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

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

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

Vraag nr. 90
van 18 juni 1984
van de heer F. VERMEIREN

Niet verkozen kandidaat-gemeenteraadslid - Uivoe-
fening v a n  GOM-mandaat

Het blijkt een vrij algemeen verspreide gewoonte te
zijn dat personen die kandidaat waren bij gemeente-
raadsverkiezingen. doch niet verkozen werden, naar
rata van hun voorkeurstemmen door hun respectieve
politieke fractie voorgedragen worden voor een man-
daat in bijvoorbeeld een intercommunale en of an-
dere verenigingen en of organisatie waarin een ge-
meente is vertegenwoordigd.

Gelet op het KB van 1 maart 1974. of de goedkeuring
van de statuten van de GOM’s voor de provincie
West-Vlaanderen en voor de arrondisscmcntcn Hal-
le-Vilvoorde en Leuven,  had ik graag van de geachte
Minister vernomen of een persoon die zich in voor-
melde situatie bevindt, al dan niet deel mag of kan
uitmaken van bijvoorbeeld de algemene  vergadering
van voornoemde GOM’s?

Zo neen, kunnen er - om de een of andere reden -
uitzondcringsmaatrcgelen toegestaan worden‘?

Antwoord

De gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-
Vlaanderen is statutair samengesteld uit:

- de provincie West-Vlaanderen ;

- de gemeenten van de provincie West-Vlaande-
ren ;

- de intercommunale verenigingen Leiedal en SV
West-Vlaamse Intercommunale voor Econo-
mische Expansie en Reconversie (WIER).

De Algemene vergadering van de GOM - West-
Vlaanderen is samengesteld uit vertegenwoordigers
van de drie voormelde organen. De provincie wordt
vertegenwoordigd door leden van de provincieraad of
de bestendige deputatie en de gemeenten door ge-
meenteraadsleden. De intercommunale verenigingen
kunnen slechts door verkozen mandatarissen worden
vertegenwoordigd.

De GOM - Halle-Vilvoorde-Leuven, is voor de pu-
bliekrechtelijke sector daarentegen enkel samenge-
steld uit de provincie Brabant en de Intercommunale
Verenigingen Haviland en Interleuven.

In de algemene vergadering is de provincie Brabant
vertegenwoordigd door provincieraadsleden, aange-
wezen door de bestendige deputatie op voordracht
van de provincieraadsleden.

De intercommunale verenigingen kunnen slechts ver-
tegenwoordigd zijn door verkozen mandatarissen,
aangewezen door het bevoegde statutair orgaan van
de intercommunale.

De statuten van beide Gewestelijke Ontwikkelings-
maatschappijen voorzien geen uitzonderingen op
voormelde regels.

Vraag nr. 97
van 12 juli 1984
van de heer J. VALKENIERS

Dilbeek - Toelage voor de aankoop van groene
zone

Op 3.4.198 1 kreeg het gemeentebestuur van Dilbeek
een brief van het Ministerie van openbare werken.
bestuur gesubsidieerde werken, Wetstraat 155  te 1040
Brussel, waarin werd medegedeeld dat Minister Gal-
le, Minister van het Vlaamse Gewest. principieel ak-
koord was een forfaitaire toelage van 7.000.000,-  F
toe te kennen op de aankoop van de groene zone.
onder voorbehoud van goedkeuring door Minister
Geens, bevoegd inzake budgettaire controle.

Voor wanneer mag het gemeentebestuur van Dilbeek
deze 7.000.000.  - F ontvangen?

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat deze
aangelegenheid behoort tot de bevoegdheid van de
gemeenschapsminister van ruimtelijke ordening,
landinrichting en natuurbehoud, aan wie de vraag
voor verder en nodig gevolg wordt toegezonden.

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

Vraag nr. 158
van 15 maart 1984
van de heer A. DE BEUL

Rijksuniversiteit te Rijsel - Nederlandstalig onder-
wijs

In KVF-mededelingen, orgaan van het Komitee voor
Frans-Vlaanderen, 1 le jrg., nummer 4, maart 1984,
schrijft prof. dr. Walter Thijs, in een artikel over het
onderwijs van het Nederlands aan de rijksuniversiteit
in Rijsel, dat de realisering van het programma niet
mogelijk is zonder de financiële steun van de Vlaam-
se Gemeenschap die ,,een niet onbelangrijk deel van
het urenpakket voor haar rekening neemt, helaas zo
dat de door de universiteit met veel welwillendheid
voorgeschoten bedragen van 1980-8 1 (om van de ja-
ren daarna niet te spreken) nog altijd niet terugbe-
taald zijn “.

Graag vernam ik in hoever de hier aangeklaagde toe-
stand strookt met de werkelijkheid, wat daar even-
tueel de oorzaak van is en wat de Minister denkt te
ondernemen om de problemen op te lossen.
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Antwoord

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

Het Commissariaat-generaal voor de Internationale
Culturele Samenwerking steunt het onderwijs Neder-
lands aan de Université de Lille III op verschillende
manieren :

1. door de verplaatsingskosten te betalen van de do-
centen Nederlands. Deze onkosten worden recht-
streeks aan de betrokkenen gestort. Zij ontvingen
hun onkostenvergoeding voor alle voorgaande
academiejaren. Voor het academiejaar 1983-  1984
wacht de administratie van het Commissariaat-
generaal voor de Internationale Culturele Samen-
werking op de schuldvorderingen die betrokkenen
dienen in te dienen na het beëindigen van hun
prestaties voor het betreffende academiejaar;

2. door de helft van de onkosten voor het geven van
de zgn. ,, heures complémentaires” aan de Uni-
versité de Lille III te vergoeden. Dit zijn prestatie-
vergoedingen voor de medewerkers die Neder-
lands doceren.

Wat de uitkering hiervan betreft, kan ik het vol-
gende aanstippen :

- 1980-81:
27.647,82 FF - betaald op 7.10.1983

- 1981-82:
21.601,l  FF - betaald op 16.12.1983

- 1982-83 :
150.000 BF aangerekend.

Van zodra het contract dat aan Lille III werd
voorgelegd is ondertekend, zal het verschuldigde
bedrag uitbetaald worden.

- 1983-84:
contract werd aan Lille III ter ondertekening
voorgelegd.
Na ondertekening van het contract door beide
zijden zal een voorschot van 100.000 F uitbe-
taald worden.

Vraag nr. 187
van 16 maart 1984
van de heer R. DECLERCQ

Cultureel akkoord met Venezuela - Uitvoering en
resultaten

Het Belgisch-Venezolaans Cultureel akkoord dateert
van 1962.

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

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

Waar en wanneer vonden vergaderingen plaats van
deze Commissie?

Door wie werd aan deze vergaderingen deelgeno-
men?

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

Welk bedrag werd daarvoor uitgetrokken?

Antwoord

Antwoordend op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.

Gezien het Commissariaat-generaal voor de Interna-
tionale Culturele Samenwerking met ingang van 1 juli
1982 van start ging en op deze datum de bevoegd-
heden van het toenmalige Bestuur van ICB, van het
Ministerie van nationale opvoeding en Nederlandse
cultuur heeft overgenomen, beperkt hierbij gevoegd
verslag zich tot de activiteiten uitgevoerd vanaf 1 juli
1982.

De laatst gehouden Vaste Gemengde Commissie ging
door in Terhulpen van 11 tot 15 mei 198 1 en betrof
de jaren 1982 en 1983.

De Belgische delegatie bestaat uit:

de heer P. Vanbergen, Secretaris-generaal van het
Ministerie van nationale opvoeding en Franse cul-
tuur, Voorzitter.

De heer R. Pierlet,  Directeur-generaal a.i. Schone
Kunsten en Letteren van het Ministerie van de Fran-
se Gemeenschap.

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

De heer E. Baeten,  Opdrachthouder bij het Secreta-
riaat-generaal bij het Ministerie van nationale opvoe-
ding en Nederlandse cultuur.

De heer L. Maniquet, Bestuursdirecteur van de Inter-
nationale Culturele Betrekkingen van het Ministerie
van nationale opvoeding en Franse cultuur.

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

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

Venezolaanse delegatie :

De heer Vicente Ibarra Casanova, Ambasadeur van
Venezuela in België, Voorzitter van de delegatie.

De heer Juan Alvarado, Directeur Conac.

De heer Cornelio Sanchez Esaa, Eerste secretaris,
Ambassade van Venezuela in België.

De heer William Diaz, Afgevaardigde van ,,Fonda-
tion Ayacucho”.

De vergadering van eind 1983 werd verschoven  naar
de herfst 1984.
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1. Film

Geen gerealiseerde punten.

II. Ballet

Geen gerealiseerde punten.

III. Radio en TV

Hiervan kunnen inlichtingen ingewonnen worden op
de BRT.

IV. Kunstonderwijs

Geen gerealiseerde punten.

V.

1)

2)

3)

Muziek

De heer Sabbe (Instituut voor psyche-acustica en
elektronische muziek) is naar Venezuela gereisd
voor een cursus over hedendaagse muziek.
35.000 F.

Optreden Diaz (gitaar) te Antwerpen en Hasselt.
Geen kosten.

Optreden trio Juan Baptista Plaza
Antwerpen en Hove.
17.735 F.

VI. Beeldende kunsten

Remi  Decnodder
Congres Aica
1983 Caracas  : 20.000 F onkosten.

Poleo: 2/5 - 20/5/  1983 : Venezolaanse kunstenaar -
tentoonstelling in de Singel (Antwerpen).

Het Commissariaat-generaal nam de verblijfskosten
van de kunstenaar voor de periode van de opbouw
voor  haar rekening.

Totale onkosten van de tentoonstelling: 264.984 F.

Alvaeuga. Minister van Venezuela bracht een bezoek
aan ons land.

Totale onkosten: 3.542 F.

Simon Bolivar : 6 jonge Venzolaanse kunstenaars
stellen tentoon in de Stadsschouwburg te Antwerpen:
28/10-14/11.

Totale onkosten: 1 15.022 F.

Vraag nr. 250
van 14 mei 1984
van de heer D. VERVAET

BRT - Berichtgeving inzake oprichting van KMO

De RTBF liet in een perscommuniqué weten dat ze
zinnens is zes nieuwe afleveringen uit te zenden van
de reeks ,,Indépendant,  à votre service”, gewijd aan
de oprichting van KMO.

Kan de geachte Minister mij laten weten of er, van-
wege de BRT, een gelijksoortig initiatief zal worden
genomen ten behoeve van toekomstige Neder-
landstalige zelfstandigen?

Antwoord

Aansluitend bij zijn vraag kan ik het geachte lid mee-
delen dat ten behoeve van toekomstige Neder-
landstalige zelfstandigen door de BRT in het kader
van het multi-mediale project ,, Handel en Wandel
van de Instructieve Omroep” - Dienst Volwasse-
nenvorming, gedurende het seizoen 1983-  1984, 7 te-
levisie- en 7 radio-uitzendingen werden verzorgd be-
geleid door een handboek met als thema ,.Midden-
stander worden, zijn en blijven”.

Vijf van deze programma’s zullen in geactualiseerde
vorm opnieuw worden uitgezonden tijdens het najaar
van 1985.

Vraag nr. 251
van 14 mei 1984
van de heer D. VERVAET

,, Rotonde ” PCB-gebouw te Halle - Gerangschikt ais
monument

Tien jaar geleden werd door de stad Halle beslist om
de voortzetting van de exploitatievergunning van de
,, Pharmacie Centrale de Belgique” (PCB) te weigeren
omdat er plannen bestonden om op de plaats van dit
bedrijf sociale woningen te bouwen. Deze plannen
vielen echter in het water maar ondertussen stonden
250 werknemers op straat.

Het terrein van PCB staat nu op het gewestplan Hal-
le-Vilvoorde aangewezen als van openbaar nut. Tot
onteigening is het nooit gekomen. Wel werd in 198 1
de rotonde, één van de PCB-gebouwen, ondanks on-
gunstig advies, als monument gerangschikt.

Aangezien de overheid niet wil ingaan op de eis van
schadevergoeding, is een gerechtelijke procedure han-
gende.

Graag had ik een antwoord op volgende vraag.

Kan de geachte Minister mij laten weten waarom de
,,Rotonde” één van de PCB-gebouwen te Halle, als
monument werd gerangschikt ondanks de ongunstige
adviezen van de stad Halle, stedebouw en tenslotte
de eigenaar (PCB) zelf?

Antwoord

De PCB rotonde werd beschermd als monument om-
wille van haar industrieel-archeologische waarde als
een origineel pharmaco-chemisch gebouw, zeer vroeg
voorbeeld van zuivere industriële functionalistische
architectuur, opgetrokken in de jaren 1890.

Ik wens hierbij tevens op te merken dat het Bestuur
van de stedebouw en de ruimtelijke ordening deze
bescherming gunstig adviseerde bij brief van 9 april
1979.

Vraag nr. 252
van 17 mei 1984
van de heer L. KELCHTERMANS

BRT - Personeelsformatie bij de regionale zender
Limburg
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We stellen vast dat er een tendens is om de regionale
zenders meer armslag en mogelijkheden te geven om
in te spelen op de streekeigen verzuchtingen. Daaren-
tegen is het echter ook zo dat bij BRT-Limburg het
aantal personeelsleden daalt zonder dat er enige op-
vulling plaatsvindt.

Mag ik de geachte Gemeenschapsminister het volgen-
de vragen.

1. Welke zijn de goedgekeurde personeelskaders
voor de gewestelijke zenders der BRT?

2. Welke en hoeveel ambten zijn er voor elke zender
bezet?

3. Is er opdracht gegeven om lokale zenders vol-
doende mankracht te geven om hun werk naar
behoren te kunnen uitvoeren? Wanneer is zulks
eventueel gebeurd?

4. Wanneer zal het personeelskader voor BRT-Lim-
burg opnieuw opgevuld worden?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag laat ik het geachte lid in
bijlage hierbij een tabel geworden, waarin per gewes-
telijke omroep het kader en de feitelijke bezetting van
de gewestelijke omroepen worden weergegeven. Deze

Personeelsformaties gewestelijke omroepen

Graden

Produktieleider
Eerste producer
Producer
Producer of journalist
Journalist
Eerste regisseur-omroeper
Regisseur-omroeper
Hulpfonothecaris
Eerste correspondent
(vlakke loopbaan)
Klerk-stenotypisten
Informatiesecretaris
Admin. helper
Klerk-telefonist
Klerk

Totalen

Omroep Omroep Omroep
Antwerpen Brabant Limburg

kader bezetting

1 1
1 1
2 2
3 2
1 1
1 1
2 2
1 1

1 1
3 3
1 1
3 3

20 19

kader bezetting

1 1 (a.i.)
1 1 (a.i.)
2 1
3 3
1 1
1 1
2 7
1 ï

1 1
3 3
1 1

kader bezetting kader bezetting

1 1
1
2 7
3 7
1 Í
1 1
2 7

1 Í

1 1
3 3

1 1
1

1

17 16 18 16

die in 1979 in het kader van BRT-2 werden inge-
schreven zijn thans weliswaar tijdelijk bezet, maar
in het kader van de geplande indienstneming van
alle geslaagden voor het Jongste journalistenexa-
men zal de mogelijkheid worden onderzocht om
deze vacatures definitief op te vullen;

2. het voorstel aan de Vaste Commissie om de be-
trekking van eerste producer die bij de geweste-
lijke omroep Limburg is ontstaan ingevolge de
benoeming van de heer J. Ghijsen tot produktie-
leider, vacant te verklaren.

Tenslotte wil ik er nog op wijzen dat het BRT-kader
een globaal kader is dat wordt vastgesteld bij konink-
lijk besluit. De verdeling van de in dat kader voorzie-
ne functies over de diensten behoort tot de bevoegd-
heid van de Raad van Beheer.

Vraag nr. 254
van 17 mei 1984
van de heer F. GEYSELINGS

Lier - Tracé van ringuitbreiding

In Lier rijst heel wat verzet tegen de aangekondigde
ringuitbreiding, zoals gepland door het Stadsbestuur
van Lier. Wanneer dit plan gehoor krijgt, zal het

Omroep Omroep
Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen

1 1
1 1
1
3

2
3

1 1
1 1
3
Í

2
1

1 2
4 4

1 1
3 4

1 2

22 25

lader bezetting

1 1
1 1
2 2
3 3
1 1
1 1
2 3
1 1

: :
1 1
3 3

20 21

tabel geeft een antwoord op de vragen 1 en 2.

Daarbij dient opgemerkt dat bij Omroep Oost-Vlaan-
deren 3 personeelsleden en bij Omroep West-Vlaan-
deren 1 personeelslid om medische redenen in over-
tal worden tewerkgesteld.

Wat de derde en de vierde vraag betreft kan ik alleen
meedelen dat het alleszins in de bedoeling ligt de
gewestelijke omroepen voldoende mankracht te ge-
ven om hun werk naar behoren te kunnen uitvoe-
ren.

Ik verwijs in dat verband naar:

1. de indienstneming per 1 september 1983 van 5
journalisten voor de ontkoppeling. Deze functies

landschap ernstig worden geschaad en een bedreiging
vormen voor de Netevallei, Kromme Ham en Neer-
loop.

Kan mij medegedeeld worden of u officieel  in kennis
werd gesteld van een ringuitbreiding  te Lier? In be-
vestigend geval, welk tracé werd vooropgesteld?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
P. Akkermans, Gemeenschapsminister voor ruimte-
lijke ordening, landinrichting en natuurbehoud.

Antwoord

Antwoordend op zijn vraag kan ik het geachte zz
meedelen dat het Bestuur voor Monumenten-
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Landschapszorg niet officieel werd in kennis gesteld
van een ringuitbreiding te Lier.

Vraag nr. 263
van 18 mei 1984
van mevrouw W. DEMEESTER-DE MEYER

BRT - Zondagavondprogramma TV- Touché

Ik heb vastgesteld dat het programma TV-Touché
vroeger uitgezonden op zondagavond, niet meer op
het scherm te zien is.

Naar verluidt, zou dit programma niet meer opnieuw
worden uitgezonden. Nochtans had dit programma
een hoge kijkdichtheid en werd het geapprecieerd
door jong en oud. door politici en niet-politici. door
werkgever en werknemer, door mannen en vrouwen,
kortom door een groot deel van de Vlaamse bevol-
king.

Voor mij was het na het beëindigen van de politieke
week een goed begin voor de nieuwe politieke
week.

Ik ben ervan overtuigd dat velen de Minister dank-
baar zouden zijn mocht hij een inspanning leveren bij
de BRT om dit programma weer tot stand te laten
komen. Het getuigde trouwens van een grote creativi-
teit. geïnspireerd door de politiek en de politici.

Kan de geachte Minister mij antwoorden op volgende
k’ragen.

1. Waarom werd dit programma stopgezet?

i-. Hoe groot is de kijkdichtheid en welk is het waar-
dcringscij fer ?

3. Kan de Minister Lijn invloed aanwenden om dit
programma weer een kans te geven?

Antwoord

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

Het derde seizoen van TV-Touché werd volgens plan
afgesloten op zondag 25 maart 11. Dit satirisch
nieuwsmagazine werd om de 14 dagen uitgezonden,
van oktober tot einde maart.

1. Het programma werd stopgezet omdat het norma-
le seizoen (6 wintermaanden) afgelopen was.

2. In 1982-1983 behaalde TV-Touché een kijkge-
middelde van 34.85 % (goed voor 1.5 13.535 kij-
kers) met een waardering van gemiddeld 4,0 (op
5).
De cijfers van het seizoen 1983-  1984 zijn nog niet
allemaal beschikbaar. Het minimum was echter
1.211.697 kijkers of 27,9% (op 3/12/1983)  met
een waardering van 4,2  e n  h e t  m a x i m u m
1.702.456 of 39,3 (op 31/12/1983)  met 4,0 als
waardering.

De laatste beschikbare cijfers: 1.567.883 of 36,l
(op 11/3/1984) met een waardering van 4,2.

3. Na drie seizoenen wordt TV-Touché definitief
stopgezet, ondanks het feit dat zowel de Raad van
Beheer als de directie van de BRT diverse keren

hebben aangedrongen op continuering. Ook de
publieke opinie wenst dit blijkbaar. De realiteit is
echter dat de (kleine) redactie van TV-Touché na
drie seizoenen volkomen uitgeblust is en zich niet
meer in staat acht een vierde seizoen op hetzelfde
niveau te presteren. Dit is ook in het buitenland
geen uitzondering voor dergelijke programma’s
die het moeten hebben van korte, snel op elkaar
volgende visuele gags, waarvoor een enorme in-
breng vereist is.

Wel zullen door de dienst Amusement, Woord en
Spel van de Vlaamse TV de volgende seizoenen
alternatieve, satirische formules uitgeprobeerd
worden.

Vraag nr. 266
van 28 mei 1984
van mevrouw C. SMITT

Jeugdhuizen - Subsidiëring

Mag ik zo vrij zijn aan de geachte Minister te vragen
naar :
- een lijst van de jeugdhuizen die in het Vlaamse

land met staatstussenkomst gerealiseerd werden,
sedert 1969 ;

- een overzicht van de tussenkomsten voor onder-
houd of herstellingen van deze jeugdhuizen sedert
datzelfde jaar;

- en. op welke artikelen van welke begroting,
tussenkomsten geïmputeerd werden.

Antwoord

In antwoord op haar vraag, kan
volgende gegevens verstrekken :

deze

ik het geachte lid

A.

B.

Volgende Jeugdhuizen werden in het Vlaamse
land met staatstussenkomst gebouwd sedert 1969,
tussen haakjes het subsidiebedrag.

Oostende : jeugdpaviljoen Mispelplein
(2.700.000 F)
Harelbeke : Jeugdcentrum Twee Bruggenstraat
(11.420.000 F)
Geel : Jeugdcentrum ,, De Bogaert ”
(10.169.556 F)
Tessenderlo : Jeugdhuis (1.647.000 F)
Turnhout : Jeugdhuis ,, De Wollewei ”
(3.300.000 F)

Deze bedragen werden aangerekend op de sectie
32, art. 63.01 van de begrotingen van het Ministe-
rie van be Nederlandse cultuur.

Jeugdhuizen gerealiseerd door de Vlaamse Ge-
meenschap zelf:

1. Brussel : Gretrystraat.
- offset: 193.024
- rolhekkens: 499.260
- brandvrije deuren: 691.750
- dakwerken: 118.989
- stalen rolluik: 45.457
- aanpassen centrale verwarming: 131.040

1.679.520
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Etterbeek : Chamberystraat. 12. Schaarbeek : Gaucheret

schilderwerken:
centrale verwarming:
afstand:
schilderen buitenschrijnwerk:
dakwerken:
erelonen architect:
herstelling buitenschrijnwerk:

92.570
97.649

4.000.000
296.9 19
317.843

1.750.987
156.195

6.712.163

Evere : aankoop St.-Vincentiersstraat 4.9 16.794

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

wateraansluiting:
sanitair hall:
aanleg binnenplein:
beveiligingswerken:
verwijderen stookolie tanks:
erelonen verwarming:
erelonen:
onteigening:
bepleistering gemene muur:
droogmaken keldermuur:

Ganshoren : De Rivieren
13. Borgloon  : Aurora

elektriciteit:
erelonen:
dakwerken:

236.173
662.874
413.999

1.313.046

- veranderingswerken:
- bouwen keermuur:
- vernieuwen dakbedekking:

Koekelberg : Brandstand : Nihil 14. Houthalen : Jokido Nihil
3udergem : Alleman

erelonen:
stabiliteitsstudie:
studie speciale technieken:

1.702.010
656.079
964.62 1

3.322.710

Deze bedragen werden aangerekend op de sectie 32,
art. 7 1 .O 1 van de begrotingen van het Ministerie van
de Nederlandse cultuur.

Sint-Lambrechts-Woluwe : Villa Montald

verbouwing:
fotokopieerapparaat:
offset:
erelonen:
draaitafels:

3.571.771
133,032
178.640

2.3 16.046
71.270

6.270.759

Vraag nr. 267
van 4 juni 1984
van de heer C. DE CLERCQ

Propaganda-activiteiten voor de sport en lichamelijke
opvoeding - Subsidiëring

Sint-Pieters- Woluwe : Doorndal

erelonen: 76.838

Sint- Jans-Molenbeek : Centrum-West

erelonen:
nooduitgangen en sanitair:
dak- en zinkwerken:

457.733
154.88 1
314.077
926.69 1

Op basis van het KB van 28 april 1965 tot regeling
van de toekenning van de toelagen voor de activitei-
ten die de propaganda ten gunste van de lichamelijke
opvoeding en de sport dienen, worden toelagen ver-
leend zowel op nationaal (art. 1,l”) als op internatio-
naal (art. 1,2’) plan.

Mag ik voor de jaren 1982 en 1983 vernemen welke
toelagen voor propaganda-activiteiten werden ver-
leend en aan welke instanties of inrichters.

Antwoord
Sint- Joost-Ten-Node : Doesj

jtabiliteitsstudie:
verduisteringswerken:
centrale verwarming en
verluchting, erelonen:
erelonen verbouwing:
aanpassing en verfraaiing:
centrale verwarming:
aankoop:

243.265
131.701

160.054
874.00 1

13.639.896
1.704.967
3.412.000

20.165.884

Gelet op de omvangrijkheid van de gegevens in ant-
woord op bovenvermelde vraag stuur ik hierbij recht-
streeks aan het geachte lid de overzichtelijke tabellen
met vermelding van de subsidies verleend in 1982 en
1983 voor propaganda-activiteiten ten gunste van de
lichamelijke opvoeding en de sport.

Het gaat om toelagen aan erkende sportfederaties
voor :

Dworp : Destelheide

scheidingswand:
ftigocellen:
dakwerken:
aansluiten kabel-t.v.-net:
waterdichte bepleistering:
wegenwerken:
aansluiting riolering:
lift restaurant:
vachtwerving:
terras woning chef-kok:

304.788
272.600
623.127
110.191
386.890
505.252

3.000.000
698.728

67.140
140.929

6.109.645

1. bondsorganisaties : manifestaties die door de fede-
ratie zelf worden ingericht in het binnenland;

2. deelname aan internationale wedstrijden in het
buitenland;

3. voorbereiding van topatleten.

Bovendien worden nog subsidies toegestaan aan clubs
van erkende sportfederaties, d i e  e e n  belangrijke
sportmanifestatie organiseren, of eraan deelnemen
(cfr. een Europabeker) en aan verenigingen of instel-
lingen die op een of andere wijze de sport  en de
sportbeoefening bevorderen.

238.777
2.428.73 1
1796.526
4.442.714

45.513
304.949

1.161.450
15.321.828

337.840
278.730

26.357.058

55.257
1.588.697

487.558
2.131.512
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Vraag nr. 268
van 4 juni 1984
van de heer C. DE CLERCQ

Culturele activiteiten georganiseerd door sportvereni-
gingen - Subsidiëring

Het bekomen van een culturele manifestatie ,,met
medewerking van de Dienst voor Volksontwikke-
ling” is afhankelijk van het geldend reglement. Het is
juist dat sportverenigingen van een dergelijke mani-
festatie worden uitgesloten wanneer het sportactivi-
teiten betreft. Wanneer echter deze verenigingen acti-
viteiten inrichten op cultureel vlak worden zij even-
eens uitgesloten.

De vraag stelt zich dan ook te weten waarom er een
wezenlijk verschil wordt gemaakt voor het bekomen
van hogergenoemde manifestatie bij het inrichten
van een activiteit op cultureel vlak (geen sport) als de
inrichters behoren tot een culturele vereniging dan
wel tot een sportvereniging.

Houdt deze ongelijke behandeling voor eenzelfde
aard van culturele activiteiten in, dat sportbeoefe-
naars, enkel maar culturele activiteiten mogen gaan
bijwonen en/of beleven, maar zelf niets cultureels
inrichten?

Antwoord

Hierbij hebben wij de eer het geachte lid het ant-
woord op de in rand genoemde vraag te bezorgen.

Het reglement inzake culturele manifestaties georga-
niseerd met de medewerking van de Dienst voor
Volksontwikkeling - Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap. kwam tot stand in 1979-80. na advies
van de Hoge Raad voor de Volksontwikkeling.

Een reglement bepaalt de voorwaarden en de toepas-
singsmodaliteiten voor de doelstellingen die men
daarbij beoogt : nl. cultuurspreiding en vormingswerk
stimuleren. Uiteraard mikt men daarbij op de eigen
en geëigende doelgroepen : de culturele verenigingen
en organisaties die onder de Dienst voor Volksont-
wikkeling ressorteren. Ook om administratief-organi-
satorische redenen worden een aantal instanties daar-
bij buiten beschouwing gelaten. o.m. feestcomité’s,
sportverenigingen. andere overheidsdiensten en in-
stellingen. Ook jeugdorganisaties komen op de Dienst
voor Volksontwikkeling niet in aanmerking maar die-
nen zich daarvoor tot het BJV te richten.

Het systeem van de culturele manifestaties wil o.m.
de lokale vormende en cultuurspreidende werking
van de organisatie die deze opdrachten zelf in hun
doelstellingen hebben ingeschreven, steunen en sti-
muleren, mits zij als organisator en ,,instrument”  de
ruime cultuurspreiding mee willen helpen uitdragen.

Zij moeten deze manifestaties voor iedereen open-
stellen. Leden van de sportverenigingen kunnen dus
wel, zij het ten individuele titel, aan deze activiteiten
deelnemen.

Sportverenigingen hebben trouwens andere doelstel-
lingen, en hebben zich niet tot doel gesteld cultuur-
spreiding te helpen verwezenlijken, zodat de overheid
ook niet betracht hun deze taak op te leggen of toe te

spelen en derhalve meent hen daarin niet te moeten
steunen of stimuleren.

Vraag nr. 269
van 4 juni 1984
van de heer C. DE CLERCQ

Bescherming Sint- Niklaaskerk  te Willebroek - Stand
van zaken

Door de Algemene Vergadering van de vzw Cultuur
en Vrijetijdsbesteding-Willebroek werd in zitting van
29 mei 1984 volgende tekst eenparig goedgekeurd:

,, De vzw Cultuur en Vrijetijdsbesteding van Wille-
broek, bijeengekomen in Algemene Vergadering op
29 mei 1984, en uitgaande van de haar statutair opge-
dragen taak tot zorg voor het cultureel patrimonium,
dringt er bij de bevoegde Minister op aan het dossier
tot wettelijke bescherming als monument van de
Sint-Niklaaskerk te Willebroek, dringend te willen
afhandelen.

Dit dossier, dat reeds in 1978 werd ingeleid, blijft
sedert jaren aanslepen, en dit terwijl niemand de
bescherming betwist en niets ze in de weg staat.

De Algemene Vergadering verhoopt dan ook, geachte
Minister, dat eerstdaags gevolg kan worden gegeven
aan de vraag van de Willebroekse gemeenschap door
het voorlopig plaatsen op de lijst der te beschermen
monumenten. ”

Mag ik de stand van het bundel met betrekking tot de
gevraagde bescherming van de Sint-Niklaaskerk te
Willebroek kennen.

Antwoord

Antwoordend op zijn vraag kan ik het geachte lid
meedelen dat de beschermingen in de regel systema-
tisch worden uitgewerkt aan de hand van de inventa-
risering van het bouwkundig erfgoed.

Voor het arrondissement Mechelen werd om prak-
tische redenen beslist eerst de beschrijving van de
binnenstad uit te werken. Deze is thans beëindigd.

Ingevolge het verzoek van het geachte lid zal thans de
bescherming van de Sint-Niklaaskerk van Willebroek
bij prioriteit worden aangevat.

Vraag nr. 270
van 5 juni 1984
van de heer C. DE CLERCQ

Schoolsporten van BLOSO - Infrastructuur

De schoolsporten hebben een bijzondere waarde in
het raam van de sportopleiding en- motivatie.

Mag ik vernemen welke medewerking - financieel,
materieel en sporttechnisch - de onderwijsinrichtin-
gen bij de organisatie van schoolsporten van BLOSO
kunnen bekomen?
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Aanvullend antwoord

In antwoord op zijn bovengenoemde vraag kan ik het
geachte lid mededelen dat het BLOSO in het kader
van het gevoerde ,, Sport-voor-Allen-Beleid ” sinds
1970 steeds een bijzondere plaats heeft voorbehou-
den aan de promotie van de schoolsport.

Deze promotie wordt steeds globaal bekeken en is er
vooral op gericht de scholen tot het nemen van eigen
initiatief en de organisatie van eigen sportactiviteiten,
aan te zetten.

Sinds 1972 werd in dit kader in de lagere scholen
jaarlijks een actie georganiseerd die aanvankeleijk de
naam ,, Sportiefste School” meekreeg. Om het com-
petitie-element uit de actie te bannen en meer nadruk
te leggen op een wedstrijd met zichzelf, werd in 1977
de titel gelanceerd ,, Sportieve School “.

In 1979 werd de actie uitgebreid tot het hoger secun-
dair onderwijs en werd er in het basisonderwijs de
formule ,, Sportieve School +” aan toegevoegd. Het-
zelfde jaar werd ook gestart met het omnisportbrevet
en de nationale schoolsportdag.

Gelet op het maatschappelijk belang van de school-
sport, de draagwijdte en het impact op de continuïteit
van de sportbeoefening bij schoolverlaters, beogen
wij naast bovengenoemde acties een sterkere impuls
te geven aan de schoolsport en in 1984-1985 de klas-
sieke ,, Sport + actie” te plaatsen in het teken van de
schoolsport.

Hierbij richten wij ons in hoofdzaak tot de schoolbe-
volking.  Daarnaast zijn begeleiders (pedagogen, ou-
ders.. .), federaties en beleidsmandatarissen ook een
doelgroep van deze actie.

Bij het uitwerken van een promotiecampagne heeft
de BLOSO-administratie steeds beroep gedaan op
specialisten ter zake onder vorm van een werkgroep.
Zo ook voor het jaar van de schoolsport wordt be-
roep gedaan op de actieve medewerking van drie
schoolsportfederaties, zijnde :

1. Het Nationaal Sportverbond van het Katholiek
Onderwijs - NSVO : de NSVO vertegenwoordigt
alle katholieke scholen bij de officiële instanties
(& 2600 scholen)

2. Het Rijksonderwijs Organisaties Omni-Sport -
ROOS : de VZW-ROOS  vertegenwoordigt alle
rijksscholen (+ 790 scholen)

3. Gemeentelijke en Provinciaal Onderwijs School-
sportfederaties - G.E.P.O.S. : de VZW-GEPOS
verenigt de schoolsportorganisaties in steden en
gemeenten en via provinciale besturen (&850
scholen).

Bij de oprichting van bovengenoemde schoolsportfe-
deraties werd gestreefd naar coördinatie en samen-
werking. De Administratie voor de Lichamelijke Op-
voeding, de Sport en het Openluchtleven bood hier-
voor de logistieke steun. Maandelijks wordt op de
Administratie vergaderd met afgevaardigden van het
BLOSO en verantwoordelijken voor de drie school-
sportfederaties. Deze werkgroep wordt het vast bu-
reau voor schoolsport genoemd en heeft tot opdracht
al wat leeft binnen het kader van de schoolsport te
coördineren.

Gedurende het schooljaar 198% 1985 wordt de jaar-
lijkse promotieactie helemaal in het teken van de
schoolsport gepland.

De objectieven hierbij zijn:

- een ruim sportaanbod naar de leerlingen toe; de
uitstraling van de ,, Sport-Voor-Allen-idee ” naar
alle leerlingen, op elk niveau;

- promotie van de schoolsportbonden;

- integratie : sport op school wordt ook in andere
curricula bespreekbaar;

- creatie van goede verstandhouding: school -
clubs - schoolsportbonden - sportfederaties;

- infrastructuur van scholen en gemeentes ter be-
schikking stellen van scholen en gemeentebestu-
ren aan kind-vriendelij ke prijzen.

Programma schoolsportjaar:

A. Actie sportactieve school: voortbouwend op de
succesrijke actie Sportieve School wordt een ge-
lijkaardige formule op touw gezet met o.m. vol-
gende doelstellingen :

1. blijvende impulsen voor deelname aan georga-
niseerde en zelf te organiseren schoolsport;

2. behoud en uitbouw van een omnisportclub per
school ;

3. visualisering van de actie naar de leerlingen
toe. Deze actie eist o.m. van de deelnemende
scholen :

1. deelname aan individuele sportactiviteiten
georganiseerd door de schoolsportfederatie :
atletiek, tafeltennis.. . enz. ;

2. deelname aan baslsporten georganiseerd
door de schoolsportfederatie;

3. deelname aan landelijke schoolsportacties,
ondersteund of erkend door het Vast Bu-
reau Schoolsport;

4.  organisatie door de eigen school van
schoolsport met voldoende inhoud van de
eigen leerlingen.

B. Kadervorming schoolsportgangmakers

C. Directie- en inspectiereizen

Doel: schooldirecties in kennis te stellen van de
sportinfrastructuur in de provincies.

D. Studiedag over de schoolsport

In onderling overleg zullen de schoolsportbonden
GEPOS,  NSVO en ROOS deze studiedagen orga-
niseren.

E. Sportinitiatie-lessen

Bestemd voor de leerlingen, gegeven door lesge-
vers van de sportfederaties.

F. Lessenreeksen

Bestemd voor de leraars, gegeven door top-trai- 
ners van de verschillende sportfederaties.
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G. Sportieve speelplaatsen

Een brochure over sportieve speelplaatsen zal
worden uitgegeven.

H. Apotheose schoolsportjaar

Op 23 mei 1985 wordt het schoolsportjaar 1984-
1985 besloten met een grootse apotheose. Alle
leerlingen van de participerende scholen zullen
deelnemen aan de stunt ,, Loop naar de maan”.
Men hoopt dat de leerlingen van alle scholen
samen de afstand tussen de aarde en de maan
meermaals zullen afleggen. Deze ,, Loop naar de
maan” die in samenwerking met Unicef-België
kan gecombineerd worden met een ,, Loop naar
de pomp”, waarin voor Unicef fondsen worden
verzameld ten voordele van een Unicef-waterpro-
ject.  Er wordt aan het lopen van een aantal kilo-
meter een geldsom gekoppeld.

Een radio- en TV-show zal deze apotheose in de
publieke belangstelling stellen.

Tenslotte kennen wij sinds 1979 de nationale school-
sportweek waarin elke school naar keuze een sportdag
intern organiseert. De scholen bieden op die dag een
enorme diversiteit van sportprogramma’s aan. Het
accent wordt hierbij gelegd op het recreatieve en min-
der op het competitieve vlak. De aandacht van het
publiek wordt gevestigd op het dubbel aspect van de
schoolsport : massale en veelzijdige sportbeoefening.

Het Bloso propageert deze schoolsportweek door de
verspreiding van een aangepaste affiche en het uitle-
nen van sportmateriaal.

Belangrijk hierbij is dat alle middelen: personeel,
materiaal. financies, publiciteit, verzekering.. . enz.
gebundeld worden.

De scholen zullen intensief aangemoedigd worden,
met behulp van deze middelen, op hogergenoemd
aanbod maximaal in te spelen.

Naast genoemde sensibilisatieacties stelt BLOSO
sinds lang ruime financiële middelen ter beschikking
van de schoolsport.

Het beschikbaar krediet voor de betoelaging van de
drie schoolsportbonden bedraagt voor 1984
7.000.000 Fr.

Dit krediet wordt verdeeld volgens de interne over-
eenkomst dd. 4.10.1983 tussen de drie Vlaamse
schoolsportfederaties :

GEPOS 1.750.000 Fr.
NSVO 3.500.000 Fr.
ROOS 1.750.000 Fr.

Verder kunnen de schoolsportclubs net zoals alle an-
dere sportclubs beroep doen op de klassieke hulpmid-
delen van het BLOSO:

- Sport + verzekering voor eenmalige activiteiten

- Toelage 50% op aankoop van sportmateriaal

- Ontlening van sportmateriaal voor éénmalige
sportmanifestaties

- Gratis lesgevers voor initiatie in minder bekende
sporttakken.

Vraag nr. 271
van 5 juni 1984
van de heer W. KUIJPERS

Lokale radio’s - Verkieringsreclame

Heeft de Minister kennis genomen van het pers-
bericht waarbij gemeld werd dat een bewindsper-
soon in ketting-uitzending het woord zou nemen
via lokale radio’s?

- Welke is de juiste toedracht van deze zaak?

- Is dit wettelijk toegelaten?

- Welke maatregelen overweegt de Minister ter
zake?

World Productions - Kleerkopersstraat 17 -
1000 Brussel biedt de politici de kans verkiezings-
rec lame  te  voeren  t egen  een  be ta l ing  van
10.000 fr. voor 4 min. 30 langsheen hun lokale ra-
dio SIS - Brussel 10 1.7.
- Welk is het oordeel van de Minister hier-

over?

- Is dit wettelijk toegelaten?

- Welke maatregelen overweegt de Minister ter
zake ?

Antwoord

Aanleiding van bedoelde persberichten was een inter-
view dat ik had toegestaan aan Radio en Televisie
Informatie, een organisatie die een programma Auto
Radio Magazine maakt en dit aanbiedt aan de niet-
openbare radio’s die uiteraard vrij zijn op dit aanbod
in te gaan. Het is trouwens niet het enige initiatief op
dat gebied.

Er kan, volgens mij, van ketenvorming geen sprake
zijn vermits de programmatorische onafhankelijkheid
gewaarborgd wordt : de niet-openbare radio beslist
zelf tot aankoop en uitzending van cassettes, in dit
geval over gespecialiseerde informatie inzake auto’s.
In dit verband heb ik de Raad van Niet-Openbare
Radio’s om advies gevraagd. De Raad heeft zich in
vergadering van 7 juni 1984 positief opgesteld tegen-
over dergelijke initiatieven, onder dezelfde voorwaar-
den die ik voorop stel nl. dat het gebruik sporadisch
en occasioneel blijft, dat het principe van de onafhan-
kelijkheid gewaarborgd blijft, dat het aandeel in de
eigen programmatie niet substantieel is, dat de aange-
boden programma’s eigen identificatiegegevens ver-
melden, en dat propaganda- en publiciteitsprogram-
ma’s moeten geweerd worden.

In antwoord op zijn vraag wil ik het geachte lid eerst
meedelen dat bij de Vlaamse Gemeenschap geen aan-
vraag van Vrije Radio SIS-Brussel bekend is.

Het decreet van 6 mei 1982, houdende organisatie en
erkenning van de niet-openbare radio’s voorziet in
art. 5 dat het uitzenden van politieke propaganda
verboden is.

Voor zover bedoelde niet-openbare radio bij de
Vlaamse Gemeenschap een aanvraag tot erkenning
zou doen en indien aangetoond wordt dat verkie-
zingsreclame uitgezonden wordt, zou de erkenning
niet verstrekt worden.
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Niet-openbare radio’s zonder erkenning zullen, van
zodra de legalisatieprocedure volledig rond is, uit de
ether dienen te verdwijnen.

Vraag nr. 272
van 5 juni 1984
van de heer J. VERNIERS

BRT en RTBF - Sportuitzendingen

Sommige sportuitzendingen (voetbal en wielerwed-
strijden) worden in België zowel door de BRT als
door de RTBF uitgezonden.

Het is opvallend dat sportwedstrijden met internatio-
nale weerklank ook in het buitenland worden overge-
nomen van de RTBF en niet van de BRT.

Hetzelfde geldt voor uittreksels van het sportnieuws
over België dat men op buitenlandse zenders kan vol-
gen.

1. Kan de geachte Minister mij mededelen of de
BRT ook een gedeelte ontvangt van de bedrijven
die buitenlandse zenders betalen, om het sportge-
beuren in België op hun net over te nemen van
RTBF of welke regeling hieromtrent bestaat?

 Welke maatregelen meent de Minister te moeten2.
treffen om aan de buitenlandse zenders ook het
bestaan en het belang van de BRT duidelijk te
maken?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid mee-
delen dat zowel voor rechtstreekse reportages als
voor de EVN-onderwerpen de bekende werkregeling
geldt: nl. de RTBF neemt het Waalse landsgedeelte
voor haar rekening, de BRT het Vlaamse en in Brus-
sel wordt een beurtstelsel toegepast.

Wat de kosten betreft, moet een onderscheid worden
gemaakt tussen EVN-onderwerpen, waarvoor geen
rechten verschuldigd zijn; rechtstreekse reportages of
die in uitgesteld relais waarbij de BRT bij het bepalen
en betalen van de rechten slechts als tussenpersoon
optreedt tussen de organisatoren en de buitenlandse
omroepen die de reportage geheel of gedeeltelijk,
rechtstreeks of in uitgesteld relais overnemen. De
lijnkosten worden aangerekend aan die stations.

Uit wat voorafgaat blijkt dat er van enig aandeel in
een eventuele winst geen sprake is. Ter zake kan
evenwel een verkeerde indruk ontstaan omdat een
desbetreffend decreet van de Waalse Raad de RTBF
de kans biedt haar logo aan te brengen, zelfs bij wed-
strijden die door de BRT verslagen en aangeboden
worden.

Vraag nr. 273
van 5 juni 1984
van de heer J. VERNIERS

BRT - Aankoop en uitzending van platen of
cassettes

De BRT is bij aankoop en uitzending van platen of

cassettes onderworpen aan royalties en auteursrech-
ten, ook voor wat toon- en tekstdichters betreft.

Kan de geachte. Minister mij mededelen hoeveel de
BRT aan royalties en auteursrechten heeft uitbetaald
in 1982 en 1983 voor respectieveli jk Neder-
landstalige, Franstalige, Engelstalige en Duitstalige
muziek, liederen of chansons (lichtere genre).

Antwoord

Antwoordend op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.

1. De BRT betaalt jaarlijks een forfaitaire som aan
Sabam voor het gebruik van mechanische repro-
dukties (d.w.z. zowel voor het bezigen van fono-
platen en cassettes voor de uitzendingen als voor
het aanmaken van opnamen).

In 1983 bedroeg deze som 12987.356 F, BTW
inbegrepen. Sabam vertegenwoordigt inzake de
mechanische reproduktierechten het wereldreper-
toire.

Daarnaast betaalt de BRT o.a. een forfaitaire som
aan Sabam voor de eigenlijke uitvoeringen.

In 1983 bedroeg deze uitgave 5 1.949.425 F, BTW
in begrepen.

Hoe de verdeling vervolgens onder de diverse
rechthebbenden gebeurt is niet het probleem van
de BRT maar van Sabam.

De BRT wordt inzake het gebruik van het reper-
toire gevrijwaard door Sabam maar de BRT heeft
geen enkel toezicht op de verdeling van de som
die zij aan Sabam betaalt en die voor een deel
uiteindelijk terecht komt bij buitenlandse zuster-
organisaties van Sabam.

2. Om Sabam een verdeling te laten maken bezorgt
de BRT maandelijks alle programmadetails (titels,
naam componisten. tekstdichters, arrangeurs, pla-
tenreferenties en minutages) van hetgeen werd uit-
gezonden.

Vraag nr. 274
van 7 juni 1984
van de heer A. DIEGENANT

Letterkunde - Subsidiëring

Zou het de Minster  mogelijk zijn het overzicht mede
te delen van de toelage aan de Letterkunde per ver-
eniging, auteur en tijdschrift, voor het dienstjaar
1983.
Antwoord

De toelagen aan de letterkunde voor het dienstjaar
1983 werden als volgt verdeeld:

Verenigingen

Verenigingen Vlaamse Letterkundigen 250.000 F.
Vereniging ter Bevordering van de Neder-
landstalige Literatuur in België 225.000 F.
Middagen van de Poëzie en het Proza -
Brussel
Poëziecentrum - Gent
Beursschouwburg ,, One World Poetry ”

150.000  F.
150.000  F.
105.000 F.
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- PEN-Centrum Vlaanderen 100.000 F.
- Middagen van de Poëzie - Antwerpen 100.000 F.
- Verenigingen van Vlaamsc  Toneelauteurs 90.000 F.
- VVL-Werkgroep Jeugdliteratuur -

Jeugdboekenweek i 983 90.000 F.
- Middagen van de Poëzie - Gent 80.000 F.
- Dra Hilda  Van Asschc 75.000 F.
- Comité van de Vlaamse Poëziedagen -

Deurle 70.000 F.
- Guido Gezellegenootschap 50.000 F.
- Verzameld werk Guido Gezelle 50.000 F.
- . . Letter en Tetter” - (Veren. ter Bev. v.d.

Ned. Lit. in België) 50.000 F.
- Poëziewerkgroep ,, Mayapan ‘* 45.000 F.
- Middagen van de Poëzie - Brugge 40.000 F.
- Scriptores Christiani 40.000 F.
- Vereniging Schrijvers voor de Jeugd 40.000 F.
- Moritoen 35.000 F.
- Haïkoe - Centrum 30.000 F.
- V B V B  - Boekenbeurs Centraal Station

Brussel 30.000 F.
- Poëzieworkshop - Gent 30.000 F.
- Uitgeverij Contramine vzw -

( 10 jarig bestaan) 30.000 F.
- VVL Werkgroep Poëzie 25.000 F.
- Herdenkingskomitee Paul Snoek 25.000 F.
- Werkgroep . . Het Andere Boek” 22.000 F.
- Audiovisueel Centrum - Meise 22.000 F.
- . . Behoud de Begeerte” vzw 20.000 F.
- Vereniging Kunstenaars voor de Jeugd 20.000 F.
- Van Veldeke - Leencomi té 20.000 F.
- Vlaamse Club - Brussel 20.000 F.
- Kofschip - Kring 20.000 F.
- Vereniging van Kcmpische Schrijvers 20.000 F.
- Literair Café - Hasselt 20.000 F.
- Comité van de Vlaamse Filmpjes 20.000 F.
- Frans Masereelfonds 20.000 F.
- Vlaamse Bibliotheek Braille - liga 20.000 F.
- Vlaamse Kinder- en Jeugdjury voor het

Boek 20.000 F.
- Vereniging Limburgse Schrijvers 15.000 F.
- Vereniging Katholieke Oost-Vlaamse

Schrij vers 15.000 F.
- Vereniging Vlaams Nationale Auteurs 15.000 F.
- Hendrik Van Veldeke - leesclub 15.000 F.
- Muziekteater  De Spiegel 15.000 F.
- Katholieke Vlaamse Hogeschool -

Poëzieavond ,, Vertaalde Poëzie ” 15.000 F.
- ‘t Lcerhuys - Kunst - Letteren - Am-

bachten 15.000 F.
- Diapason - vertaalcentrum 15.000 F.
- Poëzie in de stal - (poëzieavond Tiroro -

Brussel) 12.000 F.
- Yang - Dag 1982 10.000 F.
- Elsschot - week - Tielt 10.000 F.
- Humanistisch Verbond - afd. Gent -

(poëzieavond) 10.000 F.
- Eerste Aalterse Nacht van de Poëzie 10.000 F.
- Kultureel Konvent - Gent 7.500 F.
- D.J.O.C. (Diksmuids

Jongerenontmoetingscentrum) 5.000 F.
- Poëzieavond Capucientje - Aarschot 4.000 F.
- Rederijkerskamer St.-Elooi  - Knesselare

(voordracht André Demedts) 4.000 F.
- Jeugdklub ,, Zomaar” (literaire avond

25.3.1983) 3.000 F.
- ., De Bron” 1.500 F.

2.466.000 F.

2. Toelagen aan auteurs

- Wilfried Adams 50.000 F.
- Johan Ballegeer 20.000 F.
- Bruno Bartels 30.000 F.

- Maris Bayar

Maria)
- Jozef Deleu
- Roger De Neef

- Alex Bouts

- Joris Denoo
- Frans Depeuter

- Mark Braet

- Paul Depondt
- Pieter De Prins

- J o  Briels

- Jef Geeraerts
- Christina Guirlande

- Jaak Brouwers

- Robin Hannelore
- Maria Heylen

- Herman Brusselmans

- Trudo Hoewaer
- Pol Hoste

- Pieter Geert Buckinx

- Erik Hulsens
- Mark Insingel

- Philip Cailliau

- Hohan Iven
- Maria Jacques

- Hendrik Carette

- Henri-Floris Jespers
- Paul Koeck

- Frans Ceusters

- Cor Ria Leeman
- Pol Lcroy

- Jan Christiaens

- Herwig Leus
- Gustaf Loots

- Bert Decorte (hert. De le Blijdschap van

- Hector-Jan Loreis
- Ivo Michieis
- George Nijst
- Leonard Nolens
- Le0 Pleysier
- Daniël Robberechts
- Andreas Roels
- Willem M. Roggeman
- Tony Rombouts
- Alex Rosseels
- Maria Rosseels
- Clem Schouwenaars
- Lucienne Stassaert
- Dolores Thijs
- Gerda Van Cleemput
- Henri Van Daele
- Claude  Van de Berge
- Leopold  M. Van den Brande
- Stefaan Van den Bremt
- Walter Van den Broeck
- Rudolf Van de Perre
- Anton Van de Velde
- Irina Van Goeree
- Miriam Van Hee
- Renée Van Hekken
- Maurits Van Liedekerke
- Marcel Van Maele
- Jan Van Riet
- Daniël Van Ryssel
- Eddy Van Vliet
- Jan  Vercammen
- Erik Verpaele
- Mark Verstockt
- Gerard Walschap
- Herwig Waterschoot
- Max Wildiers
- Liva Willems
- Loekie Zvonik

30.000 F.
50.000 F.

30.000 F.

50.000 F.
30.000 F.

30.000 F.

30.000 F.
20.000 F.

30.000 F.

30.000 F.
90.000 F.

20.000 F.

30.000 F.
30.000 F.

30.000 F.

30.000 F.
20.000 F.

20.000 F.

30.000 F.
30.000 F.

60.000 F.

110.000 F.
30.000 F.

20.000 F.

70.000 F.
70.000 F.

30.000 F.

70.000 F.
30.000 F.

30.000 F.

60.000 F.

120.000 F.

50.000 F.
30.000 F.
20.000 F.

160.000 F.
30.000 F.

130.000 F.
70.000 F.

l 10.000 F.
30.000 F.
50.000 F.
30.000 F.
50.000 F.
60.000 F.

1 10.000 F.
50.000 F.
30.000 F.
30.000 F.
30.000 F.
70.000 F.
30.000 F.
70.000 F.
90.000 F.
30.000 F.
60.000 F.

120.000 F.
30.000 F.
30.000 F.
30,000 F.
90.000 F.

120.000 F.
50.000 F.
30.000 F.
60.000 F.
20.000 F.
50.000 F.
60.000 F.
20.000 F.
60.000 F.
50.000 F.
70.000 F.

3.720.000 F.
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3. Tijdschriften

a. Additionele Honoraria (bijkomende toelagen
aan de 3 grote tijdschriften

2de schijf 1982 NVT 99.858 F.
DWB 96.558 F.
DVG 54.752 F.

251.168 F
le schijf 1983 NVT 83.2 15 F.

DWB 94.380 F.
DVG 52.864 F.

230.459 F.

b. Culturele en literaire tijdschriften
DWB
NVT
DVG

300.000 F.
300.000 F.
300.000 F.
900.000 F.

Ons Erfdeel
Kreatief
Spiegel der Letteren
Streven
Kultuurleven
Heibel
Poëziekrant
Yang
Restant
Revolver

131.000 F.
75.000 F.
65.000 F.
65.000 F.
65.000 F.
65.000 F.
65.000 F.
50.000 F.
50.000 F.
50.000 F.

68 1.000 F

Kruispunt
VWS-Cahiers
Jeugd en Cultuur
Pen-Kwartaal
Ham
Schrift
Radar
Oostland
Deux ex Machina

40.000 F.
35.000 F.
35.000 F.
25.000 F.
20.000 F.
20.000 F.
15.000 F.
12.000 F.
10.000 F.

2 12.000 F.

Vlaanderen (*) 90.000 F.

90.000 F.

Totaal tijdschrijften : 2.364.627 F.

4. Toelagen aan feuilletons in dagbladen

- De Standaard:
Robin Hannelore 20.000 F.
André Demedts 20.000 F.
Gerard Walschap 20.000 F.
Frans Van Isacker 20.000 F.

- Het Volk:
Fred Germonprez 20.000 F.
Aster Berkhof 20.000 F.

- Het Laatste Nieuws: Abraham Hans 20.000 F.
140.000 F

5. Toelagen aan toneelauteurs

Toneelgezelschap 1. Lex
(project ,, Jacqueline en ik”)

Creatiepremies

Gerd De Ley
Pieter De Prins
Ivonne Douliez (PS. 1. Lex)

200.000 F.

10.000 F.
20.000 F.
10.000 F.

6.

Rudy Geldhof
Paul Koeck
George Nyst
Walter Stes
Alice Toen
Ingrid Vander  Veken
Roger Van Ransbeek
Pierre Van Rompaey
René Verheezen
Erik Vlaminck
Werkgroep Vormingstheater

Vertaalpremies

Jan Decorte
Erik De Smedt
Luc De Smet
Rudy Geldhof
Alex Hermans (David Cohn)
Michel Oukhow
Alice Toen
Maggy Van Herreweghe
Kaat Van Overwalle

Totaal : 200.000 F. + 300.000 F.
650.000 F.

Schoollezingen 1983 :

30.000 F. 
60.000 F.
20.000 F.
10.000 F.
10.000 F.
20.000 F.
20.000 F.
10.000 F.
40.000 F.
20.000 F.
20.000 F-

300.000 F.

40.000 F.
10.000 F.
20.000 F.
10.000 F.
10.000 F.
25.000 F.
15.000 F.
10.000 F.
10.000 F.

-t  150.000 F. =

159.000 F.

Bernard Henry : 3x, Blauwers Frank : 2x, Bral Johanna:
3x, Briels Jo :- lx. Cottenjé Mireille : 2x, De Blaes Mi-
chel: 2x, Deflo Lionel : 1 x, Heylen Maria : Hulsens Eric:
Koeck Paul : 1 x, Laenen Gie : 3x, Lampo  Hubert: 2x,
Marein  Elisabeth : 2x. Meertens Frans: 3x, Saliën Leo:
1 x. Schouwenaars Clem : lx, Spillebeen Willy : lx, Staes
Guido : 1 x. Struelens René : 3x, Swartenbroeckx René:
3x.

150.000 F.

Vraag nr. 276
van 8 juni 1984
van de heer 0. MEYNTJENS

Ballet van Vlaanderen - Gratis voorstellingen

Het Ballet van Vlaanderen verzorgt jaarlijks zo’n vij i-
entwintig gratis voorstellingen.

Dit  gebeurt  in opdracht van de Gemeenschaps-
minister van cultuur.

Graag verkreeg ik van de geachte Minister de nomi-
natieve lijst van de verenigingen, waaraan een gratis
voorstelling van het Ballet van Vlaanderen werd aan-
geboden.

De te verstrekken gegevens had ik graag voor de jaren
1982, 1983 en betreffende 1984 tot 3 1.05.84.

Antwoord

Hieronder laat ik het geachte lid de gevraagde gege-
vens geworden

Voor 1982 :

1. 17.5.82
Belgische vereniging voor Verlamden in de Singel
te Antwerpen
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2. 28.8.82
3de Internationaal Congres voor Auxologie in de
VUB aula te Brussel

3. 18.9.1982
Cöordinatiecentrum voor Liberaal Socio Cultu-
reel Beleid te Blankenberge in het Casino te Blan-
ken berge

4. 23.10.82
Humanistisch Verbond Leuven
in de Stadsschouwburg Leuven

Voor 1983 :
1. 31.1.83

Volksuniversiteit Maurits Sabbe - 60ste ver-
jaardag - in de Singel te Antwerpen

 117832. 
Sana De Mick - Brasschaat
in de Singel te Antwerpen

3. 16.5.83
Koninklijk Lyceum Gent
in de KOG te Gent

4. 17.5.83
Belgische Vereniging voor Verlamden
in de Singel te Antwerpen

j. 7.6.83
Rij ksmiddenschool Herentals
in het Sportcomplex ,, Vossenberg” te Heren-
tals

6. 14.10.83
Europees Jeugdfestival Neerpelt
in het CC ,,Dommelhof”  te Neerpelt

7. 20.10.83
St. Berlindisinstituut voor Verpleegkunde
in de Singel te Antwerpen

8 .  21.10.83
Nationaal Werk voor Rheumabestrijding
in de Singel te Antwerpen

9. 15.11.83
G’ram vzw
in de Singel te Antwerpen

10. 30.11.83
Fonds L. Craeysbeckx, F. Detiège, F. Grootjans
in de Singel te Antwerpen.

Voor 1984:
1. 13.1.84

Steinerschool, Keizerstraat 62 te Antwerpen
in de Kon. Elisabethzaal te Antwerpen

2. 7.2.84
Sana De Mick
in de Singel te Antwerpen

3. 9.2.84
Liberale Vereniging van Grim bergen
te Strombeek-Bever in C.C.

4. 9.3.84
Bond van Grote en Jonge Gezinnen Gewest Ant-
werpen
in de Singel te Antwerpen

5. 16.3.84
Ronde Tafel - Afdeling Herentals Westerlo
in de Sporthal Westerlo

6. 17.3.84

7.

25 jaar Dr. Maurits Sabbe Juweel
in de Singel te Antwerpen

21.3.84

8

Werken van Moeder Teresa
in de Stadsschouwburg te Antwerpen

24.3.84

9.

Kiwanis Vilvoorde
in de Stedelijke Sporthal Vilvoorde

Joodse Weldadigheid en Maatschappelijk Hulp-
betoon

10. CC De Boogaard  St. Truiden

l l . Coremanskring

12. Zonta International

13. Liberale Jonge Mutualisten

14. Hartekinderen Melle

15. Decenium van de VN

16. Stuivenberg

Vraag nr. 279
van 12 juni 1984
van de heer W. SEEUWS

Arbeiderswatersportbond - Werkingstoelagen

De werkingstoelagen aan de landelijke georganiseerde
sportverenigingen bestaan ingevolge het decreet van
2.3.1977 uit :
- een basistoelage;
- een toelage voor personeel;
- een toelage voor werking.

Het is begrijpelijk dat in een periode van steeds
voortschrijdende recessie de budgettaire hulpmidde-
len van het Rijk niet groeien. Er moet dus ingeleverd
worden, alhoewel men zich terecht kan afvragen of
het wel een doelmatige politiek is de culturele sector,
waartoe de sport behoort, op een dergelijke wijze af te
remmen, als men ziet dat in de buurlanden, integen-
deel tegenovergestelde maatregelen getroffen wor-
den.

Wegens de stagnatie van de beschikbare kredieten
heeft het BLOSO bij de toepassing van hogervermeld
decreet in 1983 de noodzakelijke besparingen vooral
doorgevoerd op het vlak van de toelagen voor de
werkingen meer speciaal op de tussenkomst in de
verzekeringsuitgaven. Voor deze uitgaven werd ener-
zijds een algemeen toegepast verminderingsprocent
ingevoerd: nl. 0,826 en anderzijds werd van de pre-
mies die door sommige bonden voor gelijkaardige
activiteiten zouden betaald zijn geworden, maar
waarover de administratie geen afdoende uitleg heeft
verstrekt, niettegenstaande het verzoek van verschei-
dene van onze sportverenigingen.

De Socialistische Centrale voor Sportbeleid (SCS)
heeft de vergelijking gemaakt van de subsidiërings-
toelagen in 1982 en 1983 uitgekeerd aan de landelijke
georganiseerde sportverenigingen, meer specifiek aan
de watersportbonden (zwemmen, roeien, kano, water-
ski, zeilen en windsurfing) en stelde zich hierbij
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de volgende vragen waarop wij de geachte Minister
verzoeken een antwoord te willen verstrekken:

- het aantal leden van de watersportbonden bleef in
1982 en 1983 ongeveer constant behalve voor de
landelijke windsurfïngfederatie die met 50 % aan-
groeide.

De globale subsidies bleven ongeveer op hetzelfde
niveau of verhoogden voor de windsurfïngfederatie
zelfs met meer dan 50%. Enkel de Arbeiderswater-
sportfederatie daalde met 20%. De zwembonden heb-
ben meestal zware werkingskosten o.a. door de hoge
huurprijzen voor het gebruik van de zwembaden en
toch ligt de gemiddelde subsidie per lid eerder lager
dan deze voor de zeil- of windsurfïngclubs, die min-
der werkingskosten boeken.

De maximumbijdrage voor de verzekering van de
zwembonden viel terug op 30 fr. per verzekerd lid,
daar waar voor 1982 nog 87 fr. subsidies per lid aan
het AWS toegerekend werd t.t.z. 62.674 fr. in plaats
van 201.852 fr. Op basis van welke verzekeringspolis
kan een zwembond  zijn leden gemiddeld voor onge-
veer 30 fr. verzekeren?

Voor de andere watersportbonden liggen de verzeke-
ringstoelagen per lid veel hoger: ongeveer 50 fr. voor
kano, roeien, zeilen, en 91 fr. voor windsurfen en
105 fr. voor waterski.

Hoe kunnen deze grote verschillen uitgelegd wor-
den?

Antwoord

Vooreerst wens ik het geachte lid erop te wijzen dat
het aangehaalde cijfermateriaal vanwege de Socialisti-
sche Centrale voor Sportbeleid (SCS), dat als basis
diende voor de gestelde vragen onjuist is.

Het aantal leden van de watersportbonden tussen
1982 en 1983 bleef niet ongeveer constant maar steeg
met 9,6%. De totale toelage voor deze sportfederaties
steeg met 10,6%.

De stijging van de toelage bij de Landelijke Windsur-
fing Federatie (LWF) steeg niet met 50%,  maar met
15 %. Ik ben ervan overtuigd dat het geachte lid deze
stijging van de toelage verantwoord vindt ingevolge

‘de stijgende werking en het aantal leden van deze
federatie. Ik wens er de aandacht van het geachte lid
op te vestigen dat ik enkel een verhoging van wer-
kingstoelagen heb toegekend aan die federatie waar-
van ik meen dat ze een belangrijke werking hebben
en waarbij daarnaast ook inspanningen worden ge-
daan voor de uitbouw van het personeelskader. Zo
werd zeker door de SCS vastgesteld dat de werkings-
toelagen voor de FROS in 1983 met 30,4% (en in
1984 met zelfs 77,6%)  stegen t.o.v. 1982.

Uit de verslagen vanwege mijn administratie blijkt
dat de werkingskosten van de watersportbonden wei-
nig worden beïnvloed door de huurprijzen van de
zwembaden. Deze kosten worden in praktijk meestal
niet gedragen door de bonden. Zo werd in de afreke-
ning 1982 van de Arbeiderswatersportbond (AWB)
slechts 15.323 fr voor deze kosten afgenomen onder
art. 7 (sportpromotie) en geen enkele onkost  onder
art. 6, kampioenschappen.

De maximumtoelage van de verzekeringskosten  aan
decretale normen bedroeg niet 30 fr. maar 37 fr.

Ik wens het geachte lid mede te delen dat:

een zwembond  zijn leden kan verzekeren aan een
gemiddelde premie van ongeveer 37 fr per lid op
basis van een verzekeringspolis die voldoet aan de
strikte normen van het KB van 4.7.1978;

- de verschillen tussen de diverse toelagen voor ver-
zekeringspremies, in vergelijking met andere wa-
tersportbonden, komen doordat bijvoorbeeld het
zeilen en waterskiën een duurder verzekeringsrisi-
CO inhouden.

Vraag nr. 280
van 15 juni 1984
van de heer J. DESSEYN

Westvlaams Orkest - Subsidiëring

Onder impuls van het provinciaal bestuur van West-
Vlaanderen werd in 1960 het Westvlaams Orkest op-
gericht

Het niet aanpassen van de werkingstoelagen sedert
1978 en de ophoping van achterstallige RSZ-schulden
bedreigden dit orkest in zijn voortbestaan.

Mijn vraag strekt ertoe te vernemen of iets kan on-
dernomen worden om het Westvlaams Orkest uit de
problemen te helpen door:

a. de facultatieve toelage om te vormen tot een vaste
toelage ;

b. de toelage te indexeren

c. de achterstallige RSZ-bijdrage te financieren;

d. een bijdrage te leveren in de kosten van de perso-
neelsbezetting.

Antwoord

Hierbij heb ik de eer u onderstaande toelichting te
verstrekken op de deelvragen met betrekking tot de
subsidiëring van het Westvlaams Orkest :

a.

b.

C.

d.

alhoewel de begroting jaarlijks wordt goedge-
stemd, kan de subsidie in de sector van de facul-
tatieve toelagen door zijn repetitieve toekenning
in het verleden als een vaste steunverlening voor
de toekomst beschouwd worden ;

overeenkomstig de instructies bij de opmaak van
het ontwerp van begroting 1985 werd de indexe-
ring van de werkingstoelage voorgedragen;

zoals in de begroting 1984 voorzien, werd ook in
voormeld ontwerp een bijkomend krediet voor
aanzuivering van de RSZ verplichtingen opgeno-
men ;

de toelage is principieel zowel tot dekking van de
werkingskosten als van de personeelsuitgaven be-
stemd.
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Vraag nr. 282
van 15 juni 1984
van de heer W. SEEUWS

Adviesorganen - Present iegelden

Het besluit van de Vlaamse Executieve van 14 de-
cember 1983 houdende sommige maatregelen tot
harmonisatie van de werking en van de presentiegei-
den en vergoedingen van adviesorganen, bepaalt in
artikel 3, $2 dat de leden van de overheidsdienst geen
recht op de hoger vermelde presentiegelden hebben
indien de zittingen doorgaan tijdens hun gewone
diensturen.

Graag had ik van de geachte Minister vernomen wat
hij verstaat onder ,, leden van de overheidsdienst ”
wanneer het over de culturele sector handelt, m.a.w.
op wie dit artikel al dan niet van toepassing is. Het is
namelijk zo dat er in de culturele sector nogal een
verscheidenheid aan mengnormen zijn. We verklaren
ons nader aan de hand van een voorbeeld nl. in de
sector van de culturele centra zijn er twee soorten van
beheersformules - de gemeentelijke en de vzw - die
het statuut van de cultuurfunctionaris bepalen. In de
bibliotheeksector hebben we gemeentelijke en pri-
vaatrechtelijke openbare bibliotheken, enz.

Tenslotte had ik ook graag enige verduidelijking ge-
kregen over ,, tijdens de diensturen “, daar dit een
rekbaar begrip is in de culturele sector.

Antwoord

In antwoord op de parlementaire vraag nr. 282 dd.
15.06.1986 van de heer W. Seeuws kan ik u medede-
len dat de diensten voor Volksontwikkeling en Open-
baar Bibliotheekwerk noch bij opzet noch bij de uit-
werking van het besluit van de Vlaamse Executieve
van 14.12.1983 werd betrokken. Het is daarom moei-
lijk de intenties van dit besluit exact te kennen.

In het algemeen gelieve u een aantal bedenkingen
i.v.m. deze aangelegenheid te vinden :

1. Personeelsleden van het hoofdbestuur krijgen
nooit presentiegelden, nacht  tijdens noch buiten
hun gewone diensturen.

2. Andere leden van de Raden en Commissies krij-
gen dit wel.
- Het kan zijn dat bepaalde leden hiervan in

overheidsdienst werden tewerkgesteld maar
niet op basis van deze functie participeren aan
de Raden en Commissies, m.a.w. misschien
participeren ze wel in hun vrije tijd.

- Er dient eveneens opgemerkt dat discriminatie
tussen verschillende participanten van Raden
en Commissies moet worden vermeden.

Er zijn inderdaad personeelsleden van de pri-
vé-sector die voor honderd procent door de
overheid worden gesubsidieerd wat betreft hun
wedde.

3. Voor de sector Openbaar Bibliotheekwerk kan
nog gesteld worden dat in de culturele adviesorga-
nen allerhande zowel afgevaardigden zitten van
gemeentelijke en provinciale inrichtende machten
als van privaatrechtelijke. Alle inrichtende mach-

ten ontvangen gelij kaardige weddetoelagen
(85%).

In principe kan worden gesteld dat leden van ad-
viesorganen waarvoor de Gemeenschap wedde-
toelagen uitbetaalt ongeacht of ze voor een over-
heidsdienst optreden of niet (en die tijdens hun
werkuren in adviesraden zetelen) geen presentie-
gelden kunnen ontvangen.

Hiervoor moet echter het begrip ,, leden van de
overheidsdienst ” worden verruimd.

Vraag nr. 283
van 19 juni 1984
van de heer A. DE BEUL

Vlaams Cultureel Centrum ,, De Brakke Grond” te
Amsterdam - Fotografietentoonstellingen te Amster-
dam

Het weekblad ,, De Nieuwe ” (3 1.5.1984) signaleert
dat van 2 tot 11 juni Amsterdam volledig in het
teken van de fotografie staat. Centraal is een reeks
van 18 exposities in de Nieuwe Kerk op de Dam. Tal
van galeries en culturele centra haken hierop in zodat
alleen al binnen het ,, officiële circuit” een 50 ten-
toonstellingen kunnen getoond worden. Bovendien is
er ook voor gezorgd dat nog eens niet minder dan 20
exposities getoond kunnen worden in het ,, alternatief
circuit “.

Het weekblad stelt de vraag: ,, Wat doet het Vlaams
Cultureel Centrum ,, De Brakke Grond” gedurende
deze periode ter promotie van de Vlaamse fotogra-
fen?”

De Gemeenschapsminister gelieve via het Bulletin
van Vragen en Antwoorden op deze vraag te ant-
woorden.

Antwoord

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

Het Vlaams Cultureel Centrum te Amsterdam streeft
in zijn programmering naar een zo direct mogelijke
aansluiting bij de grote culturele evenementen die in
de Nederlandse hoofdstad worden georganiseerd.

Voorbeelden van integratie in- en samenwerking met
zijn :

Amsterdam Art Weeks, m.o.m. de Kunstmanifesta-
tie, Amsterdam Uitmarkt  en recent Europa Cul-
tuur... Toekomst.

Het Vlaams Cultureel Centrum heeft dit jaar niet
deelgenomen aan Fotografie Amsterdam 1984 aange-
zien :

a. in het najaar een grootse dubbele fotomanifestatie
is gepland onder het thema ,, Foto Vlaanderen
1984 ” met :

1. een selectie door het Provinciaal Museum
Sterckxhof (Antwerpen) van 25 Vlaamse foto-
grafen ;

2. een overzicht uit Humorfoto (Knokke-Heist);
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de afspraken hiervoor waren reeds geruime tijd
gemaakt.

b. de beschikbare accommodatie ingenomen was
door andere tentoonstellingen, die eveneens in het
kader van bepaalde manifestaties plaatsgrepen.

Naar verluidt is het de bedoeling van Fotografie Am-
sterdam een tweejaarlijks evenement te maken.
Het Vlaams Cultureel Centrum is beslist van plan in
te spelen op een eventuele volgende uitgave.

Vraag nr. 284
van 19 juni 1984
van de heer J. CAUDRON

Raad voor Taaladvies - Jaarverslag

Volgens artikel 7 van het decreet betreffende de Raad
voor Taaladvies van 12 maart 1975 moest deze Raad
elk jaar bij de Cultuurraad (resp. de Vlaamse Raad)
een verslag indienen over zijn werkzaamheden.
Mag ik van de geachte Minister vernemen:
1. de reden waarom dit niet geschiedt;
2. hoeveel adviezen bedoelde Raad heeft uitgebracht

in 1982 en 1983;
3. de huidige samenstelling van bedoelde Raad;
4. de personeelsformatie van bedoelde Raad:
5. wanneer een verslag zoals bedoeld in het decreet

mag worden verwacht.

Antwoord

In antwoord op .zijn vraag kan ik het geachh lid het
volgende meedelen :
1) In tegenstelling met wat de vraagsteller beweert

kan ik meedelen dat de jaarverslagen 1981 en
1982 conform aan art. 7 van het decreet van 12
maart 1975, destijds wel degelijk overgemaakt
werden aan de Vlaamse Raad.
Het jaarverslag 1983, werd mij pas nu toege-
stuurd. Het zal onverwijld aan de Vlaamse Raad
overgemaakt worden.

2) In 1982 heeft de Raad voor Taaladvies ongeveer
350 schriftelijke adviezen en circa 900 mondelin-
ge (telefonische) adviezen uitgebracht.
In 1983 werden er ca. 370 schriftelijke en onge-
veer 1000 mondelinge vragen beantwoord.

3) De Raad voor Taaladvies is als volgt samenge-
steld :
- voorzitter: de heer E. Berode;
- ondervoorzitter: de heer J. Demol;
- leden: Mevrouw G. Van Straelen-Van Rintel,

de heren W. Couvreur, J. Dambre, G. De
Schutter, K. Roelandts, J. Van Haver, H. Van
Impe, A. Van Loey.

4) Personeelsformatie van de Raad:
- 1 deeltijds wetenschappelijk medewerker
- 1 voltijds administratieve kracht.

5) cfr. 1.

Vraag nr. 285
van 19 juni 1984
van de heer J. CAUDRON

BRT - T V-interview met burgemeester van Voeren

Mag ik vernemen waarom de TV-reporter tijdens  de
verkiezingsuitzending van de BRT-televisie om
maandagavond 18 juni het nodig achtte de burge-
meester van Voeren (Nederlands taalgebied) te inter-
viewen in het Frans?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid mee-
delen dat bij het beoordelen van de resultaten van de
Europese Verkiezingen van 17 juni jl., niemand kon
voorbijgaan aan enkele opvallende fenomenen, waar-
onder het aantal stemmen van Karel Van Miert, Ro-
ger Nols en José Happart.  Deze drie namen zijn in
alle politieke commentaren teruggekomen.

Vanuit een louter journalistiek standpunt moest de
Vlaamse Televisie dan ook Happart  interviewen.

Wegens de Nederlandsonkundigheid van de heer
Happart,  diende dit interview wel in het Frans te
worden afgenomen.

Vraag nr. 286
van 19 juni 1984
van de heer F. GEYSELINGS

Ieperse  autorally over de Kemmelberg  - Herwaarde-
ring van dit beschermd landschap

De toelating voor de doorgang van de rally ,, 24 uren
van Ieper” over de beschermde Kemmelberg is weer
bekomen. Op mijn parlementaire vraag nummer 282
van 7 september 1983 werd mij in dit verband geant-
woord :

,, Door de vertegenwoordigers van de gemeente Heu-
velland, de organisatoren van de rally en de Dienst
Monumenten en Landschapszorg wordt bovendien
gezocht naar mogelijkheden voor de herwaardering
van het beschermd landschap Kemmelberg “.

Graag ontvang ik een antwoord op de volgende vra-
gen.

1. Welke motivering kan er gegeven worden voor de
beslissing de rally over de Kemmelberg te laten
doorgaan?

2. Werden er al mogelijkheden tot herwaardering
van de Kemmelberg gevonden? Zo ja, welke’?

3. Als dit nog niet het geval zou zijn, zou het dan
niet gewenst zijn de milieugroeperingen uit deze
streek bij dit onderzoek te betrekken?

Antwoord

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

1. De beslissing de rally over de Kemmelberg te
laten doorgaan werd genomen nadat de verschil-
lende betrokkenen werden gehoord.



Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 19 - 1 augustus 1984 729

7I.

De toelating werd verleend mits het toepassen
van andere maatregelen die een beter verloop van
de doortocht over de Kemmelberg zouden waar-
borgen.

en 3. Door het Bestuur voor Monumenten- en
Landschapszorg wordt momenteel de laatste hand
gelegd aan een studie over de Kemmelberg. Deze
studie kan als vertrekpunt dienen voor het opstel-
len van een beheersplan. De gebruikte gegevens
werden o.a. ter beschikking gesteld door het
Landschapscentrum Heuvelland en de Gemeente
Heuvelland. Volgende punten worden ondermeer
behandeld : situering van de gemeente Heuvelland
in het arrondissement Ieper-Poperinge en meer
gedetailleerd in de gemeente Heuvelland, evolutie
van de Kemmelberg vanaf 1975, beschrijving van
de geologie, bodem en flora en een bespreking van
recreatie op de Kemmelberg (huidige situatie, wel-
ke opties en maatregelen dienen genomen te wor-
den.. .).

Vraag nr. 287
van 22 juni 1984
van de heer J. SOMERS

Giftige vloeistof voor chemische toiletten - Maatrege-
l e n

Naar wij vernamen werd op dit ogenblik, met het
vakantieseizoen in het verschiet, een zeer gevaarlijk
chemisch produkt massaal in de handel gebracht.

Het betreft een vloeistof voor chemische toiletten,
met een zeer hoog gehalte formol (met name de mer-
ken Aquakem en Campakem).

Op de verpakking wordt wel vermeld dat het produkt
op de ., daartoe bestemde plaatsen” moet worden
gedeponeerd, maar de mogelijkheid bestaat toch dat
een aanzienlijk deel van dit goedje in het oppervlak-
tewater zal terechtkomen.

Kan de geachte Minister mij laten weten:

1. in hoeverre de Vlaamse recreatie-infrastructuur
op het fenomeen ,, chemisch toilet” is ingesteld;

7-. in hoeverre men afhankelijk van de verkoop van
het produkt, van een ongezonde situatie kan spre-
ken :

3. of er iets kan gedaan worden om milieu-vriende-
lijke alternatieven voorrang te geven.

NB : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer J.
Lenssens, Gemeenschapsminister van leefmilieu,
waterbeleid en onderwijs.

Antwoord

Als antwoord op zijn vraag, althans voor wat de
materie betreft, die onder mijn bevoegdheid ressor-
teert, kan ik het geacht lid zeggen dat het voorzien
van een vuilniscollector met een afloop van chemi-
sche WC’s wettelijk verplicht is voor het krijgen van
kampeervergunning.

Artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober
1971 betreffende het kamperen bepaalt wanneer de
kampeervergunning verleend wordt. Naast de voor-

waarden die door andere bestuurrechtelijke of wette-
lijke voorschriften zouden vastgesteld zijn, wordt in
artikel 2 van bovenvernoemd koninklijk besluit o.a.
gesteld dat er op elk kampeerterrein één vuilniscollec-
tor met tenminste één afloop voor chemische WC’s
vereist is.

De vergunning wordt afgeleverd na advies van o.a. de
ambtenaar van de Minister onder wiens bevoegdheid
de hijgiëne ressorteert. De kampeervergunning wordt
geschorst wanneer één van de toekenningsvoorwaar-
den niet meer nageleefd wordt.

De inspecteurs van het Commissariaat-generaal voor
Toerisme kunnen tevens elke klacht onderzoeken die
tegen een bepaald kampeerterrein werd ingediend.

Ik meen dat er voor de caravan- en tentterreinen vol-
doende maatregelen werden getroffen opdat de toilet-
stof niet in het leefmilieu omheen de terreinen zou
terechtkomen.

Vraag nr. 288
van 25 juni 1984
van de heer W. KUIJPERS

Kasteel ,, Ter Ham ” te Steenokkerzeel - Oprichting
van overnachtingsgebouw en aanpassingswerken

Bij het kasteel ,, Ter Ham” in Steenokkerzeel werd
naar verluidt een overnachtingsgebouw opgericht en
aanpassingswerken uitgevoerd.

Mag ik in dat verband van de geachte Minister het
volgende vernemen.

a. Welke is de juiste omschrijving voor de verschil-
lende werken ;

Welke is de geraamde oorspronkelijke kostprijs
per werk en datum van uitvoering?

Welke prijsveranderingen traden er sedertdien op
en wanneer?

Gebeurde de aanbesteding openbaar?

Zo ja, naar welke inschrijver(s) ging de uiteindelij-
ke keuze en waarom?

Hoe gebeurde de keuze van de architect?

Sedert wanneer werden er bouwmaterialen bijeen-
gebracht en opgestapeld?

Gebeurde dit in goede vorm?

Hoe verantwoorden de opdrachtgevers hun werk-
wijze en project?

1. Kon er met de bestaande overnachtingsmoge-
lijkheden in de buurt geen beterkoop akkoord
gesloten worden?

2. Is de inplanting op die plaats verantwoord?
Waarom?

Hoe zal in dit gebouw de verwarming plaatsvin-
den?

Welke redenen liggen aan de basis voor het geko-
zen verwarmingssysteem?
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Antwoordend op zijn vraag kan ik het geachte lid
punt voor punt het volgende meedelen:

De verschillende werken behelzen : gesloten
ruwbouw; C.V. & klima-, sanitaire- en elektri-
sche installatie; afwerking: tuinaanleg en bin-
neninrichting.

+ gesloten ruwbouw:
voltooid op 3 1.08.83  voor 42.135.727 BF.

+ C.V. & klima: te voltooien:
najaar ‘84, voor

+ sanitair: te voltooien:
15.867.366 BF.

najaar ‘84, voor
+ elektriciteit : te voltooien :

3.280.696 BF.

najaar ‘84, voor
+ afwerking: te voltooien :

7.635.8 18 BF.

zomer ‘85, voor
+ tuinaanleg: te beginnen :

18.682.856 BF.

september ‘84, voor 8.928.856 BF.
+ binneninrichting : in ontwerp.

De prijsveranderingen die optraden zijn de ge-
bruikelijke prijsherzieningen op lonen en ma-
terialen.

De aanbesteding gebeurde onder de vorm van
een beperkte aanbesteding.

De architecten werden aangesteld door Mw. R.
De Backer-Van Ocken, voormalig Minister
van cultuur.

De ruwbouwwerkzaamheden werden aangevat
op 18 augustus 1980.

Alle werkzaamheden werden en worden uitge-
voerd volgens de respectievelijke bestekom-
schrijvingen en de regels der kunst.

1.

2.

Vermoedelijk stemden de bestaande over-
nachtingsmogelijkheden niet overeen met
de eisen die werden gesteld.

De inplanting van het gebouw is verant-
woord omdat naast de noodzakelijke direc-
te relatie met het kasteel en vanuit het
bouwprogramma, de keuze van de inplan-
ting heeft geleid naar een merkwaardig ge-
bouw dat het bestaande gebouwenpatrimo-
nium heeft aangevuld, zonder te willen ver-
dwijnen of te willen primeren.

De verwarming zal gebeuren door middel van
een warmtepomp van het type water-water.

b. Is het zo dat de dichtgegooide pagevijver opnieuw
zal uitgegraven worden?

Naar verluidt zou dit o.m. gebeuren om als op-
vangbekken te dienen voor het oppervlaktewater
van de vliegveldbanen.

Is dit zo?

Kan dit doel niet verwezenlijkt worden op de ter-
reinen van de Regie der Luchtwegen?

Zo niet, welke zijn de belemmeringen?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
P. Akkermans, Gemeenschapsminister van ruimtelij-
ke ordening, landinrichting en natuurbehoud.

Antwoord

Op deze warmtebron zijn radiatoren, convec-
toren en een vloerverwarming aangesloten.

- In het kader van de energiebesparing werd en
wordt van overheidswege aangedrongen op het
toepassen en promoveren van alternatieve
technieken. Eén ervan bestaat uit de warmte-
pomp, waarvan de voordelen zijn: een onuit-
puttelijke energiebron, milieuvriendelijk, en
zonder bijkomende installaties om te schake-
len naar een koelsysteem. Hiertegenover staan
de nadelen : een belangrijke technische instal-
latie, een belangrijk verbruik aan elektriciteit
en de hogere investeringskosten voor de instal-
latie.

b. - Er wordt overwogen de dichtgegooide vijver
terug uit te graven.

- Hierdoor zou een dubbel doel worden nage-
streefd :

l het creëren van een supplementair wacht-
bekken waardoor het gevaar van waterover-
last aanzienlijk verminderd wordt, en

l het landschappelijk en historisch revalorise-
ren van dit gebied.

- Naar verluidt zullen door de Regie der Lucht-
wegen op haar terreinen wachtbekkens worden
gecreëerd.

Vraag nr. 289
van 27 juni 1984
van de heer J. CAUDRON

Centra voor Middenstandsopleiding - Subsidiëring
erkende coördinator

De centra voor voortdurende vorming van de mid-
denstand beklagen er zich over dat de jongste jaren
de betoelaging steeds meer en meer wordt ingekrom-
pen. Inzonderheid de toelagen voor uitrusting van
ateliers en de betoelaging van de volmakingsactivitei- .
ten komen steeds meer in het gedrang.
De vraag kan dan ook gesteld worden of de beschik-
bare kredieten voor de middenstandsopleiding opti-
maal voor die opleiding worden aangewend.

Krachtens artikel 30 van het koninklijk besluit van 4
oktober 1976 heeft het IVV onder meer als doel:

a) de organisatie en erkenning van de leergangen van
beroepsopleiding en beroepsomscholing te coordi-
neren ;

b) de activiteiten van beroepsvolmaking, bijscholing
en individuele bijstand te coördineren;

c) de in artikel 16 bepaalde opleidings- en volma-
kingsactiviteiten te coördineren.

Anderzijds bepaalt art. 8 van het ministrieel besluit
van 27 oktober 1978 dat de Minister een coördinator
kan erkennen.

Graag ontving ik van de heer Gemeenschapsminister
een antwoord op volgende vragen:

1) In uitvoering van welke bepalingen van het KB
van 4 oktober 1976 werd artikel 8 van het MB
van 27.10.1978 genomen?
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2) Werd door de Minister een coördinator erkend en
zo ja wie en op basis van welke criteria gebeurde
deze erkenning?

3) Welk is het bedrag van de toelage die in 1982 en
1983 aan de coördinator werden verleend en wel-
ke prestaties staan daar tegenover?

4) Meent de Minister niet dat gelet op de rol die
door het KB aan het IVV werd toebedeeld, de bij-
komende erkenning en betoelaging van een coör-
dinator een overbodige uitgave is die beter recht-
streeks ten voordele van de opleiding zou aange-
wend worden ?

Antwoord

Antwoordend op zijn vraag kan ik het geachte lid
punt voor punt het volgende meedelen:

1. Blijkens de verwijzing in de aanhef van het minis-
terieel besluit van 27 oktober 1978 betreffende de
leergangen werd dit artikel 8 genomen als uitvoe-
ringsmaatregel van de artikelen 11 en 12 van het
koninklijk besluit van 4 oktober 1976 betreffende
de voortdurende vorming in de middenstand.

7 Er werd één coördinator erkend bij ministeriële-.
beslissing van 3 augustus 1979 en bij toepassing
van de artikelen 8 en 10 van het bedoelde minis-
terieel besluit. De naam en hoedanigheid van de
erkende coördinator worden u separaat medege-
deeld.

3. Het bedrag van de in 1982 en 1983 toegestane
toelagen is :
1982 : 3.915.352 fr.
1983 : 4.088.429 fr.
De evaluatie van de prestaties berust in de eerste
plaats bij de erkende Centra voor middenstands-
opleiding die een beroep doen op coördinatie en
hiervoor jaarlijks schriftelijk opdracht geven. Ver-
volgens dient de coördinator zich te schikken naar
het bepaalde in artikel 11 van het besluit.

4. Ik zal niet nalaten de door het geachte lid gestelde
opportuniteitsvraag aandachtig te onderzoeken.
mede in aanmerking genomen het beroep dat de
Centra doen op de diensten van de erkende coör-
dinator.

Vraag nr. 290
van 27 juni 1984
van de heer W. KUIJPERS

Cultureel centrum te Jezus-Eik - Stand van zaken

Het cultureel centrum van de Vlaamse Gemeenschap
te Jezus-Eik werd op St-Lutgartdag - 16 juni 1984 -
geopend, nadat de bouw reeds ingehuldigd was in
1979.

Graag vernam ik:

a) de kostprijs van de 2 inhuldigingsgedenkplaten
(die zowel eerbetoon brengen aan Mevr. De
Backer (1979) als aan de heer Poma (1984);

b) een gedetailleerde opgave van de kostprijs van het
geheel, opgedeeld volgens de bouwonderdelen en
speciale technieken;

c) welk het huidig personeelsbestand is:
- inbegrepen diplomavereisten. aanwervingsda-

turn ;
- werd er een computerspecialist aangeduid om

de computerbesturing van deze inrichting te
leiden?

- wie bediende deze inrichting in de voorbije
jaren ?

d) welke was de totale kostprijs van het leegstaan
van dit gebouw gedurende de voorbije jaren:
- kapitaalsaflossing
- verwarmingskosten
- personeel
- e.a.

e> - werden bij de benoeming van het huidig perso-
neelslid de plaatselijke culturele verenigingen
geraadpleegd?

- welke waren de aanwervingscriteria?
- werd er een examen uitgeschreven?
- welke culturele voorafgaanden heeft de betrok-

ken persoon om deze functie-uitoefening te
verrechtvaardigen?

fl - waarom werd deze instelling zo geïmprovi-
seerd ,, geopend” juist voor de Euroverkie-
zingsdag ?

- Sommige culturele centra van de Vlaamse Ge-
meenschap wordt voorgehouden zich in gener-
lei mate op te stellen met privébelangen en/of
inrichtingen. Vanuit deze bemerkingen zou ik
graag willen vernemen wie deelnam aan de
betaling van de openingsreceptie op
16.06.84’~

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geacht lid punt
voor punt het volgende meedelen:

a)

b)

c>

De kostprijs van de inhuldigingsplaten bedroeg
voor deze ter gelegenheid van de eerste-steenleg-
ging (1979): 18.000 BF, en voor deze ter gelegen-
heid van de opening (1984): 15.375 BF.

De kostprijs van het ganse gebouw bedroeg:
- gesloten ruwbouw
- binnenafwerking
- C.V. & klima-installatie
- sanitaire installaties
- elektrische installatie
- toneeluitrusting
- tuinaanleg
- binnensignalisatie
- gordijnen

42.402.675 BF.
16.434.655 BF.
10.785.190 BF.
2.957.668 BF.
4.600.807 BF.
5.244.593 BF.
2.262.118 BF.

110.093 BF.
277.3 10 BF.

Totaal 88.020.2 17 BF.

De globale personeelsformatie voor alle culturele
centra van de Vlaamse Gemeenschap is pas vast-
gesteld geworden bij het besluit van de Vlaamse
Executieve op 30.5.1984 (BS van 26.6.1984).  De
spreiding van deze betrekkingen gebeurt naarge-
lang de noodwendigheden van ieder Centrum in
functie van de activiteiten. De diplomavereisten
zijn deze vereist voor de op het personeelsbestand
vermelde betrekkingen. Om tegemoet te komen
aan de sub d) vermelde toestand werd contrac-
tueel bij het Hoofdbestuur, administratie onder-
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wijs en permanente vorming, waaronder deze cul-
turele centra ressorteren, een personeelslid aange-
worven dat ter beschikking werd gesteld van het
Cultureel Centrum te Jezus-Eik.

Er bestaat geen ,, computerbestuurde ” inrichting
in het gebouw zodat geen ,, computerspecialist ”
moet noch werd aangesteld. Deze installatie van
het lichtorgel en de klankapparatuur werd tevoren
nooit bediend vermits het Centrum nooit geopend
werd noch operationeel was. Bij de officiële  ope-
neing werd vermelde installatie bediend door een
personeelslid van het Klank- en Beeldcentrum
van de Vlaamse Gemeenschap.

d) De algemene onkosten bedroegen tot op heden:

- gas (ten behoeve van de
verwarming) : 1.317.999 BF.

- elektriciteit 378.076 BF.

e) Vermits het om een buitendienst van het Ministe-
rie van de Vlaamse Gemeenschap gaat met over-
heidspersoneel ressorterend op de personeelsfor-
matie van de administratie voor onderwijs en per-
manente vorming, is er geen inspraak van de
plaatselijke culturele verenigingen. Daar het per-
soneel nog niet  benoemd is vermits er tot
30.5.1984 geen personeelsformatie bestond zijn er
ook nog geen statutaire wervingen kunnen gebeu-
ren. Het thans ter beschikking gesteld personeel is
een contractueel aangeworven personeelslid van
het Hoofdbestuur. Dit personeelslid heeft een pe-
dagogisch diploma en heeft meerdere ervaringen
inzake opvoedkunde en socio-culturele activitei-
ten en werd daarom voorlopig ter beschikking
gesteld van het Centrum (zie c) hiervoor).

f) De opening werd niet ,, geïmproviseerd” maar
wel degelijk voorbereid door de Bestuurscommis-
sie met het terbeschikking gesteld personeel. De
opening werd net gepland in functie van de ,, Eu-
roverkiezingen ” die overigens niets te maken
hebben met de doelstellingen van het Centrum.

Bij wijze van proef heb ik het sponseren van een
activiteit in het Centrum (optreden van het Ballet
van Vlaanderen) door een privé-instelling toegela-
ten die ook zorgde voor de discrete bediening van
haar hostessen tijdens de openingsreceptie op
16.6.1984.

Vraag nr. 292
van 29 juni 1984
van de heer G. CARDOEN

Gemeentewapen en vlag - Achterstand in afhande-
ling der dossiers

In antwoord op een vraag van 16 januari 1984 van
collega Bockstal hebt u laten weten dat op dat ogen-
blik nog 145 aanvragen van gemeenten tot het beko-
men van een nieuw gemeentewapen en gemeentevlag
in behandeling waren.

Uit reacties van verschillende gemeenten blijkt dat
hun dossier nog niet werd afgehandeld.

Graag kreeg ik van de geachte Gemeenschapsminister
een antwoord op volgende vragen.

Waarom is de bestaande achterstand nog niet
weggewerkt?

Hoeveel dossiers zijn nog in behandeling en voor
welke gemeenten?

Tegen welke periode zullen deze dossiers afgehan-
deld zijn?

Antwoord

Antwoordend op zijn vraag kan ik het geachte lid
meedelen dat de bestaande achterstand op 16 januac
1984 volledig werd weggewerkt.

De nodige instructies werden, via de Gouverneur,
aan de gemeenten gegeven.

Vraag nr. 301
van 12 juli 1984
van de heer J. VALKENIERS

Wolfsputten, Molenberg,  de valleien Kluisboswater-
loop en Smissenboswaterloop - Bescherming

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen oordeelde op 20.10.1983 dat het land-
schap gevormd door de Wolfsputten, de Molenberg
en de valleien van de Kluisboswaterloop en de Smis-
senboswaterloop moet beschermd worden omwille
van zijn wetenschappelijke, historisch, esthetische en
sociale waarde.

Voor wanneer mogen we deze bescherming verwach-
ten ?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid mee-
delen dat het onderzoek betreffende de rangschikking
als landschap van de Wolfsputten thans beëindigd
is.

Het dossier zal mij in de zeer nabije toekomst voor
beslissing worden voorgelegd.

Vraag nr. 302
van 12 juli 1984
van de heer F. VERMEIREN

Wetgeving op de leurhandel - Tewerkstelling van
Nederlandsonkundig personeel

In toepassing van de wetgeving op de leurhandel
wordt soms vastgesteld dat niet op de openbare weg,
doch in de lokalen van een bedrijf, gevestigd in het
Nederlandstalig taalgebied, waren aan het personeel
worden aangeboden ingevolge een wederzijdse over-
eenkomst.

Als nu evenwel blijkt dat het personeel van de verko-
pende firma personeel tewerkstelt dat totaal Neder-
landsonkundig zou zijn, mocht ik graag van de geach-
te Gemeenschapsminister vernemen of, gezien de lig-
ging, aan de laatstgenoemde firma al dan niet de ver-
plichting kan of moet opgelegd worden er over te
waken dat bedrijven aan wie dienstverlenende activi-
teiten ten opzichte van het personeel worden toever-
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trouwd. Nederlandskundig personeel zou tewerkstel-
Icn?

Antwoord

Aansluitend bij zijn vraag kan ik het geachte lid mee-
delen dat de taalwetgeving ressorteert onder de be-
voegdheid van de (nationale) Minister van buiten-
landse zaken die. indien hij dat nodig acht, het advies
kan vragen van de Vaste Commissie voor Taaltoe-
zicht.

Iedere overheid kan trouwens bij deze instantie
klachten indienen.

Er bestaat wel een wet - uitgaande van het Ministe-
rie van arbeid - die vermeldt dat de betrekkingen
tussen werkgever en werknemer moeten geschieden
in de taal van de streek; maar dit is hier blijkbaar
niet toepasselijk (hij geldt wel voor de taal in de
Ondernemingsraad. in de RMA-documenten. in de
berichten aan het personeel e.d.m.).

M. GALLE
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN BINNEN-
LANDSE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 82
van 29 juni 1984
van de heer P. BREYNE

Bij circulaire dd. 23.3.1984 deelde u mede dat tarief-
faciliteiten inzake de belasting op het ophalen van
huisvuil slechts aan bepaalde categorieën belasting-
plichtigen mogen toegestaan worden indien er een
direct verband bestaat tussen de belastbare materie
en de hoedanigheid die wordt ingeroepen om van een
verminderd tarief te genieten.

Enkel voor alleenstaanden mogen de faciliteiten op-
genomen worden in de belastingverordening. Voor
andere categorieën van belastingplichtigen mogen
geen fiscale faciliteiten worden toegestaan.

Totdaar  de inhoud van de circulaire, die aan duide-
lijkheid niet te wensen overlaat.

Het blijkt echter dat u, in tegenstelling tot de voor-
schriften van uw eigen circulaire, aan bepaalde stads-
besturen (b.v. Brugge), toegestaan hebt om een diffe-
rentieel tarief naar rata van de leeftijd van de belas-
tingplichtige in te voeren.

Mag ik van de geachte Minister vernemen op welke
grond deze beslissingen stroken met de inhoud van
uw richtlijn?

Antwoord

Wat het door het geachte lid bedoelde differentieel
tarief naar rata van de leeftijd van de belastingplich-
tige betreft, merk ik op dat de goedkeuring van de
betreffende belastingverordeningen dateert van vóór
de circulaire dd. 23 maart 1984, ref. FB 85 ADB.

De bedoelde circulaire strekt er trouwens toe voor-
taan een eenvormige regeling voor te houden in ver-
band met het eventueel toekennen van faciliteiten
inzake de belasting op het ophalen van huisvuil.

Het spreekt echter vanzelf dat voornoemde circulaire
geen afbreuk kan doen aan reeds goedgekeurde en
nog geldende belastingverordeningen. Bij de vernieu-
wing van die verordeningen zal echter wel terdege
rekening moeten worden gehouden met mijn onder-
richtingen ter zake.

Vraag nr. 83
van 4 juli 1984
van de heer A. DENYS

Geplande en uitgevoerde buitengewone investeringen
van de Vlaamse steden en gemeenten - Procentuele
verhouding voor 1981 en 1982

In de twee voorbijgaande jaren hebben de meeste
gemeenten de buitengewone investeringen beperkt.

De reden hiervoor is ongetwijfeld de slechte financië-
le toestand van vele steden en gemeenten geweest.
Een veelvuldig aangehaalde oorzaak is ook de trage
administratieve afwikkeling van de dossiers, die tot
gevolg heeft dat voorziene, geplande werken niet kun-
nen uitgevoerd worden.

Dit laatste aspect kan het best geanalyseerd worden
d o o r  e e n vergelijking te maken tussen  de
investeringskredieten van de begroting (buitengewone
dienst) en de werkelijk vastgelegde rekeningsuitgaven
(ref. blz. 123 van de gemeenterekening).

Graag had ik van de geachte Minister vernomen wat,
globaal gezien, de procentuele verhouding was in
198 1 en 1982, tussen de enerzijds geplande, en ander-
zijds de uitgevoerde buitengewone investeringen in
de Vlaamse steden en gemeenten.

Antwoord

Ik beschik niet over de door het geachte lid gevraagde
gegevens in verband met de verhouding tussen de
geplande en de werkelijk uitgevoerde buitengewone
investeringen in de Vlaamse gemeenten. Daartoe ont-
braken in mijn administratie het nodige personeel en
materieel. Wel kan ik de dalende trend van het inves-
teringsvolume slechts bevestigen. Deze daling is in
hoofdzaak het gevolg van de algemene matigingspoli-
tiek die steeds meer gemeenten moeten voeren om
terug te komen tot een gezonde financiële situatie.

Verder wijs ik er het geachte lid ook op dat niet
alleen de trage administratieve afwikkeling van de
dossiers als oorzaak moet worden genoemd voor het
feit dat een aantal geplande werken niet worden uit-
gevoerd. Vaak worden ook investeringskredieten op
de begrotingen uitgetrokken voor werken waarvan op
voorhand is geweten dat ze niet zullen worden uitge-
voerd in de loop van het dienstjaar. Tegen deze han-
delswijze heb ik reeds meermalen gewaarschuwd.
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Vraag nr. 84
van 10 juli 1984
van de heer J. VALKENIERS

Zwembad te Roosdaal  - Financiële toestand

Het zwembad van Roosdaal  wordt omgevormd tot
een’vergaderzaal nadat het in maart 1982 werd geslo-
ten omdat de exploitatie financieel niet meer haal-
baar was.
De gemeente Herne wil haar instructiezwembad kwijt
aan de provincie Brabant omwille van dezelfde fman-
ciële zorgen.
Als gewezen burgemeester van Schepdaal (1970-  1976)
die destijds de bouw van een dergelijk instructiebad
afwees, alhoewel het was aanbevolen door dezelfde
intercommunale die bovenvernoemde zwembaden
aanraadde en ook bouwde, durf ik me vandaag toch
wel vragen stellen over het toen door die intercom-
munale gevoerde beleid. Was het niet te veel te doen
om zwembaden en sporthallen te verkopen, eerder
dan de belangen van de plaatselijke bevolking te die-
nen. Voor vele lokale bestuurders was het immers te
moeilijk om neen te zeggen t.o. degenen die ook de
voogdijoverheid waren. Op de koop toe garandeerde
men een vlugge afhandeling van het dossier en in
sommige gevallen zelfs nog subsidies.
Wat is de houding van uw departement t.o. deze toe-
standen ?
Hoe denkt u hieraan in de toekomst te verhelpen?
Zal de geplande nieuwe wet op de intercommunales
dit mogelijk maken?

Antwoord

Het lijkt mij verkeerd de bouw van een zwembad in
een bepaalde gemeente te wijten aan het beleid van
de intercommunale vereniging die de gemeente in
deze aangelegenheid terzijde stond, wanneer achteraf
de financiële lasten deze gemeente blijkbaar boven
het hoofd groeien.
Uiteindelijk kan de vereniging bezwaarlijk de vrijwil-
lig genomen beslissing van een andere overheid, in
casu de gemeente-vennoot ten laste worden gelegd,
ook al strookte die beslissing met haar advies. Men
moet er van uitgaan dat gemeentebestuurders vol-
doende onafhankelijkheid en inzicht hebben om de
belangen van hun gemeente te vrijwaren. Een inter-
communale vereniging is trouwens geen voogdijover-
heid. Indien, dank zij haar inzet, een dossier van een
gemeente met spoed wordt afgehandeld, vervult zij
haar vennootschappelijk doel op uitstekende wijze.
Het antwoord op de vraag hoe gelijkaardige toestan-
den voortaan kunnen vermeden worden, hangt mede
af van de houding van de subsidiërende overheid. De
geplande nieuwe wet op de intercommunale vereni-
gingen houdt daarmee geen verband.

Vraag nr. 85
van 13 juli 1984
van de heer A. DENYS

Gemeen ten - Belastingsvermindering op belastings-
tarieven

Vrij onlangs werden de gemeenten aangemaand om
geen belastingsvermindering meer toe te kennen op
de gemeentelijke belastingstarieven.

Vele gemeenten willen nu een sociale Correctie invoe-
ren bij de aanrekening van de huisvuilophaling,  en
andere belaste gemeentelijke diensten, door een
rechtstreekse sociale subsidie toe te kennen.

In bepaalde gevallen wil men die toelage toekennen
op grond van een aantal voorwaarden, zoals het inko-
men, het aantal kinderen ten laste, enz.

Gegevens die eigenlijk maar terug te vinden zijn in de
administratie der directe belastingen.

Graag had ik van de geachte Minister vernomen of
de gemeente de mogelijkheid heeft om die gegevens
op te vragen bij de betrokken administratie?

Antwoord

In mijn omzendbrief van 23 maart 1984 betreffende
de gemeentebelasting op het ophalen van huisvuil
heb ik erop gewezen dat het toekennen van tarieffaci-
liteiten slechts toegelaten is indien deze rechtstreeks
verband houden met de bewezen dienst. Zij mogen in
geen geval gekoppeld worden aan inkomensgrenzen.

Wat de mogelijkheid tot het bekomen van bepaalde
inlichtingen bij de administratie der directe belas-
tingen betreft, verwijs ik het geachte lid naar de heer
Minister van financiën.

R. STEYAERT
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN GEZIN EN
WELZIJNSZORG

Vraag nr. 50
van 9 mei 1984
van de heer J. DE BREMAEKER

BSD-personeel - Begroting 1982 en 1983

Kan de Minister mij via het Bulletin van Vragen en
Antwoorden meedelen welke bedragen van zijn be-
grotingen 1982 en 1983 bestemd waren voor het per-
soneel van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland
en voor de personen verbonden aan dit personeel en
voor de personen vertoevend in de Duitse Bondsre-
publiek naar aanleiding van de aanwezigheid van het
BSD-personeel?

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

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

Antwoord

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

Vraag nr. 57
van 30 mei 1984
van de heer L. KELCHTERMANS

Gehandicaptenzorg - Basisdossier

Al diegenen die begaan zijn met de zorg voor gehan-
dicapten. ervaren de enorme versnippering der dien-
sten die zich met de welzijnsopdracht voor de gehan-
dicapten bezighouden. Voor elke instelling moet een
basisdossier opgesteld worden. Reeds vele jaren pleit
men voor de invoering van een gemeenschappelijk
basisdossier voor gehandicapten.

Mag ik mevrouw de Minister vragen.

1. Hoever zijn uw diensten reeds gevorderd met de
studie der moeilijkheden bij de invoering van een
basisdossier voor elke gehandicapte? Zijn er reeds
besluiten? Zo ja, welke?

7-. Kan er reeds een datum bepaald worden waarop
het gebruik van het basisdossier kan ingevoerd
worden?

3. Welke maatregelen hebt u reeds genomen om de
invoering van dit basisdossier te activeren?

Antwoord

Zoals het geachte lid doet opmerken kunnen de min-
der-valide personen in ons land een beroep doen op
een hele reeks voordelen toegekend door heel wat
diensten. Voor enkele jaren is de idee gegroeid voor
dc samenstelling van een basisdossier.

Het belang van een basisdossier (en van de eenheids-
dienst die daaruit zal volgen) mag echter niet over-
schat worden. Bovendien bestaat de vrees dat bijko-
mende administratieve moeilijkheden nog zullen
groeien door het invoeren van een basisdossier (en
een eenheidsdienst). Zolang de administratie niet in
staat is de dossiers up to date te houden via een com-
puterisatie zullen de basisdossiers achterhaald blijven
ingevolge de complexiteit van de tegemoetkomingen
en voordelen.

Zolang de criteria tot evaluatie van de handicap in de
verschillende wetgevingen niet gelijklopend zijn of op
elkaar afgestemd worden zal de minder-valide admi-
nistratief met verschillende administraties en onder-
zoekingen geconfronteerd blijven.

Bovendien ressorteren vele van die wetgevingen on-
der diverse ministers, zo zijn nationale ministers be-
voegd voor sociale zekerheid, financiën, verkeer en
volksgezondheid, onderwijs, justitie, pensioenen, ar-
beid en tewerkstelling.

Een coördinatie van de verschillende diensten en ver-
eenvoudiging van de formaliteiten lijkt ten minste
even belangrijk als de samenstelling van een basis-
dossier. Dit basisdossier zal geenszins beletten dat
naargelang van het statuut van de betrokkenen - om
maar de belangrijkste te noemen : arbeidsongeval, be-
roepsziekte, enz. nog afzonderlijke dossiers per dienst
zullen blijven bestaan.

Nu mag ook niet verheeld worden dat veel admini-
stratieve diensten inspanningen leveren om waar mo-
gelijk de aanvrager nutteloze onderzoekingen en for-
maliteiten te besparen. Zo aanvaardt het Rijksfonds
voor sociale reclassering van de minder-validen de
beslissingen van andere instanties houdende vaststel-
ling van een invaliditeitsgraad.

Binnen de Vlaamse Gemeenschap zal bij de overhe-
veling van het Rijksfonds getracht worden de vereiste
graad van handicap te uniformiseren om aldus de
weg van de administratieve vereenvoudiging verder
te zetten.

Vraag nr. 62
van 25 juni 1984
van de heer P. TANT

Opvoeders tewerkgesteld in diensten die onder de be-
voegdheid van de Gemeenschapsminister ressorteren
- A a n t a l

Ik houd eraan mevrouw de Minister te danken voor
het antwoord op mijn vraag nr. 17 van 13.2.1984  in
verband met de in rand vermelde aangelegenheid.

Ik wil er echter aan herinneren dat het antwoord nog
niet volledig was.

Er werd melding gemaakt van het aantal opvoeders
in de sector Nationaal Werk voor Kinderwelzijn en
de sector Jeugdbescherming.

Voor de sector Minder-validen (Fonds 8 1) dienden
de gegevens nog opgevraagd te worden.

Daarom ben ik zo vrij deze vraag nogmaals aan me-
vrouw de Minister voor te leggen.

Antwoord

Op basis van de mij tot hiertoe verstrekte inlichtin-
gen kan ik het geachte lid mededelen dat in de inrich-
tingen erkend in het raam van het Fonds voor medi-
sche, sociale en pedagogische zorg voor gehandicap-
ten 5.049 opvoeders tewerkgesteld zijn.

Dit cijfer slaat op 85% van het geheel van de inrich-
tingen. Spijt het aandringen van mijn diensten heb-
ben een aantal instellingen nog geen gevolg gegeven
aan het tot hen gerichte verzoek tot het verstrekken
van de gewenste informatie.

Vraag nr. 63
van 27 juni 1984
van de heer D. VERVAET

VZ W Kinderdagverblijf Sint- Karel te Brussel - Aan-
passing aan de toelage

In toepassing van art. 13 van het besluit van 21
december 1983 van de Vlaamse Executieve, wordt
binnenkort de toelage bepaald voor de werkings-
kosten van de kinderdagverblijven.

Ik verneem dat het toelagebedrag, per dag en per
kind, voor de vzw Kinderdagverblijf Sint-Karel te
1080 Brussel zodanig nadelig uitvalt dat de goede
werking en de financiële situatie ervan ernstig in het
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gedrang komen. Volgens berekeningen zou deze
maatregel voor deze vzw een verlies betekenen van
120.000 tot 160.000 F per trimester.

Graag had ik vernomen of u geen maatregelen over-
weegt om het voortbestaan van dit Vlaams-Brussels
kinderdagverblijf te verzekeren door de toelage voor
deze instelling aan te passen aan de werkelijke no-
den.

Antwoord

Het artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Execu-
tieve van 2 1 december 1983 houdende de voorwaar-
den inzake erkenning en subsidiëring van voorzienin-
gen inzake kinderopvang beoogt via de toekenning
van een werkingstoelage aan de kinderdagverblijven,
een evenwichtige en rechtvaardige herverdeling te be-
komen van het geheel van ouderbijdragen dat in de
Vlaamse kinderdagverblijven wordt geïnd en aange-
wend.
De kinderdagverblijven worden inderdaad zowel
door de Vlaamse overheid als door de ouders zelf
gefinancierd.

De overheid betoelaagt volledig het opvoedend en
verzorgend personeel. Het voornoemde besluit voor-
ziet daarbij vanaf 1 juli 1984 in een uitbreiding van
het aantal kinderverzorgsters in een kinderdagver-
blijf Daarenboven krijgen de instellingen een grotere
zekerheid dan in het verleden, daar ze vanaf begin dit
jaar zeker zijn van een vaste toelage voor één jaar,
daar waar deze vroeger elk kwartaal kon wijzigen.
Ook de ouders financieren het kinderdagverblijf.
Deze bijdrage van de ouders heeft als bedoeling de
werkingskosten (onderhoud, administratie, e.d.) van
het kinderdagverblijf te financieren.

Daar deze ouderbijdrage op het inkomen is berekend,
was tot nu toe het geheel van de ouderbijdragen van
instelling tot instelling verschillend, al naargelang
deze instelling in een buurt, wijk of gemeente is gele-
gen met cliënteel uit hogere of lagere inkomenscate-
gorieën.
Vanaf 1 juli echter zullen de ouderbijdragen - voor
de ouders zelf verandert er niets - over de kinder-
kribben en peutertuinen in Vlaanderen en Brussel
worden herverdeeld. waardoor iedere kribbe en peu-
tertuin  per kind over éénzelfde toelage zal beschikken
voor de werkingskosten. Als dusdanig zijn kinderdag-
verblijven met rijkere gezinnen solidair met deze in-
stellingen die een armer publiek hebben. Het is inder-
daad niet aangewezen een instelling minder werkings-
toelagen toe te kennen, omdat zij vooral met gezin-
nen werkt uit lagere inkomenscategorieën.

Deze solidariteit zal aldus voor deze kinderdagver-
blijven met gezinnen uit hogere inkomenscategorieën
zeker een financiële inspanning vergen, maar zal
nooit tot gevolg hebben dat deze instellingen in moei-
lij kheden zouden komen te verkeren. Daarenboven
dienen deze financiële gevolgen gerelativeerd gezien
voordien schommelingen in de ouderbijdragen ook
reeds van jaar tot jaar belangrijke verschuivingen in
de budgetten van de kinderdagverblijven teweeg
brachten.

Deze maatregel geldt voor het gehele Vlaamse land
en Brussel. Wat Brussel betreft wil ik er toch nog aan
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toevoegen dat ik voor de Brusselse kinderdagverblij-
ven - in vergelijking met Vlaanderen -langrijke voorkeursmaatregelen i terecht be- 

heb voorzien.
.

Vraag nr. 64
van 6 juli 1984
van de heer E. FLAMANT

Brochure  ,, 6O-ph, Gids voor wie het pensioen naden
of bereikt heeft ” -
zondheidszorg

Vermelding diensten voor thuisge-

Onlangs werd onder de auspiciën van uw kabinet een
brochure uitgegeven onder de titel : ,, 60  + , Gids voor
wie het pensioen nadert of bereikt heeft”.

Naast de inlichtingen met betrekking tot het pen-
sioen, bevat deze brochure ook tal van nuttige wen-
ken.

Nochtans heb ik kunnen vaststellen dat de rubriek
,, Thuisgezondheidszorg” zich beperkt tot het vermel-
den van één enkele organisatie die zich inlaat met het
verstrekken van thuisgezondheidszorg.

Ongetwijfeld deelt u mijn mening dat de voorlichting
ter zake zo objectief mogelijk moet gebeuren.

Vandaar dat ik u zou willen vragen er in de toekomst
over te waken dat bij een eventuele heruitgave van
bedoelde brochure of van een andere publikatie, ter
vrijwaring van de objectiviteit alle bestaande dien-
sten in mededeling zouden worden gegeven.

Antwoord

Het geachte lid heeft me doen opmerken dat in de
onder auspiciën van het kabinet uitgegeven ,, 60+
gids voor wie het pensioen nadert of bereikt heeft”,
onder de hoofding ,, thuisgezondheidszorg” maar
,,één enkele organisatie die zich inlaat met het ver-
strekken van thuisgezondheidszorg” vermeld werd.

Ik spreek dit tegen en ik verwijs het geachte lid hier-
voor zowel naar de bewuste pagina uit de publikatie
en het desbetreffende hoofdstuk als naar het concept
dat voorlag bij het uitwerken van de 60+  gids.

1. 60+  gids 1984, Hfst. VI Gezondheid, B. Ziek zijn,
1. thuisgezondheidszorg :

a. op bladzijde 122 onder de hoofding ,,adres-
sen ” wordt naast de bedoelde ene organisatie
verwezen naar ,, uw mutualiteit “.

b. op dezelfde bladzijde kan men voorts nog le-
zen - ik citeer -

,, --- op dit ogenblik groeit de samenwerking
nog steeds tussen alle mensen, die bij de thuis-
verzorging van een zieke betrokken zijn (dok-
ter, verpleegster, kinesitherapeut, maatschap-
pelijk werker(-ster), bejaardenhelpster.-.) zodat
men waarschijnlijk steeds vlotter zal kunnen
rekenen op een veelzijdige en op mekaar afge-
stemde dienstverlening aan huis.../...”

Uit a. blijkt dat de bejaarde ingeval van ziekte
niet altijd voor een onvermijdelijke ziekenhuisop-
name staat, maar ook in een aantal gevallen een
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beroep kan doen op thuisverzorging. Hierover
kan de senior in kwestie zich dan verder informe-
ren bij o.a. zijn mutualiteit.

Uit b. kan een aandachtig waarnemer afleiden dat
de wegwijzer het begrip ,, thuisgezondheidszorg”
geenszins eng opvat, maar integendeel wijst op de
in de praktijk groeiende grotere samenhang van
en samenwerking tussen verschillende diensten en
vormen van hulpverlening, waaronder deze van
b.v. de gezins- en bejaardenhulp.

Hierover handelt juist heel het hoofdstuk V.
Hulpverlening.

2. Het concept van de 60+  gids.

Van bij de aanvang was het de bedoeling voor de
Vlaamse senior een vooral praktische wegwijzer
of gids uit te geven. Dit betekent: zo levensnabij-
veelzijdig en beknopt als mogelijk, zonder te ver-
vallen in een oeverloze opsomming van adressen
en andere praktische gegevens. De bonden van
gepensioneerden - afdoende beschreven (op blz.
23 e.v.) - en de (private en openbare) sociale
diensten (zie blz. 92 e.v.) vervullen immers naar
onze mening (net zoals overigens nog andere dien-
sten) een onmisbaare scharnierfunctie voor de se-
nior die een oplossing zoekt voor een probleem.

Het één en ander wordt trouwens extra beklem-
toond in de hoofdstukken I ,  II en V.

Vraag nr. 66
van 9 juli 1984
van de heer J. VALKENIERS

., Kind en Gezin ” - Vertegenwoordiging van huis-
artsen in Raad van Beheer

Zullen vertegenwoordigers van de huisartsen worden
opgenomen in de Raad van Beheer en de Provinciale
Comités van ,, Kind en Gezin”? En vertegenwoordi-
gers van de wetenschappelijke vereniging van de
huisartsen in de wetenschappelijke adviesraden van
,, Kind en Gezin “.

Antwoord

Zoals tijdens de commissievergaderingen en de open-
bare vergadering met betrekking tot het decreet hou-
dende oprichting van de instelling Kind en Gezin in
de Vlaamse Raad voldoende werd gesteld zullen de
huisartsen in het beheer en de werking van de instel-
ling worden betrokken.

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

Vraag nr. 106
van 7 maart 1984
van de heer W. SEEUWS

Gemeente Destelbergen - deelgemeente Heusden -
Verschil tussen het voorlopig en het definitief gewest-

plan

Bij MB van 17 september 1974 en bij KB van 14
september 1977 werden respectievelijk het voorlopig
en het definitief gewestplan vastgelegd. Wij stellen
vast dat het definitief gewestplan - op het grondge-
bied van de vroegere gemeente Heusden, nu gefusio-
neerd met Destelbergen - grondig verschilt van het
voorlopig gewestplan.
Navraag bij verschillende diensten over het waarom
van deze wijzigingen heeft tot nu toe geen afdoend
antwoord gegeven.
Zou de geachte Minister willen laten onderzoeken en
mij antwoord geven op de volgende vragen?
-

-

-

-

-

Tussen de Schelde en de Meersstraat (PVBA
Thovadec) werd een deel woongebied veranderd
in industriegebied.

In het groene parkgebied Klaver werd een groene
driehoekige oppervlakte veranderd in woonge-
bied.
In de Muizendries werd een stukje agrarisch ge-
bied gewijzigd in woongebied.

Langs de Schelde ten zuiden van de Bosseveer-
hoeve vlakbij  de snelweg R4, werd een natuur-
gebied omgezet in een ontginningsgebied.
Verderop langs de Schelde richting Wetteren. ver-
anderde een natuurgebied in Valleigebied.

Ondanks het feit dat het definitief gewestplan een
welbepaalde bestemming aan het grondgebied heeft
gegeven, stel ik vast dat:
- een gebied - groen gekleurd - in het parkgebied

Zandberg ondertussen verkaveld en bebouwd
werd ;

- een perceel grond gelegen tussen de Wellinckstraat
en Park ter Kouter in een geel gekleurd agrarisch,
landschappelijk waardevol gebied. verkaveld en
gedeeltelijk herbouwd werd. Het nog niet bebouw-
de deel wordt nu nog als bouwgrond te koop aan-
ge boden.

Zou de geachte Minister mij willen laten weten waar-
om en wie toelating heeft gegeven om, zonder wijzi-
ging van het definitief gewestplan, hiervan af te wij-
ken en wat hij meent te moeten doen om de verant-
woordelijken hiervoor - indien nodig - ter verant-
woording te roepen?

Antwoord

In aansluiting met mijn voorlopig antwoord heb ik de
eer het geachte lid volgende gegevens mede te delen
in verband met het eerste deel van zijn vraag:
1. Volgens punt 2 van het advies van de Streekcom-

missie van advies dienden de ambachtelijke en
industriële bedrijven die gesitueerd zijn in een
zone waar ze niet thuishoren, aangeduid te wor-
den als ambachtelijke of industriezone. Voor de
bedrijven in de woonzone gelegen is het aangewe-
zen de bestaande toestanden te regulariseren via
BPA.

2. Een groene driehoekige oppervlakte in het parkge-
bied Klaver werd veranderd in woongebied inge-
volge het gunstig advies van de Streekcommissie
voor perceel Sectie A 669 a (zie pt 4/113 van het
advies van de Streekcommissie).
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Dit wordt bevestigd in het koninklijk besluit on-
der punt IX Heusden.

3. In de Muizendries werd een stukje agrarisch ge-
bied gewijzigd in woongebied in overeenstem-
ming met punt 4 van het algemeen advies van de
Streekcommissie nl. in verband met de preciesere
afbakening van de verscheidene zones.

4. De omzetting van natuurgebied naar ontginnings-
gebied langs de Schelde ten Z. van de Bosseveer-
hoeve vlakbij  de snelweg R 4 is in overeenstem-
ming met het gunstig advies van de Streekcom-
missie onder IV, punt 5. Economische voorzie-
ningen. Tweede onderdeel.

5. De wijziging van natuurgebied naar valleigebied is
in overeenstemming met het advies van de
Streekcommissie die akkoord ging met de door
het Ministerie van landbouw algemeen vooropge-
stelde principes o.m. dat sommige aangeduide na-
tuurgebieden of gedeelten ervan effectief als ak-
ker- en weiland in gebruik waren. Om hieraan
tegemoet te komen werd in het met KB vastge-
steld gewestplan een bijzonder voorschrift ,, vallei-
gebied” voorzien.

Vraag nr. 135
van 13 april 1984
van de heer J. DE MOL

Verbindingsweg  Zuidlaan-Gentsesteenweg te Dender-
monde - Vergunning en stand van zaken

De stad Dendermonde is van zins om een verbin-
dingsweg aan te leggen tussen de Zuidlaan  en de
Gentsesteenweg. Een openbaar onderzoek werd ge-
houden van 22 februari tot 7 maart 1984.

Deze aanleg is fel gecontesteerd omdat hierdoor de
bescherming van de Dender een karikatuur zou wor-
den. Terzelfdertijd brengt men doorgaand verkeer in
een gebied dat op dit ogenblik enkel plaatselijk ver-
keer kent; men verstoort daardoor de rust van stilte-
en veiligheidsbehoevende instellingen (ziekenhuis,
bejaardentehuis. scholen...).

Deze aanleg is in strijd met het gewestplan Dender-
monde (RB 7 november 1978); tevens zou de Regi-
onale commissie van advies deze aanleg als ,, overbo-
dig” bestempeld hebben.

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

1. Een toepassing van het uitzonderingsartikel 20
van het KB van 28 december is hier niet van toe-
passing.

Bent u ook deze mening toegedaan?

2. Sommigen betwisten dat het advies van de Regi-
onale commissie van advies bij ,,punt 5 Wegenin-
frastructuur” zou slaan op de verbindingsweg
Zuidlaan-Gentsesteenweg. Meent u niet dat de
oorspronkelijke stukken - die zich bij het Hoog
Comité van Toezicht zouden bevinden - hier-
over uitsluitsel kunnen geven? Wordt na controle
van deze originelen onze stelling dat de Regionale
commissie van advies negatief adviseerde, beves-
tigd?

3. In welk stadium bevindt zich deze aanvraag?
4. Zal u deze vergunning uitreiken? Op welke gron-

den zal u zich baseren?

Aanvullend antwoord

In aansluiting op mijn antwoord betreffende deze
parlementaire vraag, kan ik het geachte lid medede-
ien dat de Administratie voor ruimtelijke ordening  en
leefmilieu mij een verslag heeft voorgelegd.

Uit een nota van het Bestuur blijkt dat de Stad Den-
dermonde een ontwerp van rooilijnplan heeft opge-
steld. De gemeenteraad heeft voorlopig beslist tot de
aanleg van een nieuwe verbindingsweg Zuidlaan-
Gentse Steenweg.
Gelet op het groot aantal klachten ingediend naar
aanleiding van het openbaar onderzoek, heeft de Stad
er de voorkeur aan gegeven vooraf het advies in te
winnen van het Bestuur van de stedebouw, vooraleer
een definitieve beslissing te nemen.
Het dossier werd door het Hoofdbestuur overge-
maakt aan de Provinciale Directie met verzoek haar
standpunt te laten kennen, wat de gebruikelijke gang
van zaken is bij de behandeling van rooilijnplan-
nen.
Een definitief standpunt kan echter maar worden in-
genomen bij het einde van de goedkeuringsprocedure,
dit is nadat de gemeenteraad definitief heeft beslist en
de bestendige deputatie haar standpunt heeft medege-
deeld.
Bij een definitieve beslissing van de gemeenteraad zal
deze uitspraak dienen te doen over de bezwaren die
gedurende het openbaar onderzoek zijn aanhangig
gemaakt.

Vraag nr. 165
van 6 juni 1984
van de heer N. DE BATSELIER

De Oude Denderloop en de verbindingsweg ,, Zuid-
laan- Gentse steen weg ” te Dendermonde

Graag zou ik van de heer Minister volgende gegevens
willen bekomen.

In het ontwerp van besluit van de Vlaamse Executie-
ve rond de bescherming van de Oude Denderloop
van 18.1.1984,  dat besproken werd op de hoorzitting
van 21 mei 1984, wordt voorzien dat de overgang
van de Dender voor de realisatie van bovenvermelde
ringlaan,  in de vorm van een dam of van een platte
brug in principe kan worden toegestaan.

Graag zou ik dan vernemen of bovenvermelde inten-
tie een implicatie heeft op mogelijke afwijkingen van
het gewestplan?

Hebben officiële instanties heden reeds positieve in-
dicaties gegeven, dat zij, na de voorziene procedure,
zullen ingaan op een afwijking van het gewestplan?

Wat is de nieuwe noodzakelijkheid van een dergelijke
afwijking gezien dit in 1976 reeds werd afgewezen?

Wat is de inhoud van de bezwaarschriften rond de
aanleg van bovenvermelde verbindingsweg? Wat zijn
de antwoorden op deze bezwaren?
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Antwoord

Gevolggevend aan zijn parlementaire vraag kan ik
het geachte lid mededelen dat naar aanleiding van de
parlementaire vraag nr. 135 van 13 april 1984 van de
heer J. De Mol, welke betrekking heeft op de verbin-
dingsweg, verslag gevraagd werd aan de Administra-
tie van ruimtelijke ordening en leefmilieu.
Uit een nota van het Bestuur blijkt dat de Stad Den-
dermonde een ontwerp van rooilijnplan heeft opge-
steld: de gemeenteraad heeft voorlopig beslist tot de
aanleg van een nieuwe verbindingsweg Zuidlaan-
Gentse steenweg.
Gelet op het groot aantal klachten ingediend naar
aanleiding van het openbaar onderzoek, heeft de stad
er de voorkeur aan gegeven vooraf het advies in te
winnen van het Bestuur van de stedebouw, vooraleer
een definitieve beslissing te nemen.
Het dossier werd door het Hoofdbestuur overge-
maakt aan de provinciale directie met verzoek haar
standpunt te laten kennen, wat de gebruikelijke gang
van zaken is bij de behandeling van rooilijnplan-
nen.
Een definitief standpunt kan echter maar worden in-
genomen bij het einde van de goedkeuringsprocedure.
dit is nadat de gemeenteraad definitief heeft beslist en
de bestendige deputatie haar standpunt heeft medege-
deeld. Bij een definitieve beslissing van de gemeente-
raad zal deze uitspraak dienen te doen over de be-
zwaren die gedurende het openbaar onderzoek zijn
aanhangig gemaakt.

Vraag nr. 169
van 21 juni 1984
van de heer F. GEYSELINGS

Overstroming Midden- Netegebied - Maatregelen

De overstromingen in het midden-Netegebied ver-
oorzaken jaarlijks aan de landbouw heel wat scha-
de.
Kan de Minister mij meedelen wat er gedaan wordt
ter bestrijding van overstromingen in dit gebied?

Antwoord

Als gevolg van een klacht van het Polderbestuur van
het Midden-Neetgebied in verband met de overstro-
mingen in dit gebied, zijn de waterbeheersingsproble-
men die zich in dit gebied voordoen op initiatief van
de administratie voor ruimtelijke ordening en leefmi-
lieu onlangs in aanwezigheid van afgevaardigden van
alle bij die problemen betrokken instanties bespro-
ken.
Bij deze gelegenheid werd afgesproken een uit techni-
ci van de bovenbedoelde instanties samengestelde co-
ordinatiecommissie aan het werk te zetten.
Deze commissie heeft in de eerste plaats tot taak een
inventaris van de bestaande studies in verband met
de Netevallei op te maken en alle gegevens waarover
de onderscheiden instanties ter zake beschikken te
bundelen; het is de bedoeling dat ze ook voorstellen
doet betreffende de uitvoering van werken ter verbe-
tering van de waterbeheersing in de vallei van de
Grote Nete.

Vraag nr. 170
van 25 juni 1984
van de heer W. KUIJPERS

Kasteel ,, Ter Ham ” te Steenokkerzeel - Oprichting
van overnachtingsgebouw en aanpassingwerken

Bij het kasteel ,,Ter Ham” in Steenokkerzeel werd
naar verluidt een overnachtigsgebouw opgericht en
aanpassingswerken uitgevoerd.

Mag ik in dat verband van de geachte Minister het
volgende vernemen.

Welke is de juiste omschrijving voor de verschil-
lende werken ?

Welke is de geraamde oorspronkelijke kostprijs
per werk en datum van uitvoering?

Welke prijsveranderingen traden er sedertdien op
en wanneer?

Gebeurde de aanbesteding openbaar?

Zo ja, naar welke inschrijver(s) ging de uiteindelij-
ke keuze en waarom?

Hoe gebeurde de keuze van de architect?

Sedert wanneer werden er bouwmaterialen bijeen-
gebracht en opgestapeld?

Gebeurde dit in goede vorm?

Hoe verantwoorden de opdrachtgevers hun werk-
wijze en project?

1. Kon er met de bestaande overnachtingsmoge-
lijkheden in de buurt geen beterkoop akkoord
gesloten worden?

2. Is de inplanting op die plaats verantwoord?
Waarom?

Hoe zal in dit gebouw de verwarming plaatsvin-
den?

Welke redenen liggen aan de basis voor het geko-
zen verwarmingssysteem?

Is het zo dat de dichtgegooide pagevijver opnieuw
zal uitgegraven worden?

Naar verluidt zou dit o.m. gebeuren om als op-
vangbekken te dienen voor het oppervlaktewater
van de vliegveldbanen.

Is dit zo?

Kan dit doel niet verwezenlijkt worden op de ter-
reinen van de Regie der Luchtwegen?

Zo niet, welke zijn de belemmeringen?

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

Antwoord

Gevolggevend aan zijn parlementaire vraag kan ik
het geachte lid het volgende mededelen.

Op 23 april 1980 werd door het Bestuur van de ste-
debouw bouwvergunning verleend in toepassing van
artikel 48 van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en de stede-
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bouw voor het bouwen van een overnachtingsge-
bouw; de bouwvergunning werd verleend aan het
toenmalige Ministerie van de Nederlandse Gemeen-

lingen van het BPA nr. 2 ,., Kasteel van Ham ‘9 dat op
3 1 december 1970 bij koninklijk besluit werd goedge-
keurd.

schap, departement van Nederlandse cultuur. De
bouwaanvraag was in overeenstemming met de bepa-

De overige door het geachte lid gestelde vragen beho-
ren niet tot mijn bevoegdheid.

Vraag nr. 173
van 29 juni 1984
van de heer P. PEETERS

C’erwerving van natuurgebieden en bossen - Stand van zaken per provincie

Kan de geachte Minister per provincie mededelen:

2)

Hoeveel de totale oppervlakte
was van Waters en Bossen;

natuurgebied en bos, in Vlaanderen gelegen, bedroeg op 2 1 december 198 1 eigendom

welke natuurgebieden en bossen, met vermelding van de oppervlakte en aankoopprijs, sedert de
eerste Vlaamse regering op 22 december 198 1 door haar werden aangekocht?

installatie van de

Antwoord

Ik heb de eer aan het geachte lid volgend antwoord op zijn vragen te verstrekken:

1) Op 2 1 december 198 1 bedroeg de totale oppervlakte bos en natuurgebied, eigendom van de Staat of van de Vlaamse
Gemeenschap :

Provincie Antwerpen : 3.241 ha
Provincie West-Vlaanderen : 1.089 ha
Provincie Oost-Vlaanderen : 623 ha
Provincie Limburg : 5.171 ha
Provincie Vlaams-Brabant : 5.134 ha

2) Sedert de installatie van de eerste Vlaamse regering op 22 december 198 1 werden volgende bossen en natuurge-
bieden aangekocht :

Provincie Antwerpen :
Brecht-Rijkevorsel - Oude Kleiputten
Kalmthoutse Heide - Heidepercelen
Arendonk - Hoge Vijverbos 1
Bornem-Hingene - De Notelaar
Ekeren-Hoogboom - Domein Hens-De Ramen
Arendonk - Hoge Vijverbos II
Meerle-Hoogstraten - De Elsakker

Oppervlakte Prijs
87 ha 4 3 a 6 7 ca 39.490.644
4ha42a61  ca 1.901.725

87 ha 0 6 a 32.857.587
4 ha 36 a 6 9 ca 2.500.000

86 ha 93 a 56 ca 70.000.000
3 4 ha 9 9 a 6 0 ca 16.914.720

155 ha 66.000.000

Provincie West-Vlaanderen :

Beemem - Het Lippensgoed
Torhout-Koekelare - Wijnendalebos
Kortrijk - Kleiheuvel Kennedybos

12a68ca 70.000
178 ha 98.500.000
15ha95a 5.612.465

Provincie Oost-Vlaanderen :

Ronse - Muziekbergbos 13ha37a82ca 8.000.000
Maldegem-Ursel - Drongengoedbos 1 89 ha 77 a 05 ca 35.415.025
Berlare - Berlarebroek 1 ha 50 a 02 ca 580.000
Maldegem-Ursel - Drongengoedbos II 12hal4a55ca 6.680.025
Kluisbergen - Kluisbergbos 1 32haOOaOOca 13.000.000
Maldegem - Drongengoedbos III lha90a38ca 1 .ooo.ooo
Kluisbergen - Kluisbergbos II lOha96a 4.384.000

Provincie Limburg :

Opglabbeek - Ophovenderheide 120ha02a  18ca 38.4 10.200
Houthalen-Helchteren - Kraanbergbos 9 ha 40 a 75 ca 4.233.300
Zelem  - St.-Jansbergbos 34ha60a5lca 13.610.000
Dilsen - Stockheimderbosch 5 ha 54 a 1.360.762
Zonhoven - Klein Hengelhoefbos 94 ha 37 a 40.000.000
Lanklaar - Stockheimderhoef 15ha22a 6.540 000
Hasselt-Kuringen - Galgen bergbos 116ha 46.718.700
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Dilsen - Lanklaerderbos
Dilsen - Koeyeweide-Heereveld
Zonhoven - De Teut
Hasselt-Kuringen - Zonderikbeek
Houthalen-Helchteren - Kraanbergbos
Houthalen-Helchteren- Tenhaagdoornheide
Overpelt - Pijnvenbos

Provincie Vlaams-Brabant :

Vilvoorde - Tangebeekbos
Tielt-Winge  - Walebos
Hoeilaart - Zoniënbos

Vraag nr. 177
van 9 juli 1984
van de heer F. GEYSELINGS

Aanvulling v a n  de wet op de stedebouw
lingsplaatsen

Tewerkstel-

Tijdens de besprekingen van het ontwerp van decreet
nr. 260 houdende aanvulling van de wet van
29/3/  1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedebouw heeft de Minister ge-
wezen op de dringende noodzaak om details aan de
bestaande wet op de stedebouw te moeten verande-
ren.

De reden hiervoor is volgens hem de vele praktische
aanvragen die in de huidige wet geen oplossing krij-
gen.

Kan mij gezegd worden over hoeveel praktische aan-
vragen en tewerkstellingsplaatsen het hier dan wel
gaat en op welke soort materie deze praktische aan-
vragen betrekking hebben.

Antwoord

Gevolggevend aan zijn parlementaire vraag kan ik
het geachte lid mededelen dat geen statistieken wor-
den gehouden van de ambachtelijke bedrijven gele-
gen buiten een daarvoor bestemde zone van het ge-
westplan  en die problemen hebben met de uitbreiding
van hun bedrijf.

Wel kan er gesteld worden dat het aantal dergelijke
bedrijven relatief groot is omdat het plantechnisch
niet mogelijk is al deze bestaande bedrijven in de
gewestplannen weer te geven. Het gaat hoofdzakelijk
om kleine ambachtelijke bedrijven die in oppervlakte
te klein zijn om ze cartografisch aan te duiden op de
stafkaarten. Er mag worden aangenomen dat de
meeste van deze bestaande bedrijven op termijn pro-
blemen ondervinden bij uitbreiding of hemieuwing,
gelet op de bepalingen van het gewestplan en de res-
trictieve bepalingen van artikel 21 van het KB van 28
december 1972. Reeds in 1976 waren deze problemen
in aantal zo omvangrijk dat zij er het toenmalig
ministerieel comité voor Vlaamse Aangelegenheden
(MCVA) er toe aangezet hebben een KB te treffen
waarbij de uitbreidingsmogelij kheid werd verruimd;
verwezen kan worden naar het KB van 13 december
1978. Het probleem met dit KB was echter dat het
niet van praktische toepassing kon zijn omdat het
niet gekoppeld was hetzij aan de goedkeuring hetzij
aan de herziening van de gewestplannen. Vandaar

19ha50a62ca 8.777.800
9 ha 64 a 25 ca 2.900.000

lOha32a35ca 3.910 000
2 ha 05 a 50 ca 845.000
6ha06a55ca 2.729.500

11 ha 3.980.000
2ha05aOlca 925.000

21 ha40a65ca 29.028.4 12
3 ha 67 a 65 ca 1.259.574
2 ha 88 a 20 ca 2.0 17.454

dat, ingaande op het advies van de Raad van State,
geopteerd werd de wet op de stedebouw aan te vul-
len.

Momenteel zijn op het kabinet alleen reeds een vijf-
tigtal dossiers bekend van bedrijven die wensen uit te
breiden, maar dat niet kunnen, gelet op de bepalingen
van art. 21 van het KB van 28 december 1972. Als
men bedenkt dat dit slechts een momentbeeld is van
een bepaalde situatie en er reeds van bij de eerste
toepassing van de gewestplannen dergelijke proble-
men gerezen zijn. mag het aantal concrete gevallen
waarvoor het deeldecreet een oplossing kan bieden
geraamd worden op dit ogenblik op enkele honderd-
tallen. Het is moeilijk exact te ramen hoeveel tewerk-
stelling hiermede zal geschapen worden en welke gun-
stige repercutie dit zal hebben op de bouwwereld en
de investeringen in het algemeen, toch mag gesteld
worden dat aan de hand van de gekende gegevens, de
nieuwe regeling zeer zeker gunstig is voor de tewerk-
stelling en de investeringen.

Vraag nr. 179
van 10 juli 1984
van de heer J. VALKENIERS

BP,-I - Liedekerke - Verzet vanwege een milieugroep

In Liedekerke is een heftig verzet ontstaan vanwege
de milieugroep Sinopel tegen het BPA nr. 6 Paepen-
berg om de volgende redenen :

1.

3-.

3.

4.

5.

een te intense bebouwing;

het openbaar groen is tot een minimum be-
perkt;

het volstouwen met bebouwing van de omgeving
van de rijschool;

de omvorming van het oude kerkhof tot een
openbaar park is slechts op termijn te realise-
ren;

de inplanting van een groot warenhuis nabij de
reeds te drukke Pamelstraat.

Hoe staat uw departement t.o. deze bezwaren?

Antwoord

Gevolggevend aan zijn parlementaire vraag kan ik
het geachte lid volgende informatie verschaffen.
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Uit inlichtingen ingewonnen bij de gemeente blijkt
dat het betrokken BPA voorlopig werd aangenomen
in gemeenteraadszitting van 29 maart 1984.
Het BPA werd onderworpen aan een openbaar onder-
zoek van 16 april 1984 tot 17 mei 1984.
Door de gemeente werd, in toepassing van het 5e lid
van art. 21 van de wet op de stedebouw het plan
voorgelegd aan de regionale commissie van advies,
dit gebeurde op 17 juli 1984.
Omtrent de geformuleerde bemerkingen kan maar
een definitief standpunt worden ingenomen wanneer
het volledige dossier wordt voorgelegd; dit is nadat
de regionale commissie advies heeft uitgebracht aan
de gemeente, de gemeenteraad het plan definitief
heeft aangenomen en de bestendige deputatie het
plan heeft geadviseerd en het dossier door de provin-
ciale directie en het hoofdbestuur van AROL is on-
derzocht.

Antwoord

. en 2. De Dienst Farmaceutische Inspectie verza-
melt jaarlijks een aantal gegevens in verband met
drugs en drughandel. Deze gegevens worden in
een verslag overgemaakt aan de Economische en
Sociale Raad van de Verenigde Naties.

Ik heb de administratie ermede gelast  een synthe-
Se van deze verdagen op te maken, die ik aan het
geachte lid zal toesturen.

Het verhinderen van de drugtrafiek valt onder de
nationale wetgeving.

Door verschillende diensten en centra, zowel van-
uit de intramurale als vanuit de extramurale  sec-
tor die zich met het probleem van de drugver-
slaafden bezighouden en die in vele gevallen ge-
subsidieerd worden door de overheid, worden  in-
formatieve campagnes georganiseerd. Voorname-
lijk gaat het hier om :

R. DE WULF
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN GEZOND-
HEIDSBELEID

Vraag nr. 54
van 23 mei 1984
van de heer F. GEYSELINGS

Drughandel - Preventie en beteugeling

Er wordt officieel toegegeven dat de illegale handel in
drugs en het gebruik ervan over de gehele wereld toe-
neemt. Er worden af en toe wel drugtrafïeklijnen op-
gerold, maar er komt uiteindelijk geen kentering ten
goede in deze problematiek.
Een VN-groep maakt zich ernstig ongerust over deze
evolutie en nog meer over de toegevende houding
van West-Europa, waar overheden de strijd tegen
sommige vormen van drugmisbruik willen opgeven.
Kan de Minister mij antwoorden op de volgende vra-
gen.

5.

Hoe evolueert de drughandel en drugverbruik de
laatste twee jaar in de Vlaamse Gemeenschap?
Uit welke hoek van de drugwereld wordt de
Vlaamse Gemeenschap het meest bedreigd? Wel-
ke soort drugs worden het meest verhandeld en
gebruikt?
Wat doet de Vlaamse Executieve om de drugtra-
fiek te verhinderen?
Wordt door de overheid voldoende ruchtbaarheid
gegeven aan de gevaren verbonden bij drugver-
bruik? Zo ja, welke zijn die informatiebronnen en
wat is hiervan het resultaat?
Bestaan er in de Vlaamse Gemeenschap instellin-
gen die:

Antwoord

- drugverslaafden opnemen en verzorgen?
Waar?

Antwoord

- drugverslaafden gecontroleerd drugs toedie-
nen? Zo ja, welke zijn deze instellingen en
waar zijn ze gevestigd?

5.

- enkele therapeutische gemeenschappen :
De Sleutel, te Gent
De Kiem, te Oosterzele-Moortsele
De Spiegel-Solbosch, te Brussel

- een aantal gespecialiseerde centra voor Gees-
telij ke Gezondheidszorg, o.a. :
het Medico-Sociaal Centrum Altox te Antwer-
pen
het Consultatiebureau voor Alcoholisme en
andere Toxicomaniën te Gent
het Consultatiebureau Free, te Brugge
het Centrum Primavera, te Brussel
het Consultatiebureau voor Alcoholisme en
andere Toxicomanieën te Hasselt.

- enkele overkoepelende organismen.
de Vereniging voor Alcohol - en andere
Drugproblemen (VAD), Tapenvest 98 te 1000
Brussel.
de Nationale Vereniging voor Geestelijke Ge-
zondheidszorg, Kortrij ksesteenweg 369 te 9000
Gent
de Algemene dienst voor de Vlaamse AA,
Weerstandslaan 33 te 2200 Borgerhout
de Federatie Alternatieve hulpverlening, Ame-
rikalei 3 te 3000 Leuven.

Er zijn verschillende instellingen voorzien voor
het opvangen, begeleiden en/of opnemen en ver-
zorgen van drugverslaafden. Binnen het bevoegd-
heidsgebied van de Vlaamse Executieve bevinden
zich, vrij gelijkmatig gespreid :
- 10 specifieke extramurale diensten en crisisin-

terventiecentra
- 26 ziekenhuisdiensten specifiek gericht oP ver-

slavingsproblematiek
- 13 rond deze problematiek werkende informa-

tieve diensten
- enkele therapeutische gemeenschappen (zie

punt 4).

Indien het geachte lid dit wenst kan door mijn
administratie de adressenlijst van deze voorzie-
ningen ter beschikking worden gesteld.
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Het gecontroleerd toedienen van drugs is aan con-
troverse onderhevig. Er zijn wel enkele program-
ma’s lopende of in studie.

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

Vraag nr. 94
van 21 juni 1984
van de heer P. MATTHYS

Vlaamse waterzuiveringsmaatschappij - Tijdelijke
vervanging van de directeur

Op 16 mei 1984 hebt u met een besluit van de
Gemeenschapsminister een hoofdingenieur-directeur
bij de buitendiensten van de Vlaamse Waterzuive-
ringsmaatschappij, aangewezen als vervanger van de
directeur van de Vlaamse Waterzuiveringsmaat-
schappij. bij afwezigheid of langdurige verhindering
van deze.

In de aanhef van het besluit beroept u zich op de
voordracht van de Raad van Beheer van de VZW,
ons ter kennis gebracht bij brief dd. 15 mei 1984.

Ik moet echter vaststellen dat in het verslag van de
Raad van Beheer van de VZW van 25 april 1984. met
name de vergadering voorafgaand aan de brief van 15
mei 1984. er met geen woord gerept wordt van enige
voordracht. door de Raad van Beheer, van betrokke-
ne als plaatsvervangend directeur.

Ik moet eveneens vaststellen dat de formulering ,, bij
afwezigheid of langdurige verhindering” zonder meer
kan leiden tot de interpretatie dat betrokkene wordt
bekleed met de niet-bestaande functie van plaatsver-
vangend directeur !

Bovendien moet ik vaststellen dat artikel 2 f van het
delegatiebesluit van 28 januari 1982 van de Vlaamse
regering (BS 13 februari 1982)  stelt, dat de leden van
de Vlaamse Executieve geen delegatie hebben voor de
beslissingen en omzendbrieven, die wegens hun on-
derwerp en hun draagwijdte van die aard zijn dat zij
op grond van de bevoegdheidsverdeling binnen de
Vlaamse Executieve tot de bevoegdheid behoren van
méér dan één lid. Welnu. artikel 2 van het bevoegd-
heidsbesluit van de Vlaamse Executieve van 18 ja-
nuari 1982 (BS 5 februari 1982) stelt dat de heer
Geens, Voorzitter van de Vlaamse Executieve, be-
voegd is voor ,, het toezicht op de instellingen en de
ondernemingen, samen met het lid van de Executieve
dat bevoegd is voor de desbetreffende aangelegen-
heid”.

Mag ik u verzoeken te antwoorden, wat er u doen
besluiten heeft de voorkeur te geven aan een perso-
neelslid van de buitendiensten om de directeur te
vervangen, terwijl er in het hoofdbestuur personeels-
leden aanwezig zijn met directeursfunctie. Temeer
daar het benoemen van een personeelslid met andere
standplaats dan het hoofdbestuur aanleiding geeft tot
merkelijke meeruitgaven aan verplaatsingskosten en
andere vergoedingen.

Antwoord

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

Artikel 3 1, 5 1 van de wet van 26 maart 197 1 bepaalt
dat bij afwezigheid of langdurige verhindering van de
directeur van de waterzuiveringsmaatschappij in de
tijdelijke vervanging voorzien wordt door de Ge-
meenschapsminister, die het waterbeleid in zijn be-
voegdheid heeft. Deze vervanging dient evenwel op
voordracht te gebeuren van de Raad van Beheer.

Het is derhalve aan de Raad van Beheer om te oor-
delen wanneer het om een geval van afwezigheid of
langdurige verhindering gaat en wie het best in aan-
merking komt om de directeur tijdelijk te vervan-
gen.

Vraag nr. 170
van 18 april 1984
van de heer L. VANVELTHOVEN

Afvalverwerking - allesbranders

Mijn aandacht wordt gevestigd op het feit dat steeds
meer ondernemingen zich zgn. allesbranders aan-
schaffen. die hun moeten verlossen van hun afval.

Graag vernam ik aan welk toezicht de installatie en
de werking van deze ,,afvalbranders”  is onderwor-
pen.

Antwoord

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

Aangezien de door het geachte lid bedoelde activiteit
in ondernemingen zowel op de exploitatie van een als
hinderlijk ingedeelde inrichting als op het verwijde-
ren van afval kan betrekking hebben, is zowel de
administratie van ruimtelijke ordening en leefmilieu
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als
de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het
Vlaamse Gewest bevoegd om toezicht uit te oefenen
over afvalverbrandingsinstallaties in ondernemin-
gen.

Vraag nr. 201
van 30 mei 1984
van de heer L. KELCHTERMANS

Limburgse gemeenten - Milieuvervuiling door nitra-
ten ,

Uit allerhande studies blijkt dat de milieuvervuiling
onder invloed van nitraten afkomstig van de uitsprei-
ding van vloeibaar aal, bestendig toeneemt.

Men spreekt reeds van nitraatgevoelige en nitraatar-
me gebieden.

Mag ik de geachte Minister vragen.

1. Bestaat er bij uw diensten een opgave of plan van
de Limburgse gemeenten over de vervuiling door
nitraten?
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Welke is de rangschikking van de Limburgse ge-
meenten volgens vervuilingsgraad door nitraten?

Is er voor Limburg reeds de oprichting voorzien
van mestbanken? Zo ja, waar zullen ze ingeplant
worden?

Mogen reinigers van septische putten reeds nu
hun opgehaald afvalwater deponeren in de water-
zuiveringsinstallaties. die overgenomen werden
door de waterzuiveringsmaatschappij ? Is dit een
verplichting?

.4n twoord

1. Vooreerst dient een onderscheid gemaakt te wor-
den tussen grondwater uit ondiepe (minder dan 20
meter) en diepere putten (meer dan 20 meter).

Particuliere waterputten zijn meestal ondiepen
putten, terwijl de drinkwatermaatschappijen hun
water meestal oppompen uit diep gelegen grond-
waterlagen.

Het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie te
Diepenbeek heeft over gans de provincie Limburg
het nitraatgehalte bepaald in het water van parti-
culiere waterputten van geringe diepte.

Op 6.285 uitgevoerde analyses bevatten 33,8%
van de putwaters een nitraatgehalte van meer dan
50 mg NO,/l, 20.8 % meer dan 76 mg NO&
14,4  % meer dan 100 mg N03/1.

50 mg NOJl  is de maximaal toelaatbare concen-
tratie volgens de EEG-richtlijn van 1980.

De Belgische maximale toegelaten concentratie
nitraat bedraagt 76 mg/l  (KB van 6 mei 1966).

Analyses van het nitraatgehalte van water, opge-
pompt uit diepe grondwaterlagen, tonen aan dat
in Limburg volgende gebieden vrij kwetsbaar zijn
op het vlak van het nitraatgehalte:

Het gebied langs de Maas en het zuiden van Lim-
burg, waar krijtrotsen in de ondergrond voorko-
men.

2. Enkel van de gemeenten Lommel, Overpelt en
Neerpelt zijn concrete, gemiddelde cijfers bekend
i.v.m. het nitraatgehalte in ondiepe putwaters :

Overpelt : 64.91 mg NOJl
Lommel : 47.98 mg N03/1
Neerpelt  : 42.49 mg NOJl.

3. De oprichting van mestbanken is ter studie. De
zones die in aanmerking komen voor oprichting
van een mestbank, zijn nog niet bepaald.

4. In verband hiermede moet ik het geachte lid wij-
zen op het feit dat het opgehaalde afvalwater af-
komstig van septische putten tot op heden nog
niet verplicht in een waterzuiveringsinstallatie
dient gedeponeerd.

Dit soort afvalwater wordt enkel gedeponeerd in
zuiveringsinstallaties wanneer deze voldoende
zuiveringscapaciteit bezitten en uitgerust zijn met
speciale voorzieningen voor de opvang en de ver-
werking ervan.

Vraag nr. 202
van 1 juni 1984
van de heer J. VALKENIERS

Naschoolse opvang en opvang gedurende de vakantie-
dagen

Voor vele ouders stelt zich het probleem van de
naschoolse opvang en de opvang gedurende de ,,va-
kantiedagen van hun kinderen.

De nieuwe reglementering inzake de erkenning en
subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten
voor opvanggezinnen probeert in zeer beperkte mate
aan deze hinder tegemoet te komen door aan deze
voorzieningen de mogelijkheid te bieden kinderen
van 3 tot 6 jaar op te vangen.

In de eerste plaats lijken dergelijke milieus waar ter-
zelfdertijd ook kinderen van 0 tot 3 jaar opgenomen
worden mij niet erg geschikt om aan een zulkdanige
opvang te doen. Ten tweede is de mogelijkheid te
beperkt omdat zij maar bestaat in hoofde van kinde-
ren beneden de 6 jaar en gelimiteerd tot 1/4  van de
capaciteit van de instelling wanneer het om een kin-
derdagverblijf gaat.

Graag vernam ik van de Minister of hij het niet nut-
tig en wenselijk acht dat de buitenschoolse opvang en
de opvang gedurende de vakantiedagen in hoofde van
elke school verplicht zou gesteld worden.

Momenteel bestaat er op dit vlak een zulkdanige war-
boel omdat de ene of de andere het al dan niet doet
of omdat de wijze waarop het is georganiseerd ver-
schilt van school tot school.

Wanneer denkt de Minister op dit vlak maatregelen
te nemen?

Antwoord

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

Buitenschoolse opvang en opvang gedurende de va-
kantiedagen kunnen niet verplicht worden gesteld.

Voor de opvang gedurende de vakantiedagen komt
de speelpleinsector, inzonderheid de dagspeelpleinen
in bepaalde mate tegemoet aan de door het geachte
lid gesignaleerde noden.

De speelpleinsector behoort tot de bevoegdheid van
mijn collega, de heer K. Poma.

Vraag nr. 204
van 6 juni 1984
van de heer L. VANVELTHOVEN

Lek in tankwagen te Maasmechelen  - Beschermings-
maatregelen en schadevergoeding

Op vrijdag 1 juni werd een tankwagen, gevuld  met
22.000 liter zoutzuur lekgeslagen in de gemeente

Maasmechelen.

Dank zij het efficiënt optreden van buurtbewoners  en
de civiele bescherming werd getracht de schade zo-
veel mogelijk in te dijken.
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Vaststellend dat

1.

2.

22.000 liter zoutzuur in de natuur is terechtgeko-
men,

het betrokken gebied in een ondergronds water-
wingebied ligt, vernam ik graag:

1. of en op welke wijze de schade berokkend aan
de omgeving en het milieu wordt gemeten;

2.. of en op welke wijze eventuele schade aan het
ondergronds waterwingebied wordt onder-
zocht, en, zo mogelijk, voorkomen;

3. op welke wijze en welke instanties vergoed zul-
len worden voor deze schade.

Antwoord

In antwoord op de door het geachte lid gestelde vra-
gen kan ik hem het volgende mededelen.

1. Na de accidentele lozing van zoutzuur uit een
tankwagen op vrijdag 1 juni 1984 werd onmiddel-
lijk de gemeentelijke brandweerdienst verwittigd
die ter plaatse de toestand heeft onderzocht.

De lozing greep plaats op een strook van een een-
zame weg die door de plaatselijke mijnuitbating
rond de gemeente aangelegd werd. Er is geen be-
bouwing op een afstand van f 300 meter van het
lozingspunt en het gemeentebestuur heeft geen en-
kele klacht vanwege de inwoners ontvangen.

Op de strook van de weg waar de lozing plaats
vond liggen geen landbouwgronden en staan geen
hoogstammige bomen zodat bij het neerslaan van
de door verdamping van het zoutzuur ontstane
gaswolk geen schade aan het milieu aangericht
werd. Hoogstens kan vermeld worden dat een
plaatselijke verbranding van wild gras te bespeu-
ren viel.

. De accidentele lozing van zoutzuur uit een tank-
wagen gaf aanleiding tot het oproepen door de
Rijkswacht. van de Brandweer van de gemeente
Maasmechelen en de Gewestelijke Dienst van de
Nationale Maatschappij der Waterleidingen te
Hasselt.

Deze dienst heeft onmiddellijk contact opgeno-
men met het Centraal Laboratorium van de
Maatschappij ten einde de invloed van zoutzuur
op de kwaliteit van het grondwater te kennen en
aldus een meetcampagne te kunnen organiseren.

Na ingewonnen informatie schreef het laboratori-
um een dagelijkse analyse voor van het grondwa-
ter om de stijging van het chloridegehalte en de
daling van de pH te bepalen.

In de week volgend op het incident werd dagelijks
een staal van het grondwater genomen, doch er
werd geen variatie in het chloridegehalte en in de
zuurtegraad waargenomen. De staalname zal nog
tijdelijk voortgezet worden.

Men kan dus besluiten dat ten opzichte van het
grondwater vooralsnog geen schade ondervonden
werd.

3. Aangezien noch door de gemeentelijke diensten,
noch door de plaatselijke bevolking, noch door de

watermaatschappij ogenschijnlijk schade werd ge-
leden, worden geen schadeclaims verwacht.

Vraag nr. 207
van 15 juni 1984
van de heer T. KELCHTERMANS

Openbare waterzuiveringsinstallaties - Benuttings-
graad

Vlaanderen beschikt momenteel over 91 openbare
waterzuiveringsinstallaties, waarvan er momenteel
naar ik meen 7 in aanbouw zijn. Het aantal inwoner-
sequivalent (IE) dat volgens de ,, dimensioneringsge-
gevens” behandeld zou kunnen worden, bedraagt
theoretisch 4.1 10.000 IE, wat zou laten concluderen
dat er een optimale benuttingsgraad is. De Minister
verklaarde echter recentelijk in een interview dat de
werkelijke benuttingsgraad om en bij de 25% ligt.
Gaarne vernam ik van de geachte Minister omstandig
antwoord op de volgende vragen.

1. Om welke redenen bestaat er een dergelijke dis-
crepantie tussen de theoretische en de werkelijke
benuttingsgraad?

2. Welke is de planning om deze werkelijke benut-
tingsgraad op te drijven ? Zijn hiervoor nog nieu-
we openbare waterzuiveringsinstallaties nodig? Zo
ja. welke?

3 Gaarne per provincie een opgave van de openbare
waterzuiveringsinstallaties en van hun theoreti-
sche en werkelijke benuttingsgraad.

Antwoord

1. Waar de werkelijke BOD belasting van de meeste
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) slechts
25 % is, moet toch opgemerkt worden dat de hy-
draulische belasting voor vele RWZI’s hoger ligt.
Dit betekent dat de RWZI’s met zeer sterk ver-
dund afvalwater belast worden.
Hiervoor zijn verschillende redenen :
-

-

-

-

veel gemeentelijke rioolstelsels zijn verouderd
en vertonen lekken zodat bij hoge grondwater-
stand grondwater insijpelt;

veel gemeenten, vooral in landelijke gebieden,
hebben aansluitingen op het rioolstelsel van
beken en grachten, welke naast rioolwater ook
oppervlaktewater aanvoeren;

in verschillende gebieden zijn op veel rioolstel-
sels de draineerleidingen van groenzones, land-
boywpercelen en recreatiedomeinen aangeslo-
ten;
tenslotte zijn praktisch alle gemeenten uitge-
rust met een gemengd rioolstelsel zodat bij
regenval de eigenlijke afvalwaterstroom ver-
dund wordt met regenwater.

Voor wat betreft de lage BOD belasting welke op
de RWZI’s wordt vastgesteld kan als voornaamste
reden aangegeven worden dat bij de dimensione-
ring ervan rekening wordt gehouden dat elke in-
woner die in het verzorgingsgebied van de RWZI
woont, zou aangesloten zijn op een riool.
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Globaal mag gesteld worden dat de gemeentelijke
rioolstelsels voor ongeveer 50 % zijn uitgevoerd
met een gemiddelde aansluitingsgraad van even-
eens 50 %.

Dit betekent in feite dat slechts 25 tot 50% van de
inwoners het afvalwater lozen op een gemeentelij-
ke riool. Door de zeer gebrekkige centralisatie van
de gemeentelijke lozingen wordt dan nog maar
een fractie hiervan opgenomen in het bovenge-
meentelijk collectorennet van de RWZI.

Als tweede reden voor de overdimensionering van
de RWZI’s kan de algemene aanname dat een
inwoner 150 1 afvalwater per dag loost met 54 g
BOD aangewezen worden. Uit verschillende stu-
dies ter zake blijkt dat één inwoner slechts 30 g
BOD/dag  in + 100 1 per dag loost.

Een derde reden voor de overdimensionering
volgt uit het feit dat men bij de dimensionering
van de RWZI’s geen rekening houdt met de anaë-
robe afbraak van het afvalwater in septic tanks,
rioolstelsels (bezinking), collectoren en pompsta-
tions. Uit een Nederlandse studie blijkt dat aldus
gemiddeld 26% van de geloosde BOD vuilvracht
,. onderweg” naar de RWZI verdwijnt. Het is
waarschijnlijk dat dit fenomeen in onze situaties
optreedt.

Een vierde reden voor de vastgestelde overdimen-
sionering is de vermindering van de vuilvracht
afkomstig van de industrieën die lozen op open-
bare riool. Deze vuilvracht zou niet beantwoor-
den aan de aanvankelijke verwachting, enerzijds
uit oorzaak van de stagnatie en anderzijds om
reden van de te verwachten heffing. Dankzij het
opstellen van het Algemeen Waterzuiveringspro-
gramma (AWP) hebben beide maatschappijen
correcties uitgevoerd aan de dimensies van enkele
geplande stations en worden nieuwe stations rea-
listisch gedimensioneerd.

Zo werd voor de nog op te richten zuiveringsin-
stallatie te Ieper. de dimensionering van 55.000 IE
gehalveerd tot 27.000 IE en dit in het stadium na
de aanbesteding en vóór de uitvoering van de
bouwwerken.

Werden eveneens overgedimensioneerd, de zuive-
ringsstations te Aalst. Ninove, Oudenaarde, Has-
selt en Tongeren.

Door het AWP zijn de waterzuiveringsmaatschap-
pijen in staat gesteld prioriteiten op te stellen. Een
van die prioriteiten omvat de rentabilisatie van
bestaande stations door het realiseren van vol-
doende aanvoer waar het ontbrekende collectoren
betreft en indien geen aanvoer voorhanden is
wordt getracht een gedeelte van het station stil te
leggen zodat op die manier in ieder geval reeds de
exploitatiekosten gedrukt worden, b.v. stilleggen
bouw RWZI Hulshout  om het afvalwater van dit
gebied te verdelen over de onderbelaste stations
van Westerlo en Wiekevorst.

In een aantal gevallen zal het opdrijven van de
benuttigingsgraad slechts mogelijk zijn door de
rioleringen die nog niet gecentraliseerd zijn, aan te
sluiten op bestaande RWZI’s. Men kan dit even-
wel niet onbeperkt doen.

Uit de AWP-planning volgt dan ook door het
opstellen van verschillende scenario’s, wat tech-
nisch en financieel het meest aangewezen is b.v
plaatselijk zuiveren of met een collector de vuil:
vracht vervoeren naar een onderbelast station.

Dat door deze rentabilisatie en door het voorhan-
den zijn van een zeer grote overcapaciteit het niet
meer nodig zou zijn om nog bijkomende RWZI’s
te bouwen is natuurlijk te simplistisch gesteld.

Zo worden er in het gebied van de WZK nog
rioolwaterzuiveringsinstallaties gepland onder
meer in Menen en/of  Wervik, Wevelgem, Beve-
ren-Leie,  Waregem, Roeselare, Tielt,  Eeklo, West-
kust-2’ fase, aantal kleinere landelijke RWZI’s
Poperingen,  Torhout. Door de VWZ worden zuil
veringsstations  gepland te Geraardsbergen, Den-
derleeuw, Lier, Maasmechelen, Halle, Vilvoorde.

Om voor deze nog te bouwen installaties niet te
vervallen in de fouten van het verleden, liggen een
aantal mogelijkheden open.

Meten van de werkelijke vuilvracht op het cen-
traal punt van een rioleringssysteem.

Deze oplossing is mogelijk als het rioleringssy-
steem al in een belangrijke mate is uitgebouwd
zodat uit de meetgegevens zonder dat een grote
extrapolatie dient te gebeuren de vuilvracht kan
bepaald worden.

Op deze gemeten vuilvracht kan dan de zuive-
ringsinstallatie gebouwd worden. Men zal dan ook
rekening kunnen houden met de vaak vastgestelde
verdunning van het afvalwater.

Bouwen in fasen.

De oplossing hierboven geformuleerd is niet altijd
mogelijk. Immers, een rioleringssysteem van een
agglomeratie wordt meestal uitgebouwd volgens
een meerjarenplan, zodat op het ogenblik dat men
de RWZI moet ontwerpen er praktisch onmoge-
lijk metingen van de werkelijke vuilvracht VOO:‘-
handen kunnen zijn. In die gevallen is het wensr-
lijk dat gebruik wordt gemaakt van de ervaring
van het verleden en dat de RWZI in fasen wordt
uitgebouwd.

3. West-Vlaanderen.

RWZI te Ontwerp Huidige
kapaciteit belasting

IE IE

Nieuwpoort

Oostende

Woumen Diksmuide
Heist

Knokke

Lo

Langemark
Brugge, Harelbeke in bouwfase.

50.000 Zomer 55.080
Winter 10.300

645.000 Zomer 94.000
Winter 47.000

23.000 1.700
102.000 Zomer 20.000

Winter 8.500
40.000 Zomer 25.000

Winter 10.000
1 .ooo 300

4.000 in opstart
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Oost-Vlaanderen

Aalter ( + Comelco) 43.000 22.200
Drongen 6.000 3.600
Gent 175.000 in aanbouw
Zelzate 20.000 6.200
Wachtebeke 5.000 geen cijfers
Laame (t Uco) 28.000 16.500
Lokeren 15.000 65.000
Berlare 30.000 in aanbouw
Zele 43.000 in aanbouw
Lede 1.500 geen cijfers
Dendermonde 135.000 in aanbouw
Hamme 18.000 24.000
Sint-Niklaas 80.000 125.000
Geraardsbergen 15.000 buiten werking

Antwerpen
Sint-Amands 8.000
Bornem 16.000
Burcht 22.000
Antwerpen (Noordersektor) 100.000
Essen 11 .ooo
Kalmthout 50.000
Brasschaat 25.000
Merksem 125.000
Schoten 35.000
Antwerpen (Middensektor) 325.000
Wilrijk (Struisbeek) 150.000
Wilrijk (Bloemenveld) I .ooo
Mortsel (Koudebeek) 48.000
Kontich (Edegemse beek) 46.000
Kontich (Bautersembeek) 41.000
Kontich (+ brouwerij Maes) 61.400
Walem 2.000
Mechelen 60.000
Hoogstraten 45.000
Merksplas 5.150
Duffel 23.000
Baarle Hertog 7.500
Ravels (Poppel) 10300
Ravels 8.800
Malle 12.500
Beerse 12.000
Vosselaar 8.000
Turnhout 55.000
Zoersel 160
Zandhoven 15.000
Grobbendonk 7.400
Nijlen 20.000
1 tegem 4.000
Wiekevorst 5 1.000
Herentals 36.000
Kasterlee 56.500
Westerlo 46.000
Geel 40.000
Retie 15.500
Dessel 20.000
Mol 16.000
Balen 4.000

6.000
24.000
17.000
nihil
10.500
75.000
15.000

100.000
20.000
60.000
80.000

geen cijfers
31.800
10.000
5.000

geen cijfers
1.600

18.600
19.000

1.200
18.000

geen cijfers
500

3.500
70 650
TO: 500

6.000
45.000

8.500
15.000
8.000
4.000
2.000

geen cijfers
20.000
15.000
37.000
8.000
7.000
12.000
4.000

Lim burg
Tessenderlo 26.000

Tessenderlo 3.000
Bever10 6.000
Koersel 19.000
Heusden 7.000
Zonhoven 15.000
Genk 30.000
Lommel 35.000
Overpelt 11.500
Bochel  t 11.000
Bree 50.000
Neeroeteren 40.000
Maasmechelen (Eisden) 6.000
Maasmechelen 10.000

wacht op
aansluting

buiten werking
6.000
8.000

15.000
geen cijfers

10.000
75.000

8.000
12.000
27.000

geen cijfers
geen cijfers
geen cijfers

Lanaken
Borgloon  (Kerniel)
Borgloon (Centrum)
Tongeren
Tongeren

Brabant

25.000 geen cijfers
1 .ooo geen cijfers
3.500 geen cijfers
7.000 buiten werking
5.000 buiten werking

Lot 16.500 buiten werking
Tervuren 8.000 geen cijfers
Hofstade-Zemst 5.000 3.000
Leuven 52.000 15.000
Tienen 30.000 25.000

Vraag nr. 208
van 18 juni 1984
van de heer W. KUIJPERS

Zure R e g e n  - Beteugeling en stand van zaken in
Europees verband

De rapporten van het Instituut voor Hygiëne en Epi-
demiologie tonen duidelijk aan dat ons water ver-
zuurt. Onder andere de hydrografische bekkens van
Dender, A-beek en Itterbeek, Grote Nete en het bek-
ken van de Leie en haar bijrivieren tonen een duide-
lijke verontreiniging a a n  e n d i t  z o w e l  d o o r
rechtstreekse lozing via de industrie, als door de ver-
zuring van het water.

Graag vernam ik van de Minister welke maatregelen
hij dienaangaande zal nemen en hoever momenteel
de Europese samenwerking op dit vlak staat.

Antwoord

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

Uit de onderzoeken gevoerd door het Instituut voor
Hygiëne en Epidemiologie en meer in het bijzonder
uit de resultaten van de analyses van de neerslag, die
doorlopend uitgevoerd worden op verschillende
plaatsen in Vlaanderen, blijkt inderdaad dat de regen
verzuurd is. De zuurtegraad van de neerslag is verge-
lijkbaar met deze van de ons omringende geïndustria-
liseerde landen, zonder dat er een duidelijke trend
waarneembaar is. Het verzuringsproces van de bo-
dem is voor ongeveer 1/3  te wijten aan deze zure
neerslag terwijl de rechtstreekse invloed van de lucht-
polluenten (droge depositie) voor ongeveer 2/3  ver-
antwoordelij k is.

Dit verzuringsproces laat zich vooral merken in de
oppervlaktewaters gelegen in de zanderige bodems
b.v. de kempische vennen.

Voor Vlaanderen kan men evenwel stellen dat glo-
baal genomen de invloed van de zure regen op de
zuurtegraad van de rivieren en oppervlaktewaters nog
relatief onbelangrijk is, omdat enerzijds de bodems
voldoende kalkrijk zijn en dus over voldoende buf-
fercapaciteit beschikken om het in de neerslag aanwe-
zige zuur te neutraliseren en anderzijds absoluut ge-
sproken het zuurgehalte van de regen te klein is om
bij rechtstreeks inregenen de zuurtegraad van de ri-
vieren merkbaar te beïnvloeden. Daardoor wordt on-
getwijfeld het ecologisch evenwicht in de Vlaamse
rivieren hoofdzakelijk bepaald door de aard van de
lozingen.
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Talrijke inspanningen worden in EG-verband en
ECE-verband geleverd ter bestrijding van het feno-
meen zure regen en ter beperking van de emissies van
luchtverontreinigende stoffen. De internationale sa-
menwerking op dit vlak behoort tot de bevoegdheden
van de nationale regering.
Op gewestelijk vlak wordt de toepassing van de
geplande maatregelen voorbereid en worden de mo-
gelijke gevolgen ervan onderzocht.

Vraag nr. 209
van 18 juni 1984
van de heer W. KUIJPERS

Zure  regen - Bestrijdingstechnieken en toepassing
v a n  de hiqfìltratie

Graag vernam ik van de Minister hoever het onder-
zoek staat betreffende de expositie-effect-relaties (o.a.
kwetsbaarheid van de bodem, mobilisatie van meta-
len...) alsook de bestrijdingstechnieken inzake NH3-
emissies en het binden van ammoniak in mest en de
toepassing van de biofiltratie.

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende mededelen.
In mijn opdracht werd een algemene studie uitge-
voerd in verband met het voorkomen en de betekenis
van zware metalen in de bodem in Vlaanderen (ISO),
er werd tevens een biologisch meetnet opgezet tot
onderzoek van de transfert van metalen vanuit de
bodem en uit de lucht naar de planten.
Een project voor een inventariserende studie wordt
op dit ogenblik onderzocht. Het betreft de mogelijke
invloed van de zure regen en de zure depositie op de
Vlaamse bodem, en volgende aspecten zijn er o.m. in
opgenomen : mobiliteit van zware metalen. tolerantie
en buffercapaciteit van de bodem.
Een studievoorstel (RUG) betreffende de technologie
voor de behandeling van stankcomponenten uit de
lucht o.a. door biofíltratie, wordt eveneens onder-
zocht.

Vraag nr. 210
van 18 juni 1984
van de heer W. KUIJPERS

Zure regen - NO,-emissies van de auto- uitlaatgas-
sen

Graag vernam ik van de Minister welke maatregelen
hij denkt te nemen t.a.v. zure regen veroorzaakt door
NO,-emissies van de uitlaatgassen van auto’s.

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende mededelen.
De maatregelen die kunnen getroffen worden ter be-
perking van de NO,-emissies van uitlaatgassen situe-
ren zich op het technisch niveau en op het beleidsni-
veau.

Op het technisch niveau is een aanpassing van de
technische karakteristieken van het wagenpark ver-
eist. Er kan b.v. een katalytische zuivering toegepast
worden van de uitlaatgassen, hiervoor is evenwel
vooraf loodvrije benzine nodig, de motoren kunnen
ook geoptimaliseerd worden voor een minimale NO-
uitworp enz. Deze maatregelen kunnen uiteraard al?
leen op internationaal vlak getroffen worden, vermits
ze een aangepaste fabricatie van de wagens implice-
ren.
Op het beleidsniveau kunnen de vermelde technische
maatregelen voorbereid worden b.v. door de beper-
kingen van het loodgehalte in de benzine overeen-
komstig de aanbeveling van de EG. De hogergenoem-
de maatregelen behoren evenwel tot de bevoegdheid
van de nationale regering.
Op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap dient
voornamelijk nagegaan welke de impact zal zijn van
deze maatregelen.
Daartoe worden in mijn opdracht een aantal studies
uitgevoerd  die moeten toelaten het relatieve aandeel
te bepalen van NO; emissies van het verkeer in de
gehele verzuringsproblematiek.

Vraag nr. 211
van 18 juni 1984
van de heer W. KUIJPERS

Zure regen - Bevoegdheidsverdeling inzake grens-
overschrijdende water- en luchtvervuiling

Graag vernam ik van de Minister de bevoegdheisver-
deling (regionaal, nationaal en internationaal) betref-
fende de grensoverschrijdende water- en luchtvervui-
ling, alsook wat betreft het vaststellen van de emissie-
normen van industriële- en huishoudelijke uitlaatgas-
sen.

Antwoord

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

De grensoverschrijdende water- en luchtvervuiling
behoort tot de bevoegdheid van de nationale rege-
ring.

In toepassing van artikel 6, 9 1, II, 1 O, van de Bijzon-
dere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, zijn de Gewesten bevoegd voor ,,de be-
scherming van het leefmilieu, met eerbiediging van
de wettelijke algemene en sectoriële normen”.

De Gewesten passen deze ,, wettelijke normen” toe
en kunnen hierbij hogere eisen dan de algemene en
sectoriële normen stellen.

Vraag nr. 212
van 18 juni 1984
van de heer W. KUIJPERS

Zure regen - Inventarisatie van verzuringsgraad

Graag vernam ik van de Minister of er voor Vlaan-
deren een inventaris bestaat betreffende de verzuring
van het leefmilieu, met een onderverdeling naar in-
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vloed op bodem, vegetatie, oppervlaktewateren en
materialen en dit eveneens opgesplitst naar SOZ,  NO,
en NH,-emissies.

Antwoord

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

Een studieproject genaamd EIVR (Emissie-inventaris
Vlaamse regio - RUG - IHE) dat loopt in mijn
opdracht, inventariseert systematisch alle gegevens
betreffende de emissies van luchtverontreinigende
stoffen in Vlaanderen. Deze inventaris maakt een
onderscheid tussen de verschillende bronnen (indus-
trie, verwarming, verkeer).

Hij is praktisch volledig voor NO, en SOz en de
mogelijkheid wordt onderzocht om ook inventarisa-
tie van NH3  emissies aan de opdracht toe te voe-
gen.

Deze gegevens worden aangewend in een comple-
mentair studieproject (Pollutietransport over Vlaan-
deren - IHE) dat de verspreiding en depositie van
deze stoffen op de bodem in Vlaanderen evalueert.
Een aantal ontwerpen van inventariserend onderzoek
betreffende de mogelijke effecten van de milieuverzu-
ring op de Vlaamse bodem en de vegetatie worden op
dit ogenblik op mijn kabinet onderzocht.
De effecten van de zure regen op kwetsbare opper-
vlaktewateren worden onderzocht op het Studiecen-
trum voor Kernenergie.

Mogelijke invloeden van de milieuverzuring op ma-
terialen worden in Vlaanderen thans nog niet onder-
zocht.

Vraag nr. 213
van 19 juni 1984
van de heer W. KUIJPERS

Vleesverwerkend bedrijf te Schaffen - Milieuhinder

Een vleesverwerkend bedrijf aan de Beringenlaan
104 A te Schaffen, dat over geen uitbatingsvergun-
ning beschikt en t.a.v. de uitbating negatief advies
ontving van het Diesters bestuurscollege (25.5.83) en
de Brabantse bestendige deputatie (17.11.1983) ver-
wekt heel wat geurhinder.

Daarnaast zijn u de lozingsovertredingen en sluik-
stortingen bekend. Op 13.7.1983 meldde u de omwo-
nenden dat u de zaak van nabij zou laten volgen en
op 2.8.1983 schreef het Diesters bestuurscollege dat
de betrokken PVBA haar uitbating diende stop te zet-
ten.

Graag vernam ik nu, vanuit leefmilieu-oogmerken,
wanneer een afdoende oplossing doorgevoerd zal
worden ?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid mee te delen dat bij besluit van de bestendige
deputatie van Brabant dd. 17 november 1983 de
exploitatievergunning geweigerd werd voor de be-
doelde inrichting.

Tegen dit besluit werd door de exploitant beroep aan-
getekend. Dit beroep is nog in onderzoek bij de admi-
nistratie, die eveneens eventuele overtredingen inza-
ke het lozen van afvalwater en het sluikstorten onder-
zoekt.

Op basis van het verslag van de administratie, dat ik
spoedig verwacht, zal ik over het ingestelde beroep
kortelings uitspraak doen. Inzake de eventuele exploi-
tatie van deze inrichting zonder vergunning. kan de
burgemeester in toepassing van artikel 22 van het
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming de
nodige dwangmaatregelen nemen.

Vraag nr. 214
van 19 juni 1984
van de heer P. TANT

Stortplaats te Kruishoutem - Verontreiniging van het
grondwater in de omgeving

Bij de aanleg van de E3 op het grondgebied van de
gemeente Kruishoutem werd. met het oog op de ver-
hoging van de bedding van de aan te leggen autosnel-
weg, op een aantal plaatsen aan zandwinning gedaan.
Op deze plaatsen zijn zich nadien kunstmatige vijvers
gaan vormen.

Voor een van de vijvers, gelegen op de grens met de
gemeente Waregem, werd begin 1976 door de eige-
naar een vergunning aangevraagd om aldaar een
stortplaats te mogen exploiteren voor industriële af-
val, huisvuil en afbraakmateriaal.

Het gemeentebestuur van Kruishoutem bracht hier-
omtrent een negatief advies uit. Bij besluit van 15
april 1977 werd door de bestendige deputatie van
Oost-Vlaanderen de vergunning geweigerd voor het
storten van huisvuil en industriële afval.

Na hoger beroep werd nadien, op 5 januari 1978 door
de toenmalige Minister van arbeid en tewerkstelling,
dan toch een vergunning uitgereikt voor het uitbaten
van een stortplaats, ook voor huisvuil en industriële
afval.

Einde 1982 was bedoelde put volgestort en werd de
stortplaats gesloten.

Vermits de stortplaats diende aangelegd in droge la-
gen. werd het grondwaterpeil gedurende de ganse uit-
batingsperiode kunstmatig laag gehouden, waardoor
van pollutie van het grondwater vooralsnog geen
sprake kon zijn.

Sinds de sluiting van het stort echter blijkt de kwali-
teit van het grondwater systematisch achteruit te
gaan, w a t  blijkt uit opeenvolgende drinkwateronder-
zoeken. Deze vaststelling dreigt vooreerst ernstig na-
deel te berokkenen aan de directe omwonenden die
aangewezen zijn op eigen waterwinning via een steen-
put of een boorput.

In functie van de volksgezondheid lijkt de aanleg van
de waterleiding aldaar de enige behoorlijke oplossing
te zijn. Gezien het echter gaat over een tamelijk afge-
legen gedeelte van de gemeente lopen de aanlegkosten
vrij hoog op. Bovendien dreigen de nabijgelegen
landbouwuitbatingen, ingeval zij moeten afzien van
eigen waterwinning, geconfronteerd te worden met
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ernstig rendementsverlies, gezien de hoog oplopende
prijs van het alsdan aan te kopen drinkwater.

Nopens dit complexe en dringende probleem hadden
wij graag van de geachte Gemeenschapsminister ver-
nomen.

1. Of de overheid die destijds de vergunning heeft
uitgereikt, eventueel samen met de uitbater, kun-
nen aangesproken worden voor alvast de lïnancië-
le gevolgen die uit de uitbating voortvloeien? Wij
bedoelen in de eerste plaats de kosten van de aan-
leg van de waterleiding, eventueel samen met de
meerkosten waarmee de omwonenden dreigen ge-
confronteerd te worden.

In elk geval lijkt het ons totaal onlogisch zowel
het gemeentebestuur als de omwonenden tegen
wil en dank op te zadelen met de bedoelde lïnan-
ciële gevolgen.

2. Welke stappen de Gemeenschapsminister denkt te
ondernemen ten einde de verantwoordelijkheid te
doen vaststellen voor de vervuiling van het
grondwater?

3. Welke maatregelen zullen worden genomen om
progressieve vervuiling van het grondwater in de
omgeving te voorkomen of te beperken?

Antwoord

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

1. De overheid kan normaliter niet aangesproken
worden voor schadevergoeding, tenzij er een fout
kan vastgesteld worden in haar hoofde met daar-
bij een vaststaande en persoonlijke schade tot ge-
volg.

In voorkomend geval moet ook het causaal ver-
band tussen de eventuele fout en de schade bewe-
zen worden.

Dit bewijs dient voor een rechtbank aangetoond
te worden. Anderzijds is de uitbater slechts aan-
sprakelijk indien kan aangetoond worden dat hij
de stortplaats niet uitbaatte overeenkomstig de
opgelegde vergunningsvoorwaarden.

2. De verontreiniging van het grondwater die op dit
ogenblik vastgesteld wordt in de omgeving van de
stortplaats, kan afkomstig zijn van :

a. het stort zelf;

b. de Zouwbeek;

c. de bemesting van landbouwgronden.

Ten einde de oorzaken duidelijk vast te stellen
worden volgende acties ondernomen :

a.

b.

boringen die de analyse van het grondwater
stroomopwaarts de grondwaterstroming zullen
toelaten; het Instituut voor Hygiëne en Epide-
miologie onderzoek t  deze  grondwatermon-
sters;

het maken van putten of sleuven in het stort-
terrein zelf ten einde verdachte afvalstoffen en
het percolatiewater te bemonsteren; het Stu-
diecentrum voor Kernenergie te Mol onder-
zoekt deze monsters in opdracht van de Open-

bare  Afva ls to f fenmaatschappi j  voor  het
Vlaamse Gewest;

3.

c. onderzoek naar de oorzaken van verontreini-
ging van de Zouwbeek; dit wordt uitgevoerd
door de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschap-
pij.

Op dit ogenblik zijn echter nog geen resultaten
bekend.
De aard en de omvang van de te treffen maatrege-
len hangt af van de resultaten die uit de acties sub.
2 zullen voortvloeien.

Vraag nr. 216
van 21 juni 1984
van de heer F. GEYSELINGS

Gemeente Olen  - Maatregelen  ter beteugeling  van
sluikstorting

Er wordt mij meegedeeld dat in de gemeente Olen,
meer bepaald OP de industrieweg tussen Oevel en
Olen, naast de autosnelweg aan sluikstorten van aller-
hande afval wordt gedaan. Er zou geen stortvergun-
ning afgegeven zijn.
Kan de Minister mij antwoorden op de volgende vra-
gen.
1. Bestaat er een stortvergunning om afval te storten

van welke aard dan ook op voornoemd terrein?
2. Werd een toelating gegeven voor het nivelleren

van dit terrein? Zo ja, wanneer?
3. Welke bestemming heeft dit terrein volgens het

gewestplan?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag, kan ik het geachte lid
meedelen wat volgt.
1 O Er bestaat geen vergunning tot storten op het ter

rein.
2” Door de Intercommunale voor Ontwikkeling van

de Kempen werd aan derden toelating gegeven
om het terrein op te hogen met puin.
Er bestaat geen officiële toelating tot niveauwijzi-
ging van het terrein.

3” Volgens het gewestplan is de bestemming van de
betrokken percelen ,, Industriegebied”.

Aangezien de vermelde activiteit werd uitgevoerd
zonder enige wettelijke toelating heeft de heer Burge-
meester van Olen  op 27 juni 1984 bij verordening
alle verdere stortactiviteiten verboden en de site ge-
sloten.

Vraag nr. 218
van 21 juni 1984
van de heer P. MATTHYS

Waterzuiveringsmaatschappijen - Samenstelling van
de directies

In het jaarverslag 1983 van de WZK (Waterzuiverings-
maatschappij van het Kustbekken) voorgelegd  aan
Algemene Vergadering van 9 april 1984, lees Ik dat de
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directie zou zijn samengesteld uit een directeur en
een eerste adviseur.

Nochtans vermeldt het KB van 9 april 1975 tot vast-
stelling van de Statuten van de Waterzuiveringsmaat-
schappij  van het Kustbekken, opgericht bij de wet
van 26 maart 1971 op de bescherming van de opper-
vlaktewateren tegen verontreiniging (BS 8 mei 1975)
in zijn Hoofdstuk III (Bestuur, Directie, Toezicht Af-
deling II - De Directeur) alleen de directeur.

In het Jaarverslag 1983 van de VWZ (Vlaamse Wa-
terzuiveringsmaatschappij) voorgelegd aan de Alge-
mene Vergadering van 26 juni 1984 lees ik dat de
directie eveneens samengesteld zou zijn uit een direc-
teur en een eerste adviseur.

Nochtans vermeldt het KB van 17 april 198 1 tot
vaststelling van de Statuten van de Vlaamse Water-
zuiveringsmaatschappij (BS 19 mei 198 1) in zijn
Hoofdstuk III (Bestuur, Directie, Toezicht Afdeling II
- De directeur) alleen de directeur.

Voor zover er geen statutenwijziging zou opgetreden
zijn, die me niet bekend is, lijkt me dat beide ,,direc-
ties” niet in overeenstemming zijn met de vigerende
wettelijkheid.

Mag ik u dan ook verzoeken me te antwoorden of de
directies van de VZW en de WZK nu al dan niet
bestaan uit de directeur alleen of uit de directeur en
de eerste adviseur?

Voor zover mij bekend, zijn er in de WZK en de
VZW verscheidene personeelsleden aanwezig van
rang 13 met de graad van directeur en die lid zijn van
de directieraad.

Is het dan niet exacter en ook wenselijker te spreken
van de directeur en van de directieraad?

Mag ik tevens vragen hoe het organiseren er uit ziet
van beide maatschappijen, met in het bijzonder de
bevoegdheidsomschrijving van de leden van de direc-
tieraad?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het geachte
lid mede te delen dat, overeenkomstig het artikel 13
van het koninklijk besluit van 9 april 1975, tot vast-
stelling van de statuten van de Waterzuiveringsmaat-
schappij  van het Kustbekken, opgericht bij de wet
van 26 maart 1971 op de bescherming van de opper-
vlaktewateren tegen verontreiniging, en het artikel 12
van het koninklijk besluit van 17 april 198 1, tot vast-
stelling van de statuten van de Vlaamse Waterzuive-
ringsmaatschappij, het tot de bevoegdheid van de
Raad van Beheer behoort, de diensten van de onder-
scheiden waterzuiveringsmaatschappijen te organise-
ren.

Sedert de oprichting van de Waterzuiveringsmaat-
schappij  van het Kustbekken en de Vlaamse Water-
zuiveringsmaatschappij, hebben de Raden van Be-
heer aangeduid dat de directie bestaat uit de directeur
en de eerste adviseur.

De directieraad van voornoemde maatschappijen, oe-
fent de bevoegdheden uit die haar krachtens het per-

soneelsstatuut zijn toegekend (voordracht bevorde-
ring, beoordeling, enz.).

Vraag nr. 221
van 27 juni 1984
van de heer A. LARIDON

Programmacommissie der Zeevisserijscholen - Ver-
tegen woordiging

Mag ik van de geachte Minister vernemen, nu de
Programmacommissie der Zeevisserijscholen is geïn-
stalleerd, hoeveel vertegenwoordigers deel uitmaken
van :

1) directies;
2) leraars technische vakken ;
3) leraars praktische vakken;
4) leraars bijzondere vakken ;
5) leraars algemene vakken ;
6) afgevaardigden der vakorganisaties;
7) afgevaardigden der syndicale organisaties;
8) afgevaardigden der politieke partijen;
9) afgevaardigden van de Minister.

Antwoord

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid mede te delen dat de gevraagde aantallen verte-
genwoordigers de volgende zijn :

3 directeurs :

2 leerkrachten algemene vakken;

1 leerkracht algemene vakken en technische vak-
ken;

4 afgevaardigden van vakorganisaties (werkgevers uit
de bedrijfssector);

4 afgevaardigden van syndicale organisatie (werkne-
mers uit de bedrijfssector).

De heer R. Vancraeynest, directeur-generaal van het
bestuur van het Zeewezen en de heer P. Berckx,
administrateur-generaal van de Administratie voor
onderwijs & permanente vorming, vertegenwoordi-
gen respectievelijk de heer Minister van verkeerswe-
zen en posterijen, telegrafie en telefonie, en de Ge-
meenschapsminister bevoegd voor onderwijs.

Vraag nr. 222
van 27 juni 1984
van de heer A. LARIDON,
Belgische Zeevisserijscholen - Samenstelling en wer-
king van de Programmacommissie

Zoals voorgeschreven werd de Programmacommissie
der Belgische Zeevisserijscholen opgericht.

Mag ik van de geachte Minister vernemen.

1) Hoe deze raad werd samengesteld? Waarom wer-
den bepaalde directies in deze groep opgenomen
en andere niet? Waarom werden bepaalde leraars
opgenomen en andere niet?
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2) Een antwoord te zoeken op mijn vroegere vragen
waarop de geachte Minister antwoordde dat de
Programmacommissie, die nu bestaat, deze zou
verwerken ?

3) Of de directies en het personeel der visserijscho-
len onmiddellijk zal op de hoogte gebracht wor-
den van de agendapunten en de besluiten van de
Programmacommissie ten einde een maximum
aan inspraak te bekomen zodat er geen verkeerde
technische interpretaties zouden genomen worden
door niet op de hoogte zijnde leden van de com-
missie?

4) Welke de plichten zijn van de leden van de Pro-
grammacommissie?

Antwoord

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

1) Deze raad werd samengesteld op basis van artikel
6, 9 4 van het besluit van de Vlaamse Executieven
van 28 juli 1983, betreffende de reorganisatie van
het lager secundair zeevisserijonderwijs. De in dit
artikel voorziene pariteit werd gerealiseerd tussen
enerzijds het onderwijs (1’ en 2’)  en anderzijds
het bedrijfsleven (3” en 4’).  Bij de vertegenwoor-
digers van het bedrijfsleven is er pariteit tussen
enerzijds werkgevers (3”) en werknemers (4’)  an-
derzijds. Binnen de sector onderwijs is er pariteit
tussen directies en personeel. Bovendien werden
directies en personeel zo gekozen dat elke school-
inrichting minstens éénmaal vertegenwoordigd is.
De personeelsleden werden aangeduid op voorstel
van de directies en inrichtende machten van de
scholen.

2) De door u gestelde vragen waarop geantwoord
werd dat de programmacommissie die zou ver-
werken, zullen aan de commissie overgemaakt
worden.

3) Daar alle schoolinrichtingen in de commissie ver-
tegenwoordigd zijn, ben ik van oordeel dat de
mogelijkheid tot het verstrekken van inlichtingen
in verband met de programmacommissie aan di-
recties en personeel in voldoende mate aanwezig
is.

4) De plichten van de leden zijn deze zoals voorzien
in art. 6, 5 4 van het Executieve besluit van 28 juli
1983.

Vraag nr. 225
van 27 juni 1984
van de heer F. GEYSELINGS

Illegale storting van vloeibaar afval in bodem -
Beteugeling

Er zijn verschillende vervuilingsbronnen die nog al-
tijd ongehinderd vloeibare afval illegaal in de bodem
lozen. Lokale, gewestelijke overheden en zelfs het
Kabinet van leefmilieu is hiervan op de hoogte en
laten vooralsnog begaan.

Hoe en wanneer zal de Minister deze onwettelijke
toestand definitief doen ophouden?

Antwoord

Gelet o p  de. onduidelijkheid van de vraag van het
geachte lid, is het mij onmogelijk er een precies ant-
woord op te geven.

In ieder geval hebben de bevoegde administraties de
opdracht alle illegale toestanden op te sporen en te
beteugelen en dit in toepassing van de vigerende wet-
ten en reglementen ter zake.

Vraag nr. 227
van 29 juni 1984
van de heer L. VANVELTHOVEN

Storten van afvalstoffen - Vergunning

Onlangs werd door de bestendige deputatie van Lim-
burg geen vergunning verleend aan een firma te
Houthalen voor het uitbaten van twee monostorten
in een zandgroeve gelegen Helchterbos te Houtha-
len.

In deze monostorten zouden enerzijds pyrietassen ge-
stort worden afkomstig van een chemisch bedrijf uit
Tessenderlo (goed voor ongeveer 120.000 ton per
jaar) en anderzijds vliegas (ongeveer 40.000 ton per
jaar) van de elektrische centrale van Winterslag
(Genk).

Graag vernam ik:

1. waar deze stoffen momenteel worden opgeslagen,
gestort of gedumpt;

2. wat er in de toekomst mee gebeuren zal.

Antwoord

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

De pvrietas, waarvan sprake, is afkomstig van de NV
Tessenderlo Chemie te Tessenderlo en wordt mo-
menteel tijdelijk gestockeerd  op de terreinen van Tes-
senderlo Chemie zelf. Voor het storten van de pyrie-
tas in kleiputten in Herselt is een aanvraagdossier
lopende.

De vliegas van de elektrische centrale van EBES te
Waterschei wordt waarschijnlijk bedoeld, inplaats
van te Winterslag.

Voorlopig wordt ongeveer alle vliegas van Waterschei
gerecupereerd in de bouwnijverheid. Voor de niet-
recupereerbare hoeveelheden wordt nu beroep gedaan

op een stortplaats voor vliegas te Mol.

Voor de toekomst wordt uitgekeken naar een stort-
plaats voor vliegas te Genk waar zowel de vliegas van
Waterschei als de toekomstige vliegas van Langerlo
zullen worden gestort.

Voor een deel van de vliegas van Waterschei  wordt
verwacht deze te kunnen storten OP de steenberg  van
de mijn van Waterschei, gemengd met mijnbouwaf-
val.

De puzzolaan-eigenschappen van vliegas garanderen

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

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

Vraag nr. 183
van 10 mei 1984
van de heer F. GEYSELINGS

Bedrijven in de Gentse kanaalzone  - Afvalstoffen

Kan mij een antwoord verstrekt worden op de vol-
gende vragen :

1. Welke bedrijven in de Gentse kanaalzone produ-
ceren afval en wat is de aard, de samenstelling en
de hoeveelheden hiervan?

2. Hoeveel procent vertegenwoordigen deze afval-
stoffen in de totale produktie van het Vlaamse
land?

3. Wat gebeurt er met dit afval in de Gentse kanaal-
zone en de andere industriegebieden op dit ogen-
blik?

4. Welke maatregelen voorziet u in de toekomst
voor wat de veilige eliminatie hiervan betreft’?

Antwoord

1. In het raam van de verplichte melding van de
geproduceerde afvalstoffen werd een volledig ge-
gevensbestand opgebouwd.

Bij het verwerven van deze gegevens wordt het
vertrouwelijk karakter ervan gewaarborgd.

2. De in Oost-Vlaanderen geproduceerde afval ver-
tegenwoordigt 20% van de geproduceerde indus-
triële afvalstoffen in Vlaanderen (monoafvalstof-
fen niet inbegrepen).

3. Momenteel wordt deze afval gestockeerd op eigen
terrein tijdelijk of definitief (monostorten), afge-
voerd naar een aantal industriële stortplaatsen ge-
spreid over Vlaanderen. uitgevoerd naar het bui-
tenland of gerecupereerd (glas, papier, kunststof-
fen. metalen. . ..).

De OVAM overweegt om in de Gentse Kanaalzone
een klasse 1-stortplaats in te richten en uit te baten.
Dit stort zal alle garanties bieden op milieuhygiënisch
vlak, ook op langere termijn (ondoordringbare folie,
drainage, controleputten enz.).

Vraag nr. 186
van 14 mei 1984
van de heer L. KELCHTERMANS

Vlaamse Gewest - Waterzuiveringsprogramma

Het algemeen waterzuiveringsprogramma voor het
Vlaamse Gewest ligt thans ter inzage van de bevol-
king en is voor advies voorgelegd aan de colleges van
burgemeester en schepenen der gemeenten.

De documenten voor niveau 1 en 2 waren volledig
opgesteld en bezorgd aan de betrokken diensten.

Voor het niveau 3 (detailprogramma) waren alleen de
programma’s klaar voor een 5-tal gebieden. Voor
Limburg was dit de gemeente Lommel.

Mag ik de geachte Minister vragen.

Wanneer de detailprogramma’s en ook de beleids-
lijnen voor de waterzuivering in Limburg zullen
bekend gemaakt worden?

Welke is de timing in de bouw van de waterzui-
veringsstations in de provincie Limburg, in de
eerstvolgende tien jaar?

Welke maatregelen zijn reeds genomen of gepland
opdat de waterzuiverheid in de grensoverschrij-
dende waterlopen voor Limburg zou voldoen aan
de richtlijnen van de EEG over de kwaliteit waar-
aan oppervlaktewaters moeten voldoen om er
drinkbaar water van te maken (16.6.1975)  om het
toe te laten als zwemwater (8.12.1975) of om er
vissen in te laten leven (18.7.1978)?

Antwoord

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

Door het opstellen van het Algemeen Waterzuive-
ringsprogramma (AWP) voor het Vlaamse Gewest,
zullen in de toekomst alle waterzuiveringsinfrastruc-
tuurwerken geprogrammeerd worden binnen de
krachtlijnen van dit AWP.

Vooral op basis van de AWP-niveau 2 documenten
worden per hydrografisch bekken die gebieden aange-
duid die prioritair zullen worden behandeld.

Deze prioriteiten worden daarenboven bepaald in
functie van :
- optimalisatie en rendabilisatie van de bestaande

infrastructuur

- bescherming van de drinkwaterwinningsgebieden
- saneren van een lokale en grote hinder voor de

bevolking.

De investeringsprogramma’s die de waterzuiverings-
maatschappijen jaarlijks uitwerken moeten derhalve
inspelen op de behoeften en mogelijkheden van het
ogenblik.

Zo is het duidelijk dat meerjarenprogramma’s die
zich uitstrekken over een periode van meer dan drie à
vijf jaar weinig zin hebben omdat enerzijds de toe-
stand zelf grondig kan gewijzigd zijn en anderzijds
omdat de technische en/of financiële middelen kun-
nen geëvolueerd zijn.

Meer bepaald voor de provincie Limburg, die be-
hoort tot de hydrografische bekkens van de Nete,
Demer en Maas wordt in het programma van de
eerstvolgende jaren de bouw weerhouden van afval-
waterzuiveringsstations voor de gemeenten Tongeren,
Hasselt, Maasmechelen, Ham, Bilzen, Sint-Truiden,
Lommel (uitbreiding) en Genk (uitbreiding).

Wat het laatste deel van de vraag betreft, kan ik het
volgende mededelen.

In het Staatsblad van 10 april 11. werden de konink-
lijke besluiten van 17  februari 1984 gepubliceerd
waarmee de algmene immissienormen werden vast-



754

-
Vlaamse Raad _ Vragen en Antwoorden - Nr. 19 - 1 augustus 1984

gesteld van oppervlaktewateren die bestemd zijn
voor zwemwater en schelpdierwater.
In overleg met mijn collega’s van de andere gewesten,
werk ik momenteel aan de nodige uitvoeringsbeslui-
ten om deze normen binnen het Vlaamse Gewest van
kracht te maken.
Uiteraard zullen de investeringsprogramma’s voor
waterzuivering in gans het land zodanig moeten wor-
den opgesteld dat aan deze normen op de kortst
mogelijke termijn kan worden voldaan.

Vraag nr. 189
van 15 mei 1984
van de heer J. DE MOL

MER-studie - Spaarbekken Blankaart II

In Diksmuide wordt een nieuw waterspaarbekken
van 50 à 100 ha gepland. Verschillende aspecten zijn
met de planning en uitwerking van dit kunstwerk ver-
bonden. Het lijkt dan ook noodzakelijk dat onder-
meer landbouwkundige en ecologische aspecten, tech-
nische en economische motieven, landschappelijke
overwegingen, vooraf duidelijk gekend zijn.
Het lijkt dan ook voor de hand liggend dat een MER-
studie zou worden uitgevoerd.
1. In welk stadium bevinden zich de plannen voor

het spaarbekken Blankaart II?
2. Hoeveel ha zijn voor de aanleg van dit kunstwerk

voorzien?
Welke is de geraamde kostprijs?

3. U stelde in diverse antwoorden dat de mogelijke
gevolgen voor het milieu zullen onderzocht wor-
den. Wat is de stand van dit onderzoek?

4. Enkel een MER-studie kan de diverse gevolgen
voor het milieu sensu lato evalueren. Bent u van
plan om een MER-studie voor dit spaarbekken te
laten uitvoeren? Zo ja, wat is de stand van dit
onderzoek? Zo neen, waarom lijkt volgens u een
MER-studie niet aangewezen?

Antwoord

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

2)

3)

4)

Er bestaan plannen om te Diksmuide het be-
staande wazterproduktiecentrm ,, De Blankaart”
uit te breiden met een tweede spaarbekken.
Op het ogenblik worden de verschillende moge-
lijkheden onderzocht voor de inplanting van dit
spaarbekken.
Een cijfer voor de benodigde grondinname is nog
niet beschikbaar, gezien nog moet beslist worden
waar en op welke manier een dergelijk spaarbek-
ken kan gerealiseerd worden.
Voorlopig wordt het kunstwerk geraamd op 1 mil-
jard F.
Er is opdracht gegeven om bij elke mogelijke
inplanting van een spaarbekken de gevolgen op
landbouwkundig en ecologisch vlak te evalueren.
De studies, die op het ogenblik worden uitgevoerd
hebben de bedoeling alle mogelijke alternatieven

te onderzoeken, en dit in een zo ruim mogelijke
contecst. Een onafhankelijke instantie zal belast
worden met de evaluatie van deze gegevens.

Vraag nr. 193
van 17 mei 1984
van de heer F. GEYSELINGS

Kleine Nete te Kessel - Maatregelen tegen Vissterfte

Zondagnamiddag (6/5/1984)  stelde ik met eigen ogen
vast dat er te Kessel in de Kleine Nete vele honder-
den kleine en grotere vissen levensloos aan de opper-
vlakte dreven. Het water van de Kleine Nete ver-
spreidde een rioolgeur, was zeer troebel en tevens
bedekt met olieafval. Tientallen meeuwen deden zich
flink te goed aan de dode vissen. Alzo zag ik nog-
maals hoe de mens zichzelf en zijn leefmilieu met al
wat er in leeft, vergiftigt.
Kan de geachte Minister mij zeggen of hij kennis
heeft van dit voorval?
Kan een onderzoek ingesteld worden en mij de uit-
slag hiervan worden meegedeeld?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid mee-
delen wat volgt.
Bij de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij werd
omtrent de door u genoemde verontreiniging van de
Kleine Nete te Kessel geen klacht ingediend, zodat
geen onmiddellijke maatregelen tegen de mogelijke
verontreiniger konden getroffen worden.
De buitendienst Herentals van de Vlaamse Waterzui-
veringsmaatschappij werd echter wel via het parket
van de procureur des Konings te Mechelen in het
bezit gesteld van een afschrift van een proces verbaal,
opgesteld door de Rijkswacht te Lier op 6 mei 1984
en dit naar aanleiding van een massale vissterfte in
de Kleine Nete te Lier.
Ten gevolge van voormelde kennisgeving wordt op
dit ogenblik door de Vlaamse Waterzuiveringsmaat-
schappij  een onderzoek ingesteld met het oog op de
vaststelling van de verantwoordelijke voor de lo-
zing.
Zodra over meer gegevens kan worden beschikt in
verband met genoemde aangelegenheid zal ik u hier-
van op de hoogte brengen.

Vraag nr. 194
van 17 mei 1984
van de heer F. GEYSELINGS

Afvallozingen  door ziekenhuizen - Bescherming
kwaliteit van de oppervlaktewateren

Kan de Minister mij antwoorden OP de volgende  vra-
gen.
1. Hoeveel ziekenhuizen lozen hun afval in de Op-

pervlaktewateren :
a. rechtstreeks, zonder voorzuiver ing
b. na voorzuivering?
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2.

3.

4.

Hoeveel ziekenhuizen handelen dienaangaande
niet conform met de geldende wetten?

Weddetoelagen voor sportfìmctionarissen  - Toepas-
sing op privé-zwembaden

Wat doet de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschap-
pij om aan de niet voorgezuiverde afvallozingen
van ziekenhuizen een definitief einde te maken?

Bestaat er een samenwerking met het Ministerie
van gezondheidsbeleid om dit probleem grondig
aan te pakken?

In ontkennend geval, waarom niet?

In bevestigend geval, sinds wanneer en met welke
resultaten?

Gaarne vernam ik van de geachte Minister of het
decreet van 1 juni 1983 betreffende de toekenning
van weddetoelagen voor sportfunctionarissen zo
moeten worden geïnterpreteerd dat de gemeente over
een zwembad moet beschikken om in aanmerking te
kunnen komen voor de toekenning van weddetoela-
gen voor sportfunctionarissen. Wat indien er een pri-
vé-zwembad voorhanden is in de gemeente waardoor
de zwembehoeften eveneens optimaal ingelost wor-
den? Sommigen leiden uit dit decreet af dat de ge-
meente in dat geval dit zwembad volledig moet afhu-
ren. Is dit zo? In voorkomend geval, wordt er dan
geen afbouw van de samenwerking tussen privé-ini-
tiatief en overheid beoogd of bewerkstelligd? Hoe is
dit in deze tijd te verantwoorden? Wordt de betoela-
ging van een sportfunctionaris in bovengestelde zin
geïnterpreteerd?

Antwoord

In antwoord op de door het geachte lid gestelde vra-
gen kan ik hem het volgende mededelen.

1.

2.

3.

4.

II.

K.

Volgens de gegevens beschikbaar bij de waterzui-
veringsmaatschappijen zijn er in het Vlaamse Ge-
west 166 ziekenhuizen die op oppervlaktewater
lozen.

Van zes ziekenhuizen is bekend dat zij beschikken
over een voorzuiveringsinstallatie.

Een lozingsvergunning werd afgeleverd aan 37
ziekenhuizen. Voor 15 andere is momenteel de
procedure in verband met de aflevering van de
vergunning lopende.

Zoals voor alle andere afvalwaterlozingen oefent
de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij ook in
de sector van de ziekenhuizen controle uit op de
naleving van de lozingsvoorwaarden.

Door de bijzondere wet van 8 augustus 1980 op
de hervorming der instellingen is de nationale
overheid (Minister van volksgezondheid en leef-
milieu) bevoegd gebleven inzake het vaststellen
van de algemene en sectoriële lozingsvoorwaar-
den. Met deze opdracht is een nationale werk-
groep geïnstalleerd waarin de gewesten zijn verte-
genwoordigd. Ook de afgevaardigde van iedere
sector wordt bij deze werkzaamheden betrokken.

Voor de sector van de ziekenhuizen werden tot op
heden nog geen sectoriële lozingsvoorwaarden op-
gesteld. Dit betekent dat elke lozingsaanvraag af-
zonderlijk wordt onderzocht en dat de lozings-
voorwaarden worden vastgelegd op basis van de
algemene voorwaarden en de bijzondere voor-
waarden. Met betrekking tot deze bijzondere
voorwaarden is bij de waterzuiveringsmaatschap-
pijen een interne richtlijn van kracht.

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

POMA
VICE-VOORZITTER VAN DE VLAAMSE
EXECUTIEVE
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR

Vraag nr. 264
van 24 mei 1984
van de heer T. KELCHTERMANS

Voorlopig antwoord

Omwille van het omslachtig karakter van de gestelde
vraag vergat het antwoord een aantal opzoekingen die
enige tijd in beslag nemen.

Binnen de kortst mogelijke tijd zal een passend ant-
woord aan het geachte lid gegeven worden.

Teneinde een volledig en correct antwoord te kunnen
geven op de gestelde vragen verzoek ik het geachte lid
evenwel de volgende bijkomende inlichtingen te ver-
schaffen.

1. Het geachte lid vermeldt dat een gemeente over
een zwembad moet ,, beschikken”. Het gelieve het
geachte lid mij de juiste betekenis te geven van de
,,beschikking” in functie van de gestelde vragen.

2. Bij de vraagstelling over het voorhanden zijn van
een privé-zwembad in de gemeente, gelieve het
geachte lid mij te willen mededelen of dit privé-
zwembad gelegen is in de gemeente zelf die de
weddetoelagen voor de sportfunctionaris(sen)  aan-
vraagt of in een naburige gemeente.

Vraag nr. 267
van 4 juni 1984
van de heer C. DE CLERCQ

Propaganda-activiteiten voor de sport en lichamelijke
opvoeding - Subsidiëring in 1982 en 1983

Op basis van het KB van 28 april 1965 tot regeling
van de toekenning van de toelagen voor de activitei-
ten die de propaganda ten gunste van de lichamelijke
opvoeding en de sport dienen, worden toelagen ver-
leend zowel op nationaal (art. 1, 1”) als op internatio-
naal (art. 1, 2’) plan.

Mag ik voor de jaren 1982 en 1983 vernemen welke
toelagen voor propaganda-activiteiten werden ver-
leend en aan welke instanties of inrichters.

Voorlopig antwoord

Gelet op de omvangrijkheid van de gestelde vraag
kan er momenteel moeilijk een volledig antwoord
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gegeven worden. Na een aantal opzoekingen die enige
tijd in beslag nemen zal een passend antwoord zo
vlug mogelijk aan het geachte lid nagestuurd wor-
den.

Vraag nr. 281
van 15 juni 1984
van de heer W. SEEUWS

Adviesorganen - Publikatie in het Belgisch Staats-
blad van oprichtingsbesluit, samenstelling van de or-
ganen

Met betrekking tot de adviesorganen die onder uw
bevoegdheid ressorteren, nl. :

1. onderwijs en permanente vorming
- Hoge Raad voor Studietoelagen
- Hoge Raad voor Volksontwikkeling
- Nederlandstalig Nationaal C e n t r u m  v o o r

Openbare Bibliotheken
- Hoge Raad voor de Openbare Bibliotheken
- College van Advies inzake Nederlandstalige

Culture Centra
- Hoge Raad voor Samenlevingsopbouw
- Raad van de Niet-openbare Radio’s
- Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap
- Koninklijke Commissie voor Volkskunde
- Vlaamse Hoge Raad voor de Riviervisserij
- Adviescommissie voor het Secundair Onder-

wijs in de Plastische Kunsten
- Adviescommissie voor het Secundiar Muziek-

onderwijs
- C o m m i s s i e  v a n  A d v i e s  i n z a k e  N e d e r -

landstalige Culturele Centra

2. kunst en toerisme
-

-

-
-

-
-

-
-
-
-
-

Comité van Advies inzake Toerisme voor de
Nederlandse Cultuurgemeenschap
Technisch Comité van de Reisbureaus
Gemengde Commissie van Beroep voor het
Hotelwezen
Raad van Advies voor de Toneelkunst
Commissie van Advies ter Bevordering van de
Nederlandse Letterkunde in België
Commissie voor het Boek
Commissie van Advies voor de Beeldende
Kunst
Raad voor Taaladvies
Hoge Raad voor de Nederlandse Filmcultuur
Selectiecommissie voor Culturele Films
Raad van Advies voor Musea
Adviescommissie voor de toekenning van de
prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor ver-
taling van Nederlandse letterkunde

3. sport en openluchtrecreatie
- Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding,

de Sport en het Openluchtleven

had ik graag de volgende inlichtingen bekomen
nl. :

1. datum van het oprichtingsbesluit of decreet en
de publikaties in het Belgisch Staatsblad;

2. de wijze waarop deze organen werden samen-
gesteld;

3. de huidige samenstelling nl. naam, adres func-
tie en in welke hoedanigheid ze er lid van
zijn.

Voorlopig antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid
mededelen dat de administratie werd uitgenodigd on-
middellijk de nodige  inlichtingen te verzamelen ten-
einde hem een ZO volledig mogelijk antwoord te ver-
strekken.

P. AKKERMANS
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN RUIMT&
LIJKE ORDENING, LANDINRICHTING EN
NATUURBEHOUD

Vraag nr. 176
van 4 juli 1984
van de heer J. GABRIELS

Openbare werken in Limburg - Bouwvergunningen

Uit goed ingelichte bron heb ik vernomen dat er voor
de provincie Limburg nog heel wat openbare werken
op het programma staan waarvan de dossiers in orde
zijn (technisch) en waarvoor er kredieten beschikbaar
zijn.

De aanbestedingen zouden echter niet kunnen plaats-
vinden omdat uw departement nog geen bouwver-
gunningen heeft gegeven.

Kan de Minister het voorgaande bevestigen?

Zo ja, over welke openbare werken gaat het hier?

Tegen wanneer mogen deze bouwvergunningen ver-
wacht worden?

Voorlopig antwoord

Gevolggevend aan zijn parlementaire vraag kan ik
het geachte lid mededelen dat navraag wordt gedaan
bij AROL omtrent het voorgelegd probleem.

Van zohaast  de nodige gegevens me zijn overge-
maakt, zal ik inhoudelijk antwoord kunnen verstrek-
ken.

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

Vraag nr. 223
van 27 juni 1984
van de heer A. LARIDON

Belgisch zeevisserijonderwijs - Toepassing van de wet
van 16 juni 1970 in de afdeling motoren

Sedert  de wet van 16 juni 1970  betreffende de meet-
eenheden, meetstandaarden en de meetwerktuigen, en
de goedkeuring der SI-richtlijnen op 18 oktober 1971
door de Raad van Europese Gemeenschappen, werd
het internationaal stelsel van eenheden voorgeschre-
ven. In de Belgische Zeevisserijscholen hebben
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leerkrachten die zichzelf bijschoolden zich onmiddel-
lijk aangepast.

Mag ik van de geachte Minister vernemen.

1) Waarom het voorlopig lessenplan voor de afde-
ling motoren in de visserijscholen niet opgesteld
werd met de nieuwe eenheden zoals wettelijk
voorgeschreven is?

2) Waarop de nieuwe Programmacommissie zich
steunt om u in verband hiermee niet in te lichten
of zelf over te gaan tot het in orde brengen van
deze programma’s waarop zeer binnenkort de
leerkrachten en examencommissies der visserij-
scholen zich zullen moeten steunen?

Voorlopig antwoord

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

Een definitief antwoord zal later verstrekt worden.

Vraag nr. 224
van 27 juni 1984
van de heer R. WTNDELS

Toekenning van studietoelagen voor het hoger ondcr-
wijs - Kinderen ten laste van een andere natuurlijke
persoon  dan h u n  ouders

Het besluit van 13 juli 1983 van de Vlaamse Execu-
tieve regelt de toekenning van studietoelagen voor
het hoger onderwijs.

Krachtens artikel 1, 5 1-4’ van voormeld besluit, kan
de aanvraag van de kandidaat slechts aanvaard wor-
den op voorwaarde dat hij ingevolge een rechterlijke
uitspraak of van het Jeugdbeschermingscomité ten
laste is van een andere natuurlijke persoon dan de
ouders of één van de ouders.

Nu zijn mij talrijke gevallen bekend van kinderen die
sinds kort na hun geboorte wat opvoeding en kosten
van inwoon betreffen, steeds ten laste waren van an-
dere personen, meestal de grootouders en waarvoor
deze laatsten steeds een studietoelage en kinderbijslag
hebben ontvangen.

Een attest van de rechtbank of jeugdbeschermingsco-
mité hebben die mensen niet en zij worden zo auto-
matisch uitgesloten van studietoelage, hoewel betrok-
ken studenten volledig ten hunne laste zijn.

Ik meen dat het niet de bedoeling van de wetgever
was deze mensen uit te sluiten, doch werkelijke mis-
bruiken tegen te gaan, en zou de heer Minister dan
ook danken mocht hij mij kunnen meedelen wat in

dergelijke gevallen dient gedaan om toch voor studie-
toelagen in aanmerking te komen.

Voorlopig antwoord

Het probleem opgeworpen door het geachte lid wordt
onderzocht. Zodra ter zake een beslissing valt, zal ik
deze onverwijld ter kennis brengen.

Vraag nr. 226
van 27 juni 1984
van de heer F. GEYSELINGS

Kwalitietsverbetering van het oppervlaktewater -
Maat regelen

Kan de Minister mij antwoorden op de volgende vra-
gen ?

1)

2)

3)

4)

De verontreiniging, afkomstig van de industrie,
ligt belangrijk hoog en is meestal groter dan deze
van de bevolking.

Hoe is zulks ná ruim tien jaar waterbeleid te ver-
klaren en welke maatregelen zult u treffen om tot
betere resultaten te komen?

Om tot een kwaliteitsverbetering van het opper-
vlaktewater te komen, is het volgens u niet vol-
doende om zuiveringsinstallaties te bouwen.

Welke zijn dan volgens u de noodzakelijke aan-
vullende maatregelen die tot het gewenste resul-
taat moeten leiden?

In welk ritme ziet u de aanbouw van waterzuive-
ringsstations en de rendementsverhoging van de
bestaande onderbenutte waterzuiveringsstations
om uw verwachtingen in te lossen?

Hebt u andere dan de huidige toegepaste zuive-
ringsprocédés in petto om afvalwaters efficiënter
te reinigen? Zo ja, dewelke?

Voorlopig antwoord

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

Een definitief antwoord zal later verstrekt worden.

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

Nihil.


