Welke maatregelen heeft de minister getroffen om de
problemen op bovengenoemde kruispunt op te lossen ?

Meent hij niet dat de aanleg van een verkeersplein
uitkomst had kunnen bieden ? Zo ja, is dat dan wellicht
toch nog opgenomen in de bestaande planning - voor
wanneer en wat die werken gaan kosten ? Zo neen, .
waarom niet ?
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Albertkanaal  W?jnegem  iL Gevaar vbor :vefdrìnklng’dan
brug aan Houtlaan   ,   ..   

Uit ‘een kranteartikel vêrnam ik dat tal van slachtoffers
verdronken zijn in het Albertkanaal. Ter hoogte van
dé brug aan de Houtlaan in Wijnegem heeft een dren-
keling weinig of geen kans om alleen op het droge te
geraken (steile en hoge’betonnen  oevers). Op die
plaats is er eveneens een groot gebrek aan hulpmiddé-
len waaraan een drenkeling zich kan,vastklampen  tot
er redding opdaagt.      
1. beveel s?áchtoffbrs zijn’ de voorbije’ jaren verdron-

ken in het Albertkanaal in het Antwerpse ‘7. .
2. Werden eventueel al maatregelen genomen’ om

hulpmiddelen te plaatsen waaraan drenkelingen
zich kunnen vastklampen ? Zo ja, welke ?

,
3. Werden eventueel al andere maatregelen genomen

om de veiligheid van voorbijgangers te verzekeren,
zoals bijvoorbeeld een degelijke signalisatie of een
balustrade langs de waterkant ?

 

Vraag nr. 62
van 25 november 1994
van de heer L. STEENWEGEN

TGV-traject naast E40 - Geluidsschermen

Voor het geplande TGV-traject naast de E40 zal, bij
uitvoering, het snelspoor worden omzoomd met een
geluidswerende of -kerende wand. Is er reeds duidelijk-
heid waar precies deze geluidsschermen geplaatst zul-
len worden ? Zal dit scherm tevens de geluidslast van
het wegverkeer verminderen ?

vraáglú.~&   
van 25 novembek Ui
van de heer J. DE MEYER

 
N49 Antwerpen-Zelzate - Omvorming tot a~&&&veg

 
In mijn schriftelijke vraag nummer 292 van 8 september
1992 heb ik reeds gewezen op het belang van de reah-
satie van de omvorming tot autosnelweg van de N49
en op de noodzakelijke verhoging van de kredieten
hiervoor. Tevens vroeg ik informatie in verband met
concrete projecten.

In zijn antwoord wees de minister op het’féit dat de
geplande MER-studie. mogelijk de geplande aanpas-
singswerken aan de N49 kon beïnvloeden.

‘In mijn schriftelijke vraag nummer ‘401 van 1 oktober
1993 vroeg ik welke invloed de MER-studie had op de
beslissingen.

In zijn antwoord van 7 maart 1994 deelde de minister
mee dat het voorgelegd MER-rapport eind 1993 door
de Animal-cel MER niet werd goedgekeurd en voor
aanpassingen en/of aanvullingen terugbezorgd werd
aan de administratie Wegeninfrastructuur en Verkeer.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wat is de stand van zaken in dit dossier ?   
    

Welke bijkomende2 beslissingen zijn er genomen
sinds mijn vorige vraag ?

Welke werken zijn ondertussen voltooid ?

Welke aanbestedingen hebben plaats of zullen op
korte termijn plaatshebben ?

Welke zijn de vermoedelijke begin- en einddatum
van de onderscheiden werken ?

Welke invloed had de MER-studie op de beslissin-
gen voor de onderscheiden projecten ?

Vraag nr. 66
van 28 november 1%
van de heer R. WIERINCKX’

Naamsesteenweg in Oud-Hev&l&  - Beschadigd weg-
dek

   
De Naamsesteenweg in Gud:Heverlek ‘is een weg die
Vlaams-Brabant verbindt met Waals-Brabant. Hij is
een belangrijke verkeersader van Leuven naar onder
andere Beauvechain, Wavre en Namen., Deze weg
loopt ettelijke kilometers door het Meerdaalwoud.

De bekleding van deze weg is op het grondgebied van
Vlaanderen reeds herhaaldelijk bijgewerkt. Deze
werken gebeurden minutieus en zorgden voor het weg-
nemen van de voornaamste ongemakken. Het pro-
bleem rijst nu dat op Waals grondgebied deze zelfde
weg volledig is hersteld door een volledige laag asfalt
over het originele wegdek te gieten. Op Vlaams grond-
gebied is dit niet gebeurd en heeft men zich beperkt
tot enkele Japjes” asfalt.-

Als imago van ons gewest is deze grens tussen twee
gewesten echt een barriere. Met de ogen dicht voelt
de bestuurder het moment waarop hij Vlaanderen bin-
nenrijdt.

1. Welke is de reden waarom hét wegdek’op’%%ís
grondgebied niet volledig is heraangelegd, terwijl
dit aan Waalse kant wel kan ?

2. Voor wanneer is de heraanleg van deze verbinding
tussen de twee hoofdstedenvan  Brabant gepland ?

 
Vraag nr. 67
van 30 november 1994
van de heer J. EEMAN

Vervanging van sas en brug in Huissegem (Dender-
leeuw) - Stand van het dossier .

In het verleden werd herhaaldelijk de aandacht geves-
tigd op de uiterst moeilijke verkeersdoorgang in boven-
genoemde omgeving.

In deze optiek werd ook door meerdere van de voor-
gangers van de minister de vervanging van dit sas en
deze sluis vooropgesteld. Tot op heden echter zonder
enig concreet resultaat.

In dit verband vernam ik graag de stand van dit dossier
op dit moment en eventueel de vooruitzichten ter zake.
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Vraag nr. 69
van 1 december 1994

.

van de heer J. DE BREMAEKER

NV Zeekanaal - CommercitYe  inslag via  vennoot-
schapsstructuur

Begin 1994 werd het .decieet houdende oprichting van
een naamloze vennootschap voor het Zeekanaal en de
gronden, in het Vlaamse Gewest goedgekeurd. Tot op
heden is deze vennootschap nog’ niet opgericht. Zou
het niet aangewezen zijn van deze gelegenheid gebruik
te maken om meer slagkracht te geven voor de water-
wegen in Vlaanderen, door een meer uitgesproken
commerciële inslag via de vennootschapsstructuur ?

Ik refereer hier aan voorbeelden zoals De Lijn, Aquai-
fin, NMBS. Het voordeel zit mijns inziens eveneens in
de duidelijkheid die gecreëerd wordt, de mogelijkhe-
den voor privé-financiering, de eenheid in de doelstel-
lingen.

1.

2.

Wat is het standpunt van de minister aangaande het
verlenen van meer slagkracht voor de waterwegen ?

Wanneer zal de oprichting van de NV voor het
Zeekanaal gebeuren ?

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.

Vraag nr. 70
van cdecember 1994
van de heer J. DE BREMAEKER

Bouwnijvérheid - Ontduiking van RSZ 

De bedrijven die overheidsopdrachten uitvoeren zijn
evenzeer als al’ de andere onderworpen aan de RSZ.
Afhankelijk van de sector waaronder de activiteit valt
kunnen verschillende tarieven toepasselijk zijn. Het
uitvoeren van werken met niet ingeschreven werkne-
mers of het inschrijven van werknemers in een andere
sector (bijvoorbeeld landbouw), leiden ertoe dat de
RSZ inkomsten moet derven. Zeker bij het uitvoeren
van overheidsopdrachten zou dat nooit mogen voorko-
men.

De overheid zou hier onvoldoende tegen optreden om-
dat zij dan het (twijfelachtige) voordeel van de lage
prijs zou verliezen. Ik ben van oordeel dat zulke prak-
tijken onaanvaardbaar zijn omdat de RSZ bedrogen
wordt en omdat de ernstige bedrijven oneerlijke con-
currentie wordt aangedaan. Het Gewest zou mijns in-
ziens meer dan een gewone inspanning moeten doen
om elke mogelijkheid tot zulke praktijken de kop in
te drukken.

1. Welke maatregelen zijn getroffen om ontduiking
van RSZ (zwartwerk, verkeerde inschrijvingen) te
vermijden ?

2. Worden deze maatregelen strikt toegepast en op
elke bouwwerf dagelijks gecontroleerd ? Zo niet,
welke is de controlefrequentie ?

3. Hoeveel inbreuken zijn in 1992,1993  en 1994,vast-
gesteld ? Welk gevolg is daaraan gegeven ? 

 .

vgl@ nr. q;    
v a n  2  d e c e m b e r  1994  

 

van de heer P. BREYNE  
  ,  ,

Gemeentebelasting huisvuil 1. &rh& van beia&ng-
plichtige

In sommige gemeentelijke belastingsreglementen op
het ophalen van huisvuil wordt, voor het vestigen van
de aanslag met betrekking op de vaststelling van het
feit van bewoning, verwezen naar de in- en uitschrij-
ving in het bevolkingsregister op 1 januari.

Door bepaalde provinciale diensten wordt geopperd
dat, gelet op het kostenvergeldend karakter van deze
belasting, het niet aangewezen is personen te belasten
die weliswaar op 1 januari nog ingeschreven zijn maar
de gemeente effectief vroeger hebben verlaten.’

Graag kreeg ik het standpunt ter zake van de minister.
 

hu+ ur. 72   
van 2 december 1994
van de heer H. VAN DIENDEREN

Rotondes - Veiligheid jìetsers

De ministers wensen meer gebruik te maken van roton-
des bij kruispunten. Nederland heeft onderzoek ge-
daan naar de veiligheid van de fietser op zo’n rotondes.
“We kunnen hieruit de conclusie trekken dat de voor-
ziening met fietspad vooral bij hogere auto- en fietsin-
tensiteiten uit veiligheidsoverwegingen de voorkeur
verdient .” (Verkeerskunde, nummer 11,1993,  blz. 39).

Welke richtlijn geeft de minister aan zijn administratie
in verband met de aanleg van fietspaden op rotondes ?

Als die fietspaden op rotondes op dezelfde hoogte’ wor-
den aangelegd, krijgt de fietser niet telkens een grotere
of kleinere schok. Bovendien ontstaat zo een natuurlij-
ke en erg functionele verkeersdrempel voor de auto’s.
Hoe staat de minister hiertegenover ?

Samenhangend met het bovenstaande en eveneens om
veiligheidsredenen pleiten fietsers voor een snelheids-
beperking tot 30 kilometer per uur op een rotonde. Is
dat ook de zienswijze van de minister ?

vmignr.  7 3
van 5 december 1994
van de heer J. DE MOL

Beasec-project - Vergoeding stormschade en bouwplat-
form

Tijdens de bespreking van de begroting van openbare
werken deelde de minister mede dat in het kader van
het project-Beasec geen stormschade betaald wordt,
zie hierover stuk 15 (1992-1993 - Nr. 11-1) blz.87.
Nochtans blijkt uit de vastleggingen en de ordonnance-
ringen - informatie die het Rekenhof ontving van de
administratie - dat hiervoor geld werd vastgelegd en
betaald. Op onze schriftelijke vraag van 27 april 1994
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(nr.‘243) verzocht de~&irrister~um nadere informatie,
blijkbaar omdat zijn begrotingsverantwoordelijke deze
informatie niet terugvond. In antwoord op een vraag
van collega Dua heeft hij eveneens geantwoord dat de
stormschade aan het Beasec-platform niet vergoed
wordt door de Vlaamse Gemeenschap. In het finan-
cieel systeem van de Vlaamse Gemeenschap  vond ik
nochtans de volgende uitgaven terug :

90 983272339 - Beasec leidingen stormschade
3.298.684

91 903272339 - Beasec leidingen stormschade

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3.298.684

Hoe verklaart de minister, in het licht van deze
gegevens, zijn verklaringen bij de begrotingsbespre-
kingen en het antwoord op de vraag van collega
Dua ?

In de brochure in verband met het toekomstige ha-
venbeleid van de Vlaamse Gemeenschap wordt de
bouw van het Beasec-platform ingeschreven voor
een som van 42.000.000  frank. Ik dacht niet dat de
Vlaamse Gemeenschap contractueel verplicht is om
deze werken uit te voeren. Waarom moet dan een
dergelijk platform worden gebouwd op kosten van
de Vlaamse Gemeenschap ?

Welke studies, otrder&oekingen,  nota’s,“beslissin-
gen, . . . kunnen dat verantwoorden ?

Wordt door het Beasec-platform de havenstrekdam
van Zeebrugge opgemeten ?

Voorziet de minister in een onafhankelijk onder-
zoek naar het nut van dit Beasec-project ?

Kan hij alle uitgaven aan het Beasec-project meede-
len, zoveel mogelijk uitgesplitst en per jaar ?

Gaat?  nr. 74
van 5 december 1994
van de heer M. OLMER

Bouwovertredingen - Meerwaardevorderingen

In een schriftelijke oráag van de heer J. Eeman (nr.
352 van 29 augustus laatstleden) wordt vermeld dat de
verschillende provinciale besturen van stedebouw de
afgelopen vier jaar voor ongeveer 200 miljoen frank
meerwaardevorderingen van bouwovertredingen heb-
ben opgemaakt.

In het antwoord op deze vraag wordt een overzicht
gegeven van de uiteenlopende aard van de bouwover-
tredingen die aanleiding geven tot het toepassen van
de meerwaarde.

Graag kreeg ik van de minister enkele bijkomende
inlichtingen.

1.

2.

3.

Worden er precieze criteria gehanteerd om de toe-
passing van de meerwaarde te vorderen en welke
zijn deze criteria ?

2% ja, zijn deze criteria in alle provincies gelijk ?

Zo neeu, op welke basis wordt in de verschillende
provincies overgegaan tot het toepassen van de
meerwaarde ?

vrsulg nr. 77
van 8 december 1994
van de heer R. VAN HOOLAND

Verkeersknooppunt E40-Drongen-  West - Verkeers-
plein

Reeds jaren en vooral recentelijk, ten gevolge van de
vestiging van een bedrijvencentrum met hotel (MP-
center), ondervindt het verkeer dat de E40 verlaat te
Drongen-West, richting Deinze, zeer grote hinder. Het
is zeer moeilijk en tijdrovend daar op de spitsuren over
te steken en bovenal is het zeer gevaarlijk.
1. Is de aanleg van een verkeersplein daar mogelijk,

eventueel een eenvoudige uitvoering ?
2. Zo ja, wanneer is dit redelijkerwijze mogelijk ?

3. Zo neen, waarom niet en’ziet de minister dan een
andere oplossing voor het geschetste probleem ?

Vraag nr. 78
van 8 december l.%M
van de heer L. BARBE

Kruispunt N28 in Meerbeke-Ninove - Heraanleg

Onlangs werd in Meerbeke-Ninove het kruispunt van
de N28 met de Nieuwstraat en Hemelrijk heringericht.
Voor de heraanleg hadden chauffeurs die zich vanuit
Hemelrijk op de gewestweg begaven, geen zicht op het
verkeer dat van links kwam. Het was tevens een gele-
genheid om de verkeersleefbaarheid te verhogen. Een
plaatselijke werkgroep had in overleg met deskundigen
een ontwerp uitgewerkt. Na realisatie van de werken
blijkt dat de situatie voor het verkeer dat vanuit He-
mehijk komt inderdaad verbeterd is. Maar voor het
verkeer dat vanuit de Nieuwstraat komt is de situatie
verslechterd. Zij hebben noch links, noch rechts duide-
lijk zicht, onder meer wegens de parkingstrook daar.
Het is toch bijzonder schrijnend dat na het heraanleg-
gen van een kruispunt blijkt dat de situatie nog steeds
niet verkeersveilig is. Bovendien werd de rijweg he-
raangelegd in asfalt, wat zeker niet snelheidsremmend
is. Een heraanleg met klinkers zou volgens mij meer
aangewezen zijn, samen met bijvoorbeeld een asver-
schuiving en/of een verkeersplateau.
1. Waarom werd het ontwerp van de Meerbeekse ver-

keersgroep nauwelijks gevolgd ?
2. Hoeveel hebben deze werken uiteindelijk gekost ?

3. Naar mijn mening is de situatie voor het verkeer
dat uit de Nieuwstraat komt heel wat gevaarlijker
geworden. Worden hier alsnog wijzigingen aange-
bracht ? ,

4. Waarom werden geen snelheidsremmende elemèn-
ten zoals een asverschuiving, het gebruik van klin-
kers of een verkeersplateau aangebracht ?

vraag nr. 79
van 8 december 1994
van de heer R. VAN HOOLANJI

Verkeerspleinen - Aanleg en evaluatie

De jongste jaren hebben de respectievelijke bevoegde
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besturen op gewestelijk en andere niveaus, vele ver-
keerspleinen laten aanleggen.

1. Hoeveel verkeerspleinen heeft het Vlaamse Gewest
recentelijk laten aanleggen en in gebruik genomen ?
Hoeveel zijn er in uitvoering ,of in planning ?

2. Hoeveel verkeerspleinen werden, bij benadkring,
recentelijk aangelegd of zijn in uitvoering op provin-
ciaal en gemeentelijk vlak ? Heeft de minister daar
informatie over ?

3. Is er een’ gefiuídeerde evaIua%ie - e!veiittíeeI met
een geschreven rapport - ter zake uitgevoerd ? Zo
niet, is een evaluatie in uitvoering of in planning en
wanneer zal het rapport beschikbaar zijn ?

vraag nr. 82
van 8 december 1994
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Gemeentewegen in Voeren - Overname door Vlaamse
Gewest

Naar verluidt wordt de overname door het Vlaamse
Gewest van sommige gemeentewegen in Voeren over-
wogen.

Kan de minister preciseren om welke wegen het gaat ?

Wat is de motivering van deze overname ?

Wanneer is het de bedoeling dit te realiseren ?

Zijn hieraan kosten verbonden ?

v r a a g l u . 8 3
vao 9 december 1994
van de heer L. STANDAERT

Zie :
Minister-vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting
Vraag nr. 55
van 9 december 1994
van de heer L. Standaert
Blz. 223 .  

, .

vraag nr. 84
van 9 december l994
van de heer F. VAN DEN EYNDE

Strz~tuurphn Vlaanahen  - Geldigheid

Alhoewel het StructtunpIan  Vlaanderen door de
Vlaamse Raad nog niet goedgekeurd werd, stelt een
lid van de Plangroep rond het Structuurplan, dat er nu
inzake bepaalde beslissingen op het vlak van de ruim-
telijke ordening rekening mee moet worden gehouden
(interview verschenen in Le Soir, van 18 november
1994).

In welke mate wordt er hier gevolg aan gegeven ?

Kan dit ‘zonder dat het Structuurplan zelf door de
Vlaamse Raad goedgekeurd werd ?

VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR EN
BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

v r a a g l u . 2 6
mm 24 november 1994
van de heer P. VAN GREMBERGEN

&ëderlands  in Fia&-‘Vlaand&en  - hom&

Diverse verenigingen en instanties in Frans-Vlaande-
ren leveren verdienstelijke inspanningen om de kennis
van de Nederlandse taal bredere ingang bij de Frans-
Vlamingen te doen vinden. Deze bijdragen zijn terecht
lovenswaardig. De verbondenheid met de Nederlandse
stam kan immers onmogelijk in stand gehouden wor-
den door enkel de kennis van de Vlaamse streektaal.

Eén van de bijdragen is de wekelijkse publikatie (se-
dert 18 februari 1994) van een Nederlandse les in “Le
Joumal des Flandres” door de Marnixring Ter Isele
van Rijsel. De publikatie gebeurt met geringe midde-
len, maar geniet toch succes.

Zoals echter zo vaak het geval beseffen de Frans-Vla-
mingen dat er, bij hun groeiende Vlaamse bewustwor-
ding, minstens evenveel, zo niet meer’ steun en hulp
kan verwacht worden van de Vlamingen in de buur-
staat België, dan van de eigen Franse overheden. Wij
Vlamingen mogen in dat proces niet afwezig blijven en
passief toekijken. ,
In Frans~VIaánderen~bestaat  *er veel belangst&ng  voor
het Nederlands, maar een eigenlijke taalmarketing is
er niet. Hier is mijns inziens een taak weggelegd voor
het Vlaams ministerie van Cultuur. Ik meen dat ons
ministerie middelen en eventueel ook de nodige werk-
tijd zou moeten kunnen vrijmaken om de taalmarke-
ting te systematiseren in de Noordfranse media.

1, Welke initiatieven levert het Vlaams ministerie van
Cultuur om de kennis van het Nederlands in Frans-
Vlaanderen te bevorderen ? Worden daartoe finan-
ciële middelen ter beschikking gesteld ? Hoeveel ?
Aan welke instantie(s) ?

 
2. Acht de minister een verhoging van de middelen,

of van de logistieke steun wenselijk, noodzakelijk ?
Welke initiatieven neemt hij daartoe ?

 
vraag Jlr. 29
van24november1994   
van de heer H. OLAERTS

Vaste boekenprijs -) Beleid

Onlangs stelde de federale regering een beslissing inza-
ke de vaste boekenprijs nog maar eens uit.

<De federale bevoegdheden in dit dossier - maar ook
 in alles wat met de auteursrechten te maken heeft -
maken het Vlaanderen onmogelijk een volwaardig cul-
tureel beleid te voeren. Over essentiële elementen in
het culturele debat wordt immers boven onze hoofden
beslist.
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Ware het niet (aangewezen om in h&&&e&%l
van de vaste boekenprijs een Vlaams alternatief uit te
werken ? Een volwassen cultureel beleid hoeft zich niet
te schromen om een offensieve strategie te voeren.

Daarom volgende vragen aan de minister.
 

1. Wat is zijn houding tegenover Ohet nieuwe uitstel
inzake de vaste boekenprijs .?  . .

2. Is hij van mening dat aan cultuur aanverwante aan-
gelegenheden als economie (prijsafspraken) en aú-
teursrechten mee naar de gemeenschappen zouden
moeten overgeheveld worden ?

3. Is een creatieve maat&el’orh  een vaste boekenprijs
voor Vlaanderen in te voeren niet aangewezen ?

vraag nr. 30vm25november~~     
van de heer F. VAN DEN EYNDE

BR TN-Radio I - 25 ja& Wereldwijd

Het tijdschrift’wereldwijd kwam in de plaats van de
missieblaadjes die vroeger door de betrokken klooster-
ordes werden uitgegeven. Dit jaar viert Wereldwijd
zijn 25e verjaardag. Merkwaardig genoeg vond Radio
1 van de BRTN het nodig twee lange uitzendingen aan
deze verjaardag te wijden, namelijk Radio Trottoir en
De Kleren van de Keizer.

Is de minister niét van mening dat twee op ‘mekaar
volgende lange uitzendingen besteden aan een tijd-
schrift, dat al bij al toch niet zo’n grote uitstraling heeft,
net iets van het goede te veel is ?

Ik kan mij daárenboven niet herinneren dat de BRTN-
radio het nodig vond, al was het maar in Cen uitzen-
ding, de 5Oe  verjaardag te vermelden van het satirisch
weekblad ‘t Pallieterke, dat ongetwijfeld meer lezers

heeft dan Wereldwijd.

Graag had ik vernomen of de’ BRTN maatstaven%an-
teert omtrent het al dan niet in het daglicht stellen van
dagbladen en tijdschriften.

En zo ja, op basis van welke. maatstaven er besloten
werd met zoveel aandacht Wereldwijd te behandelen.

vraag nr. 36
van 30 november 1994
vau de heer F. VAN DEN EYNDE

Lezingencyclus Masereelfonds ?%!&de~k&tg  BRTN-
personeel   

Het Masereelfonds was de cultuurorganisatie die aan-
leunde bij de communistische partij. In de loop van de
maand november organiseerde dit Masereelfonds in
Gent een lezingencyclus over nationalisme. . 
De moderator was telkens Jean-Pierre Rondas, produ-
cer van Radio 3, terwijl een van de referaathouders
Wim Van Rooij is, ,ook van Radio 3.

In de folders en kranteberichten die hieromtrent ver-
schenen werd telkens de functie bij de BRTN van deze
heren met nadruk vermeld.

Is een ‘en ander niet van die aard dat ,bij de bevolking
de indruk wordt bevestigd dat er een binding bestaat
tussen de openbare omroep en extreem-links ?

Is de minister niet van mening dat dit schadelijk-is  voor
het imago van de BRTN ? ,

Werden er hieromtrent maatregelen getroffen ?
  

V&,, ti.14o 

vao 8 december 1994
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Veltma~hu& ‘in voeren - Perioneelsformátie

Kan de minister mij meedelen welke de personeelsfor-
matie is waarover het cultureel centrum Het Veltmans-
huis in Voeren op dit ogenblik beschikt ?

.

vraag nr. 41
van cdecember 1994
van de heer M. OLIVIER

Subsidieadviezen aan Nationale Loterij - Musea

In 1992 werd een’eindadvies uitgebracht dat aan 12
musea een subsidie toekent voor een totaal bedrag van
17.700.000 frank.

In het subsidieadvies van 5 oktober 1993 wordt op-
nieuw aan 12 initiatieven een subsidie verleend voor
een totaal bedrag van 19.550.000  frank.

Bepaalde bedragen werden fundamenteel verhoogd,
andere werden verminderd. Bepaalde musea komen
niet meer in aanmerking voor subsidie.

Graag had ik van de minister vemomen :

1.

2 .

of er criteria bestaan voor de toekenning van subsi-
dies, en zo ja welke ;

of er controle gebeurt ,op de besteding van deze
gelden, en zo ja op welke wijze.

Vraag nr. 43
van 9 december 1994
van de heer L. STEENWEGEN

Georganiseerde afvalophaling door jeugdirerenigingen
en socio-culturele organisaties - Gemeentelijke verant-
woordelijkheid

Verschillende gemeenten uit het arrondissement Leu-
ven doen voor de selectieve huis-aan-huisophaling van
papier en karton een beroep op jeugdverenigingen en
socio-culturele organisaties. Ter compensatie ontvan-
gen deze verenigingen meestal een financiële tege-
moetkoming, volgens de hoeveelheid ingezameld ma-
teriaal.

Af en toe gebeurt dit zelfs op basis van een contractue-
le overeenkomst, die zowel de frequentie, de terreinaf-
bakening als de financiële en logistieke inbreng van de
gemeentelijke overheid regelt. Van een gemeente is
ons bekend dat men dit systeem wil uitbreiden tot de
inzameling van glasafval.
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Huisvuilverwijdering behoort onmiskenbaar tot de gd-
meentelijke opdrachten. Zonder, afbreuk te willen
doen aan de pogingen om jeugdverenigingen daadwer-
kelijk bij de zorg voor het leefmlieu te betrekken,
pogen gemeentebesturen door een beroep te doen op
(jeugd)verenigingen hun opdracht zo goedkoop moge-
lijk uit te voeren. Een aantal aspecten zoals tewerkstel-
lingskansen voor lagergeschoolden én’de veiligheid van
de vaak erg jonge gelegenheidsophalers worden daarbij
schromelijk over het hoofd gezien. Dit laatste werd
onlangs nog op een bijzonder pijnlijke manier duidelijk
toen er helaas een .dodelijk slachtoffer viel. 

Heel wat gemeenten stellen deze handelwijze’voor als
een vorm van subsidiëring voor het’ gemeentelijke
jeugd- en socio-cultureel werk. Door de hoge frequen-
tie van de ophaling wordt jeugdwerk dikwijls bemoei-
lijkt. Uit een beperkte rondvraag bij lokale jeugdver-
enigingen blijkt bovendien dat de normale verzékel
ringspolissen deze activiteiten niet of onvoldoende dek-
ken.

Rekent de minister het niet tot zijn plicIít ~ge’meéntébe-
sturen erop te wijzen dat deze handelwijze niet verenig-
baar is met een gepast gemeentelijk jeugdwerk ? ,
Welke maatregelen ia1 de minister treffen om een ade-
quate verzekering tegen mogelijke ongevállen van
jeugdige slachtoffers op te leggen ?

 

V r a a g  n r .  4 4
van 9 december 1994
van de heer M. MAEkTENS

  
Taaltelefoon- en Raad voor Taaladvies - Werking

Bij decreet van 12 maart 1975 art.’ 2 werd de Raad
voor Taaladvies ingesteld.’ Door de goedkeuring van
het Taalunieverdrag is de juridische constellatie op
taalkundig vlak nochtans ingrijpend gewijzigd. Bij be-
sluit van 20 juli 1994 heeft de Vlaamse regering de
organisatieplannen goedgekeurd voor de Vlaamse ad-
ministratie. De taaltelefoon, een dienstverlening van
de Raad voor Taaladvies naar de burger toe wordt
daarin niet meer beschouwd als dienstverlening. Deze
dienstverlening, die al enkele jaren niet meer functio-
neerde bij gebrek aan personeelsleden en bij gebrek
aan middelen voor de Raad voor Taaladviés, is nu
volledig opgedoekt, zonder dat daartoe in enige substi-
tutie werd voorzien. Ook wordt het decreet van 12
maart 1975 niet langer meer door de regering uitge-
voerd, zonder dat daartoe enige aanwijsbare reden van
politieke, bestuurlijke of budgettaire aard aanwezig is.

In zijn antwoord op de interpellatie van 20 april 1993
van collega P. Van Grembergen over deze aangelegen-
heid verklaarde de minister nochtans dat er in uitvoe-
ring van de Taalunie een taaladviescommissie zal wor-
den opgericht enerzijds, terwijl op 30 maart 1993 werd
onderhandeld om de taaltelefoon zo snel mogelijk weer
te kunnen overdragen aan de Raad anderzijds. Tot op
vandaag staat de taalbewuste Vlaming die enig advies
wenst - en er zijn er veel, aangezien de taaltelefoon
destijds roodgloeiend stond - volledig in de kou. Het
is dan ook niet te verwonderen dat de belangstelling
voor’een verzorgde taal bij de burgers en op de scholen
zeer snel afneemt. Voor “ingewijden” bestaat uiteraard

‘welde vragenbus van de VHN of de <mogelijkheid om
de Nederlandse (commerciële) taaltelefoons op te bel-
len en om advies te verzoeken, maar daarmee is niet
tegemoet gekomen aan artikel 2, § 1 van het decreet
van 12 maart 1975 en aan de zeest van het decreet.
1. Zal de taaltelefoon ja dan neen opnieuw gebrstal-

leerd worden? Zo ja, wanneer en in welke vorm
en waarom is dit nog niet eerder gebeurd ?

2. Zo neen, wat is daartoe de reden, gelet :op het
decreet van 12 maart 1975, artikel 2, 8 1 ?

3. Gp welke wijze zal de regering uitvoering geven aan
het genoemde decreet en wanneer, en welke op-
drachten zal de Raad voor Taaladvies nog dienen
te vervullen en welk personeelskader zal daartoe
worden uitgebouwd ?

4. Op welke wijze zullen de Raad voor Taaladvies en
de Taalunie geïntegreerd kunnen samenwerken, en
wanneer werden welke afspraken daarrònd met de
Nederlandse ministers gemaakt ?

5. Wat is het resultaat van de onderhandelingen van
30 maart 1993 ?

 
Vraag nr.,45  ,
van 9 december 1994
van de heer W. TAELMAN

Woordenboek van de Vlaamse Dialectert - Subsidiëring

Het dossier van de Regionale Woordenboeken, een
wetenschappelijke onderneming aan de Universiteit
Gent, werd onlangs toegewezen aan het departement
van de minister.

De continuering van het Woordenboek van de Vlaam-
se Dialecten komt echter in het gedrang daar het Fonds
voor Collectief Fundamenteel Onderzoek en de Neder-
landse Taalunie het project niet langer zouden steunen.

Bij de minister-president werd door het WVD een
vraag tot subsidiëring ingediend, die werd overgemaakt
aan zijn kabinet.

1.

2.

3.

Wat is zijn houding met betrekking tot dit dossier ?

In welke mate wenst de minister in te gaan op de
aanvraag tot subsidiëring ?

In het geval geen subsidies worden toegekend aan
het WVD, welke oplossing beoogt de minister voor
deze wetenschappelijke en culturele onderneming ?

VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS EN
AMBTENARENZAKEN

vraag nr. 50
van 8 december 1994
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Franstalige academie in Wezembeek-Oppem - Onwet-
telijkheid

In de faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem ope-
reert een Franstalige academie. Dit is onwettelijk.
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Welke stappen h
~;~~~~~,~~~~,

men om hieraan een einde te stellen 7
  

VLAAMSE MINISTER VAN VERKEER,
B U I T E N L A N D S E H A N D E L E N
STAATSVORMING

vrlwgnr.l2

van 22 november 1!494
van de heer F. GHESQUIERE!

Presidentieel vliegtuig uit Bénin - Bestemming
 ,  

Op 21 mei 1989 landde het luxevliégtuig~v&n  de presi-
dent van de republiek Benin in Oostende. Meer dan
5 jaar later staat dit vliegtuig nog steeds op de Oostend-
se luchthaven.

Naar verluidt is het vliegtuig zeker met meer geschikt
om te vliegen. Het betreft een type 707 met bouwjaar
1959 en het vertoont al sporen van corrosie.

Kan het departement van de minister geen diplomatiek
initiatief nemen om dit vliegtuig te verhandelen ?

Indien dit niet mogelijk is, mogen de luchthaveninstan-
ties dan beslag leggen op het vliegtuig om de landings
en standrechten (8 miljoen frank !) te recupereren ?

vraag nr. 14
van 24 november 1994
van de heel J. DE MOL

De -Lijn - Ak&eMng  vertrouwenspersoon otigetienste
intimiteiten ,

,
Volgens een aanvullend koninklijk besluit bij het be-
staande dat bedrijven verplicht een vertrouwensper-
soon of -dienst aan te stellen waar het personeel terecht
kan met klachten over ongewenste intimiteiten, zijn
vanaf maart 1995 ook bedrijven uit de openbare sector
verplicht deze persoon of dienst aan te stellen. Deze
vertrouwenspersoon moet niet alleen ongewenste inti-
miteiten onderzoeken, maar ook de daders bestraffen.
Daartoe moet een tuchtprocedure worden uitgewerkt.
Uit de praktijk in de prive-bedrijven blijkt echter dat
deze vertrouwenspersonen de mensen de drempel naar
de vertrouwenspersoon hoog te liggen. Eén van de
bedrijven waarop dit koninklijk besluit van toepassing
is, is De Lijn.

1. Werd bij De Lijn reeds een vertrouwenspersoon of
-dienst aangesteld waar men terecht kan met klach-
ten over ongewenste intimiteiten ? Zo ja, is deze
reeds operationeel ? Hoe functioneert deze ? Wer-
den reeds klachten over ongewenste intimiteiten
geuit ? Hoe werd hierop gereageerd ?

2. Werd bij De Lijn reeds een tuchtprocedure uitge-
werkt aangaande de bestraffing van ongewenste in-
timiteiten ? Zo ja, wordt deze procedure reeds toe-
gepast ? Zo neen, waarom is er nog geen ?

3. Wordt deze vth-trouwenspersoorr of -dienst gevormd
door speciaal opgeleide mensen ? Zo neen, waarom
niet ?

I,

lki&u. li
vau 24 november 1994
van de heer L. BARBE

Zie :
Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruimtelijke
Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden
Vraag nr. 56
van 24 november 1994
van de heer L. Barbé
Blz. 228

vraag nr. lil
van 25 november 1994
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

Export - Economische vertegenwoordiging in Libanon

In kringen van exporterende bedrijven rijst nogal wat
kritiek op het feit dat er geen economische vertegen-
woordiger meer aanwezig is in Libanon. Dit land is
inderdaad, na de bekende gebeurtenissen, bezig aan
een economische inhaalbeweging. Het is bovendien
eigenaardig dat de dossiers met betrekking tot Libanon
worden behartigd door de economische vertegenwoor-
diger in Israël.

Kan de minister bevestigen dat dit zo is ?

Waarom wordt het niet nuttig geacht een economische
vertegenwoordiger in Libanon te plaatsen ?

Blijft de huidige werkwijze gelden of worden er veran-
deringen in het vooruitzicht gesteld ?

vratgnr.19 
van 28 nwember 1994
van de heer F. VAN DEN EYNDE

Tweedehandstrams uit Bochum - Staat

Op 7 september jongstleden reed voor de eerste keer
een gelede tram in Gent. De Lijn is er immers in
geslaagd negen van deze trams tweedehands in het
Duitse Bochum aan te kopen. Ze zouden van 1962
dateren en voor 250.000 frank per stuk verkocht zijn.
Volgens bepaalde kranten zou het overigens zo zijn
dat, indien De Lijn ze niet had aangeschaft, ze gewoon
zouden zijn gesloopt.

Naar verluidt zou de toestand waarin ‘deze trams zich
bevinden allesbehalve zijn.

De bestuurder zou te weinig ruimte hebben. De zithou-
ding is te gebrekkig voor de bediening van de pedaal
die, wanneer nodig, de tram ogenblikkelijk tot stilstand
moet kunnen brengen. De tram uit Bochum zou voor
deze stilstand trouwens drie meter nodig hebben. De
trams zouden bij regen neiging tot slippen vertonen.
De deuren zouden tijdens het rijden niet kunnen ver-
grendeld worden. Op 23 september zou één van de
trams zelfs zijn pantograaf ei zo na op straat verloren
zijn.
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Het dak van étn van de trams zou lek geweest zijn.
Is de minister van deze problemen op de hoogte ?
Zo ja, welke maatregelen werden er getroffen ?

vraag nr. 24
van 2 december 1994
van de heer H. VAN DIENDEREN

Zie :
Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken
Vraag nr. 41
van 2 december 1994
van de heer H. Van Dienderen
Blz. 248.

vraag nr. 21
vao 8 december 1994
WUI de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

De Lijn - Kleur rijtuigen

Destijds werd beslist de rijtuigen van De Lijn in een
nieuw kleedje te steken om zodoende dynamischer en
aantrekkelijker te lijken. Nochtans zijn er nog altijd
heel wat bussen van De Lijn die rondrijden in de kleu-
ren van de vroegere buurtspoorwegen.
Kan de minister mij meedelen om hoeveel het juist
gaat ?
Wanneer zal de hele vloot in de uniforme kleuren van
De Lijn steken ?

Vraag nr. 22
van 8 december 1994
van de heer L. VAN NIEUWENHUYSEN

MZVB - Naleving taalwetgeving

In de nota van 9 november van de Vlaamse regering
met betrekking tot Vlaams-Brabant en Voeren wordt
aangekondigd dat de Brusselse Gewestregering zal
worden benaderd met het oog op de naleving van de
taalwetgeving door de MIVB, de BNSSeke openbare
vervoersmaatschappij.
Kan de minister mij meedelen of er al gesprekken
hebben plaatsgevonden dan wel werden gepland ?
Op welk niveau werden die gevoerd of zullen ze wor-
den gevoerd ?
Over welke middelen beschikt de minister om een nor-
malisatie van de toestand op taalgebied bij de MIVB
af te dwingen ?

vraag nr. 23
van 9 december 1994
van de heer L. STANDAERT

Zie :
Minister vice-president van de Vlaamse regering
Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting
Vraag nr. 55
van 9 december 1994
van de heer L. Standaert
Blz. 223.

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

Vraag nr. 18   
van 9 december 1994
van de heer L. STANDAERT

S u c c e s s i e r e c h t e n  - Zndexering  

Artikel 48 en tabel 1 van het koninklijk besluit nr. 308
van 31 maart 1936 houdende het wetboek der succes-
sierechten regelen het percentage successierechten dat
toepasselijk is op het overeenstemmend gedeelte van
een erfenis.
Volgens artikel 29 van de wet van 22 december 1977
blijkt dat deze bedragen reeds 17 jaren niet aan de
index aangepast werden, hetgeen in andere geledingen
van de fiscaliteit wel geregeld het geval is.
Bovendien blijkt dat de in artikel 54 van het koninklijk
besluit nr. 308 van 31 maart 1936 houdende het wet-
boek der successierechten genoemde geldsommen met
betrekking tot de vrijstelling van dit recht sedert vijf
jaren niet meer aan de index aangepast werden, ver-
mits de laatste wijziging middels artikel 217 van de wet
van 22 december 1989 plaats had.
Kan de minister mij laten weten :
1.

2.

3.

4.

5.

hoeveel deze schijven (uit Tabel 1 van het koninklijk
besluit nr. 308) nu zouden bedragen indien ze steeds
geïndexeerd geweest zouden zijn ;
hoeveel de vrijstellingssommen uit het wetboek der
successierechten nu zouden bedragen indien ze
steeds geïndexeerd geweest zouden zijn ;
hoeveel extra inkomsten de staat op die manier (zie
vragen 1 en 2) - ten onrechte ? - verworven heeft
sinds 1977 ;
of er na 1,5 decennium nog geen grond is om deze
bedragen te indexeren ;
waarom deze bedragen nog niet werden geactuali-
seerd overeenkomstige de huidige index ?

VLAAMSE MINISTER VAN TEWERKSTELLING
EN SOCIALE AANGELEGENHEDEN

VraagIU.8
van 25 november 1994
van de heer H. BROUW

Invoegbedrijven - Subsidiëring

Enige tijd geleden keurde de Vlaamse regering een
besluit goed dat de minister van Tewerkstelling toelaat
om invoegbedrijven te erkennen en er subsidies aan te
verlenen.
1. Zijn de subsidies aan de invoegbedrijven (+ leerei-

landprojecten) al toegekend ? Indien dat zo is : wel-
ke projecten worden dan gesubsidieerd ?

.
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2.
          

Welke criteria, (buiten de’ erkenningscriteria die de
minister al opsomde in haar antwoord óp mijn
schriftelijke vraag van 27 september 1993 in verband
met dezelfde materie) werden/worden  er gehan-
teerd om te bepalen welke projecten in aanmerking
komen voor subsidiëring ?

 

Vraag nr. 12
van 9 december 1994
vanIde heer L. STANDAERT    

Zie :
     

 vice-president van de Vlaamse regering
Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting 
Vraag nr. 55
‘van 9 december 1994
van de heer L. Standaert
Blz. 223.   . . .

 .
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N. DE BATSELIER, miuister vice-president vau de Vlaamsemgebg, WaaummWstmt.hd.Le&dlieu  w Hmbestiug

27 23.11.1994 F.DeMau

28 23.11.1994 F.DeMau

29 24.11.1994 J.Geysels  

30 24.11.1994 A. De Boeck

31   2q;ll.ypg$

32 24.11.1994

33 24.11.1994

34 24.11.1994

36 25.11.1994

37 25.11.1994

38 28.11h94

39 28.11.1994

J&tyW% 

L. Steenwegen

fi Vande-

L. Barbé

P.Breyue

L. Standaert

L. Barbé,

F. Vau den
Eynde

J. De Roo

J. De Roo

J. Valkeniers

40 30.11.1994

41 30.11.1994

42 30.11.1994

43 01.12.1994 J. De Mol

44 01.12.1994 J. De Mol

45 01.12.1994 J. De Mol

46

48

01.12.1994 J. De Roo

02.12.1994 L. Van Nieu-
weubuysen

49 O7.12.1994  J. Geysels

5 0

51

52

53

54

55

56

07.12.1994 J. Geysels

07.12.1994 H. Brouus

08.12.1994 L. Bhrbé

08.12.1994 L. Barbé

08.12.1994  L.kubé 

09.12.1994 L. Staudaert

09.12.1994 H. Brouus
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Vlaamse Huisvestingsmaa&happij  - Huurreglementering

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij - Woningplannen in Vilvoorde

Milieuboxen - Beheer en ophaling

Zendstation voor mobilofoonnetwerk GSM in Halle - Milieuver-
gunning

‘Arseenstort  in’Bo&holt - Stand van het saneringsdossier
 

Ruilverkaveling Willebringen-Boutersem - Informatie en inspraak

Domus  handrzá  - Stund v a n  z a k e n   

Milieudatabank - Toegankelijkheid voor gerechtelijke instanties

Sociale-hubvestingsmaatschappijen - Toegang tot rijksregister

Sociale huisvesting’ - Kosten en herstellingen

Milieuvergunning’ (Vl&em) - Beroep a%;>r’provinciegouverneur

Sociale-huisvestingsmaatschappijen - Toegang tot rijksregister

Kringlooppapier - Gebruik bij openbare instellingen

Huisvuilophaling - Gemeentelijke verplichting

Toezending van het Belgisch Staatsblad - Nutteloos gebruik van
plastiekfolie

Vertaling Agenda 21 van de Unced-conferentie - Uitbouw van in-
formatie

Vertaling Agenda 21 van de Unced-conferentie - Wetenschappelijk
onderzoek voor milieu- en ontwikkelingsbeleid

Vertaling Agenda 21 van de Unced-conferentie  - Educatie en sensi-
bilisering  

Vlaamse Milieumaatschappij - Onbetaalde rekening wegens adres-
wqziging ,
De Mark - Waterkwaliteit

Investeringsaflek  voor onderzoek en ontwikkeling - Milieuvrien-
delijkheidsattesten

Expansiesteun aan bedrijven - Ecologiecriterium

Slibafioerplan  Vlaanderen - Afvoer van RWZI-slib

Introductie van genetisch’ gemodificeerde organismen in hei milieu -
Standpunt van het Vlaamse Gewest

Milieuvergunning Fabelta Ninove - Nalebing opgelegde verplich-
tingen

Aquafìn - Milieueflec$apportages’  voor iniesteringswerken

Mediacampagnes - Procedure van toewqziging en bedragen

Bouw- of saneringspremies en sociale-hïiurprijsberekening - Neder-
landse invaliditeitsattesten

206

207

2o7

208

,209

2io

210

211

212

212

213

214

214

215

215

216

216

216

218

219

219

220

220

220

221

222

223

223
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os.12.i9!M .L. wv‘ \ Georganiseerde  afvalinzameling door jeugdverenigingen en socio- 224
culturele organisaties - Gemeentelijke verantwoordelijkheid

58

59

60

61

62

09.12.1994”  J. VandCmzen  Jachtdecreet - Jachtvergunning voor genodigden 224

09.12.1994 L. Neiis-Van Vilbeluik Animalia Denderleeuw - Verlenging milieuvergunning 225
Liedekerke

 ,
12.12.1994 R. Landuyt iUint&eriEle  advokaten - Procedure, vergoedingen, gevallen 225

14.12.1994 R. Van Hoohmd Opslag vloeibaar gas in Zulte (Machelen)  - Veiligheid 226

16.12.1994 L. Steenwegen Milieuvergunningsdossiers - Synchroniciteit van bouw- en milieu- 226
vergunn ingen

>’  
 

T. KELCHTERM.&J& $%&se’ ministek í&~Openb&!’ i&&tiri;  hinhelijke  Ordeíhg  en Biiéhmlse Aangelegen-
heden

320

366

07.07.1994

22.09.1994

367

2

2639.1994

20.10.1994

20.10.1994

21.10.1!&4

03.11.1994

09.11.1994

09.11.1994

F. Ghesquière

F. Van den
Eynde

H. Suykerbuyk

J.DeMol 

3

5

18

19

24

F. De Man

X. Vediiiden

P .  Breyne 

J. De Mol

J. De Mol

29 09.11:1994  J. De Mol

37 09.11.1994 L. Nelis-Van Aanleg fietspaden langs de N460,  vak Haaltert-  Terjoden  - Stand van
Liedekerke zaken

38 09.11.1994

41 14.11.1994

L. Nelis-Van
Liedekerke

J .  DeMol

42

43

48

49

14.11.1994

14.11.1994

J. Van Eetvelt

J. Vau Eetvelt

50

51

52

21. ll. 1994 R. Van Hooland Ambtenaren Leefmilieu en Infrastructuur - Premies en vergoedingen 227

22.11.1994 L. Vau Nii Sonja en Karel-campagne - Werkwijze, kosten 272
weuhuysen

24. ll. 1994 J. Van Eetvelt Stedebouw - Samenstelling van de regionale commissies van advies 228

24. ll. 1994 E. Van Vaeren- Bouwovertredingen in Vlaams-Brabant - Gegevens 228
b-l@

*0 24.11.1994 E. Van Vae- Ring rond Brussel - Filevorming 289
renbergh  

Voorrangsregeling op rotondes - Veralgemening

Zeedijk Blankenberge - Toiletten voor rolstoelgebruikers

Duwv~tikanaal  Oelegem-Zandvliet - Afbouw reservatiestrook

Prov&iale Commissies voor Verkéersvei&heid  1 Samenstelling,
activiteiten

Fluisterasfalt - Planning

Achtergelaten aùtowrakkèn op de ti - Verhaal op de eigenaars

N8 Ieper- Veurne - Verkeersveiligheid

Fysisch programma “Wegenin@structuur” - N406  in Dendermonde

Fysisch programma “Wegeninfiastrtíètuur”  - N47 in Sint-Gillis-
Dendermonde

Fysisch programma “Wegeninfìastructuùir” - Arrondissement
Dendermonde

Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem - Gedeel-
telijke herziening

Vertaling actieprogramma’s Agenda2I*  - Middelen, besteding, be-
stemming

A12lN16  - Files

Verkeerslichten N16 - Stand van zaken

265

266

266

266

267

268

268

269

269

270

270

270

271

271

272
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 53

5 4

55

56

‘0 2 4 . 1 1 . 1 9 9 4  L. StW’: ‘7  ~&&?t-&@&  -.,f?l&n&iflg.&n m&l&flh‘b    
wegen

0 24.l1.1994 k. V~TEbolttt~~‘Krùisph~ N35~N409  (Deihze-¶&&+%zkt)  3 Piobltitien
 

24.11.1994 J. Van Eetvelt Tuchtr’egeling  gemeentepersoneel - Terugzetting  In fang
    

24.11.1994 L. Barbé Delegatie van bevoegdheden aan ambtenaren - Departement Leef-
 milieu *n Infrastructuur

289

289

273

228

57

58

59

60

61

62

63

65

66

 67

0 25.11.1994 X. Buisseret Albertkanaal Wijnegetn - Gev&r  ioor verdrinking  aan brug aan
Houtlaan

 ‘1: 
25.11.1994 J. Caudron Wegenwerkenkrant - Van aa&e$&g  tot verspreiding

25.11.1994 H.Brouns Oost-westbaan Maastricht Airport  - Vlaams verzet

25.11.1994 J. Caudron Brochure Vlaanderen in Beweging - ?an aanbesteding tot versprei-
ding

, 

25.11.1994 H. De Croo N60 in Ronse - Omlegging en verbinding met Waalse Gewest

25.11,1%4 L. Steenwegen- T&‘-traject na& ‘E40 - Gel&sschermen0

25.ì1.1994  J. De Meyer
  .  

0 ‘N& ÀnGerpen-Zelzate  - Omvo%& t’it iutosnelweg

290

273

229

274

2 7 4

290

28.11.1994 H. Candries Stedebouw - A a n v u l l e n d e  decreetgeving  :

0 28.11.1994  R. Wierinckx Naamsesteenweg in Oud-Heverlee - Beschadigd wegdek

0 30.11.1994 J. Eeman Vervanging van sas eh’ brug in Huissegem (Denderleeuw) - Stand
van het dossier    

30.11.1994 J. De Roo Gewestplan Gentse ‘en Kanaalzone’ in Evergem - Weigering
bufferzone

0 01.12.1994 J. De be- h Zeekanaal’ - bomh’erciële i&Úg ‘&” verinob&hapsstructuu;  
 maeker  

0 01.12.1994 J. De Bre- Bouwnijverheid - Ontduiking van RSZ :
maeker

290

275

290

290

68
276

69 291

70 291

71

72

0 02.12.1994 P. Breyne Gemeentebelasting huavuil  - Verhuis van belastingplichtige

0 02.12.1994 H. Van Dien- Rotondes - Veiligheid fietsers
, deren , , .    

0 05.12.1994 J. De Mol Beasec-project - Veiboedìng stor&c#&  t?n bouwplatforms

0 05.12.1994  M .  &i&’ Boutiovertredingen  - Meerwaardèvorderingen

07.12.1994 H. Olaerts EK-voetbal - Vlaamse steun

07.12.1994 H. Brouns Maasuiterwaarden - ‘Begtemming

0 08.12.1994 R. Van Hooland Verkeersknooppunt E40-Drongen-  We& 2 Verkeersplein

0 08.12.1994 L. BarbC Krulspunt N28 in Meerbeke-Ninove -2 Heiaanlek

0 08.12.1994 R. Van’Huuhmd  Verkeerspleinen - Aanleg en. evaluatie

08.12.1994, L. Van Nieuwen- Gesco’s  in gemeenten met bijzond&  laalstatuut  - Diploma en woon-
huysen plaats

 08.12.1994 L. Van Ni& OCM W Voeren - Overtredingen van de táalwetgeving

291

291

73

74

75

76

77

78

79

80

291

292

229

230

292

292

292

230

81

82

 
wenhuysen :.  

0 08.12.1994 L. Van Nieu- Gemeentewegen in Voeren - Overname door Vlaamse Gen
wenhuysen

231

rest 293

83 0 09.12.1994 L. Standaert Mediacampagnes  - Procedure van toewïjzing en bedragen 293
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303

84 0 09.12.1994 F. Van dea:  , , , S&uctmnplan  Vlaanderen. \-  Geldigheid      . 293
Eynde . .  

 85 09.12.1994  L. Steenwegen Georganiseerde @alinzameling door. jeugdverenigingen en socio-
culturele organisaties - Gemeentelijke verantwoordelijkheid 276.           

86 09.12.1994 L. Steenwegen Wijziging van.  Bk4 in Kerkom-Boutersem - Milieuvergunnings- 231
.  àftnvraag voor stor@laad  

 
87 09.12.1994 R. Deswaene Burgemeesters en schepenen - Kabinetsmedewerkers 231     . .  . 
88 09.12.1994 L. Peeters Gemeentelijke vakbondsafvaardiging VGV - Onverenigbaarheden 232

95 13.12.1994 M. Bomgois Rekening-courant van lokaal bestuur bij Gemeentekrediet - Ambts- 232
halve debitering door Vlaamse Gemeenschap

96 13.12.1994 J. Gabriels Wijziging gewestplan Neerpelt-Bree - Uitgangspunten 233

97 13.12.1994 J. Gabriels Wijziging gewestplan Neerpelt-Bree - Verantwoording 234

.   

,I-L WECKX, Vlaamse minister van Coltm~r en Brusselse Aangilegenheden

18 28.i0.1994 L.Barbé 

20 03.11.1994

25 18.11.1994

26 0 24.11.1994

M. Olivier

G. Annemins

 27 24.11.1994

29 0 24.11.1994

30 0 25.11.1994

P. Van Grem-
bergen

J. De Mol

H .  O l a e r t s

F. Van den
Eynde

BRTN - Aanstelling vertrouwenspersoon ongewenste intimiteiten

Vaste boekenprijs - Beleid

BRTN-Radio 1 - 25 jaar Wereldwijd

32

33

F. van’ &i
Eynde

   

BRTN-TVI  - beetname politieke’&$en  aan De Zevende Dag

28.11.1994

34

35

36

28.11.1994

F. Van den
E y n d e , .  

D. Ramoadt

28.11.1994 H. Olaerts

0 30.11.1994

37 30.11.1994

F. Van den
Eynde

F. Van dl
Eynde

38 02.12.1994’

39

40

02.12.1994

0 OS.li.1994

41 0 08.12.1994

L. Van Nien-
wenhoysen

M. Olivier

L. kan Nien-
wenhnysen

M. Olivier

42 09.12.1994 L. Standaert

Jeugdaad  voor de Vlaamse Gemeenschap - Nieuw’ op te richten
Raad voor Cultuurbeleid

Vlag Vlaamse Gemeenschap, gemeenten en provincies - Afmetingen

BRTN,  Zevende Dag, 6 november 1994 - Journalistische repliek

Nederlands in FransVlaanderen  - Promotie

BRTN, Couleur  ‘Lokale  1 Objectivitett  inzake locatiekeuze
 

 279

 Toerisme - Ovemabhtin~en  1991 

Dienst Letteren en Podiumkunsten - Subsidies aan tijdschriften

Lezingencyclus Masereelfonds  - Medewerking BRTN-personeel

279

234

294

BRTN, Mikpunt, 24 oktober 1994 /““Eigen ik eerst” 280

 

BRTN - Aandacht voor de Vlaamse actualiteit in FransVlaanderen 280

 ,
Culturele ambassadeurs - Criteria

   
236

Veltmanshuìs  in Voeren - Personeelsformatie 294

   . 
Subsidieadviezen aan Nationale Loterij - Musea

Mediacampagnes - Procedure van toewijziging en bedragen

294

236

277

278

278

293

278

293

294

279
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 43 o  @9.12.~1994~  ,&.,SI&iw@g&n  ~Georganiseeníe  ufvaZtiphaZing  door  jngdveienigmgen  en socio-cul- :
turele organisaties - Gemeentelijke verantwoordelijkheid 294

 44 0 09.12.1994 M. Maerteus Taaltelefoon en raad voor Taaladvies - Werking 295

45 0 09.12.1994 W. Taehan Woordenboek van de Vlaamse Dialecten - Subsidiëring 295

4 7 13.12.1994 L;Wm Nie& . BRTN$:  TV-jotimaal, 7 &cember  1694 - Luchthaven “Van Brussel” 236
wenhuysen

Culturele ambassadeurs
   

54 20.12.1994 G. Aunemaus - Criteria en praktijken’.  237

  
L. VAN DEN BOSSCHE, Vlaamse níhìster van Onderwijs en Ambtenarenzaken

2 3

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

40

41

45

46

47

49

50

23.11.1994 L. Sfandaert

23.11.1994 L. Shdaert

24.11.1994 J. Eeman

24.11.1994 X. Buisseret

24.11.1994 L. Batik

25.11.1994 L. Standaert

26.11.1!%4  k. Stamhert

25.11.i994  L. Standaert

28.11.1994 F. Van den
Eynde

 2I3.11.1994  J.Valkeiììers

28.11.1994 G. Annemans

29.11.1994 J. Vahdera

30.11.1994 F. Van den
Eynde

30.11.1994 J. Eeman

30.11.1994 J. De Roo

01.12.1994 J. De Mol

02.12.1994 L. Van Níeu-
wenhuysen

02.12.1994 EL Van Dien-
deren

05.12.1994 V. Dua

08.12.1994 E. Van Vac-
renbergb

12.12.1994 R. hduyt 

08.12.1994 L. Van Nieu-
wenhuysen

0 08.12.1994 L. Van Nieu-
 weuhuysen

 :

Huisonderwijs - Informatie, omvang, toezicht

Afwezigheid van leerkrachten - Co&oles

Wedertewerkstelling - Reaffectaties

Schooluniformen - Verkoop op school

Delegatie van bevoegdheden aan ambtètaaren  - Stand van zaken

Geweld op’ school - Maatregelen

Leerplicht  - Alternatieve ondenv$&&even

Leerp&ht - H&&&&ijs    

Scholierenmanifestaties tijdens lèsu&n ‘- Toelaatbaarheid

Un~titaire  examens - l3amenju&  of e&men’commissie

Brandweer luchthaven’ Deurne - Stamut  

HOBU-decreet  - Kúnstondenvijs  ín Brussel

ARGO-schoolinfrastructuur  - Terbeschikkingstelling van Explo-
ration du Monde 244

Vlaamse Onderwijsraad - PersoneeZsbestand 245

Fysieke fitheid en gezondheid van de VZaamse jeugd - Evolutie 246

Vertaling Agenda 21 van de Vnced-conferentie  - Educatie en sen-
sibilisering 247

 ,  
Lokale raad 320 - Dotaties voor scholen in Wervik en Komen 248

Personeelsleden De L& - Politiek verlof ‘- 248

  
Opvoeding tot relatiebekwaamheid - Beleid, kredieten .
Grensscholieren - Kostprijs

Ministeriële advocaten 1 Procedure:’ cergoedingen,  gevallen

Bouwproject kunstschool Voeren - Afgelating

Franstalige academie in Wezembeek-Gppem - Onwettelijkheid
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237

 238

239

239

239

240

242

242

242

243

281

244

249

250

251

251

295



Waamse MatI’ - Vragen err&twocMen -. Nr. 6 - 16:januari 1995 305

,51  OR12.1994  L, sciddaert   Mediacamptzgnes - Procedure ~vart~toewi&ing  en bédmgen  251
52 09.12.199i L .  Peiters  Openbare diensten van dë Vlaamse Gemeenschap - Handvest van

 &ge&iker    281 

 , 

J. SAUWJZNS,  Vhani& minister ian’biéer, “BuIte&id.& Fhidél en Staats&&&&

93

7
1 1

12
13

14
15

17

18

19

20

21

22

23
25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29.04.1994 H. Van Dien- De Lijn - Snelbussen 283
deren

03. ll. 1994 R. Vau Hooland De Lijn - Gegevens 284

18.11.1994 H. Brouns
22.11.1994 F. Ghecujrdère

Maastricht Airport - Hinder

Presidentieel vliegtuig uit .Benin - Bestemming

MoZen in Avekapelle (Veurne) - Restauratie

2 8 4 .
296 ,
28524.11.1994 P. Van Grem-

bergen
i4.1ï.1994 J. De hfol

24. ll. 1994 L. Steenwegen

24.11.1994‘ It.Barbh 

25.11.1994 L. Van Nien-
wenhuysen

28.11.1994 F. Van den
Eynde

02.12.1994 H. Van Dien;
deren

Delegatie van bevoegdheden aan ambtenaren - Departement Leef-
milieu en Znfìastructuur

Export - Economische vertegenwoordiging in Libanon

Tweedehandstrams uit Bochum - Staat

De Lijn - Politie& verlof personee&leden  

08.12.1994 L. Van Nieu- De Ltjn - Kleur rijtuigen

08.12.1994 L. Van Nien- MZVB - Naleving taalwetgeving

    
De L$n - Aanstellmg vertrouwenspersoon ongewenste initimiteiten

Fundamenten kasteel hertogen van Brabant in Tervuren - Be-
scherming

296

285

296
296

296

297

297

297

09.12.1994 L. Standaert
12.12.1994 L. Van Men-

wenlmysen

Mediacampagnes - Procedure van toewijziging en bedragen 297

Vlaamse uitrustingsgoederen  voor China - Mensenrechten 251

L. DETIEGE, Vlaamse minister van Tewerkstelling en Sociale Aangelegenheden

10
11
13 .

14

16

30.11.1994 L. Barbé Onvruchtbaarheidrproblemen  - Wetenschappelijk onderzoek 251

02.12.1994 H. Broms Sociale werkplaatsen - Projecten, subsidies, criteria 252

09.12.1994 R. Van Cleu- Begeleidingsplan werklozen - Arrondissement Tongeren 252
venbergen

09.12.1994 R. Van Clen- Begeleidingsplan werklozen - Spontane belangstelling 253
venbergen

13.12.1994 L. Standaert Ai&test - Toestemming patiënt 253
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W. DEMEESTER-DE MEYER, Vlaamse minister van Financiën en Begroting, GezoudheidsinsteUingen, Welzijn en
Gezin  . 

5 27.10.1994 A. Schellens Bejaardenbeleid - Opvangmogelijkheden in het arrondissement
Leuven 285

10 14.11.1994 J. De Mol Vertaling actieprogramma’s Agenda 21  Middelen, besteding, be-
s t e m m i n g  , 286

11

12

13

14

15

22.11.1994 M. De Meyer OCMWs Waasland en regio Dendermonde - Dossiersschuldover-
hst 254

25.11.1994 J. Vandeunen Vlaamsé adviescommissie vooi’zZekerihuizt+n  -i Gevolgen herstruc-
turering adviesorganen 255

29.11.1994 M. Olivier Taalgrens, financiële grens voor gehandicapten - Maatregelen 256

30.11.1994 w. cortois Ajbouw ziekenhuisbedden - Ongelijke behandeling dossiers 256

02.12.1994 J. Valkeniers Kinderbijslag voor gehandicapten in een MPZ - Integrale betaling
aan de instelling , 258

16 ‘02.12.1994 ~.&%oo  Pysieke fitheid en gezondheid VZaamse jeugd - Evolutie

17 09.12.1994 L. Standaert Mediacampagnes - Procedure van toewijziging en bedragen

18 o 09.12.1994 L. Standaert Successierechten - Indexering

L.‘PEETERS, Vlaamse minister Vera Tewerkstelling en Sociale Atigelegenhedeb  (v%maf 12 januari 1995)

286

258

297

8 o 25.11.1994 H. Bronas Znvoegbedrijven - Subsidiëring  2 9 7

12 0 09.12.1994 L. Standaert Mediacampagnes - Procedure van toewi&ng en bedragen 298

 ,
,

0 onbeantwoord A gecoördineerd antwoord

.


