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

A. Vragen waarop werd geantwoord binnen de regle-
mentaire termijn (R.v.O. art. 69, 3 en 4)

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

Vragen nrs. 65, 6, 36, 29, 200, 163, 65, 35, 211
van 21 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

respectievelijk tot

de heer G. GEENS, Voorzitter van de Vlaamse Exe-
cutieve, Gemeenschapsminister van Economie en
Werkgelegenheid ;

de heer L. WALTNIEL, Vice-Voorzitter van de
Vlaamse Executieve, Gemeenschapsminister van Fi-
nanciën en Begroting ;

mevrouw R. STEYAERT, Gemeenschapsminister van
Gezin en Welzijnszorg ;

de heer P. AKKERMANS, Gemeenschapsminister
van Huisvesting ;

de heer J. LENSSENS, Gemeenschapsminister van
Volksgezondheid en Leefmilieu ;

de heer J. PEDE, Gemeenschapsminister van Binnen-
landse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening ;

de heer T. KELCHTERMANS, Gemeenschapsminis-
ter van Onderwijs en Vorming ;

de heer P. DEPREZ, Gemeenschapsminister van Ex-
terne Betrekkingen ;

de heer P. DEWAEL, Gemeenschapsminister van
Cultuur

.
Reconversie- en expansieplan Limburg - Uitvoering

Op 29 april 1987 werd in het Kasteel van Ham te
Steenokkerzeel  een gemeenschappelijke verklaring on-
dertekend in verband met de reconversie en expansie
van de provincie Limburg.

Eén artikel van deze gemeenschappelijke verklaring
legt  de partijen een aantal verbintenissen op ten aan-
zien van de werkgelegenheid in Limburg.

wij veronderstellen dat deze ondertekening geen vrij-
blijvende verbintenis is, maar duidelijk gedragen zal
worden door specifieke maatregelen vanwege uw de-
partement.

Graag had ik in dit verband een antwoord vernomen
o p  de volgende vragen.

1. Wat is de juiste omvang van uw verbintenis inzake

een gemeenschappelijke verklaring in verband met
de reconversie en expansie van Limburg ?

2. Welke concrete maatregelen stelt u op korte, half-
lange en lange termijn voor in verband met de re-
conversie en expansie van Limburg ?

3. Welke financiële middelen worden vooropgesteld
om een extra inhaalbeweging tot stand te brengen
via uw departement ten aanzien van de expansie en
reconversie van Limburg ?

Gecoördineerd antwoord

Voor het antwoord op de vragen gesteld door het
geachte lid verwijs ik naar mijn antwoord op de parle-
mentaire vraag nr. 69 van hetzelfde lid.

Vraag nr. 68
van 21 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

Toekomstcontract voor Limburg - Overleg met alle
Limburgse politieke partijen

Tijdens de TV-uitzending op 29 april 1987 werd naar
aanleiding van het ondertekenen van het zogenaamde
toekomstcontract voor Limburg door de journalist aan
u de vraag gesteld op welke wijze de Volksunie zou
betrokken worden bij de uitvoering van het toekomst-
contract in Limburg ?

Uw antwoord was : ,,Ik kan niets doen met mensen
die steeds alles afbreken.“.

Graag had ik van de Minister vernomen :

1. is het logisch dat de derde grootste partij in Limburg
zonder meer van elk overleg uitgesloten kan worden
in verband met een gezamenlijke opdracht inzake
reconversie en expansie in Limburg ?

2. Waarop is de uitspraak gestoeld dat de Volksunie
alleen mensen in haar midden bevat die steeds alles
afbreken ? Op basis van welke feiten kan de Voor-
zitter van de Vlaamse Executieve dergelijke uitspra-
ken doen ?

3. Is tijdens de voorbereidende vergaderingen in ver-
band met het afsluiten van de gezamenlijke verkla-
ring door de gouverneur van Limburg duidelijk ge-
vraagd en gesteld dat alle Limburgse politieke par-
tijen bij dit overleg moeten betrokken worden ?
Welke stappen denkt de Minister alsnog te onderne-
men om dit tot stand te brengen ?

Antwoord

In antwoord op de vragen gesteld door het geachte lid
heb ik de eer volgende gegevens te verstrekken.

1. Het overleg dat ter zake onder de verantwoordelijk-
heid en de leiding van de Vlaamse Executieve wordt
georganiseerd vloeit voort uit de artikelen 4, 5 en
6 van de gemeenschappelijke verklaring van diverse
overheden inzake de reconversie en expansie van
Limburg. Deze verklaring is tot stand gekomen tus-
sen de Vlaamse Executieve, het Ministercomité van
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2.

3.

de nationale sectoren in het Vlaamse Gewest, de
Europese Commissie en de Limburgse overheid en
betreft niet een verbintenis en een overleg tussen
de diverse politieke partijen.

Ik verwijs naar mijn antwoord op de interpellatie
van de heer H. Schiltz in de Vlaamse Raad op 30
april 1987 over dezelfde aangelegenheid.

In zijn brief van 24 april 1987 houdende verslag van
de besprekingen in de diverse instanties van de pro-
vincie Limburg over het ontwerp van gemeenschap-
pelijke verklaring van diverse overheden over de
reconversie en expansie van de provincie Limburg
stelt de heer Gouverneur :

,,Naast de voorgestelde tekstwijzigingen werd door
de politieke partijen uit de Provincieraad de wens
uitgedrukt dat hun fractieleiders eveneens zouden
betrokken worden bij het jaarlijks overleg waarvan
sprake in artikel 8 van het ontwerp.”

Gelet op het antwoord op deel 1 van deze vraag
meen ik evenwel dat deze wens niet kan vervuld
worden.

Vragen nrs.0 69, 8, 39, 31, 207, 168, 68, 37, 215
van 25 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

respectievelijk tot

de heer G. GEENS, Voorzitter van de Vlaamse Exe-
cutieve, Gemeenschapsminister van Economie en
Werkgelegenheid ;

de heer L. WALTNIEL, Vice-Voorzitter van de
Vlaamse Executieve, Gemeenschapsminister van Fi-
nanciën en Begroting ;

mevrouw R. STEYAERT, Gemeenschapsminister van
Gezin en Welzijnszorg ;

de heer P. AKKERMANS, Gemeenschapsminister
van Huisvesting ;

de heer J. LENSSENS, Gemeenschapsminister van
Volksgezondheid en Leefmilieu ;

de heer J. PEDE, Gemeenschapsminister van Binnen-
landse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening ;

de heer T. KELCHTERMANS, Gemeenschapsminis-
ter van Onderwijs en Vorming ;

de heer P. DEPREZ, Gemeenschapsminister van Ex-
terne Betrekkingen ;

de heer P. DEWAEL, Gemeenschapsminister van
Cultuur

Toekomstcontract inzake reconversie Limburg - Maat-
regelen

Op 29 april jongstleden ondertekenden de Vlaamse
Executieve, de nationale Regering en de Provincie
Limburg het zogenaamde Toekomstcontract Limburg.
Met dit Toekomstcontract engageren de vier partijen
zich om in de komende 10 jaar de werkloosheid in de

provincie Limburg terug te dringen tot het gemiddelde
van de andere Vlaamse regio’s. Volgens de berekenin-
gen van de GOM-Limburg houdt dit in dat er circa
35.000 nieuwe banen in Limburg moeten worden ge-
creërd. In dit verband wenste ik van de Gemeenschaps-
minister het volgende te vernemen :

Werd de Gemeenschapsminister voor de onderteke-
ning van het Toekomstcontract geraadpleegd over
de eventuele maatregelen die kunnen genomen wor-
den om de doelstelling van dit contract te verwezen-
lijken.

Staat de Gemeenschapsminister achter de doelstel-
ling van het Toekomstcontract, namelijk de creatie
van 35.000 nieuwe arbeidsplaatsen in Limburg bin-
nen een periode van 10 jaar.

Heeft de Gemeenschapsminister tot dusver maatre-
gelen genomen die bijdragen tot de verwezenlijking
van deze doelstelling. Welke maatregelen ? Hoeveel
arbeidsplaatsen zijn hiermee gemoeid ?

Worden voor dit of volgende jaren maatregelen in
het vooruitzicht gesteld of voorbereid waardoor
wordt bijgedragen tot de rechtstreekse of onrecht-
streekse creatie van bijkomende werkgelegenheid
in de provincie Limburg ? Welke ?

Gecoördineerd antwoord

In
lid

antwoord
volgende

op zijn vragen heb ik de
gegevens te verstrekken.

eer het geachte

1 en 2.

3 en 4

Het ontwerp van ,,Gemeenschappelijke verkla-
ring van de overheid van de provincie Lim-
burg, de Vlaamse Executieve, het Ministerco-
mité van de nationale sectoren en het Vlaamse
Gewest en de Europese Commissie inzake de
reconversie en expansie van de provincie Lim-
burg” werd door de ondertekende partijen
goedgekeurd.

Voor de Vlaamse Executieve gebeurde dit o p
de bijeenkomst van 29 april 1987. Wat de doel-
stelling van de verklaring betreft heeft de
Vlaamse Executieve bevestigd dat deze - wat
haar betreft - als volgt dient geïnterpreteerd :
zo snel mogelijk en ten laatste binnen de tien
jaar de volledige werkloosheid in Limburg te-
rugbrengen tot het niveau van het gemiddelde
van de rest van Vlaanderen.

De maatregelen die de diverse leden van de
Vlaamse Executieve ter zake zullen nemen of
genomen hebben zijn opgenomen in het alge-
meen kader van het reconversie- en expansie-
beleid dat op 4 februari 1987 door de Vlaamse
Executieve werd goedgekeurd.

Vraag nr. 74
van 9 juni 1987
van de heer 0. VAN OOTEGHEM

Vlaamse Gemeenschap - Sociale Dienst voor Ambte-
naren

Mag ik de geachte Voorzitter verzoeken mij volgende
inlichtingen te verstrekken.
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1. Sinds wanneer is er een Sociale Dienst ten behoeve ernstig meent met de tewerkstelling en de beroepsop-
van de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap ? leiding.

2. Hoeveel krediet is voor die dienst ter beschikking
per jaar ?

3. Hoeveel is van dat krediet effectief gebruikt en voor
welke soort tussenkomst ?

Mogen wij van de Minister vernemen wanneer hij aan
de VDAB de opdracht zal geven om te vergaderen
zodanig dat de Vlaamse belangen gevrijwaard blijven
en de werkelijke regionalisering, zoals wettelijk voor-
zien ingevolge de staatshervorming van 1980, wordt
uitgevoerd ?

Antwoord
Antwoord

1n antwoord op zijn voormelde vraag heb ik de eer het
geachte lid volgende inlichtingen mee te delen.

1. Bij besluit van de Vlaamse Executieve van 19 sep-
tember 1984 werd bij het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap een Sociale Dienst opgericht. In dit
besluit werden de opdrachten opgesomd en de voor-
waarden voor erkenning bepaald.

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat, gelet
op het feit dat de VDAB een parastatale instelling is
van het type B, het Beheerscomité van deze instelling
autonoom beslist wanneer het vergadert.

Op 20 februari 1985 werd de ,,VZW Sociale Dienst
Vlaamse Gemeenschap” door de Vlaamse Executie-
ve erkend.

Verder zie ik op dit ogenblik geen aanleiding om ge-
bruik te maken van de mogelijkheid die de wet van 16
maart 1954 betreffende de controle op sommige instel-
lingen van openbaar nut mij biedt om dit Beheersco-
mité opdracht te geven te vergaderen.

2. Op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
werden volgende kredieten ingeschreven bestemd
voor de ,,VZW Sociale Dienst Vlaamse Gemeen-
schap ” :

Vraag nr. 78
van 17 juni 1987
van de heer E. VANDEBOSCH

- 1985 : 5.000.000 frank
- 1986 : 10.000.000 frank
- 1987 : 15.000.000 frank

Economische expansie en reconversie Limburg - Be-
toelaging infrastructuurwerken op industrieterrein

3. Van deze kredieten werd het volgende effectief ge-
bruikt :

- 1985 : individuele hulpverlening : 2.355.500  F
collectieve hulpverlening : 707.000 F

- 1986 : individuele hulpverlening : 4.593.000 F
collectieve hulpverlening : 1.614.000 F

- 1987 :. individuele hulpverlening
op 1 juni 1987 2.500.000 F

Naar aanleiding van de recente sluiting van een aantal
steenkoolmijnen in de provincie Limburg is een recon-
versieplan uitgewerkt met financiële steun vanwege de
Europese Gemeenschap, de Nationale en de Regionale
Overheid.

De provincie Limburg en de gemeenten zullen even-
eens bijzondere inspanningen doen om de tewerkstel-
ling in een provincie met hoge werkloosheid, te bev,or-
deren.

Vraag nr. 77
van 12 juni 1987

Voor het aantrekken van nieuwe industriële vestigin-
gen is het noodzakelijk dat de industrieterreinen vol-
doende zijn ontsloten.

van de heer L. VANHORENBEEK

Vlaamse  Dienst Arbeidsbemiddeling en Beroepsoplei-
ding - Maatregelen tegen immobilisme

De vergadering van het Beheerscomité van de Vlaamse
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
werd andermaal uitgesteld. Het zou nu reeds maanden
geleden zijn dat dit Beheerscomité zetelde. Dit is in
strijd met de staatshervorming gezien de functie van
deze VDAB thans overgenomen wordt een zogenaam-
de Vlaamse werkgroep binnen het nationaal Beheers-
comité van de RVA. Dit is in feite een aanslag op de
eerlijke uitvoering van de staatshervorming om nog te
zwijgen over de vraag of de Vlaamse Regering het wel

In dit verband zou ik de Voorzitter van de Vlaamse
Executieve, willen vragen of er binnen de subsidierege-
ling voor economische expansie, kredieten voorzien
zijn om toe te kennen aan Limburgse gemeenten die
dossiers betreffende infrastructuurwerken op industrie-
terreinen indienen ?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid mee-
delen dat de subsidiëring van infrastructuurwerken op
industrieterreinen tot de bevoegdheid behoort van de
heer J. Pede, Gemeenschapsminister van Binnenlandse
Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening, aan wie
deze vraag voor verder gevolg werd overgemaakt.
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L. WALTNIEL
VICE-VOORZI’ITER VAN DE VLAAMSE
EXECUTIEVE
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN FINANCIEN
EN BEGROTING

Vraag nr. 9
van 25 mei 1987
van de heer V. PEUSKENS

Afwezigheden wegens persoonlijke aangelegenheden -
Interpretatie artikel 36bis  KB van 3 juli 1985

Het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende som-
mige verloven toegestaan aan de personeelsleden van
de rijksbesturen en betreffende de afwezigheden we-
gens persoonlijke aangelegenheden werd door het ko-
ninklijk besluit van 3 juli 1985 gewijzigd.

Nader bepaald, art. 36bis wordt vervangen door de
volgende tekst :

,,De ambtenaar die de leeftijd van vijftig jaar heeft
bereikt en de ambtenaar die tenminste 2 kinderen niet
ouder dan 14 jaar ten laste heeft mogen hun ambt
uitoefenen.. . enz.”

Mag ik de geachte Minister verzoeken het begrip ,,ten
laste” verder te omschrijven en mij te laten weten wel-
ke documenten dienen voorgelegd ten bewijze van het
ten laste hebben van kinderen ?

Antwoord

Het onderwerp van de vraag, met name de interpreta-
tie van het begrip ,,ten laste” zoals het voorkomt in
artikel 36bis van het koninklijk besluit van 3 juli 1985,
ressorteert onder de bevoegdheden van de Voorzitter
van de Vlaamse Executieve.

De Voorzitter van de Vlaamse Executieve zal de nodi-
ge gegevens verstrekken.

Vraag nr. 12
van 9 juni 1987
van de heer 0. VAN OOTEGHEM

Begroting - Aantal personeelsleden Vlaamse Admini-
stratie

Mag ik de heer Minister verzoeken mij mede te delen
hoeveel personeelsleden uit de Vlaamse Administratie
ten dienst staan uw kabinet voor de opmaak van de
begroting dit wil zeggen voor het verzamelen van de
gegevens en de opstelling van de ontwerp begroting.

Antwoord

1. Bij besluit van de Vlaamse Executieve van 28 janua-
ri 1987 werd een nieuwe personeelsformatie voor
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap goed-
gekeurd. Dit Besluit werd in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd op 25 maart 1987.

Voor de dienst Begroting zijn hierin volgende be-
trekkingen voorzien :

(aantal)
- niveau 1 : Directeur 1

Adjunct-Adviseur 1
Bestuurssecretaris 2

- niveau 2, 3 en 4 : het personeel werd niet opge-
deeld per dienst doch gemeenschappelijk ver-
meld voor het Bestuur Begroting, Boekhouding,
Begrotingscontrole en Controle Rekenplíchti-
gen.

De huidige samenstelling van de dienst is de volgen-
de :

(aantal)
- niveau 1: Directeur 1

Bestuurssecretaris 2
(vastbenoemd)

(beide Vastbenoemd)
-niveau 3 : Klerk-typiste 1 (tewerkgestelde werkloze)

Hoofdklerk 1 (vastbenoemd)

Ter vervollediging dient rekening gehouden met het
feit dat in de diverse horizontale als verticale admí-
nistraties de respectieve diensten ,,Algemene  Za-
ken” voorbereidend werk verrichten met betrekking
tot de opmaak van de begroting in de vorm van het
formuleren van voorstellen.

R. STEYAERT
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN GEZIN EN
WELZIJNSZORG

vraag nr. 38
van 22 mei 1987
van de heer J. DEVOLDER

Maatschappelijke adviseurs bij OCMW’s - Erken-
ningsvoorwaarden en diplomavereisten

De wetgeving tot regeling van erkenning en subsidië-
ring van de Centra voor Maatschappelijk Werk (Besluit
van de Vlaamse Executieve van 28 juli 1983 - BS 6
oktober 1983) omschrijft de taak van de Centra voor
Maatschappelijk Werk als volgt : ,,zij moeten volgens
de methoden van het beroepsmatig maatschappelijk
werk, aan de personen en de gezinnen die erom verzoe-
ken sociale en psyche-sociale hulp bieden met het doel
de noodsituaties op te heffen of te verbeteren die hun
ontplooiing belemmeren” (art. 1) ;

,,binnen de perken van de begrotingskredieten ver-
leend aan de Vlaamse Executieve, krijgen zij overeen-
komstig de bepalingen van dit besluit subsidies als de
Centra voor Maatschappelijk Werk door haar erkend
zijn” (art. 2).

De beroepskrachten die volgens dit besluit van de
Vlaamse Executieve in aanmerking komen voor een
tewerkstelling in bovengenoemde Centra zijn :

- beroepskrachten die ofwel houder zijn van een di-
ploma van maatschappelijk assistent bedoeld in de
wet van 12 juni 1945 tot bescherming van de titel
van maatschappelijk assistent ;

- ofwel houder zijn van een gegradueerde sociaal ver-
pleger bedoeld in het KB van 17 augustus 1957
houdende vaststelling van de voorwaarden waaron-
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der het diploma van vroedvrouw,
pleegster wordt toegekend ;

verpleger of ver-

- of houder zijn van een titel die met toepassing van
artikel 25 8 3 van hetzelfde KB van 17 augustus
1957 hiermee werd gelijkgesteld ;

- ofwel houder zijn van een met de genoemde diplo-
ma’s gelijkwaardig verklaard buitenlands diploma.

Deze diplomavereisten zijn naar mijn oordeel voldoen-
de voor het opvangen van mensen in psyche-sociale
noodsituaties die een psyche-sociale begeleiding ver-
gen.

Graag had ik van de Minister vernomen :

1. waarom, tot op heden, in het geheel van de erken-
nings- en subsidiëringsvereisten van de Centra voor
Maatschappelijk Werk niet voorzien wordt dat hou-
ders van het diploma van maatschappelijk adviseur
in deze Centra kunnen tewerkgesteld worden..

2. Gezien de complexiteit van de wetgeving en de di-
verse administratieve reglementeringen, ben ik van
mening dat de erkenningsvereisten voor de Centra
voor Maatschappelijk Werk moeten voorzien in de
tewerkstelling van houders van het diploma van
maatschappelijk adviseur. Graag had ik ter zake het
standpunt van de Minister gekend.

3. Bestaat er een bezwaar, en zo ja, welk tegen het
opnemen van genoemde diplomavereisten binnen
de bestaande erkenningsvoorwaarden ?

Antwoord

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

1. Het diploma van maatschappelijk adviseur werd in
het besluit van de Vlaamse Executieve van 28 juli
1983 tot regeling van de erkenning en subsidiëring
van de Centra voor Maatschappelijk Werk niet op-
genomen, omdat het geen wettelijk beschermde titel
is, zoals de diploma’s waarvan sprake in artikel 3,
3”.
Meer nog het diploma van maatschappelijk adviseur
beschikt voorlopig over geen juridische gronden.

2. Artikel 1 van het besluit bepaalt dat een Centrum
voor Maatschappelijk Werk een dienst is die, vol-
gens de methoden van het beroepsmatig maatschap-
pelijk werk, sociale en psyche-sociale hulp biedt
aan personen en gezinnen met het doel noodsitua-
ties, die hun ontplooiing belemmeren, op te heffen
of te verbeteren.
Derhalve is de opleiding van maatschappelijk advi-
seur minder adequaat om deze doelstelling te reali-
seren.

3. Een belangrijk bezwaar tegen het opnemen van het
diploma van maatschappelijk adviseur in artikel 3,
3” van het besluit, bestaat in het feit dat deze oplei-
ding vooral sociaal-juridisch en niet psyche-sociaal
gericht is.
De opdrachten waarmee de hulpverleners van een
CMW belast worden zijn :

- binnen de plaatselijke gemeenschap de eerste
opvang verzekeren ;

- samen met de hulpvragers hun sociale noodsi-
tuaties duidelijker formuleren ;

- informatie verstrekken en verwijzen ;
- personen en gezinnen begeleiden.

Deze vier opdrachten geformuleerd in artikel 3, 1” van
het besluit moeten uitgevoerd worden volgens de me-
thoden van het beroepsmatig maatschappelijk werk
(artikel 1).

Naast het feit dat de titel van maatschappelijk adviseur
niet wettelijk beschermd is en het een sociaal-juridische
en geen psyche-sociale opleiding is, mag men tevens
niet uit het oog verliezen dat er nog geen programma
werd vastgelegd voor deze opleiding. Er bestaat enkel
een advies van de Hoge Raad voor het Sociaal Hoger
Onderwijs met een minimum referentie-lessenreeks
programma.

Vraag nr. 41
van 1 juni 1987
van mevrouw M. VOGELS

Diensten begeleid wonen - Betoelaging

Op de begroting 1987, Sectie 58, zorg voor minder-va-
liden, is 50 miljoen frank voorzien als toelage aan ver-
enigingen die diensten organiseren die gehandicapten
bijstaan om in het eigen woonmilieu te verblijven. Dit
is hetzelfde bedrag dan in 1986. Deze 50 miljoen frank
voorziet de betoelaging van de zogenaamde begeleid
wonen-diensten, de Fokusprojecten, de thuisbegelei-
dingsdiensten en de centra voor meervoudige handi-
taps.

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

1. Hoe was de verdeling van deze 50 miljoen frank
over de verschillende genoemde diensten in 1986 ?
Welke evolutie voorziet men in 1987 ?

2. Wat betreft de diensten begeleid wonen werd een
eerste reeks projecten geselecteerd voor subsidië-
ring. Welke projecten waren dit ? Welke projecten
worden nu reeds gesubsidieerd ? Hoeveel aanvra-
gen tot subsidiering werden er ingediend ? Op basis
van welke criteria werden projecten voor subsidie
weerhouden ?

Antwoord

Het geachte lid gelieve hierna de antwoorden op haar
vragen te willen vinden.

1. a. De kredieten ingeschreven op art. 33.02.02 (13)
van de sectie 58 voor een bedrag van 50 miljoen
frank werden in 1986 als volgt toegewezen :
1. Vroeg- en thuisbegeleiding 21.744.437
2. Begeleid wonen 3.038.500
3. Zelfstandig wonen van

fysiek gehandicapten 3.099.000
4. Centra voor meervoudige

handicaps 8.870.000

Totaal 36.781.937
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b. De bedragen die in 1987 zullen toegewezen wor-
den aan de projecten uit voornoemde catego-
rieën zullen in functie staan van de activiteiten
die in 1986 werden ontwikkeld.
Een verhoging van de subsidie ten overstaan van
1986 kan dan ook maar bekomen worden indien
een verhoging van het aantal begeleidingen of
behandelde personen kan aangetoond worden.
Daarnaast zullen enkele nieuwe initiatieven voor
subsidiëring in aanmerking komen.

2. a. Wat betreft de diensten begeleid wonen werden
volgende projecten geselecteerd voor subsidië-
ring :

1. De Sperwer VZW Gentsesteenweg 46 te
9100 Lokeren

2. Blijdorp  VZW St. Rochusstraat 35 te 9330
Dendermonde

3. Baken VZW Rooskenstraat 11 te 9710 Zwij-
naarde

4. Pajottenland VZW Kaaistraat 13 te 1760
Roosdaal

5. Feniks VZW Kerkhofstraat 69 te 8580 Avel-
gem

6. Begeleid Wonen Rupelstreek VZW F. De
Schutterlaan 36 te 2650 Boom

7. Thuis Wonen en Begeleiding VZW Maag-
dendale 13 D 4 te 9700 Oudenaarde

8. Open Thuis VZW Kortestraat 23 te 3200
Kessel-Lo

9. Begeleid Wonen Oost-Vlaanderen VZW
Keizer Karelstraat 130 te 9000 Gent

10. Sociaal Pedagogische Dienst VZW Beau-
duinstraat 150 te 3300 Tienen

ll. Oikonde VZW  Nikolaas Gombertstraat 16
te 8000 Brugge

12. Begeleid wonen VZW Brouwersstraat 4 te
3000 Leuven

b. Voor 1987 werden nog geen subsidiëringsbeslui-
ten opgesteld.

c. Er werden 19 aanvragen ingediend.

d. In de Beleidsnota EPOS werden als mogelijke
initiatiefnemers voor begeleid wonen voorge-
steld : diensten voor plaatsingen in gezinnen,
gezinsvervangende tehuizen of dagcentra.

In de gesubsidieerde projecten zijn de verschil-
lende dienstverleningsvormen aanwezig.

De werking in 1985 en de geografische spreiding
van de projecten speelden eveneens een rol bij
de keuzebepaling voor eventuele subsidiëring.

Vraag nr. 42
van 3 juni 1987
van de heer 0. MEYNTJENS

Post-penitentiaire zorg - Beleidsplan

Door de wetten op de staatshervorming van augustus
1980 heeft de Vlaamse Gemeenschap de bevoegdheid
gekregen voor de penitentiaire en post-penitentiaire
hulpverlening.

Graag vernam ik van de Gemeenschapsminister welke

initiatieven er sedert 1981 door haar departement wer-
den genomen in het kader van het post-penitentiair
beleid van de Vlaamse Gemeenschap.

Over welke diensten van de Vlaamse administratie be-
schikt de Minister om dit beleid uit te voeren ?

Bestaat er een adviesorgaan dat de Minister adviseert
bij het uitstippelen van haar beleid ?

Over welke kredieten beschikt de Minister voor de
uitvoering van een Vlaams post-penitentiair beleid ?

Indien mogelijk graag een overzicht van de kredieten
sedert 1981.

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid de volgende antwoorden
op zijn vragen mede te delen.

1. Artikel 5 0 1, II, 7” van de bijzondere wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen be-
paalt dat de penitentiaire en post-penitentiaire so-
ciale hulpverlening met uitzondering van de uitvoe-
ring van de strafrechterlijke beslissingen behoren
tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen.

2. Deze bevoegdheid werd in het KB van 30 oktober
1981 tot vaststelling van de voorwaarden inzake er-
kenning en subsidiëring van de onthaalcentra gecon-
cretiseerd voor wat de residentiële hulpverlening
betreft. Dit besluit werd gewijzigd door het B.V.E.
van 24 juli 1985.

Wat de ambulante hulpverlening betreft concreti-
seerde de Vlaamse Gemeenschap haar bevoegdheid
door het Besluit van de Vlaamse Executieve van 24
juli 1985 houdende de voorwaarden inzake erken-
ning en subsidiëring van de diensten voor Forensi-
sche Welzijnszorg.

Deze besluiten werden in gemeenschappelijk over-
leg voorbereid door representatieve vertegenwoor-
digers van de sector, de administratie en het beleid.

Momenteel zijn er 47 onthaalcentra erkend en 9
diensten voor Forensische Welzijnszorg.
Van deze 47 onthaalcentra worden er 25 betoelaagd
ten laste van art. 33.17.02 voor wat 25 verantwoor-
delij  ken en 3 1 hulpverleners betreft. Bovendien
stelt het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
voor 90 hulpverleners een toelage beschikbaar van
590.000 frank per hulpverlener (totaal 53,l miljoen
frank) in het kader van het Interdepartementaal
Begrotingsfonds.

3. Binnen de Administratie voor Gezin en Maatschap-
pelijk Welzijn situeert zich de Dienst Maatschappe-
lijk Welzijn. Deze dienst beschikt onder andere over
een afdeling voor de begeleiding van de residentiële
hulpverleningsdiensten waaronder de onthaalcentra
en een afdeling voor de begeleiding van ambulante
welzijnsverenigingen waaronder de diensten voor
forensische welzijnszorg zich situeren.

4. Het geëigende advies-orgaan bij het uitstippen van
mijn beleid is de Administratie voor Gezin en Maat-
schappelijk Welzijn.
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5. In 1987 is er op artikel 33.17.02 van Sectie 56, Titel
I  36,3  miljoen frank voorzien voor toelagen aan de
onthaalcentra voor thuislozen en de onthaalinstel-
lingen die medewerken aan postpenitentiaire sociale
actie ten opzichte van delinquenten en sociaal ge-
handicapten.
Op artikel 33.23.02 van dezelfde sectie is er 13,l
miljoen frank voorzien als toelagen aan diensten
voor forensische welzijnszorg.

6. Een overzicht van de kredieten sedert 1981 :

A. Onthaalcentra

art. 33.11.02

1981 vastleggingskredieten : 2,8
Ordonnanceringskredieten : 3,3

1982 7,4
1983 10

art. 33.03.02
1984 24,8

art. 33.17.02
1985 25,l
1986 36
1987 36,3

B . Wederaanpassings- Diensten voor
organismes F.W.Z.

art. 33.21.02 art. 33.23.02

Vastleg- Ordonnance-
gingen ringen

1981 13.448.000 13.448.000
1982 16.173.000 14.923.000
1983 16.000.000 16.000.000
1984 17.000.000 17.000.000
1985 17.000.000 17.000.000
1986 11.600.000
1987 13.100.000

Tot 1986 werden de onthaalcentra op twee artikels
gesubsidieerd, namelijk op artikel 33.17.02. (in 1984
was dit artikel 33.03.02,  van 1981 tot 1983 was dit
artikel 33.11.02) en artikel 33.21.02. In 1986 werd een
deel van artikel 33.21.02 overgeschreven op artikel
33.17.02, zodat alle kredieten die voor de onthaalcen-
tra bestemd waren op hetzelfde artikel stonden.

Dit verklaart de plotse stijging van artikel 33.17.02 in
1986. Vanaf dit jaar verdwijnt  artikel 3321.02 en wor-
den enkel de ambulante diensten nog gesubsidieerd op
artikel 33.23.02.

P. AKKERMANS
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN
HUISVESTING

Vraag nr. 30
van 21 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

Bijscholings-  en omscholingsmogelijkheden voor jonge-
ren - Overzicht per departement

Binnen elk departement van uw Ministerie zijn er een
aantal mogelijkheden tot bijscholing, omscholing, klas-
sieke opleidingen, enz. . . . , gericht op jongeren al dan
niet werkloos.

Men beweert dat er op dit terrein op een gecoördineer-
de wijze gewerkt wordt.

Graag had ik van de Minister een antwoord vernomen
op de volgende vragen.

1. Welke opleidingsmogelijkheden worden door uw
departement gefinancierd ?

2. Waaruit bestaan deze opleidingsmogelijkheden ?

3. Zijn er reeds specifieke maatregelen die betrekking
hebben op jeugdige werklozen ? Welke maatrege-
len zijn dit ?

4. In hoeverre worden deze specifieke maatregelen ge-
coördineerd door uw departement ?
In hoeverre is er een afstemming op maatregelen
die door de nationale Regering worden genomen ?

5. Welke specifieke maatregelen denkt men tot uitvoe-
ring te brengen op korte en halflange termijn ?

6. Welke initiatieven in de private sector worden door
uw departement gesubsidieerd ?

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

Antwoord

In antwoord op de door het geachte lid gestelde vragen
heb ik de eer hem mede te delen dat binnen het kader
van het Sociale Huisvestingsbeleid geen maatregelen
genomen zijn tot bijscholing of omscholing. gericht op
jongeren.

Vraag nr. 32
van 1 juni 1987
van de heer J. VALKENIERS

Herziening huurprijzen sociale huurwoningen - Richt-
lijnen aan sociale huisvestingsmaatschappijen

Er werd een nieuwe regeling ingevoerd voor de huur-



746 Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 17 - 30 juni 1987

prijzen van de sociale huurwoningen die vanaf 1 januari
1987 van kracht is. De gezinnen die volgens die rege-
ling tot nu toe teveel hebben betaald zouden dat geld
nu terugkrijgen.

Werden er in die zin richtlijnen gegeven aan de sociale
huisvestingsmaatschappijen ?

Antwoord

In antwoord op de door het geachte lid gestelde vraag
heb ik de eer hem mee te delen dat de Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting bij circulaire van 21
april 1987, de nodige inlichtingen heeft gegeven aan
de erkende vennootschappen om de reële huurprijs
van 1987 te beperken.

Vraag nr. 33
van 3 juni 1987
van de heer A. DENYS

Arrondissement Gent-Eeklo - Aantal bouw-, sane-
rings-, aan kooppremies en verzekeringen tegen inkom-
stenverlies in 1985 en 1986

Graag vernam ik van de geachte Gemeenschapsminis-
ter volgende gegevens met betrekking tot het arrondis-
sement Gent-Eeklo.

1. Hoeveel aanvragen tot het bekomen van bouw-,
sanerings- en kooppremies en andere toelagen wer-
den in 1985 en 1986 ingediend en toegekend ?

2. Welke globale bedragen werden in elk van deze
categorieën en voor elk van deze jaren uitbetaald ?

3. Hoeveel en voor welk totaal bedrag werd voor die-
zelfde jaren toegekend voor ,,verzekeringen tegen
inkomstenverlies” ?

Antwoord

In antwoord op de door het geachte lid gestelde vragen
heb ik de eer hem de volgende beschikbare statistische
gegevens te verstrekken.

Wat de gevraagde inlichtingen betreft aangaande de
..verzekeringen tegen inkomstenverlies” dien ik het
geachte lid mee te delen dat dienaangaande arrondis-
sementeel geen statistische informatie bestaat.

Arrondissement Gent

aantal in- aantal bedrag
gediende toegeken-

aanvragen de premies

1985
Bouwpremie
Saneringspremie
Kooppremie
Verhuis-. installatie-.
huurtoelagen
- bejaarden
- krotwoningen

1986
Bouwpremies
Saneringspremie
Kooppremie
Verhuis-. installatie-.
huurtoelagen

999
873
(1)

(1)
(1)

1 .O?O
Y27
(1)

993 lY7.87-l.000
297 43.71.5.708

7-1 -I.s27.375

31 34.337
6 Y .Soo

797 163.107.ooO
444 50.108.103
(1) (1)

Arrondissement Eeklo

aantal in- aantal
gediende toegeken-

aanvragen de premies

bedrag

1985
Bouwpremie
Saneringspremie
Kooppremie
Verhuis-. installatie-,
huurtoelagen
- bejaarden
- krotwoningen

1986
Bouwpremies
Saneringspremie
Kooppremie
Verhuis-. installatie-,
huurtoelagen

(1) Gegevens niet beschikbaar.

151 146 31.626.000
162 44 6.451.1&
(1) 27 1.860.001)

(1) 3.000
(1) _’

184 133 26.448.000
165 8.482.055
(1) G (1)

(1) (1) (1)

Vraag nr. 34
van 9 juni 1987
van de heer M. DESUTTER

Woningbestand in West- Vlaanderen - Sanering

Een analyse van het WES wijst uit dat het woningbe-
stand in West-Vlaanderen aanzienlijk verouderd is.
Ongeveer 17 % (i.e. 65.500 woningen) van de bewoon-
de woningen zouden van onvoldoende kwaliteit zijn.
Ongeveer 30 % hiervan zal mettertijd dienen gesloopt
te worden. + 70 % komt wellicht in aanmerking voor
sanering.

Anderzijds voorspellen bevolkingsstatistieken van
West-Vlaanderen dat tengevolge van de denataliteit
het aantal gezinnen vanaf 2010 zal stagneren en afne-
men.

Dientengevolge is het niet denkbeeldig dat de leeg-
stand van woningen van onvoldoende kwaliteit zal aan-
groeien. zodat de verkrotting van een groot gedeelte
van het woningsbestand niet meer te stuiten zal zijn.

Meent de geachte Minister niet dat prioritaire aandacht
dient besteed te worden aan de sanering van deze Wo-
ningen. Graag vernam ik welke maatregelen de geach-
te Minister hiertoe zal nemen,

Tevens vernam ik graag hoeveel de beschikbare kredie-
ten bedroegen voor de sanering van woningen in
Vlaanderen. en meer specifiek voor West-Vlaanderen,
opgesplitst per arrondissement in de jaren 1980,  1985 ,
1986 en 1987.

Antwoord

In antwoord op de door het geachte lid gestelde vragen
heb ik de eer hem mee te delen dat, wat de g e n o m e n
maatregelen betreft aangaande de sanering van wonin-
g e n de volgende reglementeringen van kracht z i j n  in
het Vlaamse Gewest.

- Besluit van de Vlaamse Executieve van 28 april
1982. zoals nadien gewijzigd. tot instelling, voor
het Vlaamse Gewest, van voordelen voor de sane-
ring van ongezonde woningen.
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- Besluit van de Vlaamse Executieve van 30 maart
1983,  zoals nadien gewijzigd, tot regeling van de
tegemoetkoming van het Vlaamse Gewest voor de
uitvoering van stads- of dorpsherwaarderingsopera-
ties.

- Koninklijk besluit van 15 december 1978, houdende
uitvoering, voor het Vlaamse Gewest, van de arti-
kelen 94 en 95 van de Huisvestingscode.

Binnen het kader van bovengenoemde reglementering
bestaan geen echte selectieve maatregelen ten aanzien
van bepaalde provincies.

Volgende statistische informatie is beschikbaar nopens
definitief toegezegde sanerings- en renovatiepremies :

* Saneringspremies :

Arrondis-
sement

Brugge
Diksmuide
Ieper
Kortrijk
Oostende
Roeselare
Tielt
Veurne

Totaal

1985 1986 1987 Totaal

29.790.371 53.708.246 20.315.396 103.814.013
4.992.392 10.745.028 4.982.435 20.719.855

14.291.541 23.187.797 12.731.394 50.210.732
23.106.029 44.366.357 19.544.561 87.016.947
8.484.306 20.367.095 8.327.809 37.179.210

11.821.151 23.083.777 10.299.431 45.204.359
8.331~606 13.514.457 7.874.834 29.720.897
6.130.408 12.279.237 3.354.980 21.764.625

106.947.804 201.251.994 87.430.840  395.630.638

* Renovatiepremies :

Arrondis-
sement

Brugge
Diksmuide
Kortrijk
Oostende
Roeselare
Veurne

Totaal

1985 1986 1987 Totaal

11.060.608 -11.310.058  11.313.753 63.684.419
0 1.721.448 3.181.425 5.202.873

14.462.507 30.981.124 7.832.072 53.275.703
0 1.720.846 870.41-1 2.591.260

851.122 6.884.333 7.833.339 15.568.79-1
850.710 861.204 870.403 2.582.317

27.224.947 83.479.013 32.301.-106  142.905.366

Vraag nr. 36
van 12 juni 1987
van de heer J. SAUWENS

Aanvragen voor saneringspremie - Maatregelen tegen
onderbezetting personeelskader te Hasselt

Het blijkt dat voornamelijk voor de provincie Limburg
de aanvragen voor saneringspremie niet kunnen behan-
deld worden binnen een redelijke termijn.

Het euvel schijnt niet zo zeer te liggen bij de centrale
administratie te Brussel. doch wel bij de controledien-
sten te Hasselt, die duidelijk onderbemand zijn, zodat
er vaak maanden voorbij gaan over de normale afhan-
deling van een dossier, soms zelfs meer dan een jaar.

Mag ik van de Minister vernemen, welke maatregelen
de Executieve heeft getroffen om hieraan een oplossing
te bieden ? Kunnen de diensten te Hasselt niet drin-
gend versterkt worden, zodat de dossiers binnen een
redelijke termijn kunnen worden afgehandeld, gezien
het belang van dit soort premies voor de betrokkenen.

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid mede-
delen dat er inderdaad problemen zijn met betrekking
tot de personeelsbezetting in de buitendiensten van de
Administratie voor Huisvesting.

Deze problemen zijn inzonderheid te wijten aan het
feit dat het personeelskader van deze administratie, na
de afschaffing van het Nationaal Instituut voor de Huis-
vesting waarvan de taken moesten worden overgeno-
men, niet in dezelfde mate kon worden verhoogd. Bo-
vendien kan het kader van de buitendiensten momen-
teel niet volledig opgevuld worden doordat er onvol-
doende kandidaten zijn voor de openstaande bevorde-
ringsbetrekkingen. De hierdoor ontstane tekorten,
vooral in functie van de onderzoeken voor de sane-
ringspremie, doen zich inzonderheid voor in Limburg,
Antwerpen en West-Vlaanderen. Als voorlopige oplos-
sing werden vijf personeelsleden van de centrale admi-
nistratie geheel of gedeeltelijk ter beschikking gesteld
van de buitendiensten (Hasselt 2, Antwerpen 2, Brug-
ge 1). Op iets langere termijn zal de instelling van de
huisvestingspremie, voornamelijk door de verlaging
der inkomensgrenzen en de grotere selectiviteit een
vermindering van het aantal te behandelen dossiers
betekenen. Zoals het geachte lid wellicht weet is hierbij
trouwens ook een grotere inbreng van de architecten
mogelijk. Tenslotte zullen de buitendiensten ook zo
vlug mogelijk worden uitgerust met schermen, verbon-
den met de centrale administratie, waardoor heel wat
administratief werk kan worden uitgeschakeld.

Vraag nr. 37
van 17 juni 1987
van de heer J. VAN HECKE

Provincie Oost-Vlaanderen - Stadsvernieuwing en
stadsrenovatie 1987-1988

In antwoord op een vraag d.d. 17 maart 1987 over het
huisvestingsbeleid  in de Provincie Oost-Vlaanderen,
en meer bepaald over de evolutie in de nieuwbouw in
1987-1988, deelde de Minister mij het investeringspro-
gramma  mee dat door de Raad van Beheer van de
Nationale Maatschappij voor Huisvesting werd vastge-
legd.

Enkel van de nieuwbouw werden de projecten gedetail-
leerd opgesomd.

Mag ik de Minister vragen mij ook de lijst mee te delen
van de projecten voor de stadsvernieuwing en de reno-
vatie/verbetering van het patrimonium voor de Provin-
cie Oost-Vlaanderen.

Antwoord

In antwoord op de door het geachte lid gestelde vragen
heb ik de eer hem volgende gegevens te verstrekken.

De Raad van Beheer van de Nationale Maatschappij
voor de Huisvesting heeft op 24 maart 1987 het uitvoe-
ringsprogramma 1987-  1988 voor het Vlaamse Gewest
goedgekeurd.

Dit programma moet dienen om het door de Vlaamse
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Executieve op 2.400 miljoen frank vastgestelde investe-
ringsprogramma 1987 alsook een eerste deel van het
nog niet gekende investeringsprogramma 1988 te reali-
seren.

Aard der werken Aantal Raming van het
woningen vastleggings-

bedrag

Voor Oost-Vlaanderen werd een totale raming van
858.252.000 frank voorzien te spreiden over bijna 2
jaar, naargelang de dossiers klaar komen.

Nieuwbouw
Stadsrenovatie - gewone
Herwaarderingsgebieden
Zware renovatie
Patrimonium
Verbetering patrimonium

59
41
77

478
684

138.941.000 fr.
102.664.000 fr.
206.009.000 fr.

353.817.000 fr.
56.821.000 fr.

Het gaat om volgende projecten :

A.

B.

C.

D

Stadsrenovatie en inbreiding (buiten herwaarderingsgebieden)
Gent ,,Gentse Maatschappij” 25 won.
Zelzate ,,Huisvesting” 6 won.
Lokeren 8 won.

+2 dupl.

Stadsrenovatie (binnen herwaarderingsgebieden)
Aalst ,,Veilig Wonen”
Aalst ,,Veilig Wonen”
Beveren-Waas
Eeklo
Gent ,,Gentse Maatschappij”
Temse
Sint-Niklaas

Zware renovatie patrimonium
Beveren-Waas ,,Huisvesting” Gent
Gent ,,Goede  W.W.”
Gent ,,Gentse  Haard”
Gent ,,Volkshaard”
Gent ,,Volkshaard”
Gent ,,Gentse  Maatschappij”
Aalst ,,Veilig Wonen”
Wetteren ,,Eigen Dak”
Oudenaarde ,,Elk Gezin een Dak”

Denderleeuw ,,Werkerswelzijn”
Dendermonde ,,Volksw.”

Gent ,,Goede W.W.”

Ninove ,.Welzijn”

Verbetering patrimonium
Gent ,,G.W.W.”
Gent ,,Volkshaard”
Aalst ,,Veilig  Wonen”
Lokeren ,,Tuinwijk”

Dendermonde ,,Volkswelzijn”
Dendermonde ,,Volkswelzijn”
Sint-Niklaas ,,Huisvest.”
Waarschoot ,,Voorziening  in Nood”
Gent ,,Volkshaard”
Gent .,Volkshaard”

11 won.
9 won.

14 won.
20 won.
12 won.
7 won.
4 won.

20 won.
21 won.

50-59
13 won.
16 won.
36 won.
4 won.
1 won.

11 won.

6 won.
66 won.

100 app.
100 app.
25 won.

54 app.
35 won.
24 won.
86 won.

154 app.
181 app.
50 won.
64 won.
26 won.
10 won.

Totaal Oost-Vlaanderen 858.252.000 fr.

Vervangingsbouw - Spijkstraat
Vervangingsbouw Moerbeke-Waas

Vervangingsbouw Bosmanstraat

Aalst-Linkeroever (60 % betoel.)
Geraardsbergen (60 % betoel.)
Doel (betoelaging te overwegen)
(K.B.S.) (betoelaging te overwegen)
Patershol (betoelaging 40 %)
‘t Foort (betoelaging 40 % )
Tabakstraat (betoelaging 40 %)

Gentse Weg
vervangingsbouw 16 appartementen + renovatie 5 woningen
Kortrijksepoort - Zavelpoort (+ 9 dakappartementen)
Verbouwing 19 woningen tot 13 - Wielewaalstraat
Mariakerke
St. Bernadettestraat (regularisatie bij voltooiing)
Geraardsbergen
Verbindingstraat 14
Bulkendreef 34, Galgestraat 50-68, Groenstraat 31-41,
Vlaanderenstraat 31-33-35-45-47
Vrijheidsstraat
Hollandse Molen - Waasmunster (keuken - badkamer -
riolering - elektriciteit)
Renovatie gevels, Residentie Anseele
Renovatie gevels, Residentie Van Beveren
Uitrusting stortbaden - electriciteit - schouwen - daken
- Berkenhof

Renovatie daken - Siervogelstraat
Renovatie ramen - Lochristi
Renovatie daken - Bijloke Zottegem
Vervanging gevelbekleding en ramen. Buitenschrijnwerk
en bekleding goten Keiberg
Aanpassen centrale verwarming
Dubbel glas + aanpassen, centrale verwarming
Buitenschrijnwerk - Priester agiewijk
Dubbele beglazing
Bekleding kopgevels Dennenhof - Rozenhof
Garages Mariakerke - Groenstraat
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Vraag nr. 39
van 19 juni 1987
van de heer J. DE ROO

Arrondissement Gent-Eeklo - Bouw-, sanerings- en
kooppremies

Kan de geachte Gemeenschapsminister mij volgende
gegevens bezorgen :

1. Hoeveel aanvragen tot het bekomen van bouw-,
sanerings- en kooppremies en eventuele andere
werden respectievelijk in de jaren 1984, 1985 en
1986 ingediend en toegekend ?

2. Welke globale bedragen werden in elk van dez ca-
tegorieën en voor elk van deze jaren uitbetaald ?

Antwoord

In antwoord op de door het geachte lid gestelde vragen
heb ik de eer hem de volgende beschikbare statistische
gegevens te verstrekken.

Arrondissement Gent

aantal in- aantal
gediende toegeken-

aanvragen de premies

bedrag

1984
Bouwpremie
Saneringspremie
Kooppremie
Verhuis-, installatie-,
huurtoelagen
- bejaarden
- krotwoningen

1985
Bouwpremie
Saneringspremie
Kooppremie
Verhuis-, installatie-,
huurtoelagen
- bejaarden
- krotwoningen

1986
Bouwpremie
Saneringspremie
Kooppremie
Verhuis-, installatie-,
huurtoelagen

[ij
1.119 245.429.OOO

320 44.900.526
(1) 23 1.107.625

;:;
89 111.740
16 32.262

999 993 197.874.OOO
873 297 42.745.708
(1) 74 4.527.375

;:;
31 34.337

6 9.800

1.020 797 163.107.OOO
927 441 50.108.103
(1) (1) (1)

(1) (1) (1)

Arrondissement Eeklo

aantal in- aantal
gediende toegeken-

aanvragen de premies

bedrag

1984
Bouwpremie
Saneringspremie
Kooppremie
Verhuis-, installatie-.
huurtoelagen
- bejaarden
- krotwoningen

1985
Bouwpremie
Saneringspremie
Kooppremie
Verhuis-, installatie-,
huurtoelagen
- bejaarden
- krotwoningen

(1) 205 45.187.OOO
(1) 52 7.872.387
(1) 14 972.500

7 5.041(1)
(1) 2 ‘2.642

151 146 31.626.OOO
162 44 6.457.186
(1) 27 1.86O.OOO

(1) 3.OOO
(1) -! -

aantal in- aantal
gediende toegeken-

aanvragen de premies

bedrag

1986
Bouwpremie
Saneringspremie
Kooppremie
Verhuis-, installatie-,
huurtoelagen

(1) Gegevens niet beschikbaar.

184 133 26.448.OOO
165 8.488.055
(1) t (1)

(1) (1) (1)

J. LENSSENS
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

Vraag nr. 199
van 19 mei 1987
van de heer M. DESUTTER

Stroomgebied van de Schelde - Waterzuiveringsinstal-
laties

In april 1985 hadden de waterzuiveringsinstallaties van
het stroomgebied van de Schelde een zuiveringscapaci-
teit van 1.758.900 inwoners equivalent.

De in aanbouw zijnde rioolwaterzuiveringsinstallaties
hebben een zuiveringscapaciteit van 245.000 inwoner/
equivalent, waar het algemeen zuiveringsprogramma
tegen 1988 voorziet in de inwerkingtreding van zuive-
ringsinstallaties voor nogmaals 200.000 inwoners equi-
valent (Gent en Schilde).

Op 9 juli 1986 vroeg ik u hoeveel inwoners equivalent
van het stroomgebied van de Schelde in 1988 nog niet
zullen aangesloten zijn op waterzuiveringsinstallaties.

In het daaropvolgend voorlopig antwoord mocht ik
vernemen dat de nodige onderzoekingen worden ver-
richt teneinde op de gestelde vraag te kunnen antwoor-
den.

Mag ik weldra een definitief antwoord verwachten op
deze vraag ?

Antwoord

In antwoord op de door het geachte lid gestelde vragen
kan ik hem mededelen dat in het stroomgebied van de
Schelde de totale potentiële verontreiniging bij benade-
ring 4.258.000 i.e. bedraagt, waarvan 2.668.000 huis-
houdelijk en 1.590.000 industrieel.

Van dit verontreinigd afvalwater worden thans 933.500
i.e. gezuiverd op de RWZI’s,  terwijl de ondernemingen
zelf instaan voor de behandeling van 1.052.000 i.e.

In het stroomgebied zullen in de loop van dit jaar de
RWZI’s  ,,Den Sompele” te Sinaai, ,,Nederwijk” te Ni-
nove, ,,Spuimeersen” te Aalst, en ..Ossemeersen”  te
Gent in werking worden gesteld. De benuttigingsgraad
wordt bij ingebruikname geraamd op 70 à 80 %.

De thans in uitvoering zijnde AWP-niveau 3 studies
zullen bepalen hoe men op de meest economische ma-
nier de resterende vuilvracht voor behandeling zal kun-
nen aansluiten op bestaande of eventueel nieuw te
bouwen installaties.
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Vraag nr. 202
van 21 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

Fosfaat-vrije wasprodukten - Promotie en wetenschap-
pelijk onderzoek

In Nederland blijkt men op vrijwillige basis tot een
akkoord te komen om de fosfaten in de wasprodukten
volledig te verwijderen. In toenemende mate worden
daar wasprodukten op de markt gebracht, die fosfaat-
vrij zijn.

In Zwitserland is op dat vlak een volledig verbod uit-
gevaardigd.

In ons land blijkt ter zake nog steeds geen vooruitgang.
Integendeel. Wat blijkbaar in andere landen kan is bij
ons uitgesloten. Objectief gezien is daartoe geen enkele
aanleiding.

Graag had ik van de Minister een antwoord vernomen
op de volgende vragen.

Welk aandeel neemt de fosfaatvervuiling in bij het
lozen in de oppervlaktewaters ? Welke onderzoeken
zijn er ter zake reeds verricht ?

Hoe velt te verklaren dat men in ons land geen
vergelijk kan vinden in verband met de verwijdering
van fosfaten uit afwasmiddelen ? Hoe valt te verkla-
ren dat er in Zwitserland een volledig verbod ter
zake bestaat ?

Welke stappen werden er ter zake reeds genomen
om de fabrikanten van waspoeders te overtuigen
van de verwijdering van fosfaten uit wasmiddelen ?

Op welke termijn denkt de Minister hierin een vol-
ledig verbod door te voeren ?

Antwoord

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

Hoge fosfaatgehalten geven in oppervlaktewater aan-
leiding tot algenbloei, voornamelijk blauwwieren. Het
meest kwetsbaar zijn ondiepe- of stilstaande of traag-
stromende oppervlaktewateren.

Deze algenbloei heeft twee grote nadelen :

Overdag produceren de algen stoffen waardoor de
zuurtegraad van het water (PH) stijgt tot 9 à 10,
wat vissterfte tot gevolg kan hebben. ‘s Nachts ver-
bruiken deze algen dan de zuurstof uit het water,
met een tijdelijk zuurstofgebrek als gevolg.

Blauwwieren kunnen plots massaal afsterven, met
een verrottingsproces als gevolg, waarbij alle zuur-
stof uit het water verdwijnt.

Aangezien de eutrofiëring afhangt van het type water,
en van de klimatologische omstandigheden, is de in-
vloed ervan op de totale waterverontreiniging zeer
moeilijk te meten of te voorspellen.

Er wordt aangenomen dat de voornaamste fosfaatbron
de landbouw is. als gevolg van het uitspoelen van een
deel van de toegediende meststoffen.

Verbod op gebruik van fosfaten in wasmiddelen, zal
dus slechts een beperkte invloed hebben op de eutro-
fiëring van onze waterlopen.

Ook bestaan er in wetenschappelijke kringen blijkbaar
nog twijfels over het milieuvriendelijk karakter van de
wasmiddelen zonder fosfaten.

Een absoluut verbod op fosfaathoudende wasmiddelen
is dan ook voorbarig en om voor de hand liggende
redenen van praktische aard ook eerder aangewezen
in Europees verband. Een richtlijn in dit verband wordt
trouwens voorbereid.

Vraag nr. 204
van 21 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

Stortplaats voor giftig afval te Reppei-Bocholt - Sane-
ring

Enige tijd geleden werd op een voormalig industrieter-
rein in Reppel-Bocholt een belangrijke giftige stort-
plaats ontdekt. Inmiddels is het weer stil geworden
rond deze stortplaats.

Graag had ik van de Minister een antwoord vernomen
op de volgende vragen.

1. Welke onderzoeken zijn door welke instanties ver-
richt in verband met deze stortplaats ? Wat zijn de
resultaten van deze onderzoeken ?

2. Welke maatregelen heeft de Minister, het provincie-
bestuur en de gemeente genomen met het oog op
de volksgezondheid ? Is er een verbod uitgevaardigd
waardoor het verboden is om het putwater alsnog
te drinken ? Hoe is het gesteld met de voorlichting
naar de bevolking ? Mag er nog groententeelt be-
dreven worden in de omgeving van de giftige terrei-
nen ?

Is er een gerechtelijk onderzoek lopende ? Heeft
de Minister een procedure ingespannen tegen de
eigenaar van het terrein wat betreft de aansprake-
lijkheid ?

Wordt het betrokken terrein gesaneerd ? Op wiens
initiatief zal dit gebeuren ?

Antwoord

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

In het kader van het bodemsaneringsonderzoek in het
Vlaamse Gewest werd in opdracht van OVAM een
nader onderzoek op de terreinen van de vroegere ar-
seenfabriek te Bocholt uitgevoerd.

Hieruit is gebleken dat. niet alleen de fabrieksgebou-
wen zelf maar ook de bodem van het gehele voormalige
bedrijfsterrein als zeer sterk verontreinigd met zware
metalen. voornamelijk arseen, moet worden be-
schouwd.

. . .
De arseenconcentraties in de toplaag  (0-0.5 m) varië-
ren van 0.3 % tot ruim 6 % met een gemiddelde van
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1.1  % . Ook in de diepere grondlagen worden arseen-
concentraties aangetroffen die de norm voor giftig afval
(500  ppm) overschrijden.

Op het bedrijfsterrein, vooral op het centrale en noor-
delijk gedeelte werden hoge arseenconcentraties in het
ondiepe grondwater aangetroffen. Verspreiding van de
verontreiniging in noordelijke richting werd vastge-
steld.

Tengevolge van oxydatie en immobilisatie van arseen-
verbindingen in de bodem is deze verspreiding tot op
heden evenwel relatief beperkt gebleven. De ophoping
van arseen in de bodem door neerslaan en vastlegging
van arseenverbindingen aan de bodemmatrix beperkt
zich vooralsnog tot de onmiddellijke nabijheid van het
fabrieksterrein.

Op basis van de reeds voorhanden zijnde onderzoeks-
resultaten wordt momenteel in opdracht van OVAM
een onderzoek naar de toepasbaarheid en financiële
implicaties van een aantal saneringsalternatieven uitge-
voerd.

Van zodra de onderzoeksresultaten mij bekend waren
heb ik de heer Burgemeester verzocht om verdere ac-
tiviteiten op het terrein te laten stilleggen en in afwach-
ting van een definitieve sanering er op toe te zien dat
de terreinen niet meer worden betreden.

Tevens werd door OVAM uitgebreid overleg gepleegd
met het gemeentebestuur, het provinciebestuur,
AROL, de huidige eigenaars, de gezondheidsinspec-
teur en de VWZ.

Naar aanleiding van dit overleg werd ondermeer beslo-
ten om de (drink)waterputten van private personen en
gelegen binnen een straal van vier kilometer rond het
fabrieksterrein, prioritair op drinkbaarheid van het wa-
ter te onderzoeken. Dit onderzoek gebeurt in opdracht
van de Gezondheidsinspectie. Uit een onderzoek van
het LISEC is gebleken dat in de gemeente Bocholt
32 % van de tuingronden zijn aangerijkt met arseen.

De huidige en de voormalige exploitant werden in ge-
breke gesteld, in het kader van art. 21 van het afvalstof-
fendecreet .

Na afronding van het aanvullend onderzoek dat mo-
menteel wordt uitgevoerd (looptijd zeven maanden)
kan een definitieve keuze van de saneringstechniek
worden gemaakt en een saneringsplan worden uitge-
werkt. Indien noodzakelijk zal worden overgegaan tot
ambtshalve sanering van de terreinen.

Vraag nr. 205
van 21 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

Illegale stortplaats te Grimbergen - Sanering

Ontdekking van giftig afval hangt nog steeds van aller-
lei toevallige factoren af. Op een illegale stortplaats in
Grimbergen werd giftig afval gevonden, vooral arseen
- kwik en lood. Blijkbaar betreft het hier een afval
van Tessenderlo Chemie in Vilvoorde of een ander
bedrijf.

Graag had ik van de Minister een antwoord vernomen

op de volgende vragen.

1. Bestaan er nog steeds illegale stortplaatsen in ons
land ? Zo ja, hoe valt dit te verklaren ? Waarom
ontdekt men deze toevallig ? Hoeveel controles
worden ter zake uitgevoerd ?

2. Hoeveel stortplaatsen werden tot op heden gesa-
neerd ? Bestaat daarbij ook niet het gevaar dat deze
stortplaatsen giftig afval bevatten ?

3. Welke illegale stortplaatsen werden sinds 1980 op
welke plaatsen ontdekt ? In welke gevallen zijn deze
stortplaatsen aan te wijzen wat betreft de eigenaar ?
In welke gevallen zijn verlaten stortplaatsen gelegen
op oude industrieterreinen ?

4. Hoe komt de stortplaats in Grimbergen plots in de
actualiteit ? Welke studies worden nu uitgevoerd
door wie ?

5. In welke gevallen werd tot op heden een pro justitia
opgemaakt ? In welke gevallen zijn veroorzakers
van deze illegale en andere stortplaatsen reeds voor
de rechtbank gedaagd ?

6. In welke gevallen heeft de Minister een gerechtelij-
ke procedure ingeleid bij de rechtbanken ?

Antwoord

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

Ter gelegenheid van grondige bedrijfsinspecties wor-
den nog steeds - zij het sporadisch - illegale stort-
plaatsen ontdekt. Het betreft meestal ofwel erfenissen
uit het verleden waarbij zelfs teruggegaan wordt tot
activiteiten die plaatsvonden in vooroorlogse perioden
ofwel tijdelijke opslag of ontwateringsbekkens op be-
drijfsterreinen. In het kader van de actie ,,Milieuscan-
ning” wordt ook onderzocht of er illegale stortplaatsen
aanwezig zijn. Deze actie beoogt in eerste instantie de
grote industriegebieden (Antwerpen, Gent, Vilvoorde,
Tessenderlo (e.a.)) door te lichten.

In het kader van de actie illegale stortplaatsen tijdens
de periode 1982-1984 werden ongeveer 400 illegale
stortplaatsen geïnventariseerd, waarvan het merendeel
nu gesaneerd is. Een 35-tal sites kunnen beschouwd
worden als potentieel milieugevaarlijke sites, de zoge-
naamde Black-Points. Aan de OVAM heb ik opdracht
gegeven een volledige inventaris op te maken voor het
Vlaamse Gewest van de oude stortplaatsen, de oor-
sprong ervan, de potentiële milieugevaren en de lopen-
de gerechtelijke procedures. Van zodra deze beschik-
baar is, zal ik het geachte lid de informatie bezorgen.

De stortplaats Grimbergen is vastgesteld bij een gron-
dige bedrijfsinspectie door de toezichthoudende amb-
tenaar van de OVAM.

Het geverbaliseerde bedrijf gaf opdracht aan het LUC
en het LISEC om een saneringsstudie uit te voeren.

De gerechtelijke procedures ter zake worden ingeleid
door de toezichthoudende ambtenaar van de OVAM
conform het Besluit van de Vlaamse Executieve d.d.
21 april 1982 houdende aanduiding van de ambtenaren
belast met het toezicht op de uitvoering van het De-
creet van 2 juli 1981.
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Vraag nr. 206
van 25 mei 1987
van de heer E. VANDEBOSCH

Vlaamse diensten voor milieuzaken - Onderbezetting
personeelskader en maatregelen

Het is een publiek geheim dat zowel de nationale als
de Vlaamse diensten die belast zijn met de milieuza-
ken, onderbemand zijn en dat de controle en het toe-
zicht niet gebeuren zoals het zou horen te zijn. Per
provincie zijn er volgens de ons bekende gegevens,
slechts een handvol mensen belast en bevoegd om te
controleren en om toe te zien op bedrijven en particu-
lieren. Daartegenover staat uiteraard de geweldige mi-
lieuproblematiek zoals die dagelijks meer en meer tot
uiting komt. Het is niet mijn bedoeling om hier een
soort groene politiestaat te gaan bepleiten, maar wel
een pleidooi te houden voor verbeterde controlemoge-
lijkheden, wat ook inhoudt een verbreding van het
takenpakket, vooral inzake informatie. Er is in het
verleden reeds duidelijk aangetoond dat daar toch wel
enige lacunes blijven bestaan.

Mogen wij van u, mijnheer de Minister, ten aanzien
van de hierboven geschetste problematiek, vernemen
of hiertoe middelen worden voorzien en waarvoor deze
eventueel zouden worden aangewend ?

Tot slot vernamen wij graag hoe deze middelen, in het
licht van de inzet van meer mensen, over de verschil-
lende provincies binnen het Vlaamse Gewest worden
verspreid ?

Antwoord

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

Het is geen gemakkelijke opgave om in het licht van
de precaire budgettaire situatie, meer middelen voor
de milieuinspecties te kunnen vrijmaken.

Desondanks kan ik het geachte lid mededelen dat de
Executieve op 3 juni 1987 beslist heeft, de wervingspro-
cedure voor de 10 adjunct-inspecteurs - 2de klasse,
voorzien in het personeelskader van AROL-dienst
leefmilieu te starten. Deze ambtenaren zullen in de
loop van 1988 in dienst treden. Een aantal van hen
zullen in de provinciale diensten van AROL tewerkge-
steld worden.

Ik wil er ook de aandacht van het geachte lid op ves-
tigen, dat de voorbije jaren de inspectiediensten van
de waterzuiveringsmaatschappijen en de OVAM zijn
uitgebouwd, waardoor de controlemogelijkheden toch
in belangrijke mate zijn toegenomen.

Vraag nr. 212
van 1 juni 1987
van de heer F. VAN STEENKISTE

Behoud vogelstand - Toepassing EEG-Richtlijn 79/409

Tijdens de bijeenkomst van het Europees Parlement
te Straatsburg op 14 mei jongstleden verklaarde een
vertegenwoordiger van de Europese Commissie dat het
Directoraat-Generaal XI .,Milieu” een wijziging voor-

bereidt van de Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud
van de vogelstand.

Het gaat hier om het toevoegen aan Bijlage II van die
Richtlijn van een aantal zogenaamde ,,opportunisti-
sche” vogelsoorten, namelijk cultuurvolgers die zeer
algemeen zijn en regelmatig belangrijke schade aan
landbouw of fauna kunnen aanbrengen, zoals de zwar-
te kraai, de ekster en de Vlaamse gaai, maar ook de
spreeuw en de huismus.

Deze wijzigingen gebeuren op verzoek van enkele Lid-
Staten, onder meer de Duitse Bondsrepubliek en het
Verenigd Koninkrijk, en zullen meebrengen dat deze
soorten daar reglementair zullen kunnen bejaagd wor-
den, wat onder de huidige vorm van de Richtlijn niet
mogelijk is.

Omdat de Commissie deze wijziging enkel zou door-
voeren voor die Lidstaten die daartoe verzoeken, ver-
namen wij graag van de geachte Minister of ook zijn
departement al dan niet een vraag in die zin heeft
ingediend bij de Europese Commissie.

Antwoord

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

Bij mijn weten heeft België geen verzoek gericht tot
de Europese Commissie om een wijziging te bekomen
van bijlage II van de Richtlijn 79/409/EEG van 2 april
1979.

Wat het Vlaamse Gewest betreft ontving ik nog geen
verzoek om zekere kraaiachtigen op te nemen in bijla-
ge II van de Richtlijn.

Deze vogels worden in ons land nog steeds als wild
gerangschikt, overeenkomstig de Benelux-overeen-
komst op het gebied van de jacht en de vogelbescher-
ming van 10 juni 1970.

België is echter het voorwerp van een vordering van
de Commissie van de Europese Gemeenschappen bij
het gerechtshof te Luxemburg, waarbij onder meer
wordt gesteld dat de rangschikking van de kraaiachti-
gen als wild in tegenspraak is met de voorschriften van
voormelde richtlijn.

Ter zake ken ik nog geen uitspraak.

Anderzijds, wil ik het geachte lid doen opmerken dat
spreeuw en mus nooit als wild gerangschikt geweest
zijn in België.

Het statuut van deze vogels wordt geregeld door het
koninklijk besluit van 9 september 1981, betreffende
de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest,
waarbij een zekere bestrijding ervan wordt toegestaan.

Vraag nr. 214
van 2 juni 1987
van de heer A. DENYS

Arrondissement Gent-Eeklo - Ziekenhuisbestand

Teneinde te kunnen nagaan welke de gevolgen zijn van
de nieuwe normen met betrekking tot de erkenning
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van de ziekenhuizen, had ik graag van de geachte Mi-
nister het volgende vernomen voor het arrondissement
Gent-Eeklo :

1. hoeveel openbare en private ziekenhuizen zijn er
momenteel in het arrondissement Gent-Eeklo ?

2. Hoeveel ziekenhuisbedden en personeelsleden (me-
dici, paramedici, uitvoerend personeel, en andere)
zijn er momenteel per ziekenhuis ?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag, heb ik de eer het geachte
lid mede te delen dat in het arrondissement Gent-
Eeklo de volgende ziekenhuizen met vermelde bedca-
paciteit  voorkomen :

Openbare sector

Acute V-bedden
bedden

Totaal

1. OCMW-ziekenhuizen
Gent De Bijloke
St.-Amandsberg St. Amandus

411 170 581
113 - 113

Subtotaal 524 170 694

2. Andere openbare instel-
lingen
Gent Academisch Ziekenhuis
Merelbeke Medisch-Sociale
Intercomm.  Vereniging

1.417 - 1.417

- 156 156

Subtotaal 1.417 156 1.573

Totaal Openbare Sector 1.941 326 2.267

Private sector :
Aalter Veilige Have -. 60 60
Deinze St. Vincentius 137 - 137
Eeklo H. Hart 251 - 251
Eeklo Dr. Coppens 36 - 36
Gent Maria Middelares 435 - 435
Gent H. Familie 444 - 444
Gent De Volkskliniek 174 - 174
Gent Institut Moderne 84 - 84
Gent St. Vincentius 202 75 277
Gentbrugge St. Jozef 148 - 148

Totaal private sector

Algemeen totaal

1.911 135 2.046

3.852 461 4.313

Wat betreft het personeelskader in bovenvermelde zie-
kenhuizen, kan ik het geachte lid het volgende mede-
delen.

Gezien door de koninklijke besluiten dd. 20 december
1973 en 30 december 1978 wordt bepaald dat de perso-
neelsstatistiek zowel wat betreft het medisch-, parame-
disch als vak- en dienstpersoneel in de ziekenhuizen,
dient opgevraagd en verwerkt te worden door het Be-
stuur voor de verzorgingsinstellingen, wens ik u hier-
onnrent te verwijzen naar de Minister van Sociale Za-
ken.

Vraag nr. 215
van 2 juni 1987
van de heer A. BOURGEOIS

Inrichting jachtexamen in 198.5 en 1986 - Controle,
aanstelling examencommissie en aantal geslaagde kandi-
daten

Door het koninklijk besluit van 28 februari 1977 betref-
fende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunnin-
gen wordt de inrichting van jachtexamens voorzien.
De inrichting van het examen werd geregeld door het
ministerieel besluit van 2 maart 1977. Dit examen moet
op volledig gelijke wijze worden ingericht in de drie
gewesten van het land.

Kan de Minister mij volgende gegevens mededelen.

1. Op welke wijze wordt geregeld dat de jachtexamens
in de drie gewesten van het land op gelijke wijze
en met dezelfde ernst wordt ingericht. Welke is de
controle op de inrichting van de examens en op de
aanstelling van de examencommissies.

2. Hoeveel ingeschreven kandidaten waren er voor’het
jachtexamen in 1985 en 1986 in het Vlaamse Ge-
west, hoeveel kandidaten namen er werkelijk deel
aan het examen in elk van de categorieën A en B
en hoeveel deelnemers slaagden voor het examen
in elk van de jaren 1985 en 1986.

Antwoord

Ik kan het geachte lid mededelen dat het ministerieel
besluit van 2 maart 1977 nergens stelt dat het jachtex-
amen op volledig dezelfde wijze in de drie gewesten
moet worden ingericht.

Dit zou trouwens onmogelijk zijn daar de jachtregle-
menteringen in de drie gewesten (voorwerp van vak 1
van het examen) hoe langer hoe meer verschillen. Bo-
vendien verschillen de bepalingen van artikel 3 van dit
besluit lichtjes van gewest tot gewest.

Wel is het de geest van dit besluit dat bedoeld examen
in de drie gewesten op gelijkwaardige wijze wordt
doorgevoerd.

Om deze gelijkwaardige behandeling zoveel mogelijk
te waarborgen, vergaderen de bevoegde ambtenaren
van de drie gewesten regelmatig om de organisatie in
de drie gewesten te bespreken.

Ook worden de vragen uit dezelfde lijst geput, maar
worden zij uiteraard, wat de wetgeving betreft, aange-
past aan de gewestelijke reglementering.

Bovendien is de structuur van het examen (aantal en
aard van de vakken. aantal vragen. minimum-vereisten
om te slagen) gelijk.

In de drie gewesten is vanaf dit jaar de verbetering van
het examen geautomatiseerd.

Hierna zal het geachte lid de gevraagde statistische
gegevens vinden.
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Rubriek

Ingeschreven
Deelnemers
Geslaagden

1985

Examen

A B

1.041 862
911 755
400 229

1986 1987

Examen Examen

A B A B

1.213 978 1.126 1.290
1.045 862 979 1.153
635 261 623 569

De aangegeven getallen slaan op het aantal examens
A of B, niet op het aantal fysische personen dat deel-
neemt, daar een aantal personen zowel aan het A- als
aan het B-examen deelnemen.

Vraag nr. 216
van 5 juni 1987
van de heer W. VAN DURME

Rijkswegen - Naleving wegbermdecreet

De wegbermen langs bepaalde rijkswegen worden in
het Vlaamse Gewest voortijdig gemaaid. Dit gebeurde
ondermeer op de rijksweg Kortrijk-Roeselare op 7 mei
1987. Vorig jaar werd voor dezelfde weg en dezelfde
overtreding klacht ingediend, zonder dat er gevolg
werd aan gegeven.

Kan de heer Minister mij mededelen welke maatrege-
len de Vlaamse Executieve kan nemen om het weg-
bermdecreet te doen toepassen voor de rijkswegen ?

Antwoord

Ik kan het geachte lid meedelen dat mijn dienst een
omzendbrief heeft voorbereid waarbij het een aantal
bijkomende inlichtingen worden verstrekt met betrek-
king tot de toepassing van het bermbesluit door open-
bare besturen.

Ook werd een brochure opgesteld die naast de regle-
menteringen ter zake, eveneens een aantal praktische
gegevens in verband met een gecoördineerd bermbe-
heer bevat.

Beide documenten zullen worden verspreid.

Bij de voorbereiding ervan werd overleg gepleegd met
de diensten van het nationaal Ministerie van Openbare
Werken.

Bij de beoordeling van een maaiactiviteit van een open-
baar bestuur dient uiteraard ook rekening te worden
gehouden met het zogenaamd ,,proportionaliteitsbe-
ginsel” dat stelt ,,dat geen enkele overheid, ook de
Rijksoverheid niet, bij het voeren van haar beleid, zo
verregaande maatregelen mag treffen dat een andere
overheid het buitenmate moeilijk krijgt om het beleid
dat haar is toevertrouwd doelmatig te voeren”.

De bevoegde diensten van AROL hebben opdracht
proces-verbaal op te stellen bij het vaststellen van ma-
nifeste overtredingen.

Vraag nr. 217
van 9 juni 1987
van de heer J. PEPERMANS

Artikel 3 koninklijk besluit van 22 september 1980  -
Uitlegging begrip ,,private  kweekvijver”

In het koninklijk besluit van 22 september 1980 van
toepassing op het Vlaamse Gewest, is er in artikel 3
sprake van ,,private kweekvijvers” waar de groene en
bruine kikker wèl gevangen en gedood mag worden.

Kan de geachte Minister mij meedelen :

1. of er richtlijnen bestaan, uitgaande van de Minister
van de Vlaamse Gemeenschap, die een praktisch
hanteerbare omschrijving geven van dit toch wel
algemeen begrip ?

2. Bij het eventueel ontbreken van deze richtlijnen,
welk is de gangbare interpretatie die door de Minis-
ter dienaangaande wordt gehanteerd ?

Antwoord

Ik kan het geachte lid mededelen dat, zo geen andere
definitie in de tekst wordt gegeven, de rechtspraak
aanneemt dat aan de termen gebruikt in een reglemen-
tering hun gebruikelijke betekenis dient te worden ge-
geven.

Overeenkomstig het Groot Woordenboek der Neder-
landse Taal is een ,,kweekvijver” een vijver waarin vis
(of kikkers) worden gekweekt.

Vraag nr. 223
van 11 juni 1987
van de heer J. BELMANS

Wester10 - Bescherming drinkwaterkwaliteit en analy-
seresultaten

Het grondwater in de omgeving van Wester1o blijkt
ernstig bezoedeld of minstens bedreigd door de pollutie
en de overstromingen van de Grote Laak. Volgens
persberichten zouden de waterwinningen van PIDPA
in de streek, van groot belang voor de drinkwatervoor-
ziening in de Provincie Antwerpen en dus ook voor de
volksgezondheid, reeds zijn aangetast.

Kan de Minister meedelen welke analyses reeds wer-
den uitgevoerd, en met welke resultaten ? Werden
reeds putten gesloten, of sluitingen in het vooruitzicht
gesteld. en om welke redenen ? Sinds wanneer werd
de aantasting van de grondwaterkwaliteit vastgesteld ?
Over welke alternatieven beschikken de drinkwater-
maatschappijen bij voortschrijdende aantasting ?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid mede-
delen dat PIDPA onlangs een aantal drinkwaterputten
in de onmiddellijke omgeving van de Laak buiten
dienst heeft gesteld omdat er een beïnvloeding werd
vastgesteld van het oppervlaktewater uit de Laak o p
het putwater.
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De buiten dienst gestelde putten werden vervangen
door verder afgelegen waterputten, waarin geen beïn-
vloeding werd vastgesteld.

Vraag nr. 224
van 12 juni 1987
van de heer A. DE BEUL

Koninklijk besluit van 31 maart 1987 tot het verbieden
van het roken in bepaalde openbare plaatsen - Toepas-
sing

In het Staatsblad van 14 april 1987 verscheen het ko-
ninklijk besluit tot het verbieden van het roken in be-
paalde openbare plaatsen. Dit besluit treedt in werking
op 1 september 1987. Dit besluit is pas effectief wan-
neer ,,de beheerder” hiertoe de nodige maatregelen
neemt.

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

1. Welke specifieke maatregelen, eventueel opge-
splitst naar openbare dienst, hebt u reeds geno-
men ?

2. Zal u het begrip openbare plaats, ruim interpreteren
zodat vergaderzalen steeds rookvrij worden gehou-
den ?

3. Welke maatregelen die verder dan dit besluit gaan,
wenst u te nemen ?

4. Werden reeds omzendbrieven verstuurd en uitvoe-
ringsmaatregelen genomen naar de ondergeschikte
administratie of besturen toe ?

5. Welk budget voorziet u om dit koninklijk besluit
uit te voeren ?

6. Welke controle en maatregelen voorziet u ? Welke
personeelsleden werden specifiek belast met de uit-
voering en d e  controle op de toepassing van dit
koninklijk besluit ?

N.B. :‘ Deze vraag werd gesteld aan alle Gemeen-
schapsministers.

Antwoord

Ik kan het geachte lid verwijzen naar het antwoord dat
de heer Voorzitter van de Vlaamse Executieve op zijn
bovengemelde vraag zal verstrekken met betrekking
tot de diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

Vraag nr. 225
van 12 juni 1987
van de heer A. DE BEUL

0 VA M-controleurs - Kilometervergoeding

De naleving van wetten en besluiten is pas mogelijk
wanneer er een daadwerkelijke en efficiënte controle
mogelijk is. De controle is pas mogelijk wanneer de
OVAM-ambtena ren zich op een efficiënte wijze kun-
nen verplaatsen. Momenteel beschikt OVAM slechts
over vijf dienstwagens. Begin april hebt u het gebruik
van eigen wagens voor OVAM-ambtenaren beperkt.

Voor gans 1987 zou er een contingent van 300.000 km
worden opgelegd. Van deze 300.000 km is er 114.000
km bestemd voor toezicht en vergunningen. Deze
114.000 km wordt uitgesplitst per personeelslid, maar
na optelling van deze opgesplitste cijfers blijft er maar
88.500 km over.

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

1. Is deze informatie juist ?

2. Waarom wordt de controlemogelijkheid van de
ambtenaren beperkt door deze contingentering  ?

3. Momenteel verloopt de controle van OVAM-amb-
tenaren door deze contingenteringsbeperkingen
reeds erg moeilijk. Is deze vermindering een doelbe-
wuste politiek om de controles te beperken ?

4. Wat zal in 1987 bespaard worden door het beperken
van het aantal kilometers ?

Antwoord

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

Bij de OVAM zijn er thans 13 dienstwagens in gebruik.

Vanaf september 1987 worden er 4 supplementaire
dienstwagens in gebruik genomen.

Rekening houdend met het feit dat een dienstwagen
gemiddeld 20.000 km per jaar aflegt, bedraagt het to-
tale kilometercontingent voor 1987 derhalve 586.626
km.

Dit betekent een stijging met 36.626 km in vergelijking
met 1986.

Op voorstel van de directie werd aan de directie Toe-
zicht en Vergunningen voor 1987 een kilometercontin-
gent van 114.000 km toegekend.

Dit contingent wordt deels individueel verdeeld onder
de aangewezen ambtenaren en deels als reserve ter
beschikking gesteld van de ambtenaar-generaal van de-
ze directie.

De ambtenaar-generaal kan deze reserve verder verde-
len onder de personeelsleden van zijn dienst wier indi-
vidueel kilometercontingent ontoereikend zou blijken
of die slechts occasioneel verplaatsingen met hun eigen
wagen verrichten en geen individueel contingent kre-
gen toegewezen.

Bovendien beschikt de directie Toezicht en Vergunnin-
gen thans over 5 dienstwagens en zullen de 4 nieuwe
dienstwagens die in september worden aangekocht
eveneens ter beschikking van deze directie worden ge-
steld.

Er kan derhalve worden gesteld dat de directie Toe-
zicht en Vergunningen dit jaar over een globaal contin-
gent van 240.666 km beschikt.

De individuele verdeling van het kilometercontingent
gebeurt op voorstel van de dienstchefs volgens de
noodwendigheden.
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In tegenstelling tot wat het geachte lid beweert, werd
er, mede gelet op de aankoop van bijkomende dienst-
wagens, geen beperking van de globale verplaatsings-
mogelijkheden van de OVAM-ambtenaren ingevoerd.

Vraag nr. 230
van 17 juni 1987
van de heer L. VANVELTHOVEN

,, Galgenschoor”  in Lillo - Inplanting van een contai-
nerterminal

Maart 1986 bracht België de Conventie van Ramsar
omtrent de bescherming van waterrijke gebieden, die
internationaal belang hebben, in toepassing. Daarmee
heeft men er zich toe verbonden om moerassen, slik-
ken en schorren goed te beheren.

Zoals de Conventie voorzag heeft de Belgische Over-
heid een lijst bekend gemaakt van zes uitzonderlijke
gebieden die om hun ecologische waarde de hoogste
bescherming kregen. Daaronder valt ook het Galgen-
schoor in Lillo, het enige Belgische schorrengebied.

In januari 1987 keurde de Vlaamse Executieve een
bouwproject goed voor een containerterminal. Deze
zou nu worden ingeplant in het unieke natuurgebied.
De uitbreiding van de Antwerpse haven zou hier 27,5
hectare innemen van het reservaat (45 hectare).

Graag vernam ik van de Gemeenschapsminister :

hoe ver deze bouwplannen voor een containertermi-
na1 in het natuurgebied Galgenschoor thans zijn
gevorderd ;

welke maatregelen hij zal nemen om de Conventie
van Ramsar  strikt te doen naleven en het ,,Galgen-
schoor” alsnog te beschermen tegen deze bouwplan-
nen ;

hoe hij op de pogingen van de Minister van Open-
bare Werken, om het natuurgebied te onttrekken
aan de lijst van waterrijke gebieden van internatio-
nale betekenis heeft gereageerd ;

of werd gezocht naar alternatieven voor de bouw
van een containerterminal in het Galgenschoor en
welke zijn hiervan de resultaten ?

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

Antwoord

Ik kan het geachte lid mededelen dat de Vlaamse Exe-
cutieve op 27 mei jongstleden besloten heeft de inplan-
ting van een containerterminal op de rechter Schel-
deoever goed te keuren.

Daartoe was het nodig zowel het gewestplan Antwer-
pen als het besluit tot bescherming van het zogenaamde
Galgenschoor aan te passen.

Bedoeld gebied maakt tevens deel uit van één der vijf
Ramsargebieden, dit zijn watergebieden van interna-
tionale betekenis in het bijzonder als woongebied voor
vogels, gelegen in het Vlaamse Gewest.

Het Verdrag van Ramsar  (1971) dat de basis vormt
voor de aanduiding van deze gebieden stelt in zijn
artikel 4.2. dat de overeenkomstsluitende partijen om
dringende redenen van nationaal belang de op de lijst
aangegeven watergebieden mogen wijzigen maar dat
zij, voor zover dit mogelijk is, een verlies van een
gedeelte van een watergebied moeten compenseren en
aanvullende gebieden voor watervogels moeten aan-
duiden.

In haar vergadering van 27 mei laatstleden, heeft de
Vlaamse Executieve dan ook besloten het Ramsarge-
bied waartoe het Galgenschoor behoort en dat onge-
veer 445 hectare groot is, in te krimpen met ongeveer
30 hectare en het Ramsargebied ,,De Blankaart” te
Woumen  uit te breiden met ongeveer 2.000 hectare.

Bovendien heeft de Vlaamse Executieve besloten dat,
bij het afgeven van een bouwvergunning, in de mate
van het mogelijke rekening zal worden gehouden met
het onderzoek dat het Instituut voor Natuurbehoud
uitvoert in verband met de ecologische inpasbaarheid
van de containerkade in het gebied.

Mogelijke alternatieven voor inplanting van de contai-
nerterminal werden door de Executieve onderzocht.
Vooral om nautische redenen konden zij niet weerhou-
den worden.

Vraag nr. 231
van 17 juni 1987
van de heer G. MOENS

Beroepscommissie Speciaal Onderstandsfonds - Sa-
menstelling

Het Speciaal Onderstandsfonds kent onder bepaalde
voorwaarden een tegemoetkoming toe, om te voorzien
in de kosten voor onderhoud en behandeling van be-
paalde rechthebbenden.

Sedert de staatshervorming behoort het Speciaal On-
derstandsfonds tot de bevoegdheid van de Gemeen-
schappen (Admin.  Gezondheidszorg - Dienst Sociale
Geneeskunde - Ministerie Vlaamse Gemeenschap).

Tegen de beslissingen van dit Speciaal Onderstands-
fonds kan beroep ingesteld worden bij de beroepscom-
missie van het Speciaal Onderstandsfonds.

Tot op heden werd deze Beroepscommissie nog steeds
niet samengesteld. zodat de dossiers die aan dit orgaan
dienen te worden toevertrouwd, zich opstapelen.

Kan de geachte heer Minister mij meedelen wanneer
deze Beroepscommissie zal ingesteld worden en welke
maatregelen getroffen zullen worden om de achter-
stand dienaangaande weg te werken ?

Antwoord

In antwoord op zijn bovengemelde vragen dien ik het
geachte lid enige bijkomende toelichtingen te verschaf-
fen inzake de problemen die zich in verband met het
Speciaal Onderstandsfonds stellen.

Het Speciaal Onderstandsfonds heeft feitelijk een aan-
tal belangrijke functies verloren door het algemeen
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verplichtend worden van de ziekte- en invaliditeitsver-
zekering. Hierdoor neemt het aantal patiënten ten laste
van dit fonds voortdurend af.

Een aantal bijkomende saneringsoperaties, onder an-
dere het op gang brengen van een actief decollocatie-
beleid in de instellingen, hebben gemaakt dat op dit
ogenblik nog slechts een beperkt aantal patiënten op
de tussenkomst van het Speciaal Onderstandsfonds be-
roep doen.

Hiertegenover staat een ingewikkeld administratief
systeem van adviserende raden en beroepscommissies,
dat niet meer in verhouding is tot de feitelijke taken
die dit fonds nog uitvoert. Aan mijn administratie heb
ik recent opdracht gegeven de nodige bijsturingen voor
te stellen ten einde deze structuren aan te passen.

Ik wens deze volledige herstructurering van het Spe-
ciaal Onderstandsfonds zo spoedig mogelijk door te
voeren.

Het is in het kader van de oplossingen die op dat
ogenblik zullen voorliggen dat een antwoord zal kun-
nen gegeven worden op de vragen die door het geachte
lid worden gesteld.

Vraag nr. 232
van 17 juni 1987
van de heer P. DE WEIRDT

Hengelsport - Problemen’ recreatiehengelsport te Sint-
Jan-in-Eremo

Op 8 september 1967 werd tussen het Polderbestuur
,,Van de Bentille- en Sint-Janspolder” enerzijds en de
Belgische Staat anderzijds een contract afgesloten
waarbij de Boerekreek te Sint-Jan-in-Eremo, ongeveer
38 hectare groot, voor een termijn van 99 jaar aan
BLOSO werd verhuurd en dit via een zogenaamde
,,cijnscontract .”

.
Het is een soort openlucht-sportcentrum geworden
waar beoefenaars van allerlei watersporten aan hun
trekken kunnen komen, waarbij de recreatiehengel-
sport ; die reeds van origine uit aan de Boerekreek is
verbonden.

Het zijn vooral deze laatste beoefenaars die zich sterk
geviseerd voelen en hun ongenoegen hebben laten blij-
ken. De redenen van dit ongenoegen zijn, kort, als
volgt te bundelen.

1. De hengelaars. en vooral de palingvissers onder
hen, voelen zich sterk getroffen door de Hoge
vraagprijzen die het BLOSO (op last van het Minis-
terie van de Vlaamse Gemeenschap) vanaf 1987
vraagt. M.n. 1.200 frank per jaar voor één hengel
(60 frank/dag in plaats van 50 frank/dag in 1986) en
die dus veel hoger liggen dan het staatsverlof (350
frank/jaar  voor 2 hengels) en de vraagprijzen in
talrijke andere kreken in het gebied.

2. Verder stellen er zich ook vragen omtrent het juri-
disch statuut van de Boerekreek, waarbij men zich
kan afvragen op basis van de wetgeving op de rivier-
visserij dd. 1 juli 1954 (cf. art. 1, 2 en 6bis) of dit
gebied niet gerangschikt dient te worden onder de
categorie ,,openbare , onbevaarbare waterlopen”.

3. Dit zou vanzelfsprekend op zijn beurt gevolgen heb-
ben met betrekking tot het visrecht (beperkingen
inherent aan de wet), de (gevraagde) prijzen, maat
op vis, controle, . . .

4. Verder zijn er ook de conflicten die ontstaan zijn
met de landbouwers, die zich het oeverrecht toeëi-
genen en verder de hengelaars ruw behandelen.

5. Ten laatste stellen er zich ook problemen met be-
trekking tot de toegankelijkheid van Boerekreek en
de behandeling van de hengelaars ten opzichte van
de andere recreanten.

Graag vernam ik dan ook het antwoord van de geachte
Gemeenschapsminister met betrekking tot die punten
- zoals hierboven geschetst - die onder zijn bevoegd-
heid ressorteren.

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
P. Dewael, Gemeenschapsminister van Cultuur.

Antwoord

Ik kan het geachte lid mededelen dat, volgens de inlich-
tingen mij verstrekt door de bevoegde dienst van de
Vlaamse Gemeenschap de Boerekreek te Sint-Jan-In-
Eremo in het raam van de wet van 28 december 1967
als een onbevaarbare waterloop gerangschikt is, waar-
op, wat de riviervisserij betreft, de bepalingen van de
wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij van toepassing
zijn.

Op grond van artikel 6 van deze laatste wet behoort
het visrecht in dergelijke waterlopen toe aan de oever-
eigenaars, ieder van zijn kant en tot in het midden van
de waterloop. In geval van toepassing van artikel 6bis
behoort het visrecht aan de Polder.

De oevereigenaar kan zijn visrecht zelf uitoefenen of
dit, tegen betaling, verhuren aan derden. Het Polder-
bestuur kan hetzelfde doen in kreken waar het visrecht
bezit.

Deze derden kunnen op hun beurt het aldus gehuurde
visrecht zelf uitoefenen of andere personen, al dan niet
tegen betaling, laten vissen. Het eventueel daarvoor
gevraagde bedrag wordt vrij door de huurder van het
visrecht vastgesteld.

De overige bepalingen van de wet van 1 juli 1954 blij-
ven van toepassing op deze waterloop (bezit van visver-
lof, gesloten tijd, gebruik van vistuigen, minimummaat
van de gevangen vissen, toezicht, enz. . ..)

Problemen in verband met de toegang tot de oevers
van de kreek vallen onder bevoegdheid van de heer
Gemeenschapsminister van Externe Betrekkingen, ter-
wijl de uitoefening van andere recreatiesporten dan
het hengelen tot de bevoegdheid van de heer Gemeen-
schapsminister van Cultuur behoort.

Vraag nr. 235
van 22 juni 1987
van de heer L. VANHORENBEEK

Speciaal Onderstandsfonds - Oprichting Vlaamse Be-
roepscornrnissie

Aangezien de nationale Commissie van het Speciaal
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Onderstandsfonds niet langer vergadert overwegende
dat deze materie tot de bevoegdheid behoort van de
Gemeenschappen, lijkt de installatie van de eigen
Vlaamse Beroepscommissie ten snelste aangewezen.

Mogen wij van de Minister vernemen :

1. wanneer zal deze Vlaamse Beroepscommissie geïn-
stalleerd worden ?

2. Welke samenstelling wordt voorzien ?

3. Wanneer zal zij haar activiteiten aanvangen ?

4. Wat is thans het achterstallig werkvolume ?

Antwoord

Ik dien het geachte lid te verwijzen naar het antwoord
dat ik op een gelijkaardige vraag (nr. 231) vanwege
zijn collega G. Moens heb gegeven.

J. PEDE
GEMEENSCHAPSMIMSTER VAN
BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN EN
RUIMTELIJKE ORDENING

Vraag nr. 155
van 18 mei 1987
van de heer R. WINDELS

Gesubsidieerde contractuelen - Aanwervings- en bezol-
digingsvoorwaarden

In zijn omzendbrief dd. 20 februari 1987, Ref. P/301.
13 - AG CIV/3 hebben Minister G. Geens, Voorzitter
van de Vlaamse Executieve en Gemeenschapsminister
van Economie en Werkgelegenheid en Minister J. Pe-
de, Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangele-
genheden en Ruimtelijke Ordening aanvullende in-
structies gegeven over de aanwervings- en bezoldi-
gingsvoorwaarden waaraan de door de Gemeentebe-
sturen aangestelde Gesubsidieerde Contractuelen die-
nen te voldoen.

a. Aanwervingsvoorwaarden
De omzendbrief bepaalt dat door de gemeenteraad
afwijkingen mogen voorzien worden die bepalen :
- geen leeftijdsgrens ;
- geen exclusieve nationaliteit ;
- geen selectieproeven ;
De diplomavereisten en/of nuttige ervaring, het getuig-
schrift van goed gedrag en zeden en medische geschikt-
heid dienen evenwel van toepassing te blijven.

Nu houdt de provinciale overheid er een andere me-
ning op na. Gezien de Gesco‘s dienen aangezien te
worden als gemeentepersoneel dienen zij bij hun in-
diensttreding te voldoen aan de aanwervingsvoorwaar-
den voorzien in het statuut van het gemeentepersoneel
en onder andere te slagen in een examen.
Dit is tegenstelling met bovengenoemde omzendbrief,
waar duidelijk staat ,,geen selectieproeven”. Ik meen
dat hetzelfde geldt voor de Gesco’s die in dienst treden
ter vervanging van uit dienst getreden Gesco’s.

Kunt u, mijnheer de Minister, mij de juiste stelling
mededelen.

b. Bezoldigingsregeling
Genoemde omzendbrief laat de gemeentebesturen toe
een onderscheid te behouden tussen de Gesubsidieerde
Contractuelen en het vast gemeentepersoneel en mede
om financiële redenen de anciënniteitsregeliong slechts
gedeeltelijk te laten gelden. Dit is niet in strijd met de
bepalingen van het KB 474.

Aldus kunnen bij afwijking van het statuut van het
gemeentepersoneel de Gesubsidieerde Contractuelen
bij hun indiensttreding van een aanvangsanciënniteit
genieten waarbij er rekening gehouden wordt met de
effectieve anciënniteit in een TWW-, BTK- of DAC-
statuut, samen maximum 8 jaar. (De anciënniteitsboni-
ficatie  wordt niet in aanmerking genomen). Deze 8
jaar zijn een variant van de 6 jaar nuttige privé-diensten
+ 2 jaar anciënniteitsbonificatie zoals voorzien voor
het vast gemeentepersoneel.

Kunt u, mijnheer de Minister, mij bevestigen of de
hiervoor vermelde afwijking conform is aan de bepalin-
gen van het KB 474.

c. Anderzijds zou ik graag vernemen of dezelfde rege-
ling inzake aanwervingsvoorwaarden en bezoldigings-
regeling worden aangehouden voor de Gesco’s uit de
tweede lichting (5.000 bijkomende Gesco’s ter beschik-
king gesteld door de regering - tegemoetkoming
230.000 fr.).

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
G. Geens, Voorzitter van de Vlaamse Executieve, Ge-
meenschapsminister van Economie en Werkgelegen-
heid.

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat de
gemeenteraad niet verplicht is selectieproeven te doen
organiseren naar aanleiding van de aanwerving van
gesubsidieerde contractuelen. De omstandigheid dat
de gesubsidieerde contractuelen al dan niet worden
aangeworven ter vervanging van uit dienst getreden
personeelsleden met hetzelfde statuut verandert daar-
aan niets.

Wat de bezoldigingsregeling voor de gesubsidieerde
contractuelen betreft is de omzendbrief van 20 februari
1987 van de Vlaamse Executieve zeer duidelijk.

Ik kan niet instemmen met de door het geachte lid
voorgestelde ,,variant” die afwijkt van de bepalingen
van toepassing voor het vast benoemd gemeenteperso-
neel.

Ik stip hierbij aan dat in de omzendbrief van 20 februari
1987 een overgangsmaatregel is uitgewerkt ten voorde-
le van de gesubsidieerde contractuelen die op 31 de-
cember 1986 reeds in dienst waren als tewerkgestelde

werkloze.

Met betrekking tot punt c van de vraag van het geachte
lid, kan ik enkel meedelen dat ik geen kennis heb van
enige wettelijke beschikking ten gevolge waarvan op
de door hem bedoelde gesubsidieerde contractuelen
uit ,,de tweede lichting”, regelen inzake aanwerving en
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bezoldiging toepasselijk zouden zijn die afwijken van
de regeling voorgeschreven in de hiervoren bedoelde
omzendbrief.

Vraag nr. 158
van 19 mei 1987
van de heer L. VAN DEN BOSSCHE

Bouwaanvraag voor werken en handelingen van geringe
omvang - Plaatsen van luifels en zonnetenten

In het Besluit van de Vlaamse Executieve tot wijziging
van het koninklijk besluit van 16 december 1971 tot
bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld
zijn ofwel van een bemoeiing van de architect, ofwel
van de bouwvergunning, ofwel van het eensluidend
advies van de gemachtigde ambtenaar (BS 4 november
1983),  worden een reeks werken opgesomd.

Is deze opsomming limitatief ?
Zo neen, valt de aanvraag tot het plaatsen van een
luifel, zonnetent en dergelijke (bijvoorbeeld voor han-
delszaken en cafés) onder de wetgeving op het stuk
van de stedebouw en de ruimtelijke ordening ?

Indien de aanvraag dient behandeld als bouwaanvraag,
is er vrijstelling van de bemoeiing van de architect of
van het eensluidend advies van de gemachtigde ambte-
naar en kan de aanvraag behandeld worden als ,,bouw-
aanvraag voor werken en handelingen van geringe om-
vang” ?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag van 19 mei 1987 heb ik de
eer het geachte lid mede te delen dat luidens artikel
44 0 2, tweede lid van de gewijzigde wet op de stede-
bouw de Koning - Executieve de lijst kan vaststellen
van de werken en handelingen waarvoor, wegens hun
geringe omvang, geen vergunning vereist is..
De opsomming in het gewijzigde koninklijk besluit van
16 december 1971 tot bepaling van de werken en han-
delingen die vrijgesteld zijn ofwel van de bemoeiing
van de architect, ofwel van de bouwvergunning, ofwel
van het eensluidend advies van de gemachtigde ambte-
naar van stedebouw is dus duidelijk een limitatieve
opsomming. Aanvulling en aanpassing van deze op-
somming behoort dus enkel tot de bevoegdheid van de
Executieve.

Dit betekent dat voor al de werken waarvoor conform
artikel 44 van de gemachtigde wet op de stedebouw
een bouwvergunning moet worden aangevraagd en die
niet opgenomen zijn in bovenvernoemde opsomming
de normale procedure tot het verkrijgen van een der-
gelijke vergunning dient gevolgd te worden.

Vraag nr. 159
van 19 mei 1987
van de heer G. ANNEMANS

Bouwtoelating  en sociaal-economische vergunning -
Beleìdswìjzìgìng

Mij wordt medegedeeld dat u zich ten overstaan van
een Middenstandsorganisatie onbevoegd verklaarde

om de onwettelijkheid van een bouwtoelating te behan-
delen omdat deze toegestaan werd door uw voorgan-
ger, daar waar u wèl meent te kunnen tussenkomen
inzake een sociaal-economische vergunning die door
diezelfde voorganger werd geëist, maar door u niet,
gezien u de verplichting dergelijke vergunning voor te
leggen betwist.

Kan de geachte Minister het verschil in beleid verkla-
ren ?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag van 19 mei 1987 betreffende
de toepassing van de wet van 27 juni 1975 betreffende
de handelsvestigingen dien ik het geachte lid te verwij-
zen naar de laatste twee paragrafen van mijn antwoord
op vraag nr. 132 van 23 juni 1986 van de heer 0.
Meyntjens, Lid van de Vlaamse Raad.

Vraag nr. 160
van 19 mei 1987
van de heer G. ANNEMANS

Grootdistributievestigingen - Beteugeling van bouw-
misdrijven

In antwoord op de parlementaire vraag van de heer
Dillen nr. 62 verklaart u dat een onderzoek van uw
Departement aan de gang is maar dat u hierover nog
niet de resultaten beschikt.
Wanneer gaf u opdracht tot dit onderzoek ?
Aan wie in het bijzonder gaf u die opdracht ?
Wanneer werd met dit onderzoek bij uw weten ge-
start ?
Is er geen tegenstrijdigheid met het feit dat u tot op
heden weigerde een onderzoek in te stellen omdat het
Hoog Comité van Toezicht het dossier in behandeling
zou hebben, waar voornoemde Middenstandsorganisa-
tie nochtans duidelijk had laten weten dat dit niet het
geval was, hetgeen ook had kunnen blijken uit de on-
bevoegdheid van het Comité inzake bouwmisdrijven.

Hoe kan een weigering tot instellen van een onderzoek
gemotiveerd worden in het licht van een vonnis van
de rechtbank dat een bouwmisdrijf duidelijk vaststelde
zowel in het ene door u genoemde dossier als in het
andere.

Antwoord

In antwoord op zijn vraag van 19 mei 1987 heb ik de
eer het geachte lid mede te delen dat de opdrachten
tot onderzoek. het starten van deze onderzoeken en
het uitbreiden ervan gebeurde na het binnenkomen
van klachten of het stelen van parlementaire vragen.

Deze opdrachten werden gegeven aan de administratie
voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu Antwerpen.
Dit bestuur was evenwel reeds begonnen met een on-
derzoek op 30 januari 1987 na de ontvangst van een
rechtstreekse klacht op het bestuur - buitendienst
Antwerpen. Dit onderzoek is nog niet afgesloten en
het resulteerde tot op heden in een proces-verbaal ten
laste van de PVBA Immefin, voor een Aldi-vestiging
in Lier aan de A. Vanderpoortenlaan.
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Het is derhalve duidelijk dat er geen weigering van
onderzoek is. Wat het tweede lid van dit punt van de
vraag betreft moet ik het geachte lid tot mijn spijt
mededelen dat een vonnis waarbij de rechtbank een
bouwmisdrijf vaststelde mij niet bekend is.

Vraag nr. 161
van 19 mei 1987 ’
van de heer G. ANNEMANS

Bouwmisdrijven - Dossiers Aldi’s  en Edi-vestigingen
te Lier

Uit uw antwoord op vraag nr. 61 van de heer Karel
Dillen zou men kunnen afleiden dat de globale dossiers
niet verloren gingen.

Zou u in dat geval kunnen mededelen waarom u aan
de in uw antwoord genoemde organisatie hebt medege-
deeld het onderzoek in deze dossiers niet te kunnen
verderzetten bij gebrek aan de nodige informatie.

Antwoord

In antwoord op zijn vraag van 19 mei 1987 heb ik de
eer het geachte lid mede te delen dat ik aan de VZW
Distributiemacht nooit heb geantwoord dat de bedoel-
de dossiers verdwenen waren.

Wel heb ik medegedeeld dat de dossiers op mijn kabi-
net niet bekend waren.

Mijn administratie heb ik evenwel opdracht gegeven
een onderzoek in te stellen, zoals ik reeds herhaaldelijk
heb medegedeeld. De vertraging die het onderzoek
heeft opgelopen is te wijten aan de redenen die ik
vermeld heb in mijn antwoord op de vraag van de heer
K. Dillen.

Vraag nr. 162
van 19 mei 1987
van de heer E. GRYP

Gewestplan Hasselt-Genk - Regionale Commissie van
Advies

In tegenstelling tot wat de geachte Minister beweerde
in de zitting van 21 januari 1987 werd het Gewestplan
Hasselt-Genk, voor wat betreft het industrieterrein in
Tessenderlo, niet definitief vastgesteld.

Het openbaar onderzoek is zelfs nog niet in stadium
van uitvoering. Kan de Minister ons bevestigen dat de
procedure zal plaatsvinden zoals bepaald in de wet van
29 maart 1962 (art. 9, 10 en 11) ?

Enkele tijd geleden (maart 1986) werd door het ge-
meentebestuur van Tessenderlo een BPA aangenomen
dat voorzag in een bufferzone tussen het industrieter-
rein Schoonhees (het westelijk deel van het industrie-
terrein) en de Stationsstraat in het noorden en de be-
staande omleiding in het westen. Waarom werd dit
BPA niet opgenomen in het ontwer-gewestplan ?

Volgens artikel 9 van de wet van 29 maart 1962 dienden
de ontwerpers de Regionale Commissie van Advies in
te lichten over het verloop van de voorstudies en dien-

den ze de resultaten hiervan alsmede alle voorontwerp-
en ontwerpplannen mee te delen. Dit is niet gebeurd,
Erger nog, op de eerste vergadering van de Commissie
waarop het ontwerpplan werd gesproken (6 januari
1987) werd reeds ten gronde over de voorgestelde ont-
werpen gesproken, alhoewel de uitnodiging vermeld-
de : ,,Informatie inzake de voorstudie betreffende de
herziening van het gewestplan Hasselt-Genk betreffen-
de de gemeente Tessenderlo”.

Waarom werd de Regionale Commissie van Advies
niet eerder betrokken bij het ontwerp ?

Kan de Commissie advies ten gronde geven zonder dat
de agenda van de vergadering dit uitdrukkelijk aan-
geeft ?

Op de vergadering van 28 januari werd, op verzoek
van 10 leden, een alternatief ontwerp besproken. De
Commissie nam - na stemming hierover - kennis
van het voorstel.

Indien de Commissie echter het naar voorgebrachte
alternatief voorstel had overgemaakt aan de Vlaamse
Executieve, welke initiatieven dienaangaande zou de
Vlaamse Executieve dan heben moeten nemen (het
ontwerpplan was toen reeds goedgekeurd) ?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid volgende informatie te verstrekken.

De procedure, zoals voorzien in artikels 9 en 10 van
de wet van 29 maart 1962, zal inderdaad gevolgd wor-
den bij de gedeeltelijke herziening van het gewestplan
Hasselt-Genk. In dit kader is aan de Gouverneur van
de provincie Limburg gevraagd de procedure van het
openbaar onderzoek te starten.

De voorzieningen van het BPA Industriezone-cen-
trum, goedgekeurd bij besluit van 11 augustus 1986,
zijn overgenomen in het vastgestelde ontwerp-gewest-
plan. Om materiële redenen is het evenwel niet moge-
lijk geweest de beperkte bufferzone die dit BPA voor-
ziet (maximaal 25 m) in het ontwerp-gewestplan carto-
grafisch over te nemen,

De nieuwe Regionale Commissie van Advies voor de
provincie Limburg werd geïnstalleerd op 6 januari
laatstleden. Informatie kon derhalve slechts op deze
eerste vergadering gegeven worden. De Regionale
Commissie van Advies nam zelf het initiatief om op
deze vergadering een advies uit te brengen.

De Regionale Commissie kan op ieder ogenblik een
advies uitbrengen aan de betrokken Gemeenschapsmi-
nister. In het kader van de procedure tot vaststellingen
van het gewestplan Hasselt-Genk zal door de Regiona-
le Commissie evenwel een officieel openbaar onder-
zoek geformuleerd worden. Dit advies is voorzien in
artikel 9 van de wet. Wanneer de Executieve afwijkt

van dit advies van de Regionale Commissie, dient haar
beslissing met redenen omkleed te zijn.



Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 17 - 30 juni 1987 761

Vraag nr. 165
van 21 mei 1987
van de heer A. LARIDON

Aanleg recreatief domein op ,, Put van Roksem ” te Ou-
denburg - Referendum

Wat betreft de organisatie van een referendum bij de
plaatselijke bevolking lijkt mij dat een mogelijkheid
die besloten ligt in de gemeentelijke autonomie. Over
het feit of deze opportuun is of zou zijn kan ik mij niet
uitspreken.

In de gemeenteraad van Oudenburg bestaat een duide-
lijke meerderheid voor het uitbouwen van een recrea-
tief domein op de Roksemput. Het gaat hier over een
voormalige zandwinningsput, in 1976 bij de aanleg van
de Al0 (Jabbeke-Veurne) door bulldozers en graafma-
chines achtergelaten.

Vraag nr. 166
van 22 mei 1987
van de heer A. DE BEUL

Streekcommìssìes van advies voor de ruimtelijke orde-
ning in het Vlaamse Gewest - Reglement van Orde

In tegenstelling met de uitspraak van de gemeenteraad
van Oudenburg besliste de Vlaamse deelregering tot
de uitbouw van een natuur-educatief domein op deze
plaats.

Zonder mij over de inhoud zelf uit te spreken vernam
ik graag :

1. wat de Vlaamse deelregering ertoe aanzette de be-
slissing van de gemeenteraad niet te volgen ;

2. of het niet opportuun zou zijn over dit probleem

Op 29 april 1987 werd het besluit van 23 december
1986 houdende vaststelling van het reglement van orde
van de streekcommissies van advies van de ruimtelijke
ordening in het Vlaamse Gewest gepubliceerd. Dit be-
sluit verschilt fundamenteel niet van het vroegere
reglement van orde van 3 juli 1976. Nochtans had u in
uw antwoord van 23 december 1986 op onze vraag nr.
71 van 25 maart 1986, uitdrukkelijk gesteld dat bij de
wijziging van het reglement van orde van de commis-
sies , ,,een mogelijkheid tot sanctionering van ongewet-
tigde afwezigheid zal worden voorzien”.

bij de bevolking van Oudenburg een vorm van refe-
rendum te houden ?

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

Antwoord

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

Door de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en
Leefmilieu en meer bepaald door de toenmalige Dienst
Planning en Coördinatie, nu Planologische Dienst,
werd aanvang 1984, dus voor mijn ambtsperiode een
uitvoerig rapport met bijbehorend structuurplan opge-
maakt.

1. Op dezelfde dag - 23 december 1986 - dat het
antwoord op onze vraag werd overgemaakt, teken-
de u het reglement van orde. dat op geen enkele
wijze rekening hield met uw antwoord op onze
vraag. Paradoxaal en potsierlijker kan het niet. Hoe
komt het dat u op dezelfde dag twee totaal tegen-
strijdige verklaringen - in antwoord op een parle-
mentaire vraag en in een reglement van orde -
afgelegd ? Vermits u zowel het besluit als het ant-
woord hebt ondertekend, moet deze tegenstrijdig-
heid u toch bekend zijn. Door wie werd het ant-
woord en door wie werd het reglement opgesteld ?

Het structuurplan kwam tot stand na een inspraak-pro-
cedure van de respectievelijke gemeenten, conform de
opdracht van de Voorzitter van de Vlaamse Executieve
die een nauwe betrokkenheid van de gemeentebestu-
ren wenste naar de concrete realisatie toe en de globale
socio-culturele valorisatie van de over te dragen zand-
winningsplaatsen.

2. Hoe denkt u het totaal gebrek aan aanwezige leden
in de regionale commissie voor advies (zie onze
vraag nr. 71 van 25 maart 1986) in de toekomst op
te vangen ?

Het voorgestelde structuurplan dat een multifunctione-
le doelstelling beoogde namelijk te fungeren als initia-
tiefcentrum  voor windsurfen en kleinzeilerij-activitei-
ten, beperkt in de tijd en in de ruimte. dit wil zeggen
over een deelstuk van de circa 40 hectare wateropper-
vlakte, en een natuureducatieve functie.

3. Waarom werd artikel 10 van het reglement van or-
de, met betrekking tot de openbaarheid van advie-
zen, niet aangepast aan de uitdrukkelijke wens van
alle politieke partijen. tot openbaarheid van be-
stuur ? Waarom behoudt u het recht om deze advie-
zen al dan niet te publiceren ?

Dit plan werd met de betrokken gemeentebesturen
besproken en door de gemeenteraad van Jabbeke in
zitting van 2 juli 1984 en door het Schepencollege van
Oudenburg  in zitting van 11 juli 1984 goedgekeurd.

Rekening houdend met deze goedkeuring betreffende
het multi-functioneel gebruik werd vervolgens binnen
de interministeriële commissie ad-hoc het structuur-
plan verder procedureel afgewerkt.

Bij haar uiteindelijke beslissing heeft de Vlaamse Exe-
cutieve tenslotte geopteerd voor de natuurbehouds-
functie van het domein.

4. Het vroegere artikel 12 van het reglement van orde
van 3 juni 1976 voorzag dat de aangeduide ambtena-
ren met een raadgevende stem aan de vergaderin-
gen van de streekcommissies konden deelnemen. In
het nieuwe artikel 12 van het huidige reglement van
orde wordt deze raadgevende stem niet weerhou-
den. Waarom werd het bijwonen met de raadgeven-
de stem uit het huidige artikel geschrapt ? Op welke
wijze wordt het advies van deze ambtenaren in de
regionale commissies van advies gewaardeerd ?

5. In dit reglement van orde wordt nergens de relatie
met VLACORO aangeduid. Waarom werd artikel
10 van het ministerieel besluit van 3 juni 1976, in
het reglement van orde van 23 september 1986, in
deze zin niet aangepast ?
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Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mede te
delen. 2.

Het besluit van 23 december 1986 van de Vlaamse
Executieve werd ten voorlopige titel genomen en
werd op 11.02.1987 vervangen door een nieuw be- 

Indien het antwoord op 1 negatief is, beschikt het
gemeentebestuur over enig rechtsmiddel om de ge-
leden schade te laten vergoeden ?

sluit waarin in artikel 6 wordt vermeld : ,,Elk lid
dat ongemotiveerd viermaal achtereenvolgens afwe-
zig is, is ambtshalve ontslagnemend”.

Antwoord

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

voor wedstrijden in de voetbalcompetitie georgani-
seerd door de KBVB ?

De nieuwe samenstelling van de commissies en het
aangepaste reglement van orde zouden moeten bij-
dragen tot een grotere aanwezigheid van de leden.

1

In het besluit van 11.02.1987 is de zinsnede ,,hij
alleen oordeelt over de openbaarheid ervan” komen
te vervallen.

In art. 14 van het nieuwe reglement van orde wordt
voorzien dat de in dit artikel bedoelde ambtenaren
raadgevende stem hebben.

De opdracht van de Regionale Commissies van ad-
vies en van de Vlacoro is verschillend zodat een
directe relatie tussen beide mij niet duidelijk is.
Anderzijds zijn er wel relaties wat de werking zelf
betreft en deze komen ook tot uiting in verschillen-
de artikels van het inwendig reglement onder meer
wat betreft de sanctionering van de afwezigheden.

3
Vraag nr. 167
van 22 mei 1987
van de heer E. VANKEIRSBILCK

L.

Gemeentelijke voetbalvelden - Bevoegdheid inzake ge-
bruik

Heel wat gemeentebesturen hebben de laatste tien jaar
zware financiële inspanningen gedaan om moderne en
goed verzorgde voetbalvelden en dito accomodatie aan
te leggen. Meestal werden deze investeringen gedaan
om eigentijdse installaties gratis of tegen een huurgeld
ter beschikking te stellen van één of meer plaatselijke
voetbalverenigingen die zijn aangesloten bij de Ko-
ninklijke Belgische Voetbalbond.

Het dagdagelij kse onderhoud van deze voetbalvelden
vergt ieder jaar belangrijke financiële uitgaven aan het
betrokken gemeentebestuur. Vooral wanneer wedstrij-
den worden gespeeld tijdens een dooiperiode na een
langdurig aanhoudende strenge vorst lijden deze voet-
balvelden onherstelbare schade. Vele gemeentebestu-
ren wensen dan meestal in akkoord met de betrokken
voetbalvereniging dat hun voetbalvelden niet gebruikt
worden tijdens dergelijke dooiperiode. Deze gemeen-
tebesturen stellen zich dan ook de rechtmatige vraag
of zij de wettelijke bevoegdheid bezitten om in deze
omstandigheden hun sporttereinen niet te laten gebrui-
ken voor de wedstrijden die gespeeld worden in het
raam van de voetbalcompetitie van de KBVB.

Ingevolge artikel 81 van de gemeentewet bepaalt
de gemeenteraad de voorwaarden van huur en pacht
van gemeente-eigendommen.

Mits naleving van de voorschriften van artikel 5 van
de Cultuurpactwetgeving en onverminderd het bij
de artikelen 86 en 87 van de gemeentewet voorziene
toezicht van de hogere overheid, handelt de ge-
meenteraad hierbij volledig autonoom.

Om de moeilijkheden, omschreven door het geachte
lid, te voorkomen, staat het de gemeenteraad aldus
vrij aangepaste voorwaarden vast te stellen.

Bij gebreke hieraan kan met betrekking tot het door
het gemeentebestuur met verenigingen huurcon-
tract enkel gewezen worden op het in artikel 1134
van het Burgerlijk Wetboek neergelegde beginsel
inzake overeenkomsten.

Schaderegeling is een burgerrechtelijke aangelegen-
heid welke behoort tot de bevoegdheid van de bur-
gerlijke rechtbanken.

De artikelen 81 van de gemeentewet en 1134 en
1146 van het Burgerijk Wetboek bieden de gemeen-
teoverheden de mogelijkheid in bedoelde aangele-
genheid, voorafgaandelij k de nodige voorzieningen
te treffen en zich ter zake van de nodige juridische
middelen te voorzien.

1.

2.

Mag ik de geachte Minister verzoeken mij een ant-
woord te willen verstrekken op volgende vragen.

3.

1. Heeft een gemeentebestuur de wettelijke bevoegd-
heid om in dergelijke weersomstandigheden het ge-
bruik van zijn voetbalvelden niet toe te laten, ook

4.

Vraag nr. 172
van 27 mei 1987
van de heer A. DE BEUL

Vlaamse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening -
Werking

Bij het Besluit van 26 oktober 1983 werd een Vlaamse
Commissie voor de Ruimtelijke Ordening opgericht.

Gaarne vernam ik van de geachte Gemeenschapsminis-
ter een antwoord op de volgende vragen.

Volgens artikel 6 van het besluit van 26 oktober
1!83 kan een lid ambtshalve ontslagen worden.
Werd dit artikel 6 reeds toegepast ?

Hoeveel effectieve leden waren er per zitting aan-
wezig ? Hoeveel vergaderingen werden er in 1985
en 1986 gehouden ?

Over welke thema’s bracht Vlacoro in 1987  advies
uit ?

Hoe dikwijls heeft Vlacoro sinds haar oprichting
niet geldig (2 /3 leden aanwezig) kunnen vergaderen
en was er een nieuwe oproep nodig ?
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5. Volgens artikel 10 brengt de Commissie jaarlijks bij
de Vlaamse Executieve verslag uit ? Hoe zal dit
verslag verspreid en openbaar gemaakt worden ?
Kan een kopie van dit verslag (1984-1985-1986) aan
ons overgemaakt worden ?

2.

3.

Wanneer zullen nieuwe eenvormige richtlijnen ver-
schijnen ?

Welke aanwijzingen zal U geven opdat deze richtlij-
nen geen verdere interpretatieve uitbreidingen zul-
len bevatten ?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid volgende informatie te verschaffen.

Artikel 6 van het Besluit van de Vlaamse Executie-
ve houdende instelling en werking van de Vlaamse
Commissie voor de Ruimtelijke Ordening is tot op
heden niet toegepast.

In 1985 vergaderde Vlacoro vijfmaal namelijk op 30
januari (18 affectieven en een plaatsvervanger aan-
wezig) 6 februari (16 affectieven en een plaatsver-
vanger), 27 maart (16 effectieven en 2 plaatsvervan-
gers), 26 juni (10 effectieve en 1 plaatsvervanger)
en 27 november (13 effectieven en 2 plaatsvervan-
gers). In 1986 kwam Vlacoro tweemaal samen na-
melijk op 19 maart (11 effectieve en 2 plaatsvervan-
gers aanwezig) en 10 september (8 effectieven en
een plaatsvervanger aanwezig).

Vlacoro vergaderde niet in 1987 en heeft derhalve
dit jaar nog geen adviezen uitgebracht.

In 1984 waren steeds voldoende leden aanwezig om
geldig te kunnen vergaderen. Daarna niet meer. Er
werd alleen een nieuwe oproep gedaan ingevolge
de vergadering van 30 januari 1985. De nieuwe ver-
gadering in verband met de nota ,,Standpunt van
de Vlacoro ten opzichte van de nieuwe ruimtelijke
planning” ging door op 6 februari 1985.

De Commissie heeft tot op heden geen eigen verslag
gemaakt aan de Vlaamse Executieve. In het kader
van de jaarverslagen 1985 en 1986, die overeenkom-
stig artikel 5 van de stedebouwwet opgemaakt wer-
den is er een rubriek aan Vlacoro. Deze jaarversla-
gen werden aan de Executieve overgemaakt in de
vorm van een mededeling.

.
Het jaarverslag 1985 werd op 2 december 1986 aan
de Vlaamse Raad toegestuurd. Het jaarverslag 1988
wordt binnenkort eveneens voorgelegd.

Vraag nr. 173
van 27 mei 1987
van de heer A. DE BEUL

Mini-decreet - Interpretatieproblemen

Op onze vraag nr. 85 van 16 april 1985 en onze vraag
nr. 119 van 6 juni 1986 antwoordde U telkens dat
dringend duidelijke richtlijnen nodig zijn voor het cor-
rect toepassen van het mini-decreet. Intussen zijn we
een jaar verder en van ,,de bundel duidelijke richtlij-
nen” en van ,,het toezien op een strikte en uniforme
toepassing”, is nog niet in huis gekomen.

Gaarne vernam ik van de geachte Gemeenschapsminis-
ter een antwoord op de volgende vragen :

1. Wanneer voorziet U het intrekken van de omzend-
brief van 30 mei 1985 (AROl/AD/BB/A) ?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag nr. 173 van 27 mei 1987 heb
ik de eer het geachte lid mede te delen dat voor een
juiste en uniforme toepassing van het mini-decreet een
administratieve werkgroep ad hoc werd samengeroe-
pen sedert januari 1987.

De werkgroep ad hoc heeft een studie gemaakt van
het mini-decreet vanaf de parlementaire voorberei-
ding. Ook de uitvoeringsbesluiten, de vroegere richtlij-
nen en de problemen bij de toepassing worden bestu-
deerd.

Zodra mij de bevindingen en de voorstellen van de
werkgroep ad hoc worden overgelegd, zal ik niet nala-
ten er het gepaste gevolg aan te geven.

Het zou dus voorbarig zijn nu reeds te spreken over
een intrekking van de omzendbrief van mijn achtbare
voorganger, alsook over mogelijke wijzigingen van de
bestaande richtlijnen daarover.

Vraag nr. 174
van 27 mei 1987
van de heer A. DE BEUL

Vierde uitvoeringsbesluit Mini-decreet (28 juni 1989) -
Publikatie

Reeds op een vraag van 28 september 1984 (nr. 217
van de heer De Mol) antwoordde Uw voorganger dat
een werkgroep ,,ad hoc” deze uitvoeringsbesluiten zou
voorbereiden. In verschillende vragen, interpellaties,
besprekingen, begrotingen hebben we aangedrongen
op de publikatie van het vierde uitvoeringsbesluit. Tel-
kens achtte U dat vierde uitvoeringsbesluit ,,zeer be-
langrijk voor de bescherming van de open ruimte”,
maar het wordt niet gepubliceerd.

Gaarne vernam ik van de geachte Gemeenschapsminis-
ter een antwoord op de volgende vragen :

1.

2.

Hoe komt het dat het vierde uitvoeringsbesluit bijna
drie jaar na het goedkeuren van het mini-decreet,
nog steeds niet is goedgekeurd en gepubliceerd ?

Wanneer voorziet U de publikatie van het Besluit
van de Vlaamse Executieve, houdende bepaling van
die gebieden van de ontwerpgewestplannen waar-
binnen de afwijkingen in verband met verbouwing,
herbouwing of uitbreiding van bestaande vergunde
gebouwen slechts gedeeltelijk of helemaal niet toe-
pasbaar  zijn ?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag nr. 174 van 27 mei 1987 heb
ik de eer het geachte lid mede te delen dat gevolgge-
vend aan mijn verzoek de administratie een ontwerpbe-
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sluit met toelichtings-  en motiveringsnota voorbereidt.
Volgens ingewonnen inlichtingen zal mij eerstdaags
een ontwerp van besluit voorgelegd worden.

Vraag nr. 175
van 1 juni 1987
van de heer L. VAN DEN BOSSCHE

Artikel 43 van de wet van 29 maart 1967 - Toepassing

De wet van 29 maart 1962 en wijziging houdende orga-
nisatie van de ruimtelijke ordening en van de stede-
bouw voorziet in artikel 43 de mogelijkheid dat de
Koning op verzoek onder andere van een gemeente
kan beslissen dat een gemeentelijk plan geheel of ge-
deeltelij k wordt herzien.

Uit hetzelfde artikel meen ik te mogen afleiden dat
wat de gemeentelijke planning van aanleg betreft, aan
één van de volgende voorwaarden dient te worden
voldaan :

het gemeentelijk plan of de verkavelingsvergunning
is niet meer in overeenstemming met een streek- of
gewestplan dat verordenende kracht heeft verwor-
ven ;

het gemeentelijk plan of de verkavelingsvergunning
verhindert de uitvoering van werken van algemeen
belang ;

het gemeentelijk plan of verkavelingsvergunning is
niet meer in overeenstemming :
- met de voorschriften van de algemene verorde-

ning betreffende de grote wegen, vastgesteld in-
gevolge artikel 59 van deze wet of de wetgeving
op de grote wegen ;

- met de perceelsgewijze plannen door de Koning
goedgekeurd krachtens artikel 6 van de wet van
12 juni 1956 houdende statuut van de autosnel-
wegen, of met de voorschriften van de verorde-
ningen vastgesteld ingevolge artikel 10 van de-
zelfde wet.

1.

2 .

3.

Evenwel stel ik vast dat BPA’s in herziening worden
gebracht onder andere om aanpassing aan de actuele
bebouwde toestand, uitbreiden van zones voor berg-
en werkplaatsen om een bestaand bedrijf de mogelijk-
heid te geven zich uit te breiden (zelfs in afwijking op
het gewestplan), om verbouwingswerken toe te laten
aan privé-eigendommen,. . .

BPA’s  met wijzigingen (een geval met acht wijzigingen
is mij bekend) roepen bij mij vragen op in verband
met de rechtszekerheid van de aanorigen. Tevens komt
het mij voor dat punt 2 van de geciteerde voorwaarden
,,werken van algemeen belang” zeer ruim geïnterpre-
teerd wordt.

Ik zou het op prijs stellen indien de geachte Gemeen-
schapsminister mij hieromtrent zijn duidelijk standpunt
zou willen meedelen.

Antwoord

In antwoord op zijn vraag nr. 175 van 1 juni 1987 heb
ik de eer het geachte lid mede te delen dat de vermelde
voorwaarden van artikel 43 derde lid van de Stede-

bouwwet  slechts gelden wanneer op initiatief van de
Koning, thans de Vlaamse Executieve, de herziening
van een gemeentelijk plan van aanleg wordt bevolen.
Dit gebeurt in de praktijk uiterst zelden en slechts om
zwaarwichtige redenen.

Normaliter wordt niet ingegaan tegen de zeer ruime
gemeentelijke autonomie ter zake en wordt een herzie-
ningsbesluit slechts genomen nadat via een gemotiveer-
de gemeenteraadsbeslissing de toelating gevraagd werd
om het gemeentelijk plan van aanleg te mogen wijzigen
in toepassing van artikel 43 eerste lid. Slechts nadat
de vraag van de gemeenteraad door het Bestuur van
Ruimtelijke Ordening naar de gegrondheid werd on-
derzocht wordt mij een ontwerpbesluit ter goedkeuring
voorgelegd.

Een toelichting omtrent het verloop van deze admini-
stratieve procedure wordt ondermeer gegeven op pagi-
na 58 en 59 van de ,,Beleidsaspecten Ruimtelijke Orde-
ning in Vlaanderen” uitgegeven door mijn geachte
voorganger in 1980.

Wat, de rechtszekerheid van de burger betreft moge
ik het geachte lid verwijzen naar de zeer zware herzie-
ningsprocedure, die dezelfde is als de procedure voor
de opmaak van het plan, maar nog is aangevuld met
de hiervorenvermelde stappen die een herzieningsbe-
sluit voorafgaan. Voor zover als nodig herinner ik er-
aan dat iedere daarbij betrokkene of belanghebbende
tijdens het openbaar onderzoek zijn of haar bezwaren
kan kenbaar maken en desgewenst zelfs beroep kan
aantekenen bij de Raad van State of planschadeclaims
kan indienen.

Ten slotte weze gesteld dat de wijziging van de plannen
van aanleg na herziening het in artikel 2 van de stede-
bouwwet  voorziene geëigende systeem is. Door de wij-
zigingen dienen immers de plannen van aanleg geactua-
liseerd te kunnen worden.

Vraag nr. 177
van 1 juni 1987
van de heer L. VAN DEN BOSSCHE

Gemeentelijke Commissies van Advies - Samenstelling
en taakomschrijving

De wet van 29 maart 1962 en wijzigingen houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de ste-
debouw, voorziet in artikel 19 dat de Koning voor elke
gemeente met 10.000 inwoners en meer die niet in de
agglomeraties of verenigingen begrepen is, een Com-
missie van Advies kan instellen. De kandidaten voor
de Gemeentelijke Commissies van Advies worden aan
de Regionale Commissie van Advies voorgedragen
door de respectievelijke gemeenteraden. De Koning
benoemt de voorzitter en de leden van die commissies
op een dubbele lijst van de kandidaten voorgedragen
door de in artikel 7 bedoelde Regionale Commissie
van Advies.

Ik ben de mening toegedaan dat het tot de bevoegdheid
behoort van de Regionale Commissie van Advies om
aan de Koning een dubbele lijst van kandidaten voor
te dragen. Sommigen zijn evenwel de mening toege-
daan dat de Regionale Commissie van Advies, slechts
akte kan nemen van het voorstel van de gemeenteraad.
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zij steunen hun argumentatie verwijzend naar de ge-
meentelijk autonomie.

Graag zou ik het standpunt vernemen van de geachte
Gemeenschapsminister in verband met deze materie.

Tenslotte zou het mij aangenaam zijn een zo gedetail-
leerd mogelijke taakomschrijving van de gemeentelijke
en regionale commissies te kennen.

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat de wet
op de stedebouw en de ruimtelijke ordening in artikel
19  bepaalt dat de kandidaat-leden van de gemeentelij-
ke Commissies van Advies voorgedragen worden, op
een dubbele lijst, door de Regionale Commissie van
Advies.

Met zijn brieven dd. 6.12.1978 en 6.03.1979 verzocht
de toemalige Staatssecretaris voor Streekeconomie en
Ruimtelijke Ordening om de medewerking van de
Voorzitters van de Regionale Commissies van Advies
om de gemeenten aan te zetten een dubbele lijst van
kandidaten over te maken volgens de principes die in
bijlage aan de brief dd. 6.12.1978 en in de brief dd.
6.03.1979 werden aangegeven.

Wat de gemeentelijke autonomie betreft verwijs ik
naar mijn antwoord op vraag nr. 92 dd. 13.02.1987 van
de heer R. Van Steenkiste.

Wat de taken betreft van de gemeentelijke commissies
van advies verwijs ik naar mijn antwoord op de vraag
nr. 75 van 23 januari 1987 van de heer R. Van Steen-
kiste en naar de bepalingen van de wet zelf.

De taken van de Regionale Commissies van Advies
worden omschreven in artikels 9, 11 en 19 van de wet
op de Ruimtelijke Ordening.

Vraag nr. 180
van 5 juni 1987
van de heer A. DE BEUL

Advokaten Vlaamse Gewest - Beleid

AROL doet de verdediging van haar belangen (stede-
bouw en ruimtelijke ordening) beroep op vijf advoka-
ten ; één per provincie (cf. vraag nr. 25 van 24 septem-
ber 1986 van mevrouw Vogels). Deze advokaten wer-
den voor onbepaalde tijd aangesteld. Nu blijkt dat U
zal beroep doen op andere advokaten.

Gaarne vernam ik van de geachte Gemeenschapsminis-
ter een antwoord op de volgende vragen :

1. IS het juist dat de nieuwe advokaten werden aange-
zocht, in weerwil van het vroegere aanstellingsbe-
Sluit ?

2. Welke advokaten werden belast met de verdediging
van de belangen van het Vlaamse Gewest ?

3. Waarom werden juist deze advokaten uitgekozen ?
Over welke specifieke kwaliteiten beschikken deze
advokaten ? Gelieve deze kwaliteiten vooral in re-
latie te brengen met de kennis van de stedebouw
en ruimtelijke ordening.

4. Waarom voldoen de vroegere aangestelde advoka-
ten plots niet meer ?

5. Welk honorarium wordt aan de nieuwe advokaten
voorgesteld ?

Antwoord

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

1. Bepaalde advokaten werden aangezocht in de toe-
komst de verdediging van de belangen van het
Vlaamse Gewest in de materie Ruimtelijke orde-
ning en Stedebouw op zich te willen nemen.

2. Het dossier-aanstelling van advokaten is op admini-
stratief vlak nog niet afgehandeld. Een aantal nieu-
we advokaten zal worden aangesteld gezien de split-
sing van de betrokken dossiers. (zie punt 3).

3. Naar analogie met het Waalse Gewest, ben ik im-
mers de mening toegedaan dat het aangewezen is
dat voor de dossiers inzake bouwmisdrijven ener-
zijds, en de dossiers inzake planschade en Raad van
State anderzijds, een andere overeenkomst wordt
voorzien rekening houdend met de te leveren pres-
taties door de betrokken advokaten. De dossiers
zullen naar hun aard en per provincie toegewezen
worden aan verschillende advokaten. Bepaalde ad-
vokaten zullen belast worden met het verdedigen
van de belangen van het Vlaamse Gewest in de
materie bouwmisdrijven, andere in de materie plan-
schade en Raad van State. Tijdens het afwegen van
de diverse kandidaturen werd rekening gehouden
met de opgegeven referenties, specialisaties en faam
van de betrokken advokaten.

4. Er is geen sprake van niet voldoen maar van een
andere organisatie inzake de behandeling van de
betrokken dossiers.

5. De honoraria zijn nog niet exact bepaald, gezien ik
het advies van de Inspectie van Financiën nog niet
mocht ontvangen. Ik moge evenwel opmerken dat
de door mij voorgestelde erelonen een gunstig bud-
gettaire weerslag tot gevolg zullen hebben.

T. KELCHTERMANS
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN ONDERWIJS
EN VORMING

Vraag nr. 64
van 19 mei 1987
van de heer J. LAVERGE

Oprichting nieuwe technologiecentra door RVA -
Stand van zaken

In een brochure van de Rijksdienst voor Arbeidsvoor-
ziening, directe beroepsopleiding lezen we dat naar
aanleiding van de eerste editie van Flanders’ Techno-
logy door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
nieuwe technologiecentra werden opgericht.

Het opzet van dit initiatief is een opleiding te verzeke-
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ren voor werknemers en werkzoekenden in verschillen-
de nieuwe technologieën : CAD/CAM, robotica, buro-
tica, micro-electronica . . .

Graag had ik van de Minister vernomen ;

hoeveel personen namen reeds deel aan deze cur-
sussen ;

waar werden de technologiecentra opgericht ;

de regionale spreiding van het aantal deelnemers ;

e

Er zijn 69 instructeurs werkzaam in de technologie-
centra. Op jaarbasis bedragen de personeelskosten
82,8 miljoen frank. Aankoop machines : 97 miljoen
in ‘85, 110 miljoen in ‘86 ;
Learing machines : 20 miljoen in ‘85, 24 miljoen in
‘86q.

Dit initiatief wordt ingeschreven in de begroting,
voor de lopende uitgaven op Titel I ,  sectie 38, arti-
kel 42.01.02, en voor de investeringsuitgaven, Titel
Ii, sectie 38, artikel 62,01,02.

d. wat is tot nog toe de totale kostprijs van dit initia-
tief, sedert 1985 ;

e. onder welk artikel wordt dit initiatief in de begro-
ting 1987 ingeschreven ?

Antwoord

Als antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid het volgende mee te delen.

a. In 1984 namen 4.184 personen deel aan deze cursus-
sen, in 1985, 8.053 personen en in 1986 11.135 per-
sonen.

b. De technologiecentra werden opgericht te :

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

Hasselt en Brugge : CAD/CAM
Vilvoorde : Robotica
Mechelen : Energiebeheer
Oudenaarde : Micro-Electronica
Antwerpen, Gent, Brugge, Hasselt, Vilvoorde
en Haasrode : Automatisatie
Hasselt, Brugge, Vilvoorde, Gent : Numerieke
besturing.
Wevelgem : Textiel
Oudenaarde : Confectie
Denderleeuw : Informatica Bouw
Turnhout en Haasrode : Grafische Technieken
Wevelgem, Dendermonde, Haasrode, Hasselt
en Antwerpen : Bureautica

c. Verwijzend naar het antwoord onder b) kan ik vol-
gende gegevens verstrekken :

84 85 8 6

1. Informatica 3.061 3.937 4.207
2. Bureautica 100 1.285 4.581
3. Verwarmingstechn. 5 0 235 211
4. Textiel 4 0 128 204
5. Confectie CAD/CAM - 20 122
6. Micro-Elektronica 2 0 126 4 8
7. Automatisatie 361 877 607
8. CAD/CAM 372 1.169 786
9. CNC 165 184 208

10. Robotica/Flarc 180 280 163

Totaal 4.184 8.053 11.135

d. Inzake de kostprijs van dit initiatief sedert 1985
kunnen enkel gegevens betreffende de personeels-
kosten en werkingskosten verstrekt worden. De
overige kosten (gebouwen, werkingskosten, uurver-
goedingen cursisten) kunnen niet uitgesplitst wor-
den over de verschillende centra.

Vraag nr. 66
van 21 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

Bijscholings-  en omscholingsmogelijkheden voor jonge-
ren - Overzicht per departement

Binnen elk departement van uw Ministerie zijn er een
aantal mogelijkheden tot bijscholing, omscholing, klas-
sieke opleidingen, enzovoort.. . , gericht op jongeren al
dan niet werkloos.

Men beweert dat er op dit terrein op een gecoördineer-
de wijze gewerkt wordt.

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Welke opleidingsmogelijkheden worden door uw
departement gefinancierd ?

Waaruit bestaan deze opleidingsmogelijkheden ?

Zijn er reeds specifieke maatregelen die betrekking
hebben op jeugdige werklozen ? Welke maatregelen
zijn dit ?

In hoeverre worden deze specifieke maatregelen ge-
coördineerd door uw departement ? In hoeverre is
er een afstemming op maatregelen die door de na-
tionale Regering worden genomen ?

Welke specifieke maatregelen denkt men tot uitvoe-
ring te brengen op korte en halflange termijn ?

Welke initiatieven in de private sector worden door
uw departement gesubsidieerd ?

NB. Deze vraag werd gesteld aan alle Gemeenschaps-
ministers.

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen naar het
globale antwoord dat door de Voorzitter van de
Vlaamse Executieve wordt verstrekt.

Vraag nr. 67
van 21 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

Uitstellen van Noord-Zuidverbinding  - Repercussies
inzake recon versie

Op 2 april 1987 verscheen in ,,Het Belang van Lim-
burg” een interview met de Minister over onderwijs



Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 17 - 30 juni 1987 767

en bedrijfsleven. Daarin verklaarde de Minister : ,,Hij
(Gabriels) heeft Limburg al veel miljarden gekost met
zijn verzet tegen de Noord-Zuidverbinding. Dat wreekt
zich nu op het gebied van reconversie.”

Graag had ik van de Minister een antwoord vernomen
op de volgende vragen :

1. op basis van welk onderzoek kan de Minister verkla-
ren dat het verzet tegen de Noord-Zuidverbinding
Limburg al veel miljarden heeft gekost ?

2. op basis van welke studies is dit aangetoond en door
wie werden deze studies uitgevoerd dat door het
niet aanleggen van de Noord-Zuidverbinding zich
dit wreekt op het gebied van reconversie ?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag, kan ik het geachte lid mee-
delen dat deze verklaring gebaseerd is op het antwoord
verstrekt door de Minister van Openbare Werken (Par-
lementaire Handelingen, zitting 1981-1982, blz. 1316).
Hieruit is gebleken dat voor de financiering van het
oorspronkelijk project er een bedrag van 4,350 miljard
frank was vooropgezet. Indien men dit bedrag actuali-
seert op basis van de index voor de verrekening van
lonen en materialen in de bouwsector, betekent dit 9,5
miljard frank. Van dit initiële bedrag werd sedert 1973
tot heden slechts 1.350 miljard frank gerealiseerd ; in
actuele cijfers 1.914 miljard frank. Dit impliceert dat
werken voor een geactualiseerd bedrag van 7.586 mil-
jard frank niet werden uitgevoerd.

De Minister van Openbare Werken heeft uitdrukkelijk
verklaard dat deze kredieten ook niet ter beschikking
werden gesteld voor andere investeringen in Limburg.

Het geachte lid zal van mij willen aannemen dat dit
ook de tewerkstelling negatief heeft beïnvloed. Boven-
dien is mij op vergaderingen met bedrijfsleiders her-
haaldelijk bevestigd - en dit wordt ook gestaafd door
de getuigenissen van diverse lokale besturen - dat de
beslissing om investeringsprojecten op te zetten in
Noord-Limburg negatief werd beïnvloed wegens het
ontbreken van goede ontsluitingsmogelijkheden.

Dit ontbreken van goede verbindingen met Midden-
Limburg uit zich ook in de geringere aanwezigheid van
de studenten uit Noord-Limburg aan de hogere onder-
wijsinstellingen van Midden-Limburg.

Dit lijkt althans volgens een aantal directies de enige
plausibele uitleg voor de vaststelling dat een groot deel
onder hen kiest voor onderwijsinstellingen in Geel en
omstreken onder meer omwille van de betere bereik-
baarheid. Het zijn deze elementen waarop ik de betref-
fende uitspraak heb gebaseerd.

Vraag nr. 74
van 17 juni 1987
van de heer F. PIOT

Onderwijs voor sociale promotie - Stagiairs

Door subregionale tewerkstellingscomités wordt gead-
viseerd dat, zoals voor de werknemers die herscholing
hebben gevolgd hebben bij de RVA-Beroepsopleiding,

ook aan dezen die zich voor bijscholing of herscholing
richten tot het Onderwijs voor Sociale Promotie, het
voordeel zou geboden worden om opnieuw in aanmer-
king te komen voor de stage.

Deze formule biedt de betrokkenen reële kansen, ver-
mits blijkt dat een belangrijk percentage stagiairs uit-
eindelijk vast aangeworven worden.

Het lijkt overigens billijk voor analoge groepen en voor
gelijkwaardige inspanningen dezelfde mogelijkheden te
openen.

Werden vanuit de Vlaamse Executieve ter zake sugges-
ties geformuleerd ten aanzien van de Minister van Te-
werkstelling en Arbeid in de nationale Regering ?
Welk is gebeurlijk het resultaat van deze contracten ?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag deel ik het geachte lid mee
dat zowel het Onderwijs voor Sociale Promotie als de
wetgeving inzake stagiairs onder de bevoegdheid van
de nationale Regering vallen.

P. DEPREZ
GEMEENSCHAPSMINSTER VAN EXTERNE BE-
TREKKINGEN

Vraag nr. 34
van 18 mei 1987
van de heer M. DIDDEN

Grensoverschrijdende actieprogramma’s - Stand van
zaken

Tussen verschillende regio’s uit Vlaanderen werden
grensoverschrijdende actieprogramma’s bestudeerd en
uitgewerkt. Meer bepaald is onder meer de werking
van de Euregio Maas-Rijn opgesteld door het ,,Institut
für Landes-  und Stadtenwicklungsforschung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen”.

Door het centraal Benelux-middengebied werd er tus-
sen de provinciebesturen van Antwerpen, Limburg en
Noord-Brabant een overeenstemming bereikt over een
gelij kaardig werkprogramma.

Mag ik van u vernemen op welke wijze de Vlaamse
Executieve betrokken is in deze grensoverschrijdende
actieprogramma’s ?

Werd door de Executieve hieraan goedkeuring ver-
leend ?

Werden er financiële middelen ter beschikking gesteld
van deze programma’s ?

Welke zijn de concrete projecten welke momenteel in
een fase van realisering komen ? Gaarne had ik de
inhoud en de financiële omvang van deze projecten
van naderbij gekend.

Tenslotte had ik gaarne geweten welke instantie uitein-
delijk de verantwoordelijkheid draagt voor deze grens-
overschrijdende programma’s ? Betreft het hier een
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aangelegenheid die ook door de nationale Regering
geambieerd wordt ?

Antwoord

In antwoord op de vraag nr. 34 heb ik de eer het
geachte lid mede te delen.

Met betrekking tot het grensoverschrijdende actiepro-
gramma  Euregio Maas-Rijn heeft de Vlaamse Execu-
tieve op 16.11.81 haar goedkeuring verleend om deel
te nemen aan de voorbereiding van een studie, voor
een grensoverschrijdend actieprogramma. Naast de
Europese Gemeenschap, Duitsland en Nederland was
Vlaanderen de vierde partner bij de financiering.

Hiertoe werd een contract opgesteld, enerzijds tussen
het Vlaamse Gewest en de GOM-Limburg dd. 9.12.81
en anderzijds tussen de drie landen voor het totale
bedrag. Hierbij was de GOM-Limburg de vertegen-
woordiger van de Vlaamse Regering. Dit contract werd
aangevuld met een nieuwe gelijkaardige verbintenis op
26.10.84. In de begeleidende stuurgroep werden 2 le-
den van het Vlaamse Gewest afgevaardigd.

De goedkeuring van het actieprogramma zelf is nooit
voorwerp geweest van een beslissing van de Executie-
ve, vermits enkel maar de studie op 30 juni 1986 plech-
tig werd overhandigd aan de Europese Commissie met
een begeleidend schrijven van Minister Maystadt en
mijzelf. Op 6 april 1987 heeft Commissaris Pfeiffer
laten weten dat hij zich na onderzoek met het concept
van de studie akkoord verklaarde, en dat de meest
geëigende interventievorm, die van een ,,nationaal pro-
gramma van communautair belang” is. Voor de uitwer-
king van een dergelijk programma geeft hij tevens en-
kele bijkomende richtlijnen aan. Deze financieringswij-
ze impliceert dat er voor de uitvoering van dit grens-
overschrijdend programma geen extra EFRO-middel-
en beschikbaar zijn.

Momenteel bevindt zich nog maar één project in de
realisatiefase, met name de uitgave van een handboek
voor onderzoeksinstituten in de Euregio Maas-Rijn.
(Forschungshandbuch). Hiervoor heb ik zelf steun toe-
gezegd voor 237.500 frank.

Welke instanties tenslotte bevoegd zijn bij de uitvoer
van de projecten kan u vinden in het rapport zelf (deel
IV). Afhankelijk van het actieterein kunnen dit zijn :
GOM, Provincie, Vlaamse en nationale overheid.

Voor het Benelux-Middengebied is dit op een ge-
lijkaardige wijze gebeurd. Hierbij heeft de goedkeuring
van de studie echter nooit voorwerp uitgemaakt van
een beslissing van de Executieve. Door de Voorzitter
van de Executieve werden de nodige fondsen ter be-
schikking gesteld. Naar analogie met Limburg werd de
GOM-Antwerpen officiëel belast met de coördinatie.
De GOM-Limburg en de Internationale Ontwikke-
lingsmaatschappij voor de Kempen werden eveneens
betrokken bij de werkzaamheden. Tevens heeft het
Vlaamse Gewest 2 leden afgevaardigd in de stuur-
groep, waarvan één adviseur van mijn kabinet. De
studie werd half maart officiëel voorgesteld te ‘s Her-
togenbosch maar werd nog niet aan de Europese Com-
missie overgemaakt.

Vraag nr. 36
van 21 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

Bijscholings-  en omscholingsmogelijkheden voor jonge-
ren - Overzicht per departement

Binnen elk departement van uw Ministerie zijn er een
aantal mogelijkheden tot bijscholing, omscholing, klas-
sieke opleidingen, enzovoort..., gericht op jongeren al
dan niet werkloos.

Men beweert dat er op dit terrein op een gecoördineer-
de wijze gewerkt wordt.

Graag had ik van de Minister een antwoord vernomen
op de volgende vragen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Welke opleidingsmogelijkheden worden door uw
departement gefinancierd ?

Waaruit bestaan deze opleidingsmogelijkheden ?

Zijn er reeds specifieke maatregelen die betrekking
hebben op jeugdige werklozen ? Welke maatregelen
zijn dit ?

In hoeverre worden deze specifieke maatregelen ge-
coördineerd door uw departement ? In hoeverre is
er een afstemming op maatregelen die door de na-
tionale Regering worden genomen ?

Welke specifieke maatregelen denkt men tot uitvoe-
ring te brengen op korte en halflange termijn ?

Welke initiatieven in de private sector worden door
uw departement gesubsidieerd ?

NB. Deze vraag werd gesteld aan alle Gemeenschaps-
ministers.

Antwoord

Als antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid
mededelen dat deze vraag voor onze administratie zon-
der voorwerp is.

P. DEWAEL
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR

Vraag nr. 216
van 25 mei 1987
van de heer A. LARIDON

Niet-open bare radio ,,Stadsradio Halle” - Stand van
zaken

Op 26 juni 1986 stelde ik u een schriftelijke vraag met
betrekking tot de niet-openbare radio ,,Stadsradio  Hal-
le” en een artikel dat erover verscheen in het weekblad
De Streekkrant”. Uw antwoord verscheen in het Bul-
letin van Vragen en Antwoorden van de Vlaamse
Raad. nr. 13 (1986).

In dit antwoord meldde u dat ,,het secretariaat van de
Raad van Niet-openbare radio’s bezig is met het onder-
zoek aangaande dit dossier. De resultaten van dit on-
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derzoek  zullen op de eerstvolgende vergadering be-
sproken worden.”

Mag ik u vragen wat de resultaten zijn van dit onder-
zoek ?

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat inge-
volge zijn schriftelijke vraag van 1 juli 1986 een grondig
onderzoek is ingesteld naar de activiteiten van de niet-
openbare radio ,,Stadsradio Halle”, en naar de struc-
tuur van de VZW  Omega-Zuid, eigenares van deze
radio.

Uit dit onderzoek blijkt dat er zendtijd wordt voorbe-
houden voor de actieve medewerking van verenigin-
gen, in casu ook het ACW, doch dat er geen sprake
is van het afkopen van zendtijd.

Wat de heer K. Vanderoost betreft, is uitgemaakt dat
betrokkene geen leidinggevende functie heeft bij de
beroepsorganisatie ACW.

De geciteerde actieve medewerking kadert in de op-
dracht van de niet-openbare radio’s, zoals bepaald in
artikel 2 van het decreet van 6 mei 1982 houdende
organisatie en erkenning van de niet-openbare radio’s.

Tevens lijkt de onafhankelijkheid van de Stadsradio
Halle en de VZW gewaarborgd, zodat zij niet strijdig
zijn met de bepalingen van artikel 4, d. en artikel 5
van hetzelfde decreet.

Vraag nr. 228
van 4 juni 1987
van de heer J. DE ROO

Vertegenwoordigers verenigingen Vlaamse Mediaraad
- Criteria

In het Belgisch Staatsblad van 14 mei 1987 verscheen
het besluit van de Vlaamse Executieve van 1 april 1987
houdende de benoeming van de voorzitter, de leden
van de Algemene Vergadering en het comité van ex-
perten  van de Vlaamse Mediaraad.

In het besluit van de Vlaamse Executieve van 30 juni
1985, houdende samenstelling van de Algemene Ver-
gadering van de Mediaraad, wordt gezegd dat er een
opsomming zou komen van verenigingen die vertegen-
woordigers mogen aanduiden in deze Mediaraad. Het
is hierbij niet duidelijk welke criteria voor deze beslis-
sing hiervoor worden gehanteerd.

Mag ik de heer Gemeenschapsminister verzoeken hier-
omtrent meer informatie te verstrekken.

Antwoord

De Vlaamse Mediaraad werd opgericht bij decreet van
2 mei 1985, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 9 juli 1985.

In artikel 7, vierde lid, van dit decreet wordt gesteld
dat de Vlaamse Executieve de lijst zal samenstellen
van verenigingen en instellingen die uitgenodigd wor-
den om kandidaten voor te dragen voor de samenstel-

ling van de Algemene Vergadering van de Mediaraad.
In hetzelfde artikel wordt bepaald dat het gaat om
verenigingen en instellingen uit de mediasector.

De bedoelde lijst wordt in een besluit van de Vlaamse
Executieve de dato 30 juli 1985 gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 2 oktober 1985. Het gaat daar-
bij om verenigingen en instellingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met de mediasector te maken hebben.

Door deze verenigingen en instellingen voorgedragen
kandidaten werden, samen met mediadeskundigen en
vertegenwoordigers van de gebruikers, benoemd bij
besluit van de Vlaamse Executieve van 1 april 1987,
dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van
14 mei 1987.

B. Vragen waarop werd geantwoord na het verstrijken
van de reglementaire termijn (R.v.O. artikel 69,5)

G. GEENS
VOORZITTER VAN DE VLAAMSE EXECUTIE-
VE
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN ECONOMIE
EN WERKGELEGENHEID

Vraag nr. 40
van 9 april 1987
van de heer A. DE BEUL

Administratie van de Vlaamse Gemeenschap - Culture-
le werkzaamheden

Wil de Voorzitter van de Vlaamse Executieve mij me-
dedelen hoeveel personeelsleden van de Administratie
van de Vlaamse Gemeenschap werkzaamheden ver-
richten in verband met de culturele bevoegdheden op-
gesomd in artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augus-
tus 1980 tot hervorming van de instellingen.

Tevens gelieve mij mede te delen hoeveel van deze
personeelsleden werken :

- in vast verband ;
- als tewerkgestelde werkloze :
- als tijdelijke ;
- als occasionele medewerker :
- als contractuele medewerker :
- onder vorm van burgerdienst.

Antwoord

Ik moge het geachte lid mededelen dat volgende admi-
nistraties, besturen of diensten van het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap taken verrichten in verband
met de culturele bevoegdheden opgesomd in artikel 4,
1” t/m 17” van de bijzondere wet van - augustus 1980
tot hervorming der instellingen :
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Vastbenoemde Tijdelijke Contractuele Occasionele TWW Burger- Totaal
personeels-

leden
personeels- personeels- personeels- dienst

leden leden leden

Administratie voor Onderwijs en
Permanente Vorming
- Bestuur Sociaal Cultureel Werk

Dienst Media (1)-
- Dienst Beroepsvorming

- -119 1 6 17 143
2 - 1 - 1 - 4

27 - - -- 3 30
- Algemene Diensten Onderwijs en Zee-

visserijonderwijs 8 - - - 6 - 14

Administratie voor Kunst 92 7 14 5 20 - 138

Administratie voor Sport en
Openluchtrecreatie 251 31 206 - 45 - 533

Administratie voor Ruimtelijke Ordening
en Leefmilieu
- Bestuur Monumenten en Landschaps-

zorg 23 6 6 10 41 - 86

948

(1) Raad voor Niet-openbare Radio’s.

J. PEDE
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN BINNEN-
LANDSE AANGELEGENHEDEN EN RUIMTE-
LIJKE ORDENING

Vraag nr. 117 .
van 31 maart 1987
van de heer A. DE BEUL

Aanleg containerterminal in natuurgebied Galgenschoor
- Naleving gewestplan

De Vlaamse Executieve gaf haar principiële goedkeu-
ring voor de aanleg van een containerterminal in het
natuurgebied Galgenschoor. Uw diensten adviseerden
negatief voor een aanleg van een containerterminal in
het Galgenschoor. Een alternatief ten Noorden van de
Zandvlietsluis werd voorgesteld.

Gaarne vernam ik van de geachte Gemeenschapsminis-
ter een antwoord op de volgende vragen.

Wat is de juridische waarde en aard van deze prin-
cipiële goedkeuring door de Vlaamse Executieve ?

Indien deze principiële goedkeuring betrekking
heeft op een vergunning op basis van de wet op de
stedebouw en ruimtelijke ordening, wat is dan haar
juridische verantwoording ?

Waarom werd het advies van AR&L gewoon gene-
geerd ?

U stelt dat het ruimtelijk beleid een facetmatig be-
leid moet zijn. Uit de behandeling van het dossier
van de containerterminal blijkt dat het sectorbeleid
het duidelijk haalt op het facetbeleid. Vanuit ruim-
telijk standpunt is een inplanting van een container-
terminal op die plaats niet gewenst ; het advies van
AROL is op dat terrein sprekend. Vindt u niet dat
het ruimtelijk beleid als facetbeleid zich duidelijk
schikt naar een bepaalde sector ? Is dit niet een

flagrante logenstraffing van het begrip facetbeleid ?

Heeft u zelf, als bevoegde Minister, het advies van
AROL aanvaard ? Op welke juridische argumenten
steunt u zich om van dit advies af te wijken ? Waar-
om vólgt u uw administratie niet wanneer ze een
advies opbouwt dat zich binnen het administratief
en wettelijk kader bevindt ?

Hoe hebt u persoonlijk het standpunt van uw admi-
nistratie, op de Vlaamse Executieve verdedigd ?

Hoe zal de wijziging van het gewestplan gebeuren
of zal het beruchte koninklijk besluit van 28 decem-
ber 1972 betreffende de inrichting en de toepassing
van de ontwerp-gewestplannen, worden toegepast.

Antwoord

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

1. In haar vergadering dd. 11.2.1987 heeft de Vlaamse
Executieve beslist haar principiële goedkeuring te
hechten aan het bouwen van een containerterminal
in het Noorden van het Galgenschoor in de Haven
van Antwerpen. Ten einde haar toe te laten, in
volle respect voor de wettelijke beschikkingen en
internationale verplichtingen, binnen de kortst mo-
gelijke termijn een definitieve beslissing te nemen
heeft zij de Voorzitter van de Vlaamse Executieve,
de Gemeenschapsminister van Volksgezondheid en
Leefmilieu, de Gemeenschapsminister van Binnen-
landse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening
en de Gemeenschapsminister van Cultuur, ieder wat
hem betreft belast met de concretisering van deze
beslissing.

Dergelijke principiële goedkeuring heeft geen juri-
dische waarde.

2. Deze pricipiële goedkeuring had in dit stadium nog
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geen betrekking op een vergunning op basis van de
wet van 29 maart 1962.

3. Het advies van AROL werd niet genegeerd, doch
werd integraal opgenomen in het dossier dat aan de
Vlaamse Executieve werd voorgelegd.

4. Bij haar principiële beslissing heeft de Vlaamse Exe-
cutieve niet alleen de planologische, doch ook de
economische en sociale aspecten van het project in
overwegen moeten nemen.

4 bis en 5. In antwoord op deze vragen dien ik het
geachte lid eraan te herinneren dat de be-
slissingen van de Vlaamse Executieve colle-
giaal gebeuren.

6. Bij besluit van 27 mei 1987 heeft de Vlaamse Exe-
cutieve beslist de procedure tot gedeeltelijke inher-
zieningstelling van het gewestplan Antwerpen in te
zetten.

Vraag nr. 133
van 16 april 1987
van de heer A. DE BEUL

BPA-Nieuwdonk - Afwijkingen van het gewestplan

Volgens berichten zou het BPA-Nieuwdonk bij het
besluit van 23 maart 1987 zijn goedgekeurd ; dit besluit
zou aan de Gouverneur op 2 april 1987 betekend zijn.
Aan het ontwerp BPA werden slechts twee zaken ver-
anderd .

Dit BPA doet volledig afbreuk aan de bestemmingen
van het gewestplan. Tevens wordt de ecologische waar-
de door het toestaan van actieve recreatie zwaar belast.

Kan de geachte Minister mij antwoord geven op de
volgende vragen.

1. Welke wijzigingen werden aan het ontwerp-BPA
aangebracht ? Is het juist dat een zone voor ontgin-
ning en bepaalde stedebouwkundige voorschriften
uit het ontwerp werden gelicht ? Kan u deze wijzi-
gingen gedetailleerd toelichten ?

2. Hoe valt de actieve recreatie te rijmen met de eco-
logische waarde van het natuurgebied ? Uw voor-
ganger, Minister Akkermans antwoordde op een
interpellatie van de heer J. De Mol (17 mei 1984)
dat overwogen werd aan het gebied het statuut van
landschapspark te geven. Welk advies gaf Minister
Lenssens op dit BPA ? Werd door hem niet voorge-
steld het gebied het statuut van landschapspark te
geven ?

3. Het door de Gemeenteraad van Berlare goedge-
keurde ontwerp deed volledig afbreuk aan de studie
van professor Gysels. Waarom werd in het bij be-
sluit goedgekeurde BPA met deze studie geen reke-
ning gehouden ? De diensten van professor Gijsels
hebben het door de Gemeenteraad van Berlare
goedgekeurde BPA totaal verworpen ; de voorge-
stelde actieve recreatie zou volgens hen niet in over-
eenstemming zijn met de besluiten van de studie.

4. Uit de eerste informatie blijkt dat dit BPA voor
vernietiging vatbaar is voor de Raad van State. Im-

mers, dit BPA overstijgt duidelijk het gemeentelijk
belang en is tevens in strijd met het advies van de
Raad van State met betrekking tot de aanvaardbare
afwijkingen van het gewestplan, via een BPA.
Waarom werd met deze elementen geen rekening
gehouden ?

5. Het is bijna zeker dat de vernietiging van dat BPA
voor de Raad van State zal gevraagd worden. Het
betreft hier immers ook een precedent. Meent u dat
de door u zo geroemde rechtszekerheid van de ge-
westplannen, hierdoor een zware deuk krijgt ? Wel-
ke argumentatie werd gebruikt om deze beslissing
te nemen ?

Antwoord

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

1. De zone voor ontginning en een aantal stedebouw-
kundige voorschriften werden inderdaad uit het ont-
werp gelicht. Wat deze wijzigingen betreft heb ik
de eer het geachte lid een afzonderlijk document
ter zake rechtstreeks over te maken.

2. Noch door mijzelf noch door mijn voorganger wer-
den stappen gedaan om het betrokken gebied het
statuut van landschapspark te geven aangezien der-
gelijk statuut in geen enkele wetgeving voorzien is.
Door Gemeenschapsminister Lenssens werd geen
advies uitgebracht in verband met dit BPA.

3. Het door de gemeenteraad goedgekeurd plan beant-
woordde inderdaad niet aan het plan van Professor
Gysels. Volledigheidshalve moet er aan toegevoegd
worden dat door Prof. Gysels verschillende alterna-
tieve plannen werden voorgesteld waarin in mindere
of meerdere mate actieve recreatie was voorzien.

4. Er bestaat nog geen voorgaande van een vernieti-
ging van een BPA door de Raad van State omwille
van de door het geachte lid vermelde reden. Door
de Raad van State werd een advies uitgebracht om-
trent twee concrete gevallen die door mijn voorgan-
ger werden voorgelegd en heeft daarbij ingestemd
met de vooropgestelde grenzen, waarnaar u ver-
wijst.

De Raad van State heeft echter eveneens gesteld
dat ,,bij definitie, nu het afwijkend plan een ge-
meenteplan betreft, de nood aan een nieuwe orde-
ning geografisch duidelijk moet te localiseren zijn
en het afwijkend plan de algemene economie van
het gewestplan niet mag aantasten”.

In die zin gaat het om ,,detailwijziging”. Bovendien
stelt de Raad dat ,,het afwijkend bijzonder plan een
vlugge oplossing moet willen geven aan een dwin-
gende en nieuwe behoefte aan een afwijkende orde-
ning”.

Tenslotte stelt de Raad van State dat het de bevoeg-
de Gemeenschapsminister toekomt concrete (voor)-
ontwerpen van bijzondere plannen te toetsen aan
bovenstaande criteria.

Bij het goedkeuren van het BPA ,,Nieuwdonk”
werd wel degelijk met deze criteria rekening gehou-
den.
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5. Gelet op 4” en gezien de algemene economie van
het gewestplan niet wordt aangetast meen ik dat er
geen sprake van kan zijn de rechtszekerheid van de
gewestplannen op de helling te zetten.

Vraag nr. 134
van 17 april 1987
van de heer M. OLIVIER

Jaarlijkse belasting op niet-bebouwde percelen en niet-
vervallen verkavelingen - Toepassing in het Vlaamse
Gewest

Artikel 70 van de wet van 29.1.1962 houdende de or-
ganisatie van de RC en van stedebouw, gewijzigd door
de wet van 22.12.1970, laat de gemeenten toe een
jaarlijkse belasting te leggen op niet-bebouwde perce-
len in niet-vervallen verkavelingen. De betrokken be-
lasting heeft als hoofddoel bij te dragen tot een grond-
beleid door het aanzetten van de eigenaar van bouw-
gronden te verkopen en te bebouwen. De wet wil ver-
mijden dat personen gronden verwerven om ze eerst
tijdelijk te bevriezen en ze pas na een prijsverhoging
te verkopen. De toenmalige Minister verklaarde bij de
bespreking in de Senaatscommissie (stuk Senaat nr.
525/1969-1970, blz. 79). ,,Daarenboven moet de belas-
ting vooral een bestanddeel van grondbeleid zijn ; zij
kan verantwoord zijn in gemeenten met een grote be-
hoefte aan bouwgrond maar nutteloos en zelfs on-
rechtvaardig daar waar het aanbod van bouwgrond
groot genoeg is om te voorzien in de behoeften”.

Mag ik van de geachte Minister vernemen :

1) in welke gemeenten van het Vlaamse Gewest deze
belasting van toepassing is ;

2. welke voor deze gemeenten de gemiddelde belas-
ting per m* is ?

Antwoord

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid mede te delen dat de gevraagde gegevens niet bij
mijn administratie aanwezig zijn. Evenwel heb ik aan
het nationale Ministerie van Binnenlandse Zaken ge-
vraagd welke gegevens daaromtrent bij hen konden
verkregen worden. Op 12 juni 1987 werden mij de
begrotingstabellen voor het jaar 1985 overgemaakt.
Daaruit kan afgeleid worden in welke gemeenten in
1985 deze belasting van toepassing was. Recentere ge-
gevens zijn nog niet beschikbaar. De gemiddelde belas-
ting per m2 kan hieruit niet afgeleid worden. Uit een
studie die de Gentse Vereniging voor Panologie inder-
tijd opgemaakt heeft kon bij benadering uitgemaakt
worden dat die belasting in 1976 per perceel tussen de
2 à 5 duizend frank bedroeg, schommelend volgens de
landelijkheid van de gemeente of volgens de mogelijk-
heid tot oprichting van meerdere bouwlagen.

Gemeenten in het Vlaamse Gewest waar deze belasting
van toepassing was in 1985 :

- Provincie Antwerpen :
Antwerpen, Boechout, Boom, Brasschaat, Brecht,
Hove, Kapellen, Kontich, Schoten, Stabroek, Wij-

negem, Mechelen, Willebroek, Arendonck, Meer-
hout en Turnhout (16).

- Provincie (Vlaams) Brabant :
Dilbeek, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart ,
Kampenhout, Kapelle op den Bosch, Meise, Op-
wijk, Overijse, St. Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel,
St. Genesius Rode, Aarschot, Herent,  Huldenberg,
Keerbergen, Kortenberg, Leuven, Lubbeek,  Rot-
selaar, Scherpenheuvel en Tielt-Winge  (23).

- Provincie Limburg :
Bree, Dilsen en Sint-Truiden (3).

- Provincie Oost-Vlaanderen :
Aalst, Geraardsbergen, Berlare, Hamme, Waas-
munster, Wetteren, Eeklo, Deinze, Gent, Lochris-
ti, Melle, Moerbeke, Nevele, Wachtebeke, Zomer-
gem, Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Sint-Gillis-
Waas, Stekene  en Temse (20).

- Provincie West-Vlaanderen :
Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbe-
ke, Oostkamp, Zedelgem, Zuienkerke, Knokke- .
Heist, Diksmuide, Koekelare, Wervik, Heuvel-
land, Langemark-Poelkapelle, Vleteren, Avelgem,
Deerlijk, Harelbeke, Menen, Wevelgem, Bredene,
Gistel,  Ichtegem, Oostende, Oudenburg, Den
Haan, Izegem, Ledegem, Moorslede, Roeselare,
Meulebeke, Tielt, De Panne en Nieuwpoort (34).

Op 308 gemeenten in Vlaanderen beschikken er der-
halve 96 over een belasting op niet-bebouwde percelen.
Dit is dus ongeveer één op drie gemeenten.

De geraamde inkomsten voor 1985 uit deze belasting
bedroegen per provincie :

- Antwerpen 92.950.000 (16)
- Brabant 71.824.268 (23)
- Limburg 6.260.000 (3)
- Oost-Vlaanderen 56.778.599 (20)
- West-Vlaanderen 73.530.096 (34)

Vlaamse regio 301.342.963 (96)

Tenslotte kan ik de bekommernis van het geachte lid
delen dat vele van deze belastingen niet meer beant-
woorden aan de oorspronkelijke doelstelling van het
wetsartikel, met name het gemeentelijk grondbeleid te
ondersteunen. Gezien de wet dit artikel echter voor-
ziet, blijft het de zorg en de verantwoordelijkheid van
elk gemeentebestuur deze geïnde bedragen te besteden
voor een betere ruimtelijke ordening op hun grondge-
bied. Het grondbeleid is immers slechts een middel ten
behoeve van de ruimtelijke ordening.

Vraag nr. 142
van 5 mei 1987
van de heer J. DE BREMAEKER

Arrondissement Antwerpen - Subsidiëring van openba-
re werken in 1986

Kan ik de geachte Gemeenschapsminister me meede-
len welke gemeenten in het arrondissement Antwerpen
voor het jaar 1986 een vaste belofte van toelage hebben
bekomen voor het aanleggen van straten, wegen,  voet-
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paden, rioleringswerken, diverse verfraaiingswerken, Antwoord
enzovoort.

Welke is per gemeente, de aard van het werk, de
kostenraming en de datum van de vaste belofte ?

In antwoord op zijn voormelde vraag, heb ik de eer
het geachte lid hierbij in bijlagen een overzicht te ver-
strekken van de vaste beloften die ik verleend heb
voor het jaar 1986 in het Arrondissement Antwerpen
met betrekking tot openbare werken ondernomen door
de ondergeschikte besturen.

Arrondissement Antwerpen

In 1986 - gegeven vaste beloften

-
- Aartselaar : -
- Antwerpen : bestrating Suikerrei - Grote Markt

verbouwing gebouw stadsreiniging Kieslbroek
verbouwing gebouw stadsreiniging Kielsbroek
wegenisf en rioleringswerken Crematorium

- B o e c k h o u t  :  -
-Boom: -
- Borsbeek : -
- Brasschaat : wederinrichting Vrijwilligerslei en O.V.

Plein St. Antoniuslei
Floris - Verbrakenlei en Vrede
O.V. en Groenaanleg rond Cult. Centrum
Verbeteringswerken Mishagenstraat
Aanleg kruispunten Lage Kaart

87.000 Fr.-
2.267.OOO  Fr.-

81OOOO  Fr.-
14.971.OOO  Fr.-

1.228.OOO  Fr.-
1.394.000  Fr.-

lOO.OOO Fr.-
5.775.OOO  Fr.-

349.000 Fr.-
774.000 Fr.-

- Brecht :
- Edegem :

- Essen :
- Hemiksem :
- Hove :
- Kalmthout :
- Kapellen :

- Kontich :
- Lint :

-

Bejaardencomplex Oude Godstraat
Herstel kerk O.L.Vrouw van Lourdes
Verbeteringswerken Horendonksteenweg
Verbeteringswerken Jan Sanderslaan
Aanleg omgeving St. Laurentiuskerk
Verbetering J. Tilborghstraat
Verbetering Hoogboomsteenweg
Aanleg rijwielpaden Heidestraat - Bosdreef
Aanleg rijwielpaden Streepstraat
Aanleg rijwielpaden Nood en Pretlaan
Aanleg Fietspad Biaertlei
-
-

1.82O.OOO  Fr.-
271.000 Fr.-

1.44O.OOO  Fr.-
3.202.000 Fr.-
5.259.000  Fr.-

12.622.000  Fr.-
22.839.000  Fr.-

3.695.000  Fr.-

7.167.000 Fr.-
1.190.000  Fr.-

- Malle : Verbetering Tickelmanstraat
Oude Baan, Zandstraat

- Mortsel : Verbetering Osylei en A. Stockmanslei
Voet- en fietspad Molenlei

- Niel : Fietspad langs Landbouwstraat
- Ramst : Buurtweg groot verkeer - verrekening
- Rumst: -
- Schelle : -
- Schilde : -
- Schoten : Verbetering Wijnegembaan
- Stabroek  : Verbetering Smalle Weg
- Wijnegem : Verbetering Schijnbeendenlaan
- Wommelgem: -
- Wuustwezel : Verbetering Slijkstraat

25.507.000 Fr.-

19.712.000  Fr.-
975.000 Fr.-

2.130.000 Fr’-
555.000 Fr.-

1.220.000  Fr.-
320.000 Fr.-

91 .OOO Fr.-

474.000 Fr.-
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- Zandhoven : Herstel O.L. Vrouwkerk
Herstel O.L. Vrouwkerk
Herstel St. Willybrorduskerk

- Zoersel : -
- Zwijndrecht : Verbeteringswerken Borgerweert

Antwerpsesteenweg, Kraaienhoflaan
Inrichten Hof van Goey.

323.000  Fr.-
411.000 Fr.-

1.31O.OOO  Fr.-

34.996.000 Fr.-
3.656.000 Fr.-

Vraag nr. 144
van 8 mei 1987
van de heer A. DE BEUL

Regionale Commissie voor Advies voor Brabant -
Werking

In antwoord op onze vraag nr. 96 van 20 februari 1987
deelde u mee dat de Regionale Commissie voor Advies
voor Brabant uit 29 leden bestond en dat in 1986, 23
de vergadering niet bijwoonden.

In de veronderstelling dat deze zes personen - dit zal
vermoedelijk niet altijd het geval geweest zijn - aan-
wezig waren, werd met 20 procent van het totaal aantal
leden vergaderd. Dit kan bezwaarlijk als een ideale
vorm van besluitvorming (advies) worden beschouwd.

Gaarne vernam ik van de geachte Gemeenschapsminis-
ter een antwoord op de volgende vragen.

Voor hoeveel vergaderingen van de streekcommis-
sie van de provincie Brabant, werd artikel 2, 2de
lid van het Ministerieel Besluit van 3 juni 1976 hou-
dende vaststelling van het reglement van orde van
de streekcommissies van advies voor de ruimtelijke
ordening in het Vlaamse Gewest, toegepast ?

Hoeveel vergaderingen hadden er plaats in 1986 en
1987 ?

Hoe zullen dergelijke onaanvaardbare toestanden,
in de toekomst voorkomen worden ?

Antwoord

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

In 1986 vergaderde de commissie driemaal, name-
lijk op 11/2,  3/6  en 28/10.  In 1987 vergaderde de
commissie éénmaal, namelijk op 14/4.  Op geen en-
kele van deze vergaderingen was het vereiste aantal
leden aanwezig zodat telkens een tweede vergade-
ring diende gehouden te worden en dit respectieve-
lijke op 18/2/1986,  10/6/1986  en 4/11/1986  en 21 /4 /
1987.

De Regionale Commissie van Advies van de streek
Vlaams-Brabant werd ondertussen opnieuw samen-
gesteld bij Besluit van de Vlaamse Executieve. Bij
deze hersamenstelling werd onder meer rekening
gehouden met de mate van aan- en/of afwezigheid
van de uittredende leden. Bovendien voorziet het
Besluit dd. 11/2/1987  van de Vlaamse Executieve
houdende vaststelling van het reglement van orde

van de Regionale Commissies van advies voor de
Ruimtelijke Ordening in het Vlaamse Gewest in
artikel 6 dat elk lid dat ongemotiveerd viermaal
achtereenvolgens afwezig is ambtshalve ontslagne-
mend is.

Vraag nr. 149
van 12 mei 1987
van de heer M. DESUTTER

Autosnelweg E40 te Jabbeke - Dienstverleningsgebied

Te Jabbeke werd langs de autosnelweg de bouw van
een motel gepland.

Deze werken zouden thans niet doorgaan.

De gronden, welke reeds onteigend zijn, worden nog
steeds gebruikt door de zittende landbouwers. Geruch-
ten doen de ronde dat thans aldaar een kampeerterrein
zou opgericht worden.

Meent u niet dat in dat geval de bestemming, voorzien
op het geldend Gewestplan, dient gewijzigd te worden
van dienstgebied naar zone voor verblijfsrecreatie ?

Bestaat er ter zake een aanvraag ? Wat is het standpunt
van de Minister ter zake ? Meent de Minister niet dat
het meest aangewezen is de zittende boeren op de
gronden te laten in afwachting dat de oprichting van
een motel wordt aangevat ?

Waar een motel hoort bij autoverkeer kan men zich
wellicht vragen stellen over de wenselijkheid om in de
nabijheid van een autosnelweg een kampeerterrein aan
te leggen.

Antwoord

Ik kan het geachte lid mededelen dat voor de gronden
langs de autosnelweg E40 te Jabbeke, tussen het re-
creatiegebied Klein Strand en de Varsenaarsze weg,
door de gemachtigde ambtenaar op datum van 11 mei
laatstleden een gunstig advies werd afgegeven voor het
slopen van een achterbouw van bestaande gebouwen
en het oprichten van een motel in toepassing van arti-
kel 9.3.0 van het koninklijk besluit 28.12.1972. Het
voorgestelde en goedgekeurde bouwplan omvat een
project van 12 x 2 kamers en is conform met het gewest-
plan, gezien het perceel zich situeert in een zone met
als bestemming dienstverlening.

Het is mij vooralsnog niet bekend of de bouwheer
reeds de vergunning ontvangen heeft en of hij wel
degelijk van plan is die werken uit te voeren.
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Wat tenslotte het kampeerterrein betreft, dien ik het
geachte lid te verwijzen naar de Gemeenschapsminister
van Cultuur die daarvoor bevoegd is. Slechts wanneer
een campingaanvraag aan de gemachtigde ambtenaar
voorgelegd wordt, kan deze voor zijn ruimtelijke con-
sequenties onderzocht worden. Een dergelijke aan-
vraag is op het Bestuur van de Ruimtelijke Ordening
nog niet bekend.

Vraag nr. 151
van 13 mei 1987
van mevrouw M. VOGELS

Park- en recreatiegebieden - Stedebouwkundige ver-
schillen

In antwoord op de parlementaire vraag nr. 101 stelt u
met betrekking tot parkgebieden (volgens gewestplan)
dat : ,,In een parkgebied zijn immers slechts die hande-
lingen toegelaten die strikt noodzakelijk zijn voor de
opstelling, het behoud, de verfraaiing en/of aanleg van
het park. Het is geenszins de bedoeling parkgebieden
te transformeren in gebieden voor actieve recreatie”.

Artikel 16 van het koninklijk besluit van 28 december
1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen geeft vol-
gende definitie voor de recreatiegebieden :

5.0. De recreatiegebieden zijn bestemd voor het aan-
brengen van recreatieve en toeristische accommo-
datie, al dan niet met inbegrip van de verblijfsac-
commodatie. In deze gebieden kunnen de hande-
lingen en werken aan beperkingen worden onder-
worpen ten einde het recreatief karakter van de
gebieden te bewaren.

5.1, De gebieden voor dagrecreatie bevatten enkel de
recreatieve en toeristische accommodatie, bij uit-
sluiting van alle verblijfsaccommodatie.

5.2. De gebieden voor dag- en verblijfsaccommodatie
zijn bestemd voor de recreatieve en toeristische
accommodatie alsmede de verblijfsaccommodatie
met inbegrip van de kampeerterreinen, de gegroe-
peerde chalets, de kampeerverblijfparken en de
weekendverblijfdparken.

Op een aantal plaatsen blijkt nogal verwarring te be-
staan met betrekking tot de begrippen parkgebied en
gebieden voor recreatie.

Kan de geachte
de vragen.

Minister mij antwoorden op de volgen-

1. Welk verschil is er stedebouwkundig tussen parkge-
bieden en recreatiegebieden ?

2. Welke infrastructuren mogen getroffen worden in
parkgebieden ?

3. Welke infrastructuren mogen getroffen worden in
recreatiegebieden ?

4. Mogen in parkgebieden permanente accommodatie De inrichting voor wel toelaatbare recreatiesporten
worden aangebracht voor het beoefenen van spor- dient te gebeuren op braakliggende terreinen binnen
ten ? Zo ja, welke accommodatie en voor welke het aangeduide parkgebied en slechts op een beperkte
sporten ? oppervlakte van het betrokken parkgebied.

Antwoord

Laat mij eerst toe op te merken dat, vertrekkende van
de bepalingen vervat in de artikel bij de gewestplan-
nen, er een zeer duidelijk onderscheid te maken valt
tussen de park- en recreatiegebieden als planologische
bestemmingen. Op het vlak van de ,,Stedebouwkundi-
ge” interpretatie zijn het vooral de intrinsieke vormge-
vende en voorzieningsaspecten die het verschil zullen
vormen tussen het park- en het recreatiegebied.

Een parkgebied is bestemd voor openluchtrecreatie.
Op de eerste plaats voor het wandelen in een ,,parkach-
tige” omgeving, waarin het vegetatief karakter (bo-
men, struiken, kruiden, graslanden) op zich en zijn
gecombineerd voorkomen het substantieel en wezen-
lijk aandeel vormen van de (openlucht) recreatieve
activiteit. Kortom in een parkgebied is het groen in
zijn verscheidenheid ,,het” element van recreatie.

De optimale functievervulling van een park houdt ech-
ter in dat naast de wegen (wandel en/of fietswegen) er
ook een bijkomende infrastructuur is of kan zijn ten
dienste  van de gebruikers en in relatie tot de uitge-
strektheid, de functie (lokaal, bovenlokaal, regionaal,
enzovoort.. .) en de kwaliteiten van het parkgebied
zelf. Deze bijkomende infrastructuur zal of kan bestaan
uit zit- en rustplaatsen, picknickmogelijkheden, sani-
tair, schuilplaatsen, initiatieborden, onthaalinfrastruc-
tuur met cafetaria-terras enzovoort. Het behoeft geen
betoog dat de infrastructuur dus duidelijk moet afge-
stemd worden op de hoofddoelstelling, de functie van
het park en zijn karakter in het algemeen.

Recreatiegebieden verschillen op dit vlak intrinsiek van
de parkgebieden door hun uitgesproken gerichtheid op
het element recreatie, meer bepaald op de openluch-
trecreatie in zijn meest verschillende vormen. In tegen-
stelling met de parkgebieden zijn de recreatiegebieden
eerder op het actieve dan op het passieve recreatie
gericht.

De infrastructuur binnen een recreatiegebied is bijge-
volg onbeperkt, in zoverre ze niet vanuit milieu-hygie-
nisch, ecologisch of algemeen stedebouwkundig oog-
punt aan voorwaarden verbonden wordt.

Wat punt 4 van uw vraag betreft, moet worden opge-
merkt dat in functie. van een goede stedebouwkundige
aanleg en rekening houdende met zowel de resultaten
van een grondige analyse van de bestaande toestand
als met de lokale behoeften het evenwel mogelijk is
dat er een ,,bescheiden sportinfrastructuur” binnen een
parkgebied werd of wordt opgenomen.

Het betreft hier dan uiteraard alleen sporten die ver-
enigbaar zijn met de hoofdfunctie als parkgebied en
die zich situeren op het vlak van de recreatiesport. Het
opsommen van deze sporten is mijns inziens niet zin-
vol. Alle vormen van permanente infrastructuur ten
behoeve van gemechaniseerde sporten moeten hier
echter geweerd worden. zoals bijvoorbeeld motorspor-
ten en allerlei activiteiten die in verhouding tot het
,,park-geluidsniveau” storend werken en een lawaai-
overlast teweegbrengen.
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Vraag nr. 153
van 14 mei 1987
van mevrouw C. BOERAEVE-DERYCKE

Aanleg golfterrein te Melsbroek - Naleving gewestplan

Het blijkt dat zich om en rond het genoemd golfterrein
van onwettelij kheden voordoen.

Het kasteel werd omgebouwd tot golfclubhuis met
daarin een restaurant, een technisch en administratief
centrum, zonder enige vergunning.

Het parkgebied werd omgevormd tot een terrein voor
actieve recreatie.

Een tribune werd opgericht zonder enige bouwvergun-
ning. Aanplantingen werden uitgevoerd in de land-
bouwzone  zonder enige vergunning.

In het beschermd gebied is een hele strook bos volledig
gekapt.

Graag vernam ik van de geachte Minister wat hij sedert
zijn aanstelling gedaan heeft om het Gewestplan aldaar
te doen toepassen ? Wat de geachte Minister gedaan
heeft om de geciteerde en andere overtredingen te
beteugelen ?

Wat de geachte Minister gedaan heeft om alles in oor-
spronkelijke staat te laten herstellen.

Of de geachte Minister niet van oordeel is dat het
Floordambos verder dient beschermd te worden en
deze bescherming uit te breiden tot de aangrenzende
akkers en velden ?

Antwoord

In antwoord op de door het geachte lid gestelde vraag
kan ik mededelen dat ik in de vele daarover gestelde
vragen steeds geantwoord heb dat de aanleg van een
golfterrein op kwestieuze lokalisatie die vergunnings-
plichtige  werken inhouden die strijdig zijn met de be-
stemming van het gewestplan niet kunnen toegestaan
worden. Om bovengenoemde redenen werd onderha-
vig project door de administratie dan ook ongunstig
geadviseerd.

Wat de overtredingen betreft, heb ik in mijn antwoord
op vraag nr. 43 van 9 juli 1986 van de heer L. Vanvelt-
hoven reeds geantwoord dat er op 10 mei 1986 door
de lokale politie een proces-verbaal werd opgemaakt
ten laste van de VZW-Brabantse  Golf. Tevens werd
een P.V. opgemaakt voor het oprichten van een schuil-
plaats voor lesgevers, bestaande uit een metalen ge-
raamte en afgedekt door een groenkleurig zeil. Het
opstellen van een P.V. is de eerste stap in de beteuge-
lingsprocedure. Daarna wordt overeenkomstig artikel
65 van de stedebouwwet een herstelmaatregel bepaald
en gevorderd door het Schepencollege en/of door de
gemachtigde ambtenaar.

Het uitbreiden van een beschermingsprocedure voor
de aangrenzende akkers en velden behoort niet tot
mijn bevoegdheid, maar tot deze van mijn Collega P.
Dewael, Gemeenschapsminister van Cultuur. Dit geldt
ook voor eventuele inbreuken die aldaar zouden ge-
beurd zijn ten opzichte van het beschermde landschap.

Vraag nr. 154
van 14 mei 1987
van de heer G. KARDOEN

Conferentie ruimtelijke ordening en regionale ontwikke-
ling te Valencia - Vlaamse vertegenwoordiging

Van 28 tot en met 30 april 1987 ging te Valencia (Span-
je) de Europese Conferentie door van de regionale
verantwoordelijken voor de ruimtelijke ordening en de
regionale ontwikkeling. Als plaatsvervangend lid van
de Raad van Europa werd ik in de mogelijkheid gesteld
deze internationale ontmoeting bij te wonen.

In België behoort de ruimtelijke ordening tot de exclu-
sieve bevoegdheid van de Gewesten. Groot was dan
ook mijn verwondering zo weinig deelnemers uit
Vlaanderen te ontmoeten en dit in sterke tegenstelling
met het Waalse Gewest.

Van Vlaamse zijde waren aanwezig : twee bestendig
afgevaardigden van eenzelfde provincie, een directeur
generaal van een Gewestelijke Ontwikkelingsmaat-
schappij en een ambtenaar van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap.

Van Waalse zijde waren aanwezig : de bevoegde Ge-
meenschapsminister voor Ruimtelijke Ordening samen
met 4 kabinetsmedewerkers en een drietal hogere amb-
tenaren. Bovendien waren er ook een zestal leden van
de Waalse Gewestraad aanwezig en enkele vertegen-
woordigers van de Franstalige gesproken en geschre-
ven pers.

Het bleek dat alle leden van de Waalse Gewestraad
door de bevoegde Waalse Gemeenschapsminister op
de hoogte gesteld werden van deze conferentie en te-
vens uitgenodigd er aan deel te nemen.

Ik wou derhalve vernemen :

1. of u zelf werd uitgenodigd aan deze conferentie
deel te nemen en zo ja, waarom u dan niet hebt
deelgenomen aan deze belangrijke samenkomst
waardoor een unieke kans werd gemist om uw in-
zichten inzake ruimtelijke ontwikkeling van Vlaan-
deren op internationaal vlak kenbaar te maken, een
gelegenheid die uw Waalse collega niet heeft laten
voorbijgaan door zelf uitgebreid het woord te voe-
ren tijdens de zitting ;

of u de leden van de Vlaamse Raad, of toch ten
minste de leden van de Commissie voor Ruimtelijke
Ordening van de Vlaamse Raad op de hoogte hebt
gesteld van deze belangrijke Europese conferentie
inzake ruimtelijke ordening ;

in welke mate ambtenaren van uw bevoegde admi-
nistratie deelnemen aan dergelijke internationale
activiteiten, niet alleen door hun aanwezigheid OP
de conferenties zelf maar ook door eventuele mede-
werking aan de voorbereiding ervan. Het lijkt mij
van het grootste belang onder meer omwille van de
verrijkende invloed dat dit kan hebben op het eigen
gewestelijke beleidsvoorbereidend werk. In dit ver-
band is het eveneens belangrijk er op te wijzen dat
een Europees schema voor de ruimtelijke ontwikke-
ling van Vlaanderen ook op Europees niveau aan
bod zou kunnen of moeten komen.
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4. of de Globale Ruimtelijke Structuurschets voor de
Benelux waarvan ik via positieve verwijzingen van
verschillende sprekers kennis kreeg, kenbaar werd
gemaakt aan de leden van de Commissie Ruimtelij-
ke Ordening van de Vlaamse Raad, en zo neen,
waarom dit niet gebeurde alhoewel dit document in
kringen van ruimtelijke ordening als zeer belangrijk
wordt geacht onder meer omwille van het feit dat
het om een enig document gaat als positief resultaat
van internationale samenwerking, op het vlak van
de ruimtelijke ordening, tussen staten en gewesten.

Antwoord

In antwoord op uw bovengenoemde vraag kan ik het
geachte lid volgende gegevens mededelen.

Vooreerst dient gesteld dat de Gemeenschapsminister
van Externe Betrekkingen P. Deprez de vertegenwoor-
diging van het Vlaamse Gewest ter harte neemt. Naar
aanleiding van de 21e sessie te Straatsburg van 14 tot
16 oktober 1986 van de ,,Conférences Permanentes des
Pouvoirs Locaux et Régionaux de 1’Europe”  stelde hij
reeds vast dat het Vlaamse Gewest daar niet vertegen-
woordigd was en het Waalse Gewest wel. Toen werden
er stappen ondernomen bij het Ministerie van Buiten-
landse Zaken en bij de Raad van Europa om het
Vlaamse Gewest vertegenwoordigd te zien. Vanuit de
administratie werd medegedeeld dat zij sinds de regio-
nalisering niet meer betrokken werden bij deze werk-
zaamheden.

Ter voorbereiding van de Conferentie van Valencia
vroeg het secretariaat van de Raad van Europa namen
en adressen van organismen en instanties die zouden
kunnen uitgenodigd worden. Via collega P. Deprez
deelde ik op 8 januari 1987 mede dat de 5 Gouver-
neurs, de GOM’s de SERV, mijn Kabinet, het Bestuur
Ruimtelijke Ordening en de planningsinstituten van de
KUL en de RUG voor deelname in aanmerking kwa-
men.

Toen mij begin maart 1987 het programma voorgelegd
werd van het Congres stelde ik vast dat het Vlaamse
Gewest nog altijd niet daarbij betrokken was. In een
brief dd. 9 maart 1987 drong ik bij Collega P. Deprez
aan voor deze vertegenwoordiging een vlotte en defini-
tieve regeling te vinden die dient onderbouwd te wor-
den in samenwerking met AROL om de continuïteit
daarvan te verzekeren. Tevens deelde ik hem mede
dat, gezien ik niet officieel uitgenodigd werd ik niet
z o u  deelnemen en ik mij ook niet zou laten vertegen-
woordigen.

Op 23 maart 1987 antwoorde Minister P. Deprez dat
de Belgische delegatie door de Minister van Binnen-
landse Zaken aangeduid wordt volgens een procedure
eigen aan het departement en dat hij van Minister
Michel op zijn brief nog altijd geen antwoord had mo-
gen ontvangen.

In de gegeven omstandigheden heb ik niet meer willen
reageren op een gewone uitnodiging tot deelname van
1 april 1987, gezien ik ondertussen op de congresdata
andere verplichtingen op mij genomen had. Ik had
evenwel de toelating gegeven dat een ambtenaar van
AROL  als waarnemer zou deelnemen, teneinde de
mogelijkheden  te onderzoeken in de toekomst zoals

het hoort actief bij de werkzaamheden betrokken te
worden.

De ambtenaren van het Bestuur Ruimtelijke Ordening
nemen in de mate van het mogelijke en binnen de
budgettaire mogelijkheden deel aan internationale con-
gressen over de problematiek van de ruimtelijke orde-
ning.

In uitvoering van artikel 5 van de stedebouwwet heb
ik in het jaarverslag over 1985 de stand van zaken over
de Benelux Globale Structuurschets geschetst. Dat ver-
slag werd op 2 december 1986 bij de Vlaamse Raad
neergelegd. In het jaarverslag 1986, daar eerstdaags
neergelegd wordt, zal ik de Benelux Globale Structuur-
schets uitvoerig toelichten.

Vraag nr. 157
van 18 mei 1987
van de heer M. DIDDEN

Afgifte exploitatievergunning - Adviserende bevoegd-
heid AROL en inkorting termijn

Het uitreiken van exploitatievergunningen ressorteert
veelal onder de bevoegdheid van de Bestendige Depu-
tatie of het gemeentebestuur naargelang van het niveau
van exploitatievergunning, met name de inrichtingen
lste en 2de klasse.

Als lid van de Vlaamse Regering. dewelke  als beleids-
objectief heeft de werkgelegenheid te verbeteren, wil
ik U dan ook vragen welke inspanningen U doet om
de termijn, waarover uw Administratie voor Ruimtelij-
kè Ordening beschikt met het oog op het verlenen van
advies, in te perken ? Achter elke exploitatievergun-
ning staat immers een vennootschap of een bedrijf dat
werkgelegenheid biedt en deze vaak wil vergroten op
basis van de aanvraag waarvoor uw administratie ad-
vies heeft.

Het zou mij dan ook benieuwen te weten welke inspan-
ningen U doet om de termijn nodig voor de behande-
ling van een exploitatievergunning in te korten. Tevens
werd ik gaarne in de mogelijkheid gesteld om deze
inspanningen te beoordelen. Mag ik U derhalve vragen
mij de cijfers te bezorgen van de termijnen die mini-
maal en maximaal aangewend worden bij de behande-
ling van exploitatieaanvragen door de Administratie
AROL ?

Verder had ik gaarne per 31.1284 en 31.12.86 het
aantal nog te behandelen aanvragen gekend, zo moge-
lijk per provincie. Is het mogelijk mij mee te delen
hoelang de verschillende aanvragen reeds op uw admi-
nistratie zijn ingediend ? Gaarne had ik de achterstal-
len per maand en per provincie gekend.

Mag ik tevens vernemen welke maatregelen er noodza-
kelijk zijn om de toch te lange termijnen voor behan-
deling van exploitatieadviezen in te korten ? Is er enig
vooruitzicht dat de door u noodzakelijk geachte maat-
regelen op korte termijn ook zullen getroffen worden ?

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat ik
regelmatig bij mijn administratie heb aangedrongen op
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een bespoediging van de adviesverlening in het alge-
meen en meer bepaald van de adviesverlening in het
kader van bouw- en verkavelingsaanvragen.

Bij de procedure voor het bekomen van zowel een le
als 2e klasse exploitatievergunning is voorzien dat het
Bestuur van de Ruimtelijke Ordening binnen de drie
weken een advies uitbrengt. In de mate van het moge-
lijke worden deze termijnen gerespecteerd.

Gelet op de vele taken van dit bestuur, die met weinig
personeel vervuld moeten worden, kan ik geen speci-
fieke maatregelen in het vooruitzicht stellen om deze
adviestermijn van 3 weken te laten inkorten. Temeer
daar de praktijk leert dat het uitblijven van beslissingen
in deze procedure niet te wijten is aan het uitblijven
van adviezen, van het Bestuur van Ruimtelijke Orde-
ning en dat de mogelijkheid bestaat overeenkomstig
artikel 9bis van het ARAB, zonder advies wanneer
deze termijn verstreken is.

Voor het overige dien ik U te verwijzen naar de Ge-
meenschapsminister van Volksgezondheid en Leefmi-
lieu, die functioneel en qua wetgeving bevoegd is voor
deze materie.

De statistische gegevens tenslotte die U mij vraagt wor-
den niet bijgehouden en zijn derhalve niet beschikbaar
voor het Bestuur Ruimtelijke Ordening. Bij gebrek
aan personeel acht ik het niet opportuun dergelijke
gegevens te laten bijhouden.

P. DEWAEL
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR

Vraag nr. 25
van 28 november
van de heer J.R.

Bedrijfsmusea en
ding

1986
VANDEKERCKHOVE

privaatrechtelijke musea - Begelei-

In minder dan 10 jaar tijd werden in Vlaanderen meer
dan 100 nieuwe musea opgericht. Vele van deze musea
van privaatrechtelijke aard (VZW’s afhangend van his-
torische en heemkundige kringen, en dergelijke meer).
Daarnaast is er thans een tendens dat verschillende
grote en minder grote bedrijven eigen bedrijfsmusea
uitbouwen.

Kan de geachte Minister mij mededelen op welke vor-
men van begeleiding, opleiding, en andere deze nieuwe
initiatieven kunnen beroep doen ?

en typische karakter van deze vorm van museum-
werking ?

Wordt er vanwege de Vlaamse Gemeenschap ge-
dacht aan een specifieke opleiding of bijscholing
van verantwoordelijken of initiatiefnemers van klei-
ne privaatrechtelijke musea en zo ja : wat zou deze
inhouden en hoe zou deze georganiseerd worden ?

Worden er specifieke tegemoetkomingen voorzien
voor bedrijven die bedrijfsmusea uitbouwen (ik
denk onder meer aan bepaalde fiscale voordelen) ?

Antwoord

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

De museumsector mag zich de jongste jaren inderdaad
verheugen in een groeiende belangstelling vanwege het
publiek en de bedrijfswereld. Het aangestipte feno-
meen van bedrijfsmusea is reëel al gaat het terzake
vaak om onechte musea die voorbijgaan aan de basis-
opdrachten van het museum om des te meer de publi-
citaire aandacht op te wekken.

Volgens ICOM (International Council of Museums) is
de betekenis van een museum een permanente instel-
ling of groep van instellingen, in dienst van de gemeen-
schap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het pu-
bliek, niet gericht op het maken van winst, die de
culturele en materiële getuigenissen van de mens en
zijn milieu verwerft, beheert, bewaart en beveiligt, we-
tenschappelijk onderzoekt, presenteert en, hierover in-
formeert voor doeleinde van studie, educatie en recrea-
tie.” Het geachte lid zal wellicht met mij akkoord gaan
dat alle nieuwe en bestaande musea niet beantwoorden
aan de hierboven vermelde criteria.

Aan de bedrijven die dit wensen wordt door de mu-
seumverenigingen en de diverse commissies van deze
vereniging alle mogelijke, zowel wetenschappelijke,
administratieve als praktische bijstand verleend. Bo-
vengenoemde vereniging werkt voor deze aangelegen-
heden nauw samen met mijn administratie.

Momenteel is binnen het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap geen enkel personeelslid dat zich exclu-
sief bezighoudt met opleiding en begeleiding van deze
musea.

Vraag nr. 71
van 19 januari 1987
van de heer M. DESUTTER

In

1.

concreto heeft dit betrekking op :

hoeveel personeelsleden binnen de Vlaamse Ge-
meenschap houden zich exclusief bezig met de op-
leiding en begeleiding van privaatrechtelijke mu-
sea ? Gelieve hun niveau en statuut te specificeren.

Hoe luidt hun specifieke opdracht ?

Wordt er een specifieke begeleiding voorzien voor
bedrijven die bedrijfsmusea wensen uit te bouwen,
voornamelijk omwille van het erg gespecialiseerde

Eurovisie-uitzendingen - Aantal in 1986

Brussel als hoofdstad van Europa moet de Europese
gedachte ook via haar instellingen uitdragen.

Een goed middel daartoe is de Eurovisie.

Graag vernam ik - opgesplitst per rubriek (sport,
cultuur. ontspanning) - hoeveel en welke Eurovisie-
uitzendingen de BRT, in de loop van het jaar 1986
heeft overgenomen en hoeveel en welke BRT-pro-
gramma’s via Eurovisie werden verspreid.



Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 17 - 30 juni 1987 779

Antwoord

In antwoord op de vraag van het geachte lid kan ik
hem meedelen dat gelet op de omvangrijkheid van het
antwoord deze gegevens hem persoonlijk worden over-
gemaakt.

Vraag nr. 145
van 25 maart 1987
van de heer P. PEETERS

BRT - Achterhouden informatie over Tsjernobyl-ramp

Onlangs verklaarde BRT-bestuursdirecteur Karel
Hemmerechts in een krant dat hij vorig jaar opzettelijk
alarmerende metingen over de Tsjernobylstralingen in
België heeft achtergehouden.

Deze verklaring bevestigt wat ik destijds vernam van
kennissen die me vertelden door vrienden die op de
BRT werken te zijn opgebeld met de raad binnen te
blijven wegen de hoge radioactieve neerslag, en dat
dit door de BRT niet mocht worden omgeroepen !

Toen leek me dit zo kras dat ik het moeilijk kon gelo-
ven. Met ontsteltenis neem ik dan ook kennis van de
verklaring van de heer Hemmerechts. Het tart de ver-
beelding dat de BRT (of één persoon op de BRT), op
de hoogte zijnde van de alarmerende radioactieve neer-
slag in België, dit nieuws en de nodige waarschuwingen
en raadgevingen aan de bevolking bewust heeft achte-
gehouden, en aldus honderdduizenden personen en
kinderen op dit mooi en zonnig lange weekeinde ge-
vaarlijke stralingsdosissen heeft laten opnemen.

De houding van de BRT en van haar berichtgeving
kan op dit vlak, zo de inlichtingen juist zijn, vergeleken
worden met het Russische stilzwijgen na de Tsjernobyl-
ramp, en staat alleszins in schrille tegenstelling met de
onmiddellijke en uitgebreide berichtgeving en waar-
schuwingen aan de bevolking in landen als Nederland,
Duitsland, en Oostenrijk.

ZOU de geachte Minister kunnen mededelen :

of de BRT, zoals door de bestuursdirecteur ver-
klaard, inderdaad op de hoogte was van de alarme-
rende stralingsdosissen na de Tsjernobyl-ramp in
België ;

wie de beslissing nam deze uiterst belangrijke be-
richtgeving (en de nodige waarschuwingen) aan de
bevolking te onthouden, met het gevolg dat honder-
duizenden volwassenen en kinderen onwetend ge-
vaarlij  ke stralingsdosissen opliepen ;

of de verantwoordelijken hiervoor desgevallend
voor de tuchtraad zullen moeten verschijnen ;

welke maatregelen de Minister genomen heeft om
gelijkaardige toestanden in de toekomst onmogelijk
te maken ?

Antwoord

Alvorens in te gaan op de grond van de zaak wil ik,
zoals reeds meermaals gedaan, nogmaals artikel 23 Q
1 van het BRT-decreet in herinnering brengen dat

luidt : ,,§ 1. De nieuwsuitzendingen worden in een
geest van strenge objectiviteit en zonder enige vooraf-
gaande censuur van de regering gehouden . ..”

In de geest van het decreet past het m.i. de voogdijmi-
nister  de grootste behoedzaamheid aan de dag te leg-
gen wanneer het de informatieve uitzendingen betreft
en lijkt het mij uitgesloten dat de voogdijminister op
enigerlei manier in de plaats zou treden van de Raad
van Beheer, door de Vlaamse Raad benoemd en belast
met het programmabeleid.

Van de BRT ontving ik volgend antwoord van het
geachte lid.

1. Tot en met 1 mei hebben radio en televisie bericht
dat de windrichting voor ons land gunstig was zodat
de mogelijke radioactieve neerslag als gevolg van
de ramp in Tsjernobyl uiterst beperkt bleef.

Op 2 mei werd de Bestuursdirecteur informatie
door een informant vertrouwelijk in kennis gesteld
van metingen die een hogere radio-actieve neerslag
aangaven. Onafhankelijk van die mededeling meld-
de het eerste TV-journaal van die dag dat de radio-
activiteit in de voorbije nacht plots gestegen was.
In hetzelfde journaal bevestigde Staatssecretaris
Smet dat bericht maar voegde eraan toe dat van
gevaar geen sprake was. Ook de weerman kwam in
datzelfde journaal met toelichting bij het verschijn-
sel.

Op 3 mei bevatte het TV-journaal het bericht dat
de radio-activiteit was gedaald en een verklaring
van de Staatssecretaris waarin speciale beschermen-
de maatregelen overbodig heetten.

De gegevens in de radioberichtgeving verliepen pa-
rallel met die op televisie : op 2 mei een lichte
verhoging van de neerslag en op 3 mei een daling
ervan.

2. De heer K. Hemmerechts, Bestuursdirecteur Infor-
matie, die de vertrouwelijke mededeling ontving,
besloot het aan de ter zake bevoegde autoriteiten
over te laten de modaliteiten van openbaarmaking
van de gegevens te bepalen. Zijn informant had de
Bestuursdirecteur inderdaad ook meegedeeld dat
de meetresultaten aan de bevoegde overheid wer-
den doorgespeeld.

3.

4.

Het antwoord is negatief.

De beheersorganen van de BRT hebben op 2 en 16
maart en op 4 april de zaak onderzocht. De Raad
van Beheer besloot onder meer de Voorschriften.
Gebruiken en Aanbevelingen ten behoeve van de
Radio- en T.V.-journalisten te laten aanpassen. On-
der het hoofdstuk ..rampen” zal de verplichting wor-
den opgenomen om in geval van twijfel over de
vraag of bepaalde informatie inzake ernstige ram-
pen al dan niet moet worden uitgezonden, in elke
geval overleg te plegen met de hoger hiërarchie.”

Wat de vierde vraag betreft voeg ik eraan toe, in
het licht van mijn inleiding op deze vraag, geen
maatregelen te hebben getroffen. Het komt m.i. de
Raad van Beheer toe dit te doen.
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Vraag nr. 167
van 9 april 1987
van de heer A. DE BEUL

Recreatiedomein Ter Heide (Rotselaar) - Realisatie

Op een parlementaire vraag nr. 6 van 17 oktober 1984
van de heer De Mol antwoordde uw voorganger dat
een ontwerper werd aangesteld voor het onthaalge-
bouw. Het voorontwerp zou in oktober 1984 ingediend
zijn. Op basis van het ,,structuurplan”  zouden de kos-
ten op 25 miljoen frank geraamd worden ; in 1985 zou
dit gerealiseerd worden.

Gaarne vernam ik van de geachte Gemeenschapsminis-
ter een antwoord op de volgende vragen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wanneer werd het definitief ontwerp ingediend ?

Wat was de raming, opgesplitst per post, van dit
ontwerp ?

Hoe komt het dat twee jaar nadien het recreatiedo-
mein nog steeds niet gerealiseerd werd ? Gelieve
het antwoord op te splitsten naar de vorige en hui-
dige legislatuur.

Welke timing wordt door U vooropgesteld ?

Wanneer zal de groenaanleg en de zone voor na-
tuurstudie worden gerealiseerd ?

Uw voorganger deelde mee dat het beheersorgaan
moest samengesteld worden uit alle betrokken par-
tijen. Hoe werden de bepalingen van het Cultuur-
pact nageleefd ? Wie maakt deel uit van dit beheers-
orgaan ?

Antwoord

Het definitief ontwerp is nog niet ingediend.

De eerste fase van de bouw van het onthaalcentrum
wordt geraamd op 15 miljoen frank.

Het tekort aan krediet op artikel 71.01 van de sectie
53 is de enige reden waarom dit initiatief nog niet
werd gerealiseerd. Hierdoor dient dus de uitvoering
van de door de Vlaamse Executieve goedgekeurde
structuurplannen van waterplassen over meerdere
jaren gespreid.

Het definitief ontwerp kan klaar zijn einde ‘87, de
aanbesteding zou dan het tweede kwartaal 1988
kunnen plaats grijpen.

Deze materie behoort niet tot de mij toegekende
bevoegdheden.

Zie bijlage : ,,Besluit van de Vlaamse Executieve
tot aanstelling van de leden van de adviescommis-
sie”. Ik meen te mogen stellen dat de meest diverse
besturen en verenigingen hierin vertegenwoordigd
zijn en dit op politiek-pluralistische basis. Al de
leden van de toenmalige Executieve, behoren tot
CVP, PVV, SP en VU hebben in voltallige vergade-
ring dit ontwerp van besluit eenparig goedgekeurd.

Bijlage
Besluit van de Vlaamse Executieve tot

aanstelling van de leden van de Adviescommissie
voor het domein ,,Ter Heide” te Rotselaar

,,DE VLAAMSE EXECUTIEVE,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel
4.8 9 ;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Executieve
van 10 april 1985 tot oprichting van een adviescom-
missie voor het domein ,,Ter Heide” te Rotselaar ;

Op voordracht van de Gemeenschapsminster van
Cultuur, en de Gemeenschapsminister van Ruimte-
lijke Ordening, Landinrichichting en Natuurbe-
houd ;

Na beraadslaging,

BESLUIT” :

Artikel 1. - Tot lid van de adviescommissie worden
aangesteld :

Voor de Administratie Soort en Openluchtrecreatie
BLOSO
- de heer A. Lams - Directeur-generaal
- de heer A. Gryseels - Adjunct-adviseur
- de heer E. De Waele - Bestuurssecretaris

Voor de Administratie Ruimtelijke Ordening en
Leefmilieu
- de heer G. Denteneer - wnd. Directeur-gene-
raal
- de heer M. Willems - Landschapsdeskundige
- de heer D. Van Hoye - landbouwkundig inge-
nieur

Voor de Algemene Technische Diensten
- de heer H. Noens - Industrieel-ingenieur

Voor het Vlaams Commissariaat-generaal voor
Toerisme
- de heer J. Vitse - Directeur

Voor de gemeente Rotselaar
- de heer H. Storms - Burgemeester
- de heer M. Valkenaers - Schepen van Sport

Voor de Landelijke Windsurffederatie
- de heer M. Vandekerckhove - Voorzitter De
Winghe

Voor de Hengelfederatie Vlaams Brabant
- de heer J. Wellens - Voorzitter

Art. 2. - De Gemeenschapsminister van Cultuur,
en de Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Or-
dening, Landinrichting en Natuurbehoud worden
ieder wat hen betreft. belast met de uitvoering van
dit Besluit.

De Voorzitter van de Vlaamse Executieve,
G. Geens

De Gemeenschapsminister van Cultuur,
K. Poma
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De Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening,
Landinrichting en Natuurbehoud,

P. Akkermans

gen in de drie ontwikkelingszones. Dit geldt ook voor
de culturele infrastructuur.

Vraag nr. 177
van 17 april 1987
van de heer M. DIDDEN

Vraag nr. 181
van 23 april 1987
van de heer L. VANHORENBEEK

TV-journaal - Nieuwe generiek
Gemeentelijke culturele infrastructuur - Europese sub-
sidiëring

Enige tijd geleden werd de generiek van het TV-jour-
naal op de BRT gewijzigd. Mogen wij van de Minister
in dit verband vernemen

In het kader van de betoelaging van gemeentelijke
culturele infrastructuur doet zich bij gelegenheid van
een Europese subsidiëring de mogelijkheid voor dat
tenminste 14 procent en in sommige omstandigheden
zelfs 23 procent wordt bespaard op de kostprijs van
een project alnaargelang uw departement de stelling
inneemt om slechts op 90 procent, dan wel op 100
procent te betoelagen. Op deze manier wordt door het
samenspel van Europese betoelaging via de Europese
fondsen en de betoelaging door de Vlaamse Gemeen-
schap via de culturele fondsen een reële besparing ge-
daan op het budget van uw departement, terwijl dit in
feite het gevolg is van de noodtoestand en de erkenning
door de Europese Gemeenschap als ontwikkelingsge-
bied van een bepaalde regio.

- hoeveel deze wijziging van de generiek van het jour-
naal gekost heeft ;

- of de Minister meent dat deze wijziging de kwaliteit
van het programma heeft verbeterd, en zo ja, op
welke wijze ;

- of de Minister niet van oordeel is dat, in het andere
geval, dit geld beter gebruikt kon worden om de
kwaliteit van de programma’s te verbeteren, wat
overigens de wens van een meerderheid in de
Vlaamse Raad tijdens het debat over de naamswij-
ziging van BRT in VRT ?

Antwoord
Het zou mij benieuwen te weten op welke manier u
overweegt deze supplementaire besparing aan te wen-
den in de gebieden waarvoor de Europese betoelaging
werd verleend.

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

Kan uw Ministerie zich akkoord verklaren om het over-
schot, bekomen door de Europese betoelaging, in be-
paalde projecten aan te wenden voor de regio, bijvoor-
beeld door dit te voorzien in het Regionaal Ontwikke-
lingsfonds, dan wel dit rechtstreeks toe te kennen aan
het provinciale bestuur waarop deze betoelaging be-
trekking heeft ? De huidige werking en aanwending
van Europese toelagen is in feite een afwending van
middelen naar regionale of gewestelijke begroting.

1. De aanmaak van de nieuwe generiek voor het TV-
journaal heeft de BRT niets extra gekost. Barco
Industries heeft zijn nieuwste apparatuur gratis ter
beschikking gesteld. Had de omroep dit zelf moeten
bekostigen, dan zou daar een uitgave van nagenoeg
2 miljoen frank mee gemoeid zijn geweest.

2. De nieuwe generiek past in een globale verbetering
van de vormgeving (nieuw decor, andere weerman-
nen, . ..)

3. In het licht van het antwoord op de eerste vraag,
Antwoord vervalt de derde.

In antwoord op zijn vraag van 17 april 1987 heb ik de
eer het geachte lid volgende gegevens te verstrekken.

Vraag nr. 193
van 5 mei 1987
van de heer J. DEVOLDER

Op dit ogenblik is er slechts één project in de gemeen-
telijke culturele infrastructuur, namelijk het museum
te Maaseik, waarvoor de stad Maaseik de toezegging
heeft bekomen voor Europese subsidies.

BRT - Italiaanse taallessen

Tevens is er één project in de eigen culturele infrastruc-
tuur, met name Alden Biesen, waarvoor Europese sub-
sidies zijn aangevraagd. Dit project kadert in het geïn-
tegreerd actieprogramma dat ten aanzien van Limburg
door de Vlaamse Executieve werd goedgekeurd en
waarvoor een beroep wordt gedaan op de Europese
subsidiekanalen. De uitvoering van dit programma
wordt thans voorbereid en de Vlaamse Executieve zal
moeten bepalen op welke manier de door het geachte
lid als ,,besparing” omschreven budgetten zullen aange-
wend worden.

Op zaterdagmorgen worden op de radio lessen in het
Italiaans uitgezonden. Deze uitzending wordt verzorgd
door een Nederlandse dame. Dit merkt de luisteraar
aan de Nederlandse tongval en spreekwijze.

Waarom werd het geven van deze radiocursussen -
waarvan de waarden niet in twijfel wordt getrokken -
niet toevertrouwd aan een Belgische leraar of lerares
Italiaans ? Of bestaan er soms geen Vlaamse pedago-
gen die over het vereiste diploma beschikken ?

Tenslotte wil ik er het geachte lid op wijzen dat, los
van de Europese subsidiëring, de Vlaamse Executieve
extra-inspanningen  doet op het vlak van de investerin-

Graag vernam ik van de Minister om welke redenen
de voorkeur werd gegeven aan een Nederlandse les-
geefster, welke honoraria haar hiervoor uitgekeerd
worden en of er soms, op basis van reciprociteit, Vla-
mingen zijn die uitzendingen verzorgen voor de Neder-
landse radiozenders ?
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Antwoord

De taalcursus Italiaans is een coproduktie met Neder-
land ; dit houdt in dat zowel met de Nederlanders als
met de Vlaamse kijkers rekening moet worden gehou-
den. Daarom werd een beroep gedaan op twee presen-
tatoren, de Vlaming Prof. dr. Walter Geerts en de
Nederlandse Flavia Lo Cassio,  die van Italiaanse af-
komst is. De correcte uitspraak van het Italiaans werd
voor beiden prioritair gesteld.

Vraag nr. 194
van 5 mei 1987
van de heer J. DE ROO

Aankoop sportmateriaal - Betoelaging

Naar verluidt verstrekt de Vlaamse Gemeenschap toe-
lagen aan particuliere sportverenigingen en ook aan
gemeentebesturen voor de aankoop van sportvereni-
gingen en ook aan gemeentebesturen voor de aankoop
van sportmateriaal.

Graag vernam ik van de geachte Gemeenschapsminis-
ter welke verenigingen en gemeentebesturen voor de
begrotingsjaren 1984-1985 en 1986 een toelage bekwa-
men, welke het bedrag van deze toelage was, welke
het aangekochte materiaal was en wat hiervan de totale
kostprijs was.

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid mede-
delen dat het antwoord hem rechtstreeks wordt toege-
stuurd, gelet op de omvang van de verstrekte gegevens.

Vraag nr. 195
van 5 mei 1987
van de heer J. DE ROO

Sportmanifestaties en sportverenigingen - Toekenning
propagandatoelagen

De propagandatoelagen voor sportmanifestaties en
sportverenigingen worden toegekend op basis van het
KB van 28 april 1965 tot regeling van de toekenning
van de toelage voor de activiteiten die de propaganda
ten gunste van de lichamelijke opvoeding en sport ver-
dienen.

Graag had ik van de geachte Gemeenschapsminister
een overzicht van de verstrekte toelage voor de begro-
tingsjaren 1984-1985 en 1986 met vermelding van de
toelageontvanger het bedrag en de betoelaagde activi-
teit verkregen.

Antwoord

In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid mede-
delen dat het antwoord hem rechtstreeks wordt toege-
stuurd, gelet op de omvang van de gegevens.

Vraag nr. 203
van 11 mei 1987
van de heer J. DE ROO

Sportinfrastructuur - Investeringen in 1986  Vlaamse
Gemeenschap

In de beleidsvoorstellen voor de Sport, die de geachte
Gemeenschapsminister naar aanleiding van de bespre-
king van de begroting 1986 aan de Vlaamse Raad voor-
legde, wordt gezegd dat ,,de Vlaamse Gemeenschap
waarschijnlijk beschikt over voldoende infrastructuur”
en anderzijds dat ,,enkel rendabiliteitsverhogende in-
vesteringen nog verantwoord zijn”.

Graag vernam ik van de geachte Gemeenschapsminis-
ter welke investeringen voor sportinfrastructuur van
de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar  1986
werden vastgelegd en welke de precieze aard van de
werken was.

Antwoord

In antwoord op zijn bovengenoemde vraag gelieve het
geachte lid hierbij het gedetailleerd overzicht te vinden ,
van de gedane investeringen voor sportinfrastructuur
ten behoeve van de eigen Bloso-sportcentra :

- anno : 1986
- artikel 71.01 - sect 52
- Totaal : bedrag : 115.420.810,-Bfr.

Artikel 71.01 - sectie 52
BSC Brugge
Afbraak omheining atletiekpiste 113.022

/
BSC Brasschaat
Spet. techn. verlichting
tennisvelden - erelonen
Inbuizen gracht
Kuisen gracht

156.518
98.715
26.910

BSC Hasselt
Adm. gebouw - E.I. - Eindverrekening 73.758
Adm. gebouw - E.I. - herziening 33.757
Leveren en plaatsen zonneschermen 357.008

482.523

BSC Genk
Bouw overdekte paddock - verr. 2

BSC Harelbeke
Uitbreiding botenloods - meerw.
Uitbreiding botenloods - meerw.
Uitbreiding botenloods - eindstaat E.I.
Uitbreiding botenloods - meerw ; C.V.
Verpl. elektrische kabel

351.482

208.478
1.777.351

45.987
84.655
65.59-

2.182.070 l
BSC Herentals
Wielergebouw - drukproef beton
Wielergebouw - lot E.I.
Wielergebouw - lot C.V. + ventilatie
Verwijlintresten
Herstellen dak bureelruimte

3.510
896.971

2.514.9j8
16.041
52.697

3.48415’
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BSC  Willebroek
Herstel daklekken bureel botenloods
Bouw keuken-refterpaviljoen -
verrekeningen
Bekabeling intern TV-circuit
Veiligheids-  en aanpassingswerken
Keuken-refterpaviljoen -
verwijlintresten

BSC Liedekerke
Dakherstelling
Aanleg parking - lste fase - meerw ;
Infrastructuurwerken 2de fase
Aansluiten wachtbuizen
Aanbrengen grond keermuur
Beplantingen groenaanleg prijsherz.
Aanleg parking - eindverr,
Technische uitrusting
Buitenverlichting parking

32.421

3.078.387
2.139

28.350

82.924

3.224.121

23.143
812.346

9.525.072
138.528
343.103

21.849
79.195

546.305
1.886.818

13.376.359

BSC Nieuwpoort
Keukeninst . - aanpassing E. 1. volgens
A.R.E.I.
Havengeul - laagspanningsaansl.
bijkomende vastlegging
Havengeul - aanp. E.I..
nieuwe keukeninstallatie

77.056

47.250

98.976

223.282

BSC Oostende Spuikom
Bouw chalet - aansluiting riool 16.600
Bouw chalet - opslagplaats - eindstaat 306.073
Sluisplein - overnachtingspav. -
ereloon arch. stabiliteit 46.800
Sluisplein - overnachtingspav. -
ereloon landschapsarchitekt 146.191
Bekleding bureelgebuw 321.750
Aanleg tuin rond sportcentrum 130.160
Herstel afsluiting plaatsen 3 nieuwe poorten 133.380
Houten planchetten bureelgebouw - meerw.  36.972
Afsluiting oostkant 100.860
BOUW overnachtingspav. - buitenaanleg 7.678.999
BOUW overnachtingspav. - ruwbouw 17.031.653

25.949.438

BSC Sint Ulriks Kapelle
Herl. waterleiding + kasseien - meerwerken 194.173
H.S.-kabine 16.020
Dringend herstel waterleiding 15.444

225.637

Vlierzele
Atletiekpiste - ppmetingen nivelleringsplan 138.235
Atletiekpiste - grondmech. onderzoek 100.035
Herstelling ambtshalve 9.737
Atletiekpiste 63.180.000

63.428.007

BSC Waregem
Branddetectie - eindafr. 153.920
Branddetectie - E.I. kwijtschelding boete 50.250
Beregeningsinstallatie in 2 maneges 410.000
St. betonplaat - aanleg riolering 728.015

1.342.185

BSC Anderlecht
Tennisterreinen - erelonen
bijzondere technieken
Tennisterreinen - meerwerken
Tennisterreinen - aansluiting elektriciteit
Tennisterreinen - verwijlintresten

136.953
570.581

34.701
14.149

756.384

Vraag nr. 206
van 12 mei 1987
van de heer L. VANHORENBEEK

BRT - Handelspubliciteit

Het oprichten van een exploitatievennootschap voor
het opzetten van een commercieel station in Vlaande-
ren, lijkt mij niet van een leien dakje te lopen. De
eigenlijke financiering van die commerciële zender en
de financiële participatie van pers en uitgevers blijft
blijkbaar in het dak steken. Mits veel stimulansen en
impulsen van overheidswege zal wellicht buitenlands
kapitaal binnengehaald worden.

Ondertussen vloeit het reclamegeld rijkelijk naar bui-
tenlands stations. Terwijl de BRT met dit geld eigenlijk
produkties zou kunnen bekostigen.

Waarom reageert de geachte Minister dan niet positief
op de aanvraag van de gemeenschapsomroep en ver-
leent hij niet de machtiging aan de BRT om - ten
voorlopigen titel - omroepreclame uit te zenden ?

Antwoord

Het is het geachte lid waarschijnlijk niet onbekend dat,
ingevolge de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, het uitzenden van handelspubliciteit
op radio en televisie tot de bevoegdheid van de natio-
nale Regering behoort.

Het is mij dan ook onmogelijk, zelfs indien ik zou
willen, positief te reageren op de aanvraag van de
openbare omroep om een machtiging te verkrijgen
voor het uitzenden van omroepreclame.

Het is juist dat ik meen dat de openbare omroep geen
handelspubliciteit moet uitzenden, dit in overeenstem-
ming met het Regeerakkoord van de Vlaamse Execu-
tieve. Dit akkoord voorziet dat de openbare omroep
gespijsd wordt met gemeenschapsgelden en de private
initiatieven beroep kunnen doen op private middelen.
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II. Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de
reglementaire termijn (R.v.O. artikel 69,5)

Graag had ik van de Minister een antwoord vernomen
op de volgende vragen.

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

Vraag nr. 66
van 21 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

Bijscholings-  en omscholingsmogelijkheden voor jonge-
ren - Overzicht per departement

Binnen elk departement van uw Ministerie zijn er een
aantal mogelijkheden tot bijscholing, omscholing, klas-
sieke opleidingen, enzovoort,. . . gericht op jongeren al
dan niet werkloos.

Men beweert dat er op dit terrein op een gecoördineer-
de wijze gewerkt wordt.

Graag had ik van de Minister een antwoord vernomen
op de volgende vragen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Welke opleidngsmogelijkheden worden door uw de-
partement gefinancierd ?

Waaruit bestaan deze opleidingsmogelijkheden ?

Zijn er reeds specifieke maatregelen die betrekking
hebben op jeugdige werklozen ? Welke maatregelen
zijn dit ?

In hoeverre worden deze specifieke maatregelen ge-
coördineerd door uw departement ? In hoeverre is
er een afstemming op maatregelen die door de na-
tioale Regering worden genomen ?

Welke specifieke maatregelen denkt men tot uitvoe-
ring te brengen op korte en halflange termijn ?

Welke initiatieven in de private sector worden door
uw departement gesubsidieerd ?

NB : Deze
ministers.

vraag werd gesteld aan alle Gemeenschaps-

Vraag nr. 70
van 26 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

Grinduitbating NV Het Maasland - Illegale zandwin-
ning

De grinduitbating NV Het Maasland  zorgt voor de
nodige overlast in verband met de uitbating van de
illegale zandwinning in Eisden. In dit verband kan men
zich de vraag stellen op basis van welke vergunningen
deze uitbating kan geschieden, welke gevolgen er zijn
voor de omwonenden enzovoort.. . Blijkbaar is er thans
van uitbreiding in de richting van de wijk Zandberg  in
Eisden-Tuinwijk, waar de bewoners klagen over de
geluidshinder, stofoverlast, verkeersonveilige toestan-
den enzovoort.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Is het juist dat de NV Maasland  in Eisden  een ille-
gale zandwinning heeft uitgebaat ? Welke overtre-
dingen zijn door welke overheid in dit verband vast-
gesteld geworden ?

Is de huidige uitbating door middel van het gewest-
plan geregulariseerd geworden ? Op basis van welke
argumenten ?

Hoe groot is de oppervlakte die reeds ontgonnen is
geworden ?

Welke oppervlakte mag nog ontgonnen worden ?
Welke nabestemming wordt opgelegd voor dit ge-
bied ?

Welke financiële waarborgen zijn aanwezig om dit
gebied te herstructureren ? Mag ik een volledige
gedetailleerd plan van dit gebied zowel wat de fasen
van onginning als nabestemming betreft ?

In welke mate wordt rekening gehouden met het
feit dat dit gebied is gelegen in een waterwinnings-
gebied ?

Welke effectieve controle wordt uitgevoerd in ver-
band met mogelijke negatieve gevolgen van deze
winning ?

Wat is de inhoud van de vergunningen die door de
verschillende overheden worden afgeleverd ?

NB. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
J. Lenssens, Gemeenschapsminister van Volksgezond-
heid en Leefmilieu, de heer J . Pede, Gemeenschapsmi-
nister  van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimte-
lijke Ordening.

Vraag nr. 71
van 26 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

Grinduitbating NV Het Maasland  - Maatregelen tegen
overlast en naleving exploitatievoorwaarden

Bewoners van de wijk Zandberg in Eisden-Tuinwijk
klagen over de verdere uitbreiding van de grinduitba-
ting NV Maasland  in de richting van de woonwijk Tuin-
wijk te Eisden.  Er is een enorme overlast van geluid,.
er is geen enkele bufferzone voorzien. Bovendien
schijnt er sprake te zijn van een nieuwe toegangsweg
in de richting van de woonwijk.

Graag had ik van de geachte Minister vernomen :

1. Is er sprake van uitbreiding van deze grindwinning ?

2. Hoe valt te verklaren dat er niet opgetreden wordt
door de overheid inzake de geluidslast ?

3. IS het juist dat de NV Maasland  de exploitatievoor-
waarden niet naleeft ? Welke maatregelen heeft de
Bestendige Deputatie van Limburg reeds genomen
in verband met deze uitbating ?

4. Worden de inwoners van de omgeving betrokken

bij een openbaar onderzoek in verband met de ui t -
breiding  van deze winning ?
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5. Welke maatregelen denkt men te nemen om de R. STEYAERT
overlast tot een minimum te beperken ? GEMEENSCHAPSMINISTER VAN GEZIN EN

WELZIJNSZORG
6. Op welke wijze denkt men een bufferzone aan te

leggen rond deze illegale winning ?

NB. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
J. Lenssens, Gemeenschapsminister van Volksgezond-
heid en Leefmilieu, de heer J. Pede, Gemeenschapsmi-
nister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimte-
lijke Ordening.

Vraag nr. 37
van 21 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

Bijscholings- en omscholingsmogelijkheden voor jonge-
ren - Overzicht per departement

Binnen elk departement van uw Ministerie zijn er een
aantal mogelijkheden tot bijscholing, omscholing, klas-
sieke opleidingen, enzovoort, gericht op jongeren al
dan niet werkloos.

L. WALTNIEL
VICE-VOORZITTER VAN DE VLAAMSE EXE-
CUTIEVE,
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN FINANCIEN
EN BEGROTING

Vraag nr. 7
van 21 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

Bijscholings- en omscholingsmogelijkheden voor jonge-
ren - Overzicht per departement

Binnen elk departement van uw Ministerie zijn er een
aantal mogelijkheden tot bijscholing, klassieke oplei-
dingen, enzovoort gericht op jongeren al dan niet werk-
loos.

Men beweert dat er op dit terrein op een gecoördineer-
de wijze gewerkt wordt.

Graag had ik van de Minister een antwoord venomen
op de volgende vragen.

1. Welke opleidingsmogelij kheden worden door uw
departement gefinancierd ?

2. Waaruit bestaan deze opleidingsmogelijkheden ?

3. Zijn er reeds specifieke maatregelen die betrekking
hebben op jeugdige werklozen ? Welke maatregelen
zijn dit ?

4. In hoeverre worden deze specifieke maatregelen ge-
coördineerd door uw departement ? In hoeverre is
er een afstemming op maatregelen die door de na-
tionale Regering worden genomen ?

5. Welke specifieke maatregelen denkt men tot uitvoe-
ring te brengen op korte en halflange termijn ?

6. Welke initiatieven in de private sector worden door
UW departement gesubsidieerd ?

NB.  : Deze vraag werd gesteld aan alle Gemeenschaps-
ministers.

Men beweert dat er op dit terrein op een gecoördineer-
de wijze gewerkt wordt.

Graag had ik van de Minister een antwoord vernomen
op de volgende vragen.

1. Welke opleidingsmogelij kheden worden door uw
departement gefinancierd ?

2. Waaruit bestaan deze opleidingsmogelijkheden ?

3. Zijn er reeds specifieke maatregelen die betrekking
hebben op jeugdige werklozen ? Welke maatregelen
zijn dit ?

4. In hoeverre worden deze specifieke maatregelen ge-
coördineerd door uw departement ? In hoeverre is
er een afstemming op maatregelen die door de na-
tionale Regering worden genomen ?

5. Welke specifieke maatregelen denkt men tot uitvoe-
ring te brengen op korte en halflange termijn ?

6. Welke initiatieven in de private sector worden door
uw departement gesubsidieerd ?

NB. : Deze vraag werd gesteld aan alle Gemeenschaps-
ministers.

J. LENSSENS
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN VOLKSGE-
ZONDHEID EN LEEFMILIEU

Vraag nr. 201
van 21 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

Bijscholings- en omscholingsmogelijkheden voor jonge-
ren - Overzicht per departement

Binnen elk departement van uw Ministerie zijn er een
aantal mogelijkheden tot bijscholing, omscholing, klas-
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sieke opleidingen enzovoort, gericht op jongeren al
dan niet werkloos.

Men beweert dat er op dit terrein op een gecoördineer-
de wijze gewerkt wordt.

Graag had ik van de Minister een antwoord vernomen
op de volgende vragen.

Welke opleidingsmogelij kheden worden door uw de-
partement gefinancierd ?

2.

3.

4.

5.

6.

Waaruit bestaan deze opleidingsmogelijkheden ?

Zijn er reeds specifieke maatregelen die betrekking
hebben op jeugdige werklozen ? Welke maatregelen
zijn dit ?

In hoeverre worden deze specifieke maatregelen ge-
coördineerd door uw departement ? In hoeverre is
er een afstemming op maatregelen die door de na-
tionale Regering worden genomen ?

Welke specifieke maatregelen denkt men tot uitvoe-
ring te brengen op korte en halflange termijn ?

Welke initiatieven in de private sector worden door
uw departement gesubsidieerd ?

NB. : Deze vraag werd gesteld aan alle Gemeenschaps-
ministers.

Vraag nr. 209
van 26 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

Grinduitbating NV ,,Het  Maasland” - Naleving exploi-
tatievoorwaarden en maatregelen tegen geluidsoverlast

Bewoners van de wijk Zandberg  in Eisden-Tuinwijk
klagen over de verdere uitbreiding van de grinduitba-
ting NV Maasland  in de richting van de woonwijk Tuin-
wijk te Eisden.  Er is een enorme overlast van geluid,
er is geen enkele bufferzone voorzien. Bovendien
schijnt er sprake te zijn van een nieuwe toegangsweg
in de richting van de woonwijk.

Graag had ik van de geachte Minister een antwoord
vernomen op de volgende vragen.

1.

2.

6.

Is er sprake van uitbreiding van deze grindwinning ?

Hoe valt te verklaren dat er niet opgetreden wordt
door de overheid inzake de geluidslast ?

Is het juist dat de NV Maasland  de exploitatievoor-
waarden niet naleeft ? Welke maatregelen heeft de
Bestendige Deputatie van Limburg reeds genomen
in verband met deze uitbating ?

Worden de inwoners van de omgeving betrokken
bij een openbaar onderzoek in verband met de uit-
breiding van deze winning ?

Welke maatregelen denkt men te nemen om de
overlast tot een minimum te beperken ?

Op welke wijze denkt men een bufferzone aan te
leggen rond deze illegale winning ?

NB. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de

heer G. Geens, Voorzitter van de Vlaamse Execu-
tieve, Gemeenschapsminister van Economie en
Werkgelegenheid en aan de heer J. Pede, Gemeen-
schapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden
en Ruimtelijke Ordening.

Vraag nr. 210
van 26 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

Grinduitbating NV ,,Het Maasland” - Maatregelen te-
gen geluidshinder en stofoverlast

De grinduitbating NV Het Maasland  zorgt voor de
nodige overlast in verband met de uitbating van de
illegale zandwinning in Eisden.  In dit verband kan men
zich de vraag stellen op basis van welke vergunningen
deze uitbating kan geschieden, welke gevolgen er zijn
voor om omwonenden enzovoort. Blijkbaar is er thans
sprake van uitbreiding in de richting van de wifjk Zand-
berg in Eisden-Tuinwijk, waar de bewoners klagen
over de geluidshinder, stofoverlast, verkeersonveilige
toestanden enzovoort.

Graag had ik van de geachte Minister een antwoord
op de volgende vragen.

1.

2

3

4.

5

6.

7.

8.

IS het juist dat de NV Maasland  in Eisden een ille-
gale zandwinning heeft uitgebaat ? Welke overtre-
dingen zijn door welke overheid in dit verband vast-
gesteld geworden ?

IS de huidige uitbating door middel van het gewest-
plan geregulariseerd geworden ? Op basis van welke
argumenten ?

hoe groot is de oppervlakte die reeds ontgonnen is
geworden ?

Welke oppervlakte mag nog ontgonnen worden ?
Welke nabestemming wordt opgelegd voor dit ge-
bied ?

Welke financiële waarborgen zijn aanwezig om dit
gebied te herstructureren ? Mag ik een volledige
gedetailleerd plan van dit gebied zowel wat de fasen
van ontginning als nabestemming betreft ?

In welke mate wordt rekening gehouden met het
feit dat dit gebied is gelegen in een waterwinnings-
gebied ?

Welke effectieve controle wordt uitgevoerd in ver-
band met mogelijke negatieve gevolgen van deze
winning ?

Wat is de inhoud van de vergunningen die door de
verschillende overheden worden afgeleverd ?

NB. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
G. Geens, Voorzitter van de Vlaamse Executieve, Ge-
meenschapsminister van Economie en Werkgelegen-
heid, de heer J. Pede, Gemeenschapsminister van Bin-
nenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordenig.
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i. PEDE
GEMEENSCHAPSMINISTER V A N  BINNEN-
LANDSE AANGELEGENHEDEN EN RUIMTE-
LIJKE ORDENING

Vraag nr. 156
‘-18 mei 1987
I- de heer M. DIDDEN

Bouwaanvraag voor Noord-Zuid-verbinding in Lim-
burg - Stand van zaken

Naar ik verneem werd reeds op - november 1984 een
bouwaanvraag ingediend tot het bekomen van een ver-
gunning om de Rijksweg 583, Vak Hechtel-Eksel, te
verbeteren. Het betreft hier een gedeelte van het tracé
van de zogenaamde Noord-Zuid-verbinding maakt
deel uit van het programma dat bekend staat onder de
laam Contract voor Limburg, opgemaakt naar aanlei-
ling van de herstructurering in de Kempense Steen-
koolmijnen.

Vindt U niet dat er sedert 8 november 1984 meer dan
voldoende tijd is heengegaan om eindelijk tot enige
besluitvorming te komen met betrekking tot een bouw-
aanvraag die dus meer dan 2,5 jaar oud is ?

Indien U nog bijkomende adviezen wenst, dan zou
daar toch ook een limiet mogen gegeven worden in de
tijd, zodat de veiligheid op de openbare wegen niet in
het gedrang komt bij gebreken aan besluitvaardigheid
vanwege bepaalde overheden.

Gaarne had ik vernomen waarom deze bouwaanvraag
tot op heden niet werd afgehandeld ?

Verder had ik gaarne vernomen wanneer dan eindelijk
door U tot een beslissing zal worden overgegaan ?

Ten slotte kan ik niet nalaten, Mijnheer de Minister,
niet alleen in mijn persoonlijke naam, enig wantrouwen
uit te drukken met betrekking tot uw bereidheid om
positief mee te werken aan de problemen van de pro-
vincie Limburg. Het zou me derhalve benieuwe te we-
ten op welke wijze U tot een positieve medewerking
zult komen door enerzijds op een vlotte wijze bouw-
aanvragen te behandelen en anderzijds de beloften in-
zake subsidies voor openbare werken die onder uw
vernantwoordelijkheid ressorteren toe te kennen.

In de hoop ‘niet alleen concrete informatie te bekomen
over de bouwaanvraag voor de Noord-Zuid, durf ik
verwachten dat U ook aanduidingend geeft van een
positieve medewerking aan het Contract voor Lim-
burg.

Vraag nr. 164
v a n 21 mei 1987
v a n de heer J. GABRIELS

Bijscholings- en omscholingsmogelijkheden voor jonge-
ren - Overzicht per departement

Binnen elk departement van uw Ministerie zijn er een
aantal mogelijkheden tot bijscholing, omscholing, klas-
sieke opleidingen, enzovoort, gericht op jongeren al
dan niet werkloos.

Men beweert dat er op dit terrein op een gecoördineer-
de wijze gewerkt wordt.

Graag had ik van de Minister een antwoord vernomen
op de volgende vragen.

1. Welke opleidingsmogelij kheden worden door uw
departement gefinancierd ?

2. Waaruit bestaan deze opleidingsmogelijkheden ?

3. Zijn er reeds specifieke maatregelen die betrekking
hebben op jeugdige werklozen ? Welke maatregelen
zijn dit ?

4. In hoeverre worden deze specifieke maatregelen ge-
coördineerd door uw departement ? In hoeverre is
er een afstemming op maatregelen die door de na-
tionale Regering worden genomen ?

5. Welke specifieke maatregelen denkt men tot uitvoe-
ring te brengen op korte en halflange termijn ?

6. Welke initiatieven in de private sector worden door
uw departement gesubsidieerd ?

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

Vraag nr. 169
van 26 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

Grinduitbating NV Het Maasland  - Naleving gewest-
plan

De grinduitbating NV Het Maasland zorgt voor de
nodige overlast in verband met de uitbating van de
illegale zandwinning in Eisden. In dit verband kan men
zich de vraag stellen op basis van welke vergunningen
deze uitbating kan geschieden, welke gevolgen er zijn
voor de omwonenden enzovoort.. . Blijkbaar is er thans
van uitbreiding in de richting van de wijk Zandberg  in
Eisden-Tuinwijk, waar de bewoners klagen over de
geluidshinder, stofoverlast, verkeersonveilige toestan-
den enzovoort.

Graag had ik van de Minister een antwoord vernomen
op de volgende vragen.

1. Is het juist dat de NV Maasland in Eisden een ille-
gale zandwinning heeft uitgebaat ? Welke overtre-
dingen zijn door welke overheid in dit verband vast-
gesteld geworden ?

2. Is de huidige uitbating door middel van het gewest-
plan geregulariseerd geworden ? Op basis van welke
argumenten ?

3. Hoe groot is de oppervlakte die reeds ontgonnen is
geworden ?

4. Welke oppervlakte mag nog ontgonnen worden ?
Welke nabestemming wordt opgelegd voor dit ge-
bied ?

5. Welke financiële waarborgen zijn aanwezig om dit
gebied te herstructureren ? Mag ik een volledige
gedetailleerd plan van dit gebied zowel wat de fasen
van onginning als nabestemming betreft ?

6. In welke mate wordt rekening gehouden met het
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feit dat dit gebied is gelegen in een waterwinnings-
gebied ?

7. Welke effectieve controle wordt uitgevoerd in ver-
band met mogelijke negatieve gevolgen van deze
winning  ?

8. Wat is de inhoud van de vergunningen die door de
verschillende overheden worden afgeleverd ?

NB. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
J. Lenssens, Gemeenschapsminister van Volksgezond-
heid en Leefmilieu, de heer J . Pede, Gemeenschapsmi-
nister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimte-
lijke Ordening.

Vraag nr. 170
van 26 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

Grinduitbating NV Het Maasland  te Eisden  - Uitbrei-
ding in woonwijk

Bewoners van de wijk Zandberg  in Eisden-Tuinwijk
klagen over de verdere uitbreiding van de grinduitba-
ting NV Maasland  in de richting van de woonwijk Tuin-
wijk te Eisden. Er is een enorme overlast van geluid,
er is geen enkele bufferzone voorzien. Bovendien
schijnt er sprake te zijn van een nieuwe toegangsweg
in de richting van de woonwijk.

Graag had ik van de geachte Minister vernomen :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Is er sprake van uitbreiding van deze grindwinning ?

Hoe valt te verklaren dat er niet opgetreden wordt
door de overheid inzake de geluidslast ?

Is het juist dat de NV Maasland  de exploitatievoor-
waarden niet naleeft ? Welke maatregelen heeft de
Bestendige Deputatie van Limburg reeds genomen
in verband met deze uitbating ?

Worden de inwoners van de omgeving betrokken
bij een openbaar onderzoek in verband met de uit-
breiding van deze winning ?

Welke maatregelen denkt men te nemen om de
overlast tot een minimum te beperken ?

Op welke wijze denkt men een bufferzone aan te
leggen rond deze illegale winning  ?

NB. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
J. Lenssens, Gemeenschapsminister van Volksgezond-
heid en Leefmilieu, de heer J. Pede, Gemeenschapsmi-
nister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimte-
lijke Ordening.

Vraag nr. 171
van 27 mei 1987
van de heer A. DE BEUL

Toepassing mini-decreet in APA - Intrekken richtlijnen

Op onze vraag nr. 13 van 8 januari 1986 antwoordde u :

,,Uit de verwijzing naar en de herneming van schrifte-
lijke vragen van de Vlaamse Raad betreffende de toe-
passing van het mini-decreet van 28 juni 1984, komt

de vaststelling tot uiting van het geachte lid dat het
mini-decreet in zijn toepassingsmodaliteiten een bron
geworden is van niet gelijkluidende interpretaties. Dit
komt de rechtzoekende burger niet ten goede. Daarom
zal de toelichting op uw vraag betreffende het verband
tussen het mini-decreet, inzonderlijk art. 79 en het
gemeentelijk Algemeen Plan van Aanleg als instructie
aan het Bestuur van de Ruimtelijke Ordening toege-
stuurd worden”.

Op 30 juli 1986 stuurde u de aangekondigde richtlijnen
aan alle diensten van het bestuur Ruimtelijke Orde-
ning. In antwoord op een interpellatie van collega Tant
bevestigde u het antwoord op onze vraag maar tevens
stelde u twee mogelijke alternatieven in het vooruit-
zicht : ofwel het mini-decreet tot de APA’s uitbreiden
ofwel bestaande APA’s opheffen. U voegde er op een
bijna ongelooflijke wijze aan toe dat u ,,de administra-
tie zal vragen de reeds verspreide richtlijn in beraad
te willen houden omdat de richtlijnen niet altijd en
overal uniform worden toegepast”. Met een schrijven
dd. 27 november 1986 (CIII/3/2022) werd de richtlijn
van 30 juli 1985 ,,in beraad gehouden”.

Deze werkwijze brengt mee dat u het onwettelijk uit-
breiden van het mini-decreet in APA’s,  oogluikend
toelaat. Het is onbegrijpelijk dat u als beleidsverant-
woordelijke - zelf overtuigd van de onwettelijkheid
- deze onwettelijkheid via het in beraad houden van
de richtlijn toelaat.

Gaarne vernam ik van de geachte Gemeenschapsminis-
ter een antwoord op de volgende vragen :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wordt door het intrekken van deze richtlijn, de
onwettelijkheid niet gestimuleerd ?

Zal u als beroepsinstantie, tegen het toepassen van
het mini-decreet in APA’s systematisch beroep aan-
tekenen ?

In hoeveel dossiers werd een vergunning afgegeven,
niettegenstaande het een toepassing van het mini-
decreet, in een APA betrof ?

In hoeveel dossiers heeft u een vergunning, op basis
van het toepassen van het mini-decreet, in APA’s
reeds vernietigd ?

Hoeveel vergunningen werden reeds op basis van
het toepassen van het mini-decreet in APA’s, in
Kruishoutem, Nokere,  Wannegem-Lede of Huise
afgegeven ?

Hoe rijmt u het oogluikend bestaan van onwettelij-
ke vergunningen, met het begrip rechtstaat ? Hoe
komt dit, uw antwoord op onze vraag nr. 13 van 8
januari 1986 parafraserend, de rechtzoekende bur-
ger ten goede ?

P. DEPREZ
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN EXTERNE
BETREKKINGEN

Vraag nr. 38
van 25 mei 1987
van mevrouw N. MAES

Wase kreken - Aanleg drainagegrachten

De Waterstraat in Mcerdonk is beschermd als reser-
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vaat. Aan de landbouwzijde van deze straat werd on-
langs over een 800-tal  meter een diepe drainagegracht
getrokken in opdracht van het ruilverkavelingscomité
Meerdonk dat in totaal zowat 7 tot 8 km drainagegrach-
ten wil trekken rondom het krekengebied, hetgeen het
natuurreservaat Saleghemkreek  is. De uitgegraven
grond werd gewoonweg op het reservaatgebied ge-
gooid. Dat gebied is deels verloren.

In het verleden werd aan de Waterstraat een nieuwe
stuw beloofd die het waterpeil in het krekengebied
voldoende hoog zou houden. De stuw heeft echter
geen enkel nut als men rondom het krekengebied drai-
nagegrachten graaft en deze achter in plaats van voor
de stuw laat uitmonden. Alle grondwater en het water
uit de kreek zal naar de drainagegrachten sijpelen en
zo verdwijnen. Het krekengebied dat al fel bedreigd
is, dreigt daardoor droog te vallen, wat rampzalige
gevolgen zal hebben voor fauna en flora. Nu al is het
waterpeil van het krekengebied te laag. Door allerlei
ingrepen werd het waterpeil reeds verlaagd zodat men
in het reservaatgebied reeds akkerland aantreft.

Samen met milieuverenigingen vinden wij deze werken
betreurenswaardig, te meer omdat de Gemeenschaps-
minister de verenigingen overleg en een aanvaardbare
oplossing beloofd had.

Gaarne vernam ik van de geachte Gemeenschapsminis-
ter een antwoord op de volgende vragen.

1. Worden deze werken onmiddellijk stopgezet ?

2. Welke maatregelen zal de Minister nemen om het
waterpeil in het krekengebied in stand te houden ?

P. DEWAEL
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR

Vraag nr. 209
van 19 mei 1987
van de heer J. DE ROO

Jeugdmuziekateliers  - Aantal en subsidiëring

In diverse gemeenten werden tijdens de voorbije jaren
jeugdmuziekateliers opgericht.

Kan de geachte Gemeenschapsminister een antwoord
verstrekken op volgende vragen.

1. In hoeveel gemeenten bestaat momenteel een
jeugdmuziekatelier ?

2. Kan een jeugdmuziekatelier gesubsidieerd worden
door de Vlaamse Gemeenschap en zo ja, onder
welke voorwaarden ?

3. Welke subsidiëring wordt momenteel toegepast ?

Vraag nr. 210
van 19 mei 1987
van de heer M. DESUTTER

Europees  Jaar van Muziek - Spreiding subsidiëring

De Vlaamse Executieve besliste om 20 miljoen frank

ter beschikking te stellen van de stuurgroep van de
Vlaamse Gemeenschap voor het Europees Jaar van de
Muziek.

Op 1 augustus 1986 vroeg ik u hoe deze 20 miljoen
frank verdeeld werden over de 5 Vlaamse provincies.
Ongetwijfeld werd hierbij rekening gehouden met het
feit dat vele van onze landgenoten zich tijdens de zo-
mermaanden aan de kust bevinden.

In het Bulletin nr. 13 van 16 september 1986 verscheen
een voorlopig antwoord. Mag ik weldra een definitief
antwoord verwachten op deze vraag ?

Vraag nr. 212
van 21 mei 1987
van de heer J. GABRIELS

Bijscholings-  en omscholingsmogelijkheden voor jonge-
ren - Overzicht per departement

Binnen elk departement van uw Ministerie zijn er een
aantal mogelijkheden tot bijscholing, omscholing, klas-
sieke opleidingen, enzovoort,. . . gericht op jongeren al
dan niet werkloos.

Men beweert dat er op dit terrein op een gecoördineer-
de wijze gewerkt wordt.

Graag had ik van de Minister een antwoord vernomen
op de volgende vragen.

1. Welke opleidngsmogelijkheden
partement gefinancierd ?

worden door uw de-

2. Waaruit bestaan deze opleidingsmogelijkheden  ?

3. Zijn er reeds specifieke maatregelen die betrekking
hebben op jeugdige werklozen ? Welke maatregelen
zijn dit ?

4. In hoeverre worden deze specifieke maatregelen ge-
coördineerd door uw departement ? In hoeverre is
er een afstemming op maatregelen die door de na-
tioale Regering worden genomen ?

5. Welke specifieke maatregelen denkt men tot uitvoe-
ring te brengen op korte en halflange termijn ?

6. Welke initiatieven in de private sector worden door
uw departement gesubsidieerd ?

NB : Deze vraag werd gesteld aan alle Gemeenschaps-
ministers.

Vraag nr. 213
van 22 mei 1987
van de heer A. DE BEUL

Linde te Wezemaal (Rotselaar) - Bescherming

Bij ministerieel besluit van 6 maart 1985 werd de Onze-
Lieve-Vrouw-van Bijstand-kapel en de linde (gelegen
op de hoek Kapellekensweg  - Beninksstraat) op de
ontwerplijst van voor bescherming vatbare monumen-
ten, stads- en dorpsgezichten geplaatst.

Het gemeentebestuur wenst de huidige linde te kappen
omdat afbrekende takken, een onaangenaam hoog ri-
sico vormen.
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Het Bestuur van Monumenten- en Landschapszorg
stelt voor - overeenkomstig de wens van het gemeen-
tebestuur en de conclusies van de BML-inspecteurs -
de huidige linde te kappen en te vervangen door een
nieuw exemplaar.

Het Bestuur van Monumenten- en Landschappen stelt
dat de kruinvoet  op twee plaatsen verankerd werd en
dat juist daar twee zware gesteltakken zijn afgebroken.
De firma die de boomchirurgie heeft uitgevoerd, ont-
kent ten stelligste een verankering te hebben uitge-
voerd, wel heeft deze maatschappij voorstellen gefor-
muleerd die door het gemeentebestuur echter niet wer-
den beantwoord.

Het is onbegrijpelijk dat het Bestuur van Monumenten-
en Landschapszorg de oorzaak legt bij de verankering ;
nochtans is er nooit een verankering gebeurd. Tevens
moet vastgesteld worden dat het Bestuur voor Monu-
menten en Landschappen in haar advies (19 september
1984) voorstelt om na dringende voorzorgsingrepen -
die slechts gedeeltelijk werden uitgevoerd - een ob-
servatieperiode in acht te nemen ; indien deze ingrepen
niet lukken moest overgegaan worden tot drastische
maatregelen zoals het wegnemen van de asfaltbedek-
king van de wegenis.  Dit laatste is nu voor ditzelfde
bestuur niet meer nodig niettegenstaande verschillende
experten (o.m. A. Pieters en de boomchirurg Copijn)
dit als de enige oplossing zien voor het behoud van
deze waardevolle linde.

Gaarne vernam ik van de geachte Gemeenschapsminis-
ter een antwoord op de volgende vragen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hoe komt het dat het Bestuur van Monumenten en
Landschappen, op basis van nooit uitgevoerde
werken, tot oorzakelijke verbanden komt ? Werd
een plaatsbezoek uitgevoerd ?

Wanneer en hoe stelde het Bestuur deze veranke-
ringen vast (zie uw brief van 22 april 1987 - ref.
10529-87-2/DR)  die door niemand kunnen opge-
merkt worden ?

Meent u niet dat drastischer ingrepen, zoals het
wegnemen van de asfaltbedekking, meer dan ge-
wenst zijn om deze waardevolle linde te redden ?

Voorziet u een nieuw en grondig onderzoek van
deze linde ?

Wat zou de kostprijs zijn - zie uw schrijven van
22 april 1987, ref. 10529/87.2/DR  - om de linde te
behouden en gezond te maken ?

Wanneer is de definitieve bescherming van de kapel
en de linde voorzien ?

Vraag nr. 214
van 22 mei 1987
van de heer E. VANDEBOSCH

BR T-berichtgeving - Uitzending over ,, De Morgen ” in
het Journaal en Aktueel

Kan u mij meedelen hoe vaak de BRT-radionieuws-
dienst sinds 1 januari 1987 verslag uitbracht over ,,de
problemen en de exploten” van het dagblad ,,De Mor-
gen” en dit in de uitzendingen van het Journaal en
Aktueel.

Kan u mij aansluitend over diezelfde periode een tabel
bezorgen van de data waarop deze uitzendingen plaats-
vonden. Gelieve eveneens te specificeren welke the-
ma’s er telkens behandeld werden met betrekking tot
het dagblad ,,De Morgen” en hoeveel tijd, uitgedrukt
in minuten en seconden, deze nieuwsitems telkens in
beslag hebben genomen.

Kan u mij tenslotte ook meedelen welke de huidige
tarief is, die op de BRT-Radio van kracht is voor
,,niet-commerciële publiciteit” ?

Vraag nr. 217
van 25 mei 1987
van de heer J. DE ROO

Jeugdmuziekateliers - Aantal en subsidiëring

In diverse gemeenten werden tijdens de voorbije jaren
jeugdmuziekateliers opgericht.

Kan de geachte Gemeenschapsminister een antwoord
verstrekken op volgende vragen.

In hoeveel gemeenten bestaat momenteel een
jeugdmuziekatelier ?

Kan een jeugdmuziekatelier gesubsidieerd worden
door de Vlaamse Gemeenschap en zo ja, onder
welke voorwaarden ?

Welke subsidiëring wordt momenteel toegepast ?

Vraag nr. 218
van 25 mei 1987
van de heer F. VANDENBROUCKE

Sint-Laurentiuskerktoren te Betekom - Restauratiewer-
ken

Sinds jaren is de toren van de Sint-Laurentiuskerk te
Betekom bouwvallig. Nochtans gaat het hier om een
bij koninklijk besluit beschermde toren.

Teneinde de veiligheid van de bevolking niet in gevaar
te brengen werden er reeds beperkte beveiligingswer-
ken uitgevoerd die door de overheid werden gesubsi-
dieerd.

Het globale dossier dat reeds een paar jaar aansleept
ZOU momenteel ter behandeling liggen op uw diensten.

Gezien de precaire situatie zou ik de Minister willen
vragen wat de stand van zaken is van dit dossier en
wanneer er een uitvoering van de noodzakelijke restau-
ratiewerken is gepland ?

Vraag nr. 219
van 27 mei 1987
van de heer G. ANNEMANS

BRT-nieuwsuitzendingen - Protestbetoging n.a. 
Pausbezoek  aan Keulen

Begin mei bracht Paus Johannes-Paulus II een bezoek
aan de Duitse Bondsrepubliek.

Bij zijn bezoek aan Keulen deden zich kleine tegenma-
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nifestaties voor. De marginaliteit ervan was klaarblij-
kelijk.
Nochtans vond de BRT het in zijn televisienieuws no-
dig uitvoerig verslag te doen van die tegenmanifestatie
waarbij sommige der protesteerders geheel naakt voor
het scherm verschenen. Deze beelden werden door de
meeste Europese zenders achterwege gelaten. Kan de
Minister zeggen waarom de BRT het nodig vond deze
beelden wel uit te zenden, of hij het in overeenstem-
ming acht met de marginaliteit van de manifestatie dat
ze werden uitgezonden en of hij stappen heeft gezet
om in de toekomst te vermijden dat dergelijke schun-
nigheden zonder meer het avondnieuws komen versto-
ren.

Rechtzetting

Bulletin van Vragen en Antwoorden Nr. 16 van 16 juni
1987

- Blz. 691 - le kolom, na de woorden P. Akker-
mans, Gemeenschapsminister van Huisvesting in-
voegen wat volgt :

Vraag nr. 23
van 16 april 1987
van mevrouw M. TYBERGHIEN-VANDENBUS-
SCHE


