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

A. Vragen waarop werd geantwoord binnen de regle-
mentaire termijn (Regl. art. 74, 3 en 4)

VOORZITTER VAN DE VLAAMSE
EXECUTIEVE
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN
FINANCIEN EN BEGROTING

Vraag nr. 78 (zitting 1989-1990)
van 3 oktober 1990
van mevrouw F. BREPOELS

NLM en NMH - Ontbinding en overdracht

In het advies dat de Vlaamse Executieve uitbracht bij
de tot standkoming van de vier ontwerpen van konink-
lijk besluit in verband met de ontbinding van de Natio-
nale Landmaatschappij (NLM) en de Nationale Maat-
schappij voor de Huisvesting (NMH) en de overdracht
van hun taken, goederen, rechten en verplichtingen
aan het Vlaamse Gewest merkte de Vlaamse Executie-
ve op dat de vordering van de Nationale Landmaat-
schappij op de Belgische Staat ingevolge de jarenlange
tekortbetalingen door het Ministerie van Landbouw
aan de Nationale Landmaatschappij voor administra-
tieve en technische kosten inzake ruilverkaveling, ten
belope van 856 miljoen (op 31 december 1989) geens-
zins is geregeld.

Inmiddels zijn de bedoelde besluiten verschenen in het
Belgisch Staatsblad van 14 augustus 1990.

Omdat ik nergens in de teksten van deze besluiten een
voorstel van mogelijke regeling kan terug vinden zou
ik van de geachte Minister graag het volgende verne-
men.

Om welke reden werd ondanks het advies van
de Vlaamse Executieve geen regeling getroffen ?

Wat zal de Vlaamse Executieve doen opdat voorals-
nog een regeling wordt getroffen ?

Welke verdeelsleutel zal de Vlaamse Executieve
voorstellen bij een eventuele regeling tussen het
Vlaamse en het Waalse Gewest ?

Antwoord

Zoals het geachte lid terecht opmerkt houden de ge-
noemde koninklijke besluiten van 27 juli 1990, versche-
nen in het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 1990
geen rekening met het advies dat de Vlaamse Executie-
ve formuleerde omtrent niet uitgevoerde betalingen
door het Ministerie van Landbouw aan de Nationale
Landmaatschappij, in de sector ruilverkaveling.

De redenen waarom het advies van de Vlaamse Execu- Zelf wil ik daar aan toevoegen dat deze aanbeveling
tieve ten deze niet werd gevolgd, werden door de na- navolging verdient omwille van respect voor de namen
tionale Regering niet meegedeeld. van de vroegere gemeenten.

Het lid van de nationale Regering, bevoegd voor Be-
groting, bezit wellicht de nodige elementen van ant-
woord op de vraag van het geachte lid.

Wanneer de definitieve besluitvorming over de verde-
ling van de activa en de passiva van de Nationale Land-
maatschappij en de Nationale Maatschappij voor ad-
vies aan de Vlaamse Executieve zal worden voorge-
legd, zal de reeds eerder geformuleerde opmerking ter
zake in dat advies worden hernomen.

Wanneer vast staat in welke mate met het standpunt
van de Vlaamse Executieve wordt ingestemd, zal wor-
den nagegaan welke verdeelsleutel, gekoppeld aan het
geheel van de verdeling van de activa en passiva, haal-
baar is.

Vraag nr. 80 (zitting 1989-1990)
van 12 oktober 1990
van de heer W. KUIJPERS

Wereldtentoonstelling Sevilla - Deelname Vlaamse Ge-
meenschap

Mag ik vernemen op welke wijze de Vlaamse Gemeen-
schap zal deelnemen aan de wereldtentoonstelling te
Sevilla ?

Antwoord

Op haar vergadering van woensdag 20 juni 1990 beslis-
te de Vlaamse Executieve haar goedkeuring te hechten
aan een ontwerp van protocol tussen het Commissa-
riaat-generaal van de Belgische Regering voor de We-
reldtentoonstelling van Sevilla 1992 en de Vlaamse
Executieve.

In dit protocol, dat op 4 oktober 1990 door beide
partijen werd ondertekend, worden de modaliteiten
van de deelname van de Vlaamse Gemeenschap aan
de Wereldtentoonstelling in Sevilla nader omschreven.

Een afschrift van dit protocol zal rechtstreeks aan het
geacht lid worden overgemaakt.

VICE-VOORZITTER VAN DE
VLAAMSE EXECUTIEVE
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN
ECONOMIE, MIDDENSTAND EN ENERGIE

Vraag nr. 67 (zitting 1989-1990)
van 24 september 1990
van de heer J. LOONES

Fusiegemeenten - Benaming

In de brochure De Belgische Postnummers, beveelt de
geachte Minister van PTT bij voorkeur het gebruik van
de benaming van de vroegere gemeenten aan om aldus
het werk van de post vlotter te laten verlopen.
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Met de aanbeveling wordt bedoeld dat een zending
met bestemming Eggewaartskapelle niet vermeldt
,,8630 Veurne”, maar wel ,,8630  Eggewaartskapelle”
of minstens ,,8630  Eggewaartskapelle (Veurne)“.

Nog, dat men zendingen voor de deelgemeente Booi-
schot van Heist-op-denBerg  niet stuurt naar ,,2220
Heist-op-den-Berg”, maar wel naar ,,2221  Booischot”.

1. Zal de geachte Minister aandacht schenken aan de-
ze aanbeveling en zijn diensten vragen ze in de
praktijk om te zetten ?

2. Gezien de aanbeveling een zekere herwaardering
van de namen der vroegere gemeenten beoogt, zal
hij er ook rekening mee houden bij het opstellen
van allerhande publikaties ?

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

Antwoord

Ik deel het geachte lid mede dat op deze vraag een
gecoördineerd antwoord wordt verstrekt door de heer
Luc Van den Bossche, Gemeenschapsminister van Bin-
nenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt.

GEMEENSCHAPSMINISTER VAN
RUIMTELIJKE ORDENING EN HUISVESTING

Vraag nr. 218 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer H. LAUWERS

Brasschaat - Hinderlijk bedrijf gelegen in een woon-
wijk

In verband met de hernieuwing van de exploitatiever-
gunning voor een verfspuitcabine van Garage Paul
Hendrickx te Brasschaat nam de Bestendige Deputatie
van Antwerpen op 9 juni 1988 het besluit dat de werk-
plaats kon worden verdergezet, maar de exploitatie
van de twee verfspuitcabines - in gebruik sinds 1985
- diende te worden stopgezet (een hinderlijke inrich-
ting van 1” klasse).

Op 19 juli 1988 werd door Garage Hendrickx bij de
Vlaamse Executieve (Minister Kelchtermans), beroep
aangetekend tegen de beslissing van de Bestendige De-
putatie.

Op 18 november 1988 gaf het Hoofdbestuur van Ruim-
telijke Ordening te Brussel gunstig advies vanuit ruim-
telijk standpunt.

Daar het bijzonder plan van aanleg van het centrum
voorziet in een woongebied (plaatsen voor aaneenge-
sloten bebouwing) en vanuit het standpunt van leefmi-
lieu een hinderlijke inrichting le klasse hierin niet past,
vroeg het Hoofdbestuur Leefmilieu op 7 augustus 1989,
bijkomende informatie aan Ruimtelijke Ordening.

Tot op heden kwam hierop nog geen antwoord. Onder-
tussen duurt de milieuhinder (nu reeds 5 jaar) voor
tientallen omwonenden verder. Aan sommige patiën-
ten wordt door de huisarts verbod opgelegd hun tuinen
te gebruiken.

Waarom wordt in deze duidelijke zaak geen beslissing
genomen ? Bij de talrijke omwonenden leeft de indruk
dat het dossier op de lange baan wordt geschoven.

Antwoord

Als antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid
bevestigen dat de door het Bestuur voor Leefmilieu
op 7 augustus 1989 gevraagde bijkomende informatie,
nog niet werd verstrekt. Mijn administratie wordt uit-
genodigd mij over de redenen daarvan omstandig ver-
slag uit te brengen.

Vraag nr. 220 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van mevrouw N. MAES

Bouwaanvraag - Bevoegdheden van de gemachtigde
ambtenaar

Om een bouwvergunning te verkrijgen is de normale
gang van zaken :

- de bouwaanvraag wordt ingediend bij het gemeen-
tebestuur ;

- er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd ;

- het voorstel wordt in de gemeenteraad besproken ;

- er wordt een (gunstig of ongunstig) advies gege-
ven ;

- dit advies wordt overgemaakt aan de gemachtigde
ambtenaar ;

- na 75 dagen (vanaf de bouwaanvraag) moet de ge-
meente in het bezit zijn van de beslissing, zoniet
wordt artikel 54 toegepast waardoor de gemachtig-
de ambtenaar kan handelen in de plaats van het
gemeentebestuur.

Ik zou de geachte Minister willen vragen :

- over welke wettelijke middelen het gemeentebe-
stuur beschikt wanneer blijkt dat, na de vastgestel-
de periode van 35 dagen, de gemachtigde ambte-
naar nalaat advies uit te brengen ;

- over welke wettelijke middelen het gemeentebe-
stuur beschikt wanneer blijkt dat dezelfde gemach-
tigde ambtenaar artikel 54 toepast op vraag van de
bouwaanvrager, ook al ligt de nalatigheid bij die
ambtenaar zelf ;

- welke initiatieven er werden genomen om te voor-
komen dat eenzelfde ambtenaar de artikel 54-pro-
cedure systematisch en frequent toepast ;

- of op dergelijke manier de gemeentelijke autono-
mie niet wordt aangetast.
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Antwoord

Gevolggevend aan haar vraag kan ik het geachte lid
het volgende meedelen.

Aangenomen wordt dat het gaat om bouwaanvragen
niet gelegen in een goedgekeurd bijzonder plan van
aanleg of verkavelingsvergunning, in de courante taal
genoemd ,,bouwaanvragen  type artikel 45”.

Artikel 44 van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de stedebouw en de ruimtelijke orde-
ning bepaalt onder meer dat niemand zonder vooraf-
gaandelijke schriftelijke vergunning van het college van
burgemeester en schepenen werken en/of handelingen
mag uitvoeren, die zijn opgesomd in dit artikel. Uit de
bepalingen van artikel 54 volgt dat deze vergunning
ook kan worden uitgereikt door de gemachtigde amb-
tenaar indien het college van burgemeester en schepe-
nen geen uitspraak doet binnen de 75 dagen te rekenen
vanaf de datum van het ontvangstbewijs. Eveneens kan
een bouwvergunning, met toepassing van artikel 55
worden verleend door de bestendige deputatie of door
de Koning (lees Vlaamse Executieve of bij delegatie
door de Gemeenschapsminister bevoegd voor Ruimte-
lijke Ordening) in een beroepsprocedure.

Verder kan worden verwezen naar de bepalingen van
het koninklijk besluit van 6 februari 1971 betreffende
de behandeling en de openbaarmaking van de bouw-
aanvragen. Dit besluit bepaalt samengevat dat het col-
lege van burgemeester en schepenen het volledig dos-
sier van de bouwaanvraag aan de gemachtigde ambte-
naar overmaakt binnen de 25 dagen na de indiening
van de bouwaanvraag. De gemachtigde ambtenaar be-
schikt over 35 dagen om zijn eensluidend advies over
te maken aan het college van burgemeester en schepe-
nen. Dit college beschikt dan nog over 15 dagen om
zijn beslissing over te maken aan de aanvrager.

Uit de context van deze bepalingen blijkt dat het gaat
om het verlenen van bouwvergunningen. Er wordt niet
expliciet gesproken over het verlenen van bouwweige-
ringen.

Hieruit volgt dat de gemeente beschikt over de be-
voegdheid om een bouwaanvraag te weigeren, om re-
denen die haar eigen zijn, zonder noodzakelijkerwijze
te beschikken over het eensluidend advies van de ge-
machtigde ambtenaar. De enige strigente bepaling ter
zake is dat de gemeente geen bouwvergunning kan
uitreiken dan mits het gunstig eensluidend advies van
de gemachtigde ambtenaar.

Niets belet de gemeente een bouwaanvraag die bij haar
diensten wordt ingediend autonoom te weigeren, zelfs
zonder advies van de gemachtigde ambtenaar indien
zij meent grondige redenen voor deze weigering te
hebben.

Evenzo, wanneer een gemeente het inzicht heeft een
bouwaanvraag te weigeren, maar deze toch voor advies
doorstuurt naar de gemachtigde ambtenaar, en deze
een positief eensluidend advies verleent, beschikt de
gemeente over de mogelijkheid de bouwvergunning te
weigeren, uiteraard om redenen die haar eigen zijn.

Gelijkaardig, wanneer een gemeente het inzicht heeft
een bouwaanvraag te weigeren, maar deze toch voor

advies doorstuurt aan de gemachtigde ambtenaar en
deze geen uitspraak doet binnen de door het koninklijk
besluit van 6 februari 1971 bepaalde termijn van 35
dagen of zelfs nadien, dan nog kan de gemeente de
bouwaanvraag weigeren. Tot zolang de aanvrager geen
gebruik maakt van de rechten hem toegekend via de
bepalingen van artikel 54, om na het verstrijken van
de 75” dag, de gemachtigde ambtenaar te verzoeken
te beslissen over zijn aanvraag, kan het college van
burgemeester en schepenen de bouwaanvraag weige-
ren. Eens echter de aanvrager, na het verstrijken van
de 75” dag, het moge de 76” dag of een tijd nadien zijn,
de gemachtigde ambtenaar verzocht heeft uitspraak te
doen over de aanvraag, beschikt de gemeente niet
meer over de mogelijkheid de bouwaanvraag auto-
noom te weigeren.

Zelfs al is de 75” dag verstreken, dan kan de gemeente
nog steeds een bouwaanvraag weigeren, zelfs zonder
advies van de gemachtigde ambtenaar, tot zolang de
aanvrager aan de gemachtigde ambtenaar geen toepas-
sing heeft gevraagd van de bepalingen van artikel 54,
om uitspraak te doen over de aanvraag.

Eens de aanvrager, (op een geldige wijze, met toepas-
sing van artikel 54) beroep heeft gedaan op de gemach-
tigde ambtenaar, beschikt de gemeente niet meer over
de mogelijkheid een beslissing te treffen over de bouw-
aanvraag.

Samengevat komt het hier op neer dat de gemeente
beschikt over een termijn van 75 dagen te rekenen
vanaf het indienen van de bouwaanvraag, om een
bouwaanvraag te weigeren. Maakt zij van deze moge-
lijkheid geen gebruik, dan beschikt de aanvrager over
het recht om de gemachtigde ambtenaar te verzoeken
te beslissen over zijn bouwaanvraag.

Door de regeling voorzien in de wet van 29 maart 1962
worden de standpunten zowel van de overheid als van
de burger beveiligd. De gemeente beschikt over de
mogelijkheid een bouwaanvraag te weigeren, met of
zonder advies van de gemachtigde ambtenaar. Ander-
zijds beschikt de burger over de mogelijkheid de over-
heid aan te zetten toch uitspraak te doen over zijn
aanvraag.

Hieruit blijkt dus dat de toepassing van artikel 54 de
gemeentelijke autonomie niet aantast.

Dat een gemachtigde ambtenaar artikel 54 ,,frequent
en systematisch” zou toepassen, ligt in het feit dat de
aanvragers beroep kunnen doen op de gemachtigde
ambtenaar indien over zijn aanvraag niet wordt be-
schikt binnen de wettelijke bepaalde termijnen. Die
,,systematische toepassing” vloeit dus eigenlijk steeds
voort uit het feit dat een gemeente ter zake geen beslis-
sing treft.

Vraag nr. 223 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer J. GEYSELS

kol - Golfterrein iri een gebied met ecologische waarde

Op het grondgebied van de gemeente Mol (Postel)  is
er sinds 1986 een golfterrein aangelegd op een privé-
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domein dat zich bevindt in een gebied met ecologische
waarde.

Kan de geachte Gemeenschapsminister mij volgende
inlichtingen verschaffen ?

1. Hebben de eigenaars en/of de exploitanten ooit de
nodige vergunningen aangevraagd en of beschikken
ze er nu over ?

2. Zo neen, welke stappen heeft de geachte Minister
ondernomen om aan die (illegale) toestand een ein-
de te maken ?

3. Zal de geachte Minister de kosten om het gebied
in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen verha-
len op de exploitanten ?

Antwoord

In verband met de vragen aangaande de aanleg van
een golfterrein op een privé-domein in een bosgebied
met ecologische waarde te Mol-Postel heb ik de eer
het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Uit het onderzoek dat werd uitgevoerd door het
Bestuur van de Ruimtelijke Ordening, Buitendienst
Antwerpen blijkt, dat de eigenaars/exploitanten aan
het College van Burgemeester en Schepenen van
de gemeente Mol een vraag hebben gericht tot reno-
vatie van een privé-woning te Mol, Steenovenweg
89, waarbij het Schepencollege in zitting van 12
februari 199Ò,  besliste het dossier niet te weerhou-
den als een werk van geringe omvang en de aan-
vraag als een volledig bouwdossier moest worden
beschouwd. De eigenaars/exploitanten beschikken
volgens mijn informatie over geen enkele vergun-
ning, noch voor het uitvoeren van kappingen en
nivelleringswerken, noch voor het renoveren, ver-
bouwen en/of bouwen van een woning of ter-
ras( sen).

2. Via het Hoofdbestuur voor de Ruimtelijke Orde-
ning geef ik de buitendienst Antwerpen opdracht,
bij hoogdringendheid bijkomende informatie te ver-
zamelen aangaande de aanleg van het golfterrein,
teneinde de passende maatregelen te kunnen tref-
fen.

3. Bijgevolg is het voorbarig nu reeds maatregelen
voor te stellen aangaande eventuele strafsancties.

Vraag nr. 224 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer V. PEUSKENS

AROL-Antwerpen - Uitreiken van bouwvergunningen

De Vlaamse Executieve is bevoegd om uitvoering te
geven aan de wet van 29 maart 1962 inzake de ruimte-
lijke ordening en de stedebouw. De bevoegdheden val-
len op hun beurt ten dele aan de in de stedebouwwet
genoemde ,,gemachtigde ambtenaren”. Over de han-
delwijze van de gemachtigde ambtenaar van het Be-
stuur voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie
voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (AROL) stel
ik enige vragen. t

Het betreft de behandeling van een bouwaanvraag,
welke door de NV GB-INNO-BM bij het gemeentebe-
stuur van Mortsel werd ingediend. De aanvraag had
tot voorwerp het verkrijgen van een bouwvergunning
voor het bouwen van een winkelcomplex te Mortsel.

De bouwaanvraag werd op 17 april 1990 ingediend.
De gemeente Mortsel organiseerde op 3 mei 1990 een
hoorzitting. Gelet op het impact van de vestiging van
zulke supermarkt, achtte het college het gewenst de
gemeenteraad te consulteren. Op 5 juni 1990 gaf de
gemeenteraad te kennen zich te kanten tegen de GB-
vestiging. Het college besloot op 5 juni een ongunstig
pre-advies uit te brengen gezien de gemachtigde amb-
tenaar van de gemeente verlangde dat zij als eerste
een standpunt bekend maakte. Op 11 juni 1990 werd
dit pre-advies overgemaakt aan de gemachtigde ambte-
naar, samen met het formele verzoek vanwege de ge-
meente aan de gemachtigde ambtenaar om advies uit
te brengen over het bouwdossier.

De gemeente is wettelijk verplicht om binnen de 75
dagen na ontvangst van de bouwaanvraag te beschik-
ken. Zo het college geen besluit neemt inzake een
bouwaanvraag, kan de gemachtigde ambtenaar hier-
over beschikken op eenvoudig verzoek van de aanvra-
ger van de bouwvergunning. Deze regeling is opgeno-
men in artikel 54 van de stedebouwwet om de aanvra-
ger van een bouwvergunning een middel te geven zich
te verzetten tegen het eventueel stilzitten van een col-
lege van burgemeester en schepenen.

Anderzijds beschikt de ambtenaar over 35 dagen om
zijn advies over te maken aan de gemeente. Zo dit
advies niet tijdig wordt overgemaakt, kan het college
evenwel geen besluit nemen, gezien de tekst van het
advies letterlijk dient te worden overgenomen op de
bouwvergunning.

Wanneer de gemachtigde ambtenaar nalaat om tijdig
advies uit te brengen, waardoor de aan het college
toegemeten termijn van 75 dagen verstreken is, kan
de gemachtigde ambtenaar met toepassing van het
voormelde artikel 54 in de plaats treden van het college
van burgemeester en schepenen.

De gemachtigde ambtenaar van Antwerpen zou inmid-
dels een zekere faam hebben verworven inzake het
systematisch toepassen van artikel 54. Ook inzake het
bouwdossier van de NV GB-INNO-BM heeft dit me-
chanisme niet gefaald. Op 11 juni 1990 vroeg de ge-
meente de gemachtigde ambtenaar om advies. De ter-
mijn van 35 dagen, waarbinnen het advies diende uit-
gebracht, verstreek op 16 juli 1990. Bij de ontstentenis
van dit advies kon de gemeente niet tot een besluitvor-
ming komen. Op 27 juli 1990 vroeg de NV GB-INNO-
BM dan toepassing van artikel 54. Op 14 augustus 1990
oordeelde de betrokken gemachtigde ambtenaar ken-
nelijk dat hij bekwaam was om met toepassing van
artikel 54 de bouwvergunning te verlenen, terwijl hij
nog steeds geen advies had uitgebracht aan de gemeen-
te.

Deze handelwijze is een regelrechte aantasting van de
gemeentelijke autonomie.

Mag ik de geachte Minister het volgende vragen ?
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1. Is er hier sprake van een bewuste overschrijding
door de vermelde ambtenaar van zijn bevoegdhe-
den ?

2. Is de bevoegde ambtenaar verplicht binnen een ter-
mijn van 35 dagen aan de gemeente advies te ver-
strekken ?

De bepalingen van de wet van 29 maart 1962 waarbor-
gen enerzijds de mogelijkheid voor de verschillende
overheden, een beslissing te treffen, en anderzijds de
mogelijkheid voor de burgers om binnen de door de
wet bepaalde termijnen uitsluitsel te verkrijgen over
hun bouwaanvraag.

3. Zal de geachte Minister sancties nemen tegen deze
ambtenaar wegens het niet tijdig adviseren van de
gemeente ?

Het komt me voor dat deze bepalingen redelijk zijn,
zodat er mijn inziens geen redenen zijn de wetgeving
op dit stuk aan te passen.

4. Zal de geachte Minister de huidige wetgeving aan-
passen om zulke ,,gevallen” in de toekomst te ver-
mijden ?

Antwoord

Gevolggevend aan zijn vraag, kan ik het geachte lid
het volgende meedelen.

Wat de procedure in het algemeen betreft met betrek-
king tot de behandeling van bouwaanvragen, verwijs
ik naar mijn antwoord op de vraag nummer 220 van
17 september 1990 van mevrouw N. Maes (Vr. en
Antw., Vl. R., 1990-1991, Nr. 1, 29 oktober 1990,
bladzijde 2).

Wel blijken enige onduidelijkheid of mogelijke dis-
cordanties te bestaan inzake het koninklijk besluit van
6 februari 1971 betreffende de behandeling en de open-
baarmaking van de bouwaanvragen met betrekking tot
de wet op de ruimtelijke ordening. Daarom kan een
aanpassing van dit besluit worden overwogen. Opge-
merkt weze dat in onderhavig geval de gemeente be-
schikte over 90 dagen om autonoom de bouwaanvraag
te weigeren. De redenen waarom zij in onderhavig
geval geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid,
is uiteraard een aangelegenheid die in eerste instantie
de gemeente zelf aangaat.

Vraag nr. 225 (zitting 1989-1990)
van 18 september 1990
van de heer M. DESU’ITER

Wat het door het geachte lid geciteerde geval betreft,
zijn met betrekking tot procedures van de bouwaan-
vraag volgende data van belang.

Verzekeringen - Sociale woningen

Het formulier van de bouwaanvraag is gedateerd 7
maart 1990.

Het ontvangstbewijs is uitgereikt op datum van 17 april
1990.

Het zendingsformulier waarmee de gemeente het dos-
sier overmaakt aan de buitendienst van de Administra-
tie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, provin-
ciale directie te Antwerpen, draagt de stempel van deze
directie van 13 juni 1990. Opgemerkt kan worden dat
deze zendbrief is gedateerd op 7 april 1990. Blijkbaar
gaat het hier om een vergissing, vermits deze zendbrief
melding maakt van een collegebeslissing van 5 juni
1990, en moet deze datum als 7 juni 1990 gelezen
worden.

Volgens de reglementering van de Nationale Land-
maatschappij (NLM) wordt iedere aankoper  van een
kleine landeigendom, tevens sociale lener bij de NLM,
contractueel verplicht de verzekeringspolis tegen risi-
co’s voor brand, storm, waterschade, glasbreuk en BA-
gebouw, die de erkende bouwmaatschappij heeft afge-
sloten bij een bepaalde verzekeringsmaatschappij, over
te nemen. Tot bij volledige betaling van het verschul-
digd gebleven saldo op de verkoopprijs, zijn de kopers
verbonden deze verzekering van het goed te handha-
ven voor zijn totale heropbouwwaarde en dit uitslui-
tend via bemiddeling van de erkende gewestelijke land-
maatschappij.

Op basis hiervan worden de kopers in sommige sociale
verkavelingen verplicht de polis over te nemen, bij-
voorbeeld inzake brandrisico’s voor de nieuwe woning.

Op 27 juli 1990 richt de aanvrager een verzoek tot de Graag vernam ik van de geachte Minister of het nor-
gemachtigde ambtenaar om met toepassing van artikel maal is dat men verplicht wordt een polis over te ne-
54 te beslissen over de bouwaanvraag. Op 14 augustus men van de gewestelijke landmaatschappij. Waarom
1990 reikt de gemachtigde ambtenaar de bouwvergun- volstaat het niet dat men een attest voorlegt dat aan-
ning uit met toepassing van artikel 54. toont dat men verzekerd is ?

Daar het ontvangstbewijs gedateerd is op 17 april 1990,
verstreek de termijn van 75 dagen, waarbinnen norma-
liter een beslissing diende getroffen op 1 juli 1990. De
aanvrager heeft 26 dagen na het verstrijken van deze
termijn de gemachtigde ambtenaar verzocht te beslis-
sen over de bouwaanvraag. De gemachtigde ambtenaar
heeft over dit verzoek gestatueerd binnen de 30 dagen
na het verzoek van de aanvrager.

Antwoord

Als antwoord op de door het geachte lid gestelde vraag
heb ik de eer hem de volgende inlichtingen te verstrek-
ken.

De gemachtigde ambtenaar heeft derhalve gehandeld
conform de wettelijke bepalingen. Bezwaarlijk kan een
ambtenaar worden gesanctioneerd omdat hij handelt
volgens de wettelijke bepalingen.

De door het geachte lid gecontesteerde verplichting
opgenomen in de verkoopakte van woningen opgericht
in groepsbouw door de Nationale Landmaatschappij
(in ontbinding) of door haar erkende maatschappijen,
namelijk tot overname van de brandpolis en tot behoud
van deze polis tot de volledige terugbetaling van de
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toegekende lening, kan op grond van de huidige wet-
geving op de handelspraktijken niet worden verboden.

Evenmin kan worden gesteund op artikel 1 van de wet
van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzeke-
ringsondernemingen. Dit artikel geeft alleen een om-
schrijving van het doel van de betreffende wet, name-
lijk de bescherming van de verzekerden en van de
derden betrokken bij de uitvoering van verzekerings-
contracten. De volgende artikelen geven de regels weer
om dit doel te bereiken. Geen enkele bepaling van
deze wet wordt echter door de aangehaalde werkwijze
overtreden.

Vraag nr. 227 (zitting 1989-1990)
van 20 september 1990
van mevrouw F. BREPOELS

Duinengebied Ter Yde - Intrekking eis tot herstel

In verband met waterwinning waarvoor de Intercom-
munale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Am-
bacht  (IWVA) in het duinengebied Ter Yde geen gel-
dige vergunning had gekregen, stelde de Administratie
voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu aanvankelijk
een eis in tot herstel van de oorspronkelijke toestand
in het natuurgebied.

Vraag nr. 226 (zitting 1989-1990)
van 18 september 1990
van de heer R. VAN HOOLAND

Gewestplan - Afwijkingen

Voor afwijkingen van de bestemmingen in het gewest-
plan, bijvoorbeeld door middel van een bijzonder plan
van aanleg, is voortaan de goedkeuring nodig van de
Vlaamse Executieve.

Graag vernam ik van de geachte Minister :

welke richtlijnen de Executieve volgt of door de
betrokken diensten doet volgen bij de behandeling
van de aanvragen voor afwijking :

bij voorlopig ontbreken van deze richtlijnen, wan-
neer deze dan wel mogen worden verwacht ;

welke criteria ter zake zeker zullen gelden.

Antwoord

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

ik de

1. Ter zake wordt verwezen naar de omzendbrief van
28 juni 1990 van de Vlaamse Executieve, die werd
toegezonden aan de Administratie voor Ruimtelijke
Ordening en Leefmilieu (hoofdbestuur en provin-
ciale diensten) en naar de omzendbrief, eveneens
van 28 juni 1990, gericht aan de heren Gouverneurs
der provincie en aan de gemeentebesturen.

2. Door de Vlaamse Executieve werd een werkgroep
ad hoc opgericht, die een gedragscode als referen-
tiebasis voor de Vlaamse Executieve inzake de ge-
meentelijke plannen van aanleg dient uit te werken.

3. De voorlopige resultaten van deze werkgroep wer-
den op 3 oktober aanvaard door de Vlaamse Execu-
tieve, die de werkgroep heeft belast met het verder
uitwerken en verfijnen van de reeds voorlopig vast-
gestelde criteria. Aangezien de werkzaamheden van
de werkgroep nog niet zijn beëindigd, zal een con-
creter antwoord slechts later kunnen worden gege-
ven.

Gezien de IWVA nog vasthoudt aan waterwinning in
dit gebied lijkt het me absoluut niet nuttig bedoelde
vordering nu in te trekken.

Ik zou van de geachte
volgende vernemen.

Minister dan ook graag het

Om welke redenen werd de eis van AROL tot her-
stel van het duinengebied Ter Yde uiteindelijk terug
ingetrokken ?

Welke maatregelen zullen worden genomen opdat
de schade veroorzaakt door de stedebouwkundige
overtredingen van de IWVA wordt hersteld ?

Welke garanties kan de geachte Minister geven op-
dat er een einde wordt gemaakt aan de waterwin-
ning in bedoeld gebied ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
T. Kelchtermans, Gemeenschapsminister van Leefmi-
lieu, Natuurbehoud en Landinrichting.

Antwoord

Als antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid mee te delen dat de overeenkomstige herstelvorde-
ring door het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening re-
centelijk opnieuw werd onderzocht, vanuit de tweele-
dige bekommernis, zijnde :

a) enerzijds het maximaal inperken van ingrepen op
het milieu, die ongetwijfeld zouden gepaard gaan
met de feitelijke tenuitvoerlegging in al zijn geledin-
gen van de herstelvordering, rekening houdend met
het niet betwistbare feit dat de schade aan reliëf en
vegetatie zich inmiddels reeds op natuurlijke wijze
aan het herstellen is. Zo is uit een onderzoek in
overleg met het Bestuur voor Leefmilieu gebleken
dat het uittrekken van de filterbuizen mogelijks het
grondwater kon bezoedelen. Evenmin kan nog wor-
den betwist dat kwestieus terrein waar eerder be-
paalde ingrepen inzake reliëf en vegetatie weder-
rechtelijk zijn geschied, zich in verregaande mate
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heeft hersteld, met duidelijk waarneembare aanwas
van allerlei planten waardoor het geheel zich op
natuurlijke wijze opnieuw integreert in het omrin-
gend duinenlandschap en belendend bos- en strui-
kenbestand.

Bovendien zou de verwijdering van minstens het
horizontaal in de grond geplaatste buizenstel (zuig-
en persleidingen) omvangrijke uitgravingswerken
impliceren, hetgeen op zijn beurt het nodeloos om-
woelen van de zich langzaam herstellende bodem
voor gevolg zou hebben ;

b) anderzijds nochtans de passende technische garan-
ties te verlenen opdat, de wederrechtelijk in de
grond geplaatste filterinstallatie niet opnieuw in
werking zou kunnen worden gesteld.

Na overleg met de diverse ter zake bevoegde instanties,
en mede op grond van een aanvullende plaatsschou-
wing werd dan ook beslist :

4

bl

de herstelvordering met betrekking tot de eerder
wederrechtelijk uitgevoerde reliëfwijziging, vegeta-
tie en lokale wegeniswerken niet langer te handha-
ven ;

voor wat het eigenlijk filtersysteem zelf betreft, en-
kel nog de verwijdering te vorderen van beide zuig-
leidingen ter hoogte van het gebouw Hannecart
waarna kwestieus terrein aldaar in zijn oorspronke-
lijke staat zou moeten worden hersteld. Het in de
grond ,,achterblijvend” filtersysteem dient aldus op
een technisch verantwoorde wijze te worden afge-
sloten en losgekoppeld van de eigenlijke pompin-
stallatie. Terzelfdertijd moet de IWVA alle nodige
voorzieningen treffen opdat het Bestuur tijdig en
op een efficiënte wijze de daadwerkelijke uitvoering
van deze werken zou kunnen constateren.

Vraag nr. 229 (zitting 1989-1990)
van 20 september 1990
van de heer R. VAN HOOLAND

Oost- Vlaanderen - Wijziging van de gewestplannen

Ik zou het zou op prijs stellen van de geachte Gemeen-
schapsminister het volgende te mogen vernemen.

1. Welke gemeenten of steden in Oost-Vlaanderen
hebben een wijziging van de gewestplannen aange-
vraagd, voor hoeveel hectaren en voor welke be-
stemming, bijvoorbeeld meer of minder woonge-
bied, meer of minder industriegebieden, omzetting
van woon- naar industriegebied of omgekeerd.

2. In welke stand van de procedure bevinden zich de
aanvragen tot wijziging : in onderzoek, goedge-
keurd of verworpen ?

Antwoord

Als antwoord op zijn bovengenoemde
geachte lid het volgende meedelen.

vraag kan ik het

1. - Verondersteld wordt dat met aanvragen tot wij-
ziging van het gewestplan bedoeld is, de ant-

woorden aan de gemeenten en steden gevraagd
met betrekking tot de richtnota van 30 juni 1988.

- Alle gemeenten en steden van Oost-Vlaanderen
hebben concrete voorstellen tot wijziging gedaan
met uitzondering van :

a. Gent en Kanaalzone
Sint-Martens Latem

b. Eeklo-Aalter
-

c. Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem
Haaltert

d. Dendermonde
-

e. Sint-Niklaas
St.-Gillis-Waas

f. Oudenaarde
Nazareth

Voor de provincie Oost-Vlaanderen is de gevraagde
statistische informatie niet beschikbaar omdat mijn
administratie niet uitgerust is om dergelijke gege-
vens bij te houden en deze, ook in het verleden,
niet werden bijgehouden.

2. De behandeling van de aanvragen tot wijziging is
voor alle gewestplannen in vooronderzoek. Het is
voorbarig om nu reeds te stellen dat een aantal
voorstellen in onderzoek, goedgekeurd of verwor-
pen zijn.

Vraag nr. 231 (zitting 1989-1990)
van 21 september 1990
van de heer G. ANNEMANS

Grootdistributiebedrijven -
verplichtingen

Overtreding parkeerplaats-

De geachte Minister werd enige tijd geleden door een
aantal middenstandsorganisaties gewezen op de voort-
durende overtreding van de bepalingen inzake de par-
keerplaatsverplichtingen van grootdistributiebedrijven.

Naar verluidt zou het voortduren van deze overtredin-
gen aan de geachte Minister zijn gemeld, zelfs in de
vorm van formele klachten. Tot op heden echter werd
hieraan door de Minister geen gevolg gegeven.

Kan de geachte Minister meedelen of hij deze overtre-
dingen in onderzoek heeft, of het correct is dat op de
vraag van de middenstandsorganisaties nog geen ant-
woord werd verstrekt, en dat bijgevolg op hun klacht
nog geen onderzoek is gevolgd ?

Antwoord

Als antwoord op zijn vraag met betrekking tot de over-
treding van de bepalingen inzake parkeerverplichtin-
gen voor grootwinkelbedrijven, kan ik het geachte lid
meedelen dat er slechts enkele overtredingen ter zake
zijn vastgesteld, waartegen ook is opgetreden en die
hun verder verloop kennen volgens de door de wet
voorziene procedures.
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Alle klachten worden onderzocht en de middenstands-
organisaties werden hiervan in kennis gesteld.

Vraag nr. 232 (1989-1990)
van 21 september 1990
van de heer J. VALKENIERS

Vlaams Brabunt - Wjgcndc achterstand sociule woon-
gelcgcnhcdcn

Er is vooral in Vlaams Brabant een stijgende achter-
stand waar te nemen aan beschikbare sociale woonge-
legenheden. Het komt niet zelden voor dat op één dag
meer aanvragen van woonstzoekenden binnenkomen
dan er woningen vrijkomen op een hele maand.

Daarnaast is ook de toewijzing van beschikbare wonin-
gen onderworpen aan een reglementering - het besluit
van de Vlaamse Executieve van 12 oktober 1988 -
die tot gevolg heeft dat woningen in de praktijk niet
door mensen worden toegewezen maar door compu-
ters. De rol van de raad van bestuur van de plaatselijke
maatschappijen is tot een minimum herleid.

In dit verband had ik graag van de geachte Minister
het volgende vernomen.

1. Overweegt  de Minister niet om in de verdeling van
de kredieten rekening te houden met de lokale no-
den ? Uit een studie van de Administratie voor de
Huisvesting blijkt dat de behoefte aan sociale wo-
ningen in Vlaams Brabant groter is dan elders in
het Vlaamse land. Wordt in de verdeling van de
kredieten méér aan dit gebied toegekend ?

2. Zal dc Minister niet meer autonomie toekennen aan
de raden van bestuur van erkende vennootschappen
zodat het toekennen van woningen meer kan wor-
den afgestemd op de concrete behoeften die door
plaatselijke verantwoordelijken beter kunnen wor-
den ingeschat dan door onpersoonlijke computers ?

Antwoord

Als antwoord op zijn vragen kan ik het geachte lid
mecdelcn  dat het in deze tijden van schaarse budgettai-
re middelen uiteraard noodzakelijk is om bij de beste-
ding van deze middelen rekening te houden met de
plaatsen  waar de noden inzake sociale huisvesting het
grootst zijn. Het is om die reden dat naast de gewone
investcringsmachtiging die aan de Vlaamse Huisves-
tingsmaatschappij (VHM) wordt toegekend, in het
aanpassingsblad van de begroting 1990 een nieuw ge-
splitst krediet werd ingeschreven (500 miljoen frank
vastlegging) voor investeringsuitgaven in verband met
inbrcidingsprojectcn  voor sociale huurwoningen in
kansarme buurten van dc agglomeraties Gent en Ant-
werpen. Voor 1991 heeft dc Executieve bovendien een
bijkomend vastleggingskrediet voorgesteld van 1 mil-
jard frank voor dergelijke projecten buiten de grote
agglomeraties.

Wat de toewijzing van de sociale huurwoningen betreft
zal het geachte lid bij aandachtige lezing van de bepa-
lingen van het sociale huurstelsel, en meer bepaald van
artikel 7 van het toepasselijk besluit van de Vlaamse

Executieve van 7 november 1984, zoals inmiddels ge-
wijzigd, kunnen opmerken dat hierin voldoende moge-
lijkheden zijn opgenomen om in uitzonderlijke gevallen
op een verantwoorde manier af te wijken van de toe-
wijzingsregels en dat zijn bedenkingen over een toewij-
zing door computers geenszins met de realiteit stroken.

Het zal het geachte lid wellicht ook niet onbekend zijn
dat in sommige, naar mijn mening vrij uitzonderlijke
gevallen zelfs gewag wordt gemaakt van misbruiken.
Om die reden heb ik zopas enkele afgevaardigden aan-
geduid die inmiddels, met toepassing van artikel 4 van
voormeld besluit, gestart zijn met een onderzoek naar
de registers der erkende bouwmaatschappijen en naar
de toewijzing der woningen.

Vraag nr. 234 (zitting 1989-1990)
van 28 september 1990
van de heer E, VAN VAERENBERGH

Shoppingmastodont te Alsemberg - Verbrusseling
Beersel en Rode

De vermoedelijke bouw van shoppingmastodont Zuid-
rand te Alsemberg doet Franstaligen alvast dromen
van een verdere verbrusseling van Beersel en Rode.
Dit blijkt duidelijk uit bovenstaande krantekop die wij
tot onze ontsteltenis in La Libre Belgique konden le-
zen.

De vestiging is gepland voor 1993 en impliceert de
verkwanseling van de nog bestaande dorpssfeer te Al-
semberg en Rode, namelijk architecturale verstedelij-
king, toenemende verkeerschaos, onveiligheid en mi-
lieuhinder. De betrokken gemeentebesturen, de
Vlaamse pers en politici zwijgen in alle talen over het
gigantenproject. De Franstalige pers beweert dat de
gemeenten zich achter de plannen scharen. Een teken
aan de wand ?

De shoppingmastodont Zuidrand zou een oppervlakte
van 30.000 vierkante meter in beslag nemen, waarvan
12.000 vierkante meter wordt voorbehouden voor de
aanbouw van een 100-tal  winkels. Hij zou worden neer-
gepoot in de buurt van het Winderickxplein, de Eigen-
brakelse- en Alsembergsesteenweg. In de omgeving
van het Europ-warenhuis komt een winkelgalerij, de
Volvosite wordt omgebouwd tot een GB Brico-cen-
trum en op de Vastiau-Godeau  parking wordt het shop-
pingcentrum gebouwd.

De promotor achter het gigantenproject, Alsemberg
2000, nam inmiddels alvast shoppingcenterspecialist
Derimo onder de arm. Dit bedrijf is gespecialiseerd in
het beheren van de Brusselse Woluwe en Westland-
shopping  centra.

De eerste sociaal-economische aanvraag tot vestiging
werd in maard geweigerd op basis van de wet-Cadenas,
die de ligging van commerciële ruimten regelt. Om de
Zuidrand op een professionele wijze neer te kunnen
poten werden een aantal studiebureaus ingeschakeld :
D & A voor de vestiging, Stratec  voor de verkeersstu-
die en Larry Smith International voor de sociaal-econo-
mische rendabiliteit. Alsemberg 2000 hoopte nog deze
zomer de sociaal-economische aanvraag toegekend te
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krijgen, met het oog op de indiening van een bouwaan-
vraag.

Om de vrees van de lokale handelaars in de streek te
counteren zal hun prioriteit worden geboden om aan
het project deel te nemen. Hun collectief winkelcom-
plex zou een dynamische impuls geven aan de streek
en goed zijn voor 800 nieuwe arbeidsplaatsen. Ook de
vrees van handelaars te Halle en Waterloo zou onge-
grond zijn : de Zuidrand  zou de bevolking stimuleren
om lokaal in de streek alle inkopen te doen zodat de
winkeluitstapjes naar het centrum van Brussel vermin-
deren.

Naar verluidt zou de schaduwzijde van de vestiging
dermate door Alsemberg 2000 worden ingedijkt, dat
de gemeentebesturen van Beersel en Rode bereid zou-
den zijn om zich achter de bouw van shoppingmasto-
dont Zuidrand  te scharen.

De bouw van de mastodont impliceert de verdere verf-
ransing van Beersel en Rode, de verkwanseling van de
respectieve dorpssferen, de garantie tot verbrusseling
naar de grenzen van Wallonië toe, de drastische ver-
mindering van groene ruimten en van de leefbaarheid
van de streek, namelijk toenemende verkeerschaos,
onveiligheid en allerhande vormen van vervuiling.

Kan de geachte Minister mij het volgende meedelen ?

4.

5.

Is hij van de geciteerde plannen op de hoogte en
werd zijn kabinet of zijn administratie reeds gecon-
tacteerd door de initiatiefnemers ?

Is het juist dat de gedeeltelijke herziening van het
gewestplan Asse-Halle-Vilvoorde (TGV-problema-
tiek) werd aangegrepen om een shoppingmastodont
neer te poten ?

In hoeverre is het shoppingmastodontproject in
overeenstemming met de regeringsverklaring van de
Vlaamse Regering waar wordt gesteld dat er concre-
te initiatieven dienen te worden genomen om het
Vlaams karakter van deze gemeenten (taalgrensge-
meenten rond Brussel) te beklemtonen en te ver-
sterken ?

Zal er aandacht worden besteed aan de zware knel-
punten inzake verkeersontwikkeling, veiligheid,
leefbaarheid, milieuhinder en bereikbaarheid ?

Zal er toezicht zijn op de strikte eerbiediging van
de gewestplannen.

Antwoord

Gevolggevend aan zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.

1. Het Bestuur van de Ruimtelijke Ordening heeft
kennis van een project van grootwinkelbedrijf, via
het sociaal-economisch comité voor de distributie,
waar een dossier tot het bekomen van een machti-
ging in het kader van de wet van 3 juni 1975 betref-
fende de grote handelsvestigingen werd behandeld.
Het Bestuur heeft geen kennis van een bouwaan-
vraag.

2.

3.

4.

5.

De herziening van het gewestplan Halle-Vilvoorde-
Asse met betrekking tot het snelspoor van 20 juni
1990 heeft enkel betrekking op de aangelegenheid
van het snelspoor.

De wet op de ruimtelijke ordening geeft enkel de
mogelijkheid om bouwprojecten te beoordelen op
grond van louter stedebouwkundige en planologi-
sche elementen. De draagwijdte van de vraag gaat
verder dan de mogelijkheden voorzien in de wet op
de ruimtelijke ordening. Maatregelen in verband
met het behoud van het Vlaams karakter van de
randgemeenten rond Brussel dienen te steunen op
een geëigende wettelijke basis. Deze aangelegen-
heid valt buiten de bevoegdheid van de ruimtelijke
ordening.

Wat de algemeenheid betreft, wordt elke aanvraag
in het kader van de wet op de ruimtelijke ordening
onderzocht rekening houdend met de wettelijke be-
palingen volgend uit aanlegplannen en met de feite-
lijke gegevens van de plaats. Bij het onderzoek wor-
den uiteraard ook de aspecten in verband met de
impact op het verkeer en de omgeving onderzocht.
Wat het specifieke geval betreft, is de vraag zonder
voorwerp aangezien tot nu toe geen bouwaanvraag
op het Bestuur van de Ruimtelijke Ordening be-
kend is.

De gewestplannen zijn aanlegplannen met een bin-
dend en verordenend karakter. De bepalingen er-
van dienen uiteraard geëerbiedigd.

Vraag nr. 235 (zitting 1989-1990)
van 28 september 1990
van de beer E. VAN VAERENBERGH

Gedeeltelijke herziening gewestplan - Gevaar groene
zone

Het gewestplan Asse-Halle-Vilvoorde werd definitief
vastgelegd in 1975. Naar aanleiding van de gedeeltelij-
ke herziening van het betrokken gewestplan (TGV-tra-
ject) heeft de geachte Minister aan de Provinciale Di-
rectie Stedebouw te Leuven meegedeeld dat thans het
ontwerp-gewestplan in voege treedt.

Verscheidene bouw- en industriezones en verkavelin-
gen die in het definitief gewestplan deel uitmaakten
van de zogenaamde Groene Gordel, kunnen nu op-
nieuw worden gebruikt voor verkavelingen en indus-
triezones, wat een definitieve Groene Gordel-strategie
volledig op de helling zet.

Kan de geachte Minister het bestaan van zijn schrij-
ven aan de Provinciale Directie Stedebouw te Leu-
ven bevestigen ?

Is het juist dat de Groene Gordel door de geachte
Minister definitief wordt afgeschreven ?

Hoe denkt de geachte Minister, rekening houdend
met wat voorafgaat, nog een Groene Gordel-strate-
gie te bewerkstelligen ?

Antwoord

Als antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid mee te delen dat het bedoelde schrijven betrekking
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heeft op de herziening van het gewestplan Halle-Vil-
voorde-Asse voor een supersnelle trein of SST-tracé.
Zulk tracé behoort immers tot een hoofdtransportnet
en dient in het gewestplan te worden opgenomen.

Een ontwerp-gewestplan hetwelk een strook grond
aanduidt waarbinnen een SST-tracé kan worden aange-
legd ligt thans in openbaar onderzoek. Voor de SST
werd een zo smal mogelijke strook voorzien waarbin-
nen het tracé dient te worden afgewerkt. Het geheel
van de gronden binnen deze strook behield op het
ontwerp de bestemming van het KB-gewestplan.

Wanneer uiteindelijk het tracé van de SST kan worden
aangenomen en zo ook de bouwaanvraag wordt goed-
gekeurd, dan zullen slechts de gronden waarop de
bouwvergunning betrekking heeft van bestemming wij-
zigen. Het is geenszins de bedoeling de andere gronden
binnen de in herziening gestelde strook eveneens van
bestemming te wijzigen. Door de herziening kan der-
halve de open ruimten in het randgebied rond de agglo-
meratie enkel worden ingenomen voor zover dit zou
gebeuren door de voor de SST vereiste grondinnamen
en werken.

Voor de strategie met betrekking tot de open ruimten
rond de agglomeratie ter zake moge ik verwijzen naar
de regeringsverklaring van de Vlaamse Executieve van
14 februari 1989, met name naar punt 8 van het Kracht-
lijnen inzake Ruimtelijke Ordening, waarin wordt ge-
steld dat in de Groene Gordel rond Brussel een strikt
beleid inzake ruimtelijke ordening dient gehandhaafd
te blijven.

De vrijwaring van deze Groene Gordel, dit is de open
ruimte die onder verstedelijkingsdruk staat vanuit de
Brusselse agglomeratie, blijft derhalve een basisdoel-
stelling van het ruimtelijke beleid in Vlaanderen.

Vraag nr. 236 (zitting 1989-1990)
van 28 september 1990
van de heer R. VAN HOOLAND

Wijziging gewestplannen via BPA’s - Procedure

Mag ik van de geachte Gemeenschapsminister een ant-
woord vernemen op volgende vragen ?

1. Sedert wanneer geldt de richtlijn dat de wijziging
van een gewestplan door middel van een bijzonder
plan van aanleg (BPA) en bijvoorbeeld van een
landbouwzone naar industriepark of van natuurge-
bied naar woonzone  door de Executieve moet wor-
den goedgekeurd ?

2. In voorkomend geval, hoeveel afwij kingen  werden
reeds door de Executieve goedgekeurd ?

3. Hoeveel dergelijke aanvragen zijn momenteel in be-
handeling ?

4. Hoeveel bedoelde afwijkingen werden de jongste 5
jaar door de respectieve Gemeenschapsministers
goedgekeurd en geweigerd ?

5. Wat is de procedure voor de vestiging van een in-
dustrieterrein met provinciegrensoverschrijdende
gevolgen, bijvoorbeeld in een gemeente aan de pro-
vinciegrens waardoor de aanpalende gemeenten in
de buurprovincie mede of zelfs in hoge mate de
gevolgen ondergaan ?

6. Is informatie, overleg en publiciteit voorzien en zo
ja, welke ?

Antwoord

Als antwoord op zijn vraag heb
lid het volgende mee te delen.

ik de eer het geachte

1

2.

3.

4.

5.

6.

Bedoelde richtlijn is van kracht sinds 21 maart 1990,
vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Executieve
tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Execu-
tieve van 22 februari 1989 tot delegatie van beslis-
singsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse
Executieve. De te volgen procedure is omschreven
in de omzendbrief van 28 juni 1990 van de Vlaamse
Executieve, die werd toegezonden aan de Adminis-
tratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu
(hoofdbestuur en provinciale diensten) en naar de
omzendbrief, eveneens van 28 juni 1990, gericht aan
de heren gouverneurs der provincie en aan de ge-
meentebesturen.

Tot op heden (9 oktober 1990) zijn geen afwijkingen
door de Vlaamse Executieve goedgekeurd.

Momenteel hebben 53 bijzondere plannen van aan-
leg, die afwijken van de bepalingen van een vastge-
steld gewestplan, ter inzage van de leden van de
Vlaamse Executieve gelegen.

Door de administratie worden ter zake geen statis-
tieken bijgehouden.

Er is geen speciale procedure voorzien voor de ves-
tiging van een industrieterrein met provinciegrens-
overschrijdende gevolgen. Dergelijk geval zal bij de
bespreking van het bijzonder plan van aanleg (BPA)
(waarin dit industrieterrein wordt voorzien) tijdens
de plenaire vergadering met bijzondere aandacht
worden behandeld.

De bepalingen van artikelen 21 en 28 van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en de stedebouw worden ge-
volgd, namelijk het BPA wordt, na voorlopige aan-
vaarding door de gemeenteraad, aan een openbaar
onderzoek onderworpen, waarbij bezwaren tegen
het BPA kunnen worden ingediend.

Vraag nr. 237 (zitting 1989-1990)
van 1 oktober 1990
van de heer W. SEEUWS

Gewestplannen - Herziening

In een natuurgebied zijn de bepalingen van artikel 13
paragraaf 4.3.1. van het koninklijk besluit van 18 de-
cember 1972 betreffende de inrichting en toepassing
van de gewestplannen van toepassing en is dit gebied
bestemd voor het behoud en bescherming en het her-
stel van het natuurlijk milieu.
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De Vlaamse Executieve bepaalde op 15 maart 1989
dat er geen afwijkingen van het gewestplan in dit ge-
bied kunnen worden verleend.

Deze beslissing veroorzaakt problemen bij bedrijven
die door jonge landbouwers worden geëxploiteerd of
bij eigenaars van kleine niet-adequate woningen.

Voor zover ik goed ben geïnformeerd wordt deze be-
hoefte tot het herzien van dit besluit gedeeld door de
administratie van de geachte Minister.

Graag vernam ik van de geachte Minister of hij enig
initiatief zal nemen om het besluit van de Executieve
van 15 maart 1989 te herzien.

Antwoord

Gevolggevend aan zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid het volgende mee te delen.

Bij besluit van 15 maart 1989 bepaalde de Executieve
de gebieden van de ontwerp-gewestplannen en de ge-
westplannen, waarbinnen afwijkingen in verband met
het ver- of herbouwen of het uitbreiden van bestaande
vergunde gebouwen niet of slechts gedeeltelijk kunnen
worden toegestaan.

Zo is onder meer bepaald dat in natuurgebieden geen
afwijkingen van de voorschriften van de ontwerp-ge-
westplannen en de gewestplannen kunnen worden toe-
gestaan.

De praktische toepassing van dit besluit stelt echter
talrijke problemen.

Inderdaad werden bij het opstellen van de ontwerp-ge-
westplannen en de gewestplannen gebieden als natuur-
gebied aangeduid welke in globo daarvoor in aanmer-
king kwamen. De kleine schaal van de gewestplannen
liet echter niet toe, tot in detail rekening te houden
met bestaande situaties. Zo werden in de natuurgebie-
den bijvoorbeeld landbouwuitbatingen, woningen, am-
bachtelijke bedrijven, horeca-inrichtingen en andere
constructies mee opgenomen omdat het cartografisch
niet mogelijk was al deze verschillende inrichtingen
met de geëigende bestemming in het gewestplan in te
tekenen.

Dit stelde alsdan geen fundamentele problemen omdat
het toenmalig artikel 21 van het koninklijk besluit van
28 december 1972 houdende inrichting en toepassing
van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen
verbouwing en uitbreiding met 20 ten honderd van het
volume toeliet.

Bij decreet van 28 juni 1984 werd deze mogelijkheid,
om rekening te houden met bestaande situaties, gere-
geld, in deze zin dat voor woningen herbouwing kon
worden toegestaan mits de grondoppervlakte beperkt
bleef tot 200 vierkante meter en het bouwvolume geli-
miteerd werd tot 800 kubieke meter.

Voor bedrijfsgebouwen geldt onder meer dat de ver-
of herbouwing of uitbreiding ten hoogste kon leiden
tot een volumevermeerdering van 100 ten honderd van
het bestaande volume. Met datzelfde decreet werden
echter sommige veranderingen van gebruik onderwor-
pen aan een bouwvergunning, voor zover deze con-

structies zijn gelegen in een door de Executieve vastge-
stelde lijst. Bij besluit van 17 juli 1984 heeft de Vlaamse
Executieve de gebieden en de gebruikswijzigingen be-
paald die worden onderworpen aan een voorafgaande-
lijke vergunning.

In artikel 4 is onder meer bepaald dat de gebruikswij-
ziging voor vergunde gebouwen gelegen in een natuur-
gebied onderworpen zijn aan een voorafgaande ver-
gunning in het kader van de wet op de ruimtelijke
ordening.

Bij besluit van de Vlaamse Executieve van 3 oktober
1984 werd het hogervermelde artikel 21, hetwelk ver-
bouwing en uitbreiding toeliet met hoogstens 20 ten
honderd van het bouwvolume opgeheven.

De gelijktijdige lezing van het decreet van 28 juni 1984,
het besluit van 17 juli 1984 en dit van 15 maart 1989
houdt in de praktijk in dat voor vergunde gebouwen
gelegen in een natuurgebied praktisch enkel nog de
normale onderhouds- en instandhoudingswerken kun-
nen worden toegelaten en dat elke gebruikswijziging
moet worden afgewezen. Zoals hoger gesteld geeft de
toepassing in de praktijk van deze bepalingen aanlei-
ding tot een aantal problemen.

Uit de vraag blijkt dat ook het geachte lid werd gevat
door dergelijke problemen.

Vraag nr. 238 (zitting 1989-1990)
van 1 oktober 1990
van de heer L. VANHORENBEEK

Bouw van een manege  te Bekkevoort - Herstelmaatre-
gelen

Afgelopen jaar werd in het gebied gelegen tussen Hulst
en de Oude Leuvensebaan te Bekkevoort, een masto-
dont van een gebouw neergezet zonder bouwvergun-
ning. Het dossier is bij Stedebouw bekend onder num-
mer 2/19/AB/10915/87  - 88109.

De bouwvergunning werd door de Bestendige Deputa-
tie van Brabant geweigerd. Ook in hoger beroep werd
geen bouwvergunning verleend. De eigenaar van de
manege  heeft, ondanks de weigering van bouwvergun-
ning, het gebouw verder afgewerkt.

Het illegale gebouw is gelegen in een agrarisch land-
schappelijk waardevol gebied en is een regelrechte aan-
slag op de open ruimte rond de aldaar gelegen natuur-
gebieden. Er werd onomkeerbare schade aan het land-
schap toegebracht.

Graag zou ik van de geachte Minister vernemen :

1. of het herstel in de oorspronkelijke staat van dit
gebied nuttig wordt geacht ;

2. of de diensten van Stedebouw een vordering, over-
eenkomstig de wetgeving, bij het parket zullen in-
dienen ;

3. of de uitspraak van de Raad van State nummer
27.948 van 15 mei 1987, waarin de bouw van de
manege  in een agrarisch gebied niet werd toegela-
ten, zal worden gerespecteerd ?
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Antwoord

Als antwoord op zijn vraag van 1 oktober 1990 heb ik
de eer mede te delen dat, gezien de gestelde vraag
betrekking heeft op een particulier geval en niet tot
de geplogenheden behoort dergelijke gevallen in open-
bare documenten te behandelen, het geachte lid met
afzonderlijk schrijven persoonlijk op de hoogte zal wor-
den gebracht van deze zaak.

Vraag nr. 240 (zitting 1989-1990)
van 2 oktober 1990
van de heer J. CUYVERS

BPA-Nieuwdonk - Zone voor exploitatieloodsen

Volgens artikel 9 van het bijzonder plan van aanleg
(BPA)-Nieuwdonk (zone voor exploitatieloodsen)
moeten de loodsen binnen het jaar na plaatsing worden
omgeven door een singelbeplanting van minimum 10
meter. De periode van 1 jaar is al lang voorbij.

Welke maatregelen en tegen welke uiterste datum wor-
den er genomen om de beplanting te realiseren ?

Naast de drie vergunde loodsen heeft de eigenaar een
niet-vergunde bijkomende constructie van ongeveer 4
op 7 meter opgericht. Aangezien dit niet conform het
BPA is gebeurd, veronderstel ik dat die constructie zo
vlug mogelijk moet worden verwijderd. Wanneer gaat
dit gebeuren ?

\
Momenteel worden die exploitatieloodsen gebruikt
voor het bergen van zeilboten in functie van verhuring.
Is het daar verhuren van zeilboten in overeenstemming
met de bestemming van exploitatiezone en het feit dat
men zeilt in een gebied voor extensieve recreatie ?

In diezelfde zone voor extensieve recreatie vormt de
aanwezigheid van de slipway en de aanlegsteiger nog
altijd een voortdurend bouwmisdrijf. Wanneer zal hier-
tegen door de diensten van de geachte Minister worden
opgetreden.

Antwoord

Gevolggevend aan zijn vraag kan ik het geachte lid het
volgende meedelen.

1. Singelbeplanting rondom de exploitatieloodsen

De beplanting in kwestie werd inderdaad ter gele-
genheid van de bouwvergunning van 24 augustus
1987 voor de oprichting van de drie exploitatielood-
sen vereist, zijnde uit te voeren binnen het jaar na
het optrekken der loodsen. De schermbeplanting
werd ook uitgevoerd doch onvoldoende onderhou-
den, in casu afgestorven delen niet tijdig vervangen.

2. Oprichting van niet-vergunde bijkomende construc-
tie

Aangaande de oprichting van de oorspronkelijk niet
vergunde bureelkeet werd proces-verbaal opgesteld
en een regularisatievoorstel uitgewerkt. Het Be-
stuur is immers van oordeel dat binnen de perken
van de inplantingszone van de vroeger vergunde

loodsen, de bouw van een bureelkeet nog weinig
aan het stedebouwkundig aspect verandert. De keet
is immers opgericht op de vestigingsplaats van een
slechts gedeeltelijk uitgevoerde en destijds vergunde
loods. De nieuwe vergunning tot wijziging van de
oorspronkelijke bouwvergunning, werd op 18 sep-
tember 1990 verleend. Te dier gelegenheid werd het
in goede staat houden van de singelbeplanting op-
nieuw opgelegd (zie punt sub 1)

3.1. Verhuring loodsen voor het opbergen van zeilbo-
ten en

3.2. aspect zeilen in een gebied voor extensieve recrea-
tie

3.1.

3.2.

Stedebouwkundig kan er geen bezwaar be-
staan tegen de geciteerde bestemming van de
loodsen.
Zeilen in een gebied voor extensieve recrea-
tie is eerder een zaak van organisatorische
aard en vormt geen overtreding in het kader
van de wet op de ruimtelijke ordening.

4. Aanwezigheid slipway en aanlegsteiger in zone voor
extensieve recreatie

Dit probleem wordt nog nader onderzocht door het
Bestuur van de Ruimtelijke Ordening, daarbij
wordt aandacht geschonken aan een stedebouwkun-
dig aanvaardbare wisseloplossing.

Vraag nr. 241 (zitting 1989-1990)
van 2 oktober 1990
van de beer J. VALKENIERS

Gewestplannen - Herziening

Uit de pers vernemen wij dat wordt overwogen het
gewestplan gedeeltelijk te herzien. Dit kan aanleiding
geven tot speculaties.

Graag zou ik een antwoord krijgen op enkele vragen
dienaangaande.

1. Om welke redenen kan in principe het gewestplan
worden herzien ?

2. Wie kan daarover beslissen ?

3. Welke maatstaf hanteert de geachte Minister om te
beletten dat de invloed van het Hoofdstedelijke Ge-
west het landelijk karakter van Vlaams Brabant zou
aantasten ?

Antwoord

Als antwoord op zijn bovengenoemde vraag heb ik de
eer het geachte lid mede te delen dat eender welk
gewestplan geheel of gedeeltelijk kan worden herzien
telkens de noodzaak zich daartoe voordoet en er plano-
logische of stedebouwkundige redenen voor zijn. De
gedeeltelijke herzieningen, welke bezig zijn, gebeuren
voor welbepaalde gevallen, zoals nieuwe behoeften
met betrekking tot het supersnelletrein-tracé, de BRT-
zendmast of het corrigeren van achterhaalde voorzie-
ningen zoals het afvoeren van wegentracés welke niet
zullen worden aangelegd.
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Beslissingen om het gewestplan te herzien, evenals de
vaststelling van het ontwerp-plan en de definitieve vast-
stelling worden door de Vlaamse Executieve genomen.

Te vermelden projecten zijn :

Met betrekking tot mijn beleid om het landelijk karak-
ter van Vlaams Brabant te bewaren moge ik het geach-
te lid verwijzen naar mijn antwoord op de vraag num-
mer 235 van 28 september 1990 van de heer Van Vae-
renbergh (Vr. en.Antw.,  Vl. R., 1990-1991, Nr. 1, 29
oktober 1990, bladzijde 9).

- met het project BARBARA (Bestuur Ruimtelijke
Ordening) zal de automatisatie van de dossiers :
bouwaanvragen, stedebouwkundige attesten,
bouwmisdrijven en adviezen inzake exploitatie- en
afvalstoffenvergunning worden gerealiseerd. Het
functioneel ontwerp ligt op dit ogenblik ter studie
bij de administratie ;

Vraag nr. 242 (zitting 1989-1990)
van 2 oktober 1990
van de heer J. VALKENIERS

Shopping  Center Alsemberg - Regionale invloed

- met het project MELANIE (Bestuur Monumenten
en Landschappen) zal de automatisatie worden
doorgevoerd inzake de dossiers : beschermde mo-
numenten, stads- en dorpsgezichten en gerang-
schikte landschappen. Het voorliggend functioneel
ontwerp wordt op dit ogenblik in samenspraak met
het CO1 bijgesteld ;

Er bestaan plannen om na het Shopping  Center Wolu-
we en het Shopping  Center Westland thans een ge-
lijkaardig center te bouwen in Alsemberg. Dit zal een
mastodont-onderneming worden met een zeer grote
invloed in de streek op economisch, urbanistisch, eco-
logisch en verkeersgebied. Ook op taalgebied zal dit
fenomeen een grote invloed hebben. Naar onze be-
scheiden mening zijn er voldoende concurrentiële win-
kels voorhanden in de onmiddellijke nabijheid. Deze
vestiging lijkt ons dan ook overbodig. Een negatief
advies dringt zich op.

- inzake de werking van het Bestuur Leefmilieu moet ’
ik hier, om volledig te zijn, de milieudatabank ver-
melden.

Een voor de werking van de provinciale directie
belangrijk onderdeel van deze databank is de on-li-
ne inventaris van de verleende exploitatievergun-
ningen. Deze applicatie is operationeel.

Mag ik dienaangaande het standpunt van de geachte
Minister vernemen ?

Vraag nr. 246 (zitting 1989-1990)
van 9 oktober 1990
van de heer H. SUYKERBUYK

Reservatiestrook Duwvaart-kanaal - Werkgroep ad
hoc

Antwoord

Gevolggevend aan zijn bovengenoemde vraag kan ik
het geachte lid verwijzen naar mijn antwoord gegeven
op de vraag nummer 234 van 28 september 1990 van
de heer Van Vaerenbergh (Vr. en Antw., Vl. R., 1990-
1991, Nr. 1, 29 oktober 1990, bladzijde 8).

Vraag nr. 243 (zitting 1989-1990)
van 3 oktober 1990
van de heer W. KUIJPERS

De voorganger van de geachte Minister, de heer Bey-
sen, zegde in juni 1988 dat een werkgroep ad hoc werd
opgericht, waar alles en nog wat zou worden bespro-
ken, dat tot schrapping op de gewestplannen zou aan-
leiding kunnen geven. Ook de reservatiestrook voor
het Duwvaartkanaal Oelegem-Zandvliet zou in die
werkgroep worden besproken, met het oog op het
schrappen ervan, nu de realisatie van dit kunstwerk
wel definitief is begraven.

Kan de geachte Minister me meedelen hoever men ter
zake is gevorderd ?

AROL-Leuven - Kantooruitrusting

Bij de diensten van de Administratie voor Ruimtelijke
Ordening en Leefmilieu - Leuven (AROL) stellen we
nog steeds het gebrek aan elektronische kantooruitrus-
ting vast. Zodoende blijft het administratieve beheer
van de dossiers onnodig veel tijd in beslag nemen.

Antwoord

Ingevolge zijn bovengenoemde vraag kan ik het geach-
te lid het volgende meedelen.

Welke maatregelen treft de geachte Minister ?

Antwoord

Door mijn achtbare voorganger werden ‘er inderdaad
besprekingen op gang gebracht rond de infrastructurele
voorzieningen op de gewestplannen. Voor het gewest-
plan Antwerpen heeft dit geleid tot een gedeeltelijke
inherzieningstelling bij besluit van 29 september 1988
van de Vlaamse Executieve.

Als antwoord op zijn vraag van 3 oktober 1990 kan ik
het geachte lid het volgende meedelen.

1. Op zeer korte termijn zullen 7 bijkomende personal
computers op de provinciale directie Brabant wor-
den geïnstalleerd.

Door allerlei omstandigheden onder meer de aanzet
tot een Verkeers- en Vervoerplan Vlaanderen en de
mogelijke herziening van de visie in verband met ver-
keers- en vervoersontwikkelingen zijn deze besprekin-
gen nog steeds niet afgerond.

2. Binnen de administratie worden eveneens mainfra-
me-projecten ontwikkeld om het administratief be-

De werkgroep zet zijn activiteiten verder waarbij ech-

heer van dossiers te versnellen.
ter rekening moet worden gehouden met het feit dat
er vijfentwintig gewestplannen te behandelen zijn.
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GEMEENSCHAPSMINISTER VAN LEEFMILIEU,
NATUURBEHOUD EN LANDINRICHTING

Vraag nr. 391 (zitting 1989-1990)
van 21 september 1990
van de heer J. CUYVERS

Leefmilieu - Invoering van een bypass-micro-oliefilter

Uit de VBO-mededelingen nummer 10, 1990, pagina
759-761 verneem ik dat de introductie van een bypass-
micro-oliefilter voor alle motoren en hydraulische sys-
temen een reeks voordelen oplevert. De internationale
praktijk leert dat de besparingen op de onderhoudskos-
ten zo groot zijn dat de investering in het algemeen
binnen het jaar wordt terug verdiend. Daarnaast wordt
de hoeveelheid afvalolie, die zoals de geachte Minister
wel weet, heel wat milieuproblemen oplevert, in aan-
zienlijke mate beperkt. Deze ontlasting van het leefmi-
lieu gaat gepaard met minder verbruik van schaarse
aardolie en een vermindering van de invoerzijde op
onze betalingsbalans.

Graag verneem ik van de geachte Minister welke maat-
regelen er zijn genomen en tegen welke datum om
motoren- en wagenpark en eventueel de grote hydrau-
lische systemen met deze bypass-micrÖ-oliefilter  te
doen uitrusten.

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

Antwoord

Zonder een technisch waarde-oordeel over de door het
geachte lid geciteerde bypass-micro-oliefilter te geven,
kan ik het geachte lid meedelen dat overeenkomstig
artikel 6, $ 1, II, 10 van de bijzondere wet van 8 augus-
tus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewij-
zigd door de wet van 8 augustus 1988, het Gewest
bevoegd is voor de bescherming van het leefmilieu met
inbegr:p  van de algemene en sectoriële normen, met
eerbiediging van de algemene en sectoriële normen
vastgesteld door de nationale overheid wanneer er
geen Europese normen bestaan.

Volgens de mij beschikbare informatie maakt de ge-
noemde toepassing van bedoelde oliefilter niet het
voorwerp uit van een EG-verordening noch van een
nationale norm.

Overeenkomstig het EEG-verdrag zijn de door het
geachte lid geviseerde produkten onderworpen aan het
vrij verkeer van goederen. Een doeltreffende oplossing
is derhalve pas mogelijk wanneer produktnormen met
het oog op de bescherming van het leefmilieu, gecoör-
dineerd met de EG en tenminste met de nationale
overheid, kunnen worden opgelegd.

GEMEENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR

Vraag nr. 109 (1989-1990)
van 24 september 1990
van de heer R. VAN HOOLAND

Italiaanse zenders - Toelating op de kabel

Volgens persberichten zou er in Italië in het kader van
de ,,lottizzazione”  een systeem bestaan waarbij de po-
litieke partijen invloeden en posten onder elkaar verde-
len. Zo zou Tg 1 tot het christendemocratische domein
behoren.

In Vlaanderen kan alleen deze RAI Uno worden ont-
vangen.

Ik zou het zeer op prijs stellen van de geachte Minister
het volgende te vernemen.

1. Gaat de geachte Minister ermee akkoord dat slechts
een zender op de kabel komt die blijkbaar, volgens
het Italiaanse politieke verdeelsysteem, bij een en-
kele levensbeschouwing en politieke ideologie aan-
leunt ?

2. Zal de geachte Minister ook andere Italiaanse zen-
ders op de kabel toe te laten ?

Antwoord

De verdeling van televisieprogramma’s via de kabel in
Vlaanderen wordt geregeld door het decreet van 28
januari 1987 betreffende het overbrengen van klank-
en televisieprogramma’s in de radio distributie en tele-
distributienetten en betreffende de erkenning van niet-
openbare televisieverenigingen.

Conform de bepalingen van artikel 3, 8 2, 3” van dit
decreet mag de verdeler de klank- en televisieprogram-
ma’s van de openbare radio-omroepdiensten gemach-
tigd door de Regering van het tot de door de Europese
Gemeenschap behorende land waar zij gevestigd zijn
- voor zover de uitzendingen gebeuren in de taal of
in één der talen van dat land - zonder voorafgaande
toestemming van de Vlaamse Executieve, doorgeven.

Op de vragen van het geachte lid kan ik derhalve
slechts antwoorden dat ik voor de doorgifte van buiten-
landse openbare omroepen geen toestemming moet
verlenen en dat de kabelmaatschappijen autonoom be-
palen welke openbare buitenlandse omroepen zij door-
geven.

Ter informatie kan ik meedelen dat de RAI, destijds
op uitdrukkelijke vraag van de Italiaanse Gemeen-
schap in België, op de kabel werd gezet en thans wordt



Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 1 - 29 oktober 1990 15

verdeeld in heel Vlaanderen. De RAI beschikt over
drie netten. Het eerste net, dat goed is voor bijna de
helft van het kijkvolume van de RAI, wordt doorgege-
ven.

Ik ben van oordeel dat de kabelmaatschappijen een
eventuele vraag om de andere RAI-programma’s te
verspreiden zullen evalueren aan de hand van de tech-
nische mogelijkheden van het net en van een regeling
met betrekking tot de kosten, verbonden aan de ont-
vangst en doorgifte, en betreffende de auteursrechten.
De indruk leeft immers sterk dat de Vlaamse kijker
een bijkomend programma-aanbod maar waardeert (of
aanvaardt ?) indien het voor hem geen bijkomende
uitgaven betekent.

Vraag nr. 112 (zitting 1989-1990)
van 3 oktober 1990
van de heer W. KUIJPERS

Cultureel akkoord met Joegoslavië - Schorsing

De onhoudbare toestand te Kosovë, tot 23 maart 1989
autonoom deelgebied van de Federale Republiek Joe-
goslavië, is de geachte Minister waarschijnlijk niet on-
bekend. Zowat 1,8 miljoen etnische Albanezen zijn er
het slachtoffer van een mensonwaardige onderdruk-
king door de Serviërs. De Servische Republiek ontkent
op structurele wijze het bestaansrecht van dit volk.
Middelen zijn onder meer de weigering om heel wat
Albanese kinderen tot het voortgezet onderwijs toe te
laten, de sluiting van kunstacademies, dagelijkse re-
pressie door het Servische politiekorps, intimidatie van
de plaatselijke besturen tot zelfs martelingen en
moordpartijen toe.

De geachte Minister zal het wellicht met mij eens zijn
dat er druk moet worden uitgeoefend op de Joegosla-
vische overheid om een eind te maken aan deze mens-
onwaardige toestanden. Concreet wil ik dan ook voor-
stellen dat de uitvoering van het cultureel akkoord
België-Joegoslavië voorlopig wordt geschorst voor de
delen die betrekking hebben op de deelrepubliek Ser-
vië. Het gaat niet op dat wij ,,vrijblijvend” bijvoorbeeld
de Universiteit voor Kunst van Belgrado in onze Ge-
meenschap verwelkomen en anderzijds dezelfde Servi-
sche Republiek de Albanese cultuur bij de Kosovaren
afbouwt en zelfs structureel wil vernietigen tot de toe-
stand in Kosovë weer wordt genormaliseerd.

Graag vernam ik het standpunt van de geachte Minister
hieromtrent.

Antwoord

Het koninkrijk België heeft in het totaal 47 culturele
akkoorden afgesloten met landen uit de hele wereld
en behorende tot de meest verscheiden invloedssferen.

Het is steeds de politiek geweest van zowel de Bel-
gische Regering als van de Vlaamse Executieve om de
politieke daden van regimes los te koppelen van de
culturele banden met de betrokken volkeren.

Op dit ogenblik is de enige uitzondering op deze regel
het opschorten van het cultureel akkoord met Zuid-
Afrika en dit omwille van het apart karakter van het
huidige bewind in Pretoria.

GEMEENSCHAPSMINISTER VAN
VOLKSGEZONDHEID EN
BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 51 (zitting 1989-1990)
van 20 september 1990
van de heer J. LOONES

Scholen - Noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen

Het lijkt mij logisch dat scholen een minimum aan
voorschriften in acht nemen die kunnen bijdragen tot
de zelfredzaamheid in geval van onverwachte gebeur-
tenissen. Ik denk hierbij aan telefoon en brandblusap-
paraten  in de gebouwen.

In de landelijke Westhoek bestaan er scholen, zowel
van het gemeentelijk als het vrij onderwijs, die anno
1990 niet over een telefoon beschikken. Ouders kun-
nen aldus de school (de leerkracht en/of hun kinderen
in dringende gevallen, bijvoorbeeld ziektemelding),
slechts op onrechtstreekse manier bereiken.

Omgekeerd dienen leerkrachten in dringende gevallen
(ongeval, plotse ziekte in de klas of op de speelplaats),
hulp in te roepen via buren of via een telefooncel in
de hoop dat die werkt en men gepaste muntstukken
op zak heeft.

Dat is dus allesbehalve efficiënt maar heeft veel meer
weg van brousseavonturen.

Vandaar enkele vragen aan de geachte Minister.

Bestaan er voorschriften die bepalen dat scholen
over een minimum aan veiligheidsvoorzieningen
moeten beschikken zoals bovengenoemde voorbeel-
den ? Wat zijn die voorschriften ?

Kan de installatie van telefoon en blusapparaten in
(afgelegen en landelijke) schooltjes van overheids-
wege worden opgelegd of moet men vertrouwen op
het gezond verstand van de betrokken inrichtende
machten ?

Wat denkt de geachte Minister zelf over de afwezig-
heid van deze me dunkt noodzakelijke veiligheids-
voorzieningen in landelijke scholen ? Zal hij eventu-
eel een initiatief nemen om aan die toestanden te
verhelpen ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de
D. Coens, Gemeenschapsminister van Onderwijs

heer

Antwoord

Als antwoord op zijn vraag deel ik het geachte lid mee
dat de problematiek van de veiligheidsvoorzieningen
in scholen niet tot mijn bevoegdheid behoort.

Vraag nr. 52 (zitting 1989-1990)
van 21 september 1990
van de heer J. CUYVERS

Leefmilieu - Invoering van een bypass-micro-oliefilter

Uit de VBO-mededelingen nummer 10, 1990, pagina
759-761 verneem ik dat de introductie van een bypass-
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micro-oliefilter voor alle motoren en hydraulische sys-
temen een reeks voordelen oplevert. De internationale
praktijk leert dat de besparingen op de onderhoudskos-
ten zo groot zijn dat de investering in het algemeen
binnen het jaar wordt terug verdiend. Daarnaast wordt
de hoeveelheid afvalolie, die zoals de geachte Minister
wel weet, heel wat milieuproblemen oplevert, in aan-
zienlijke mate beperkt. Deze ontlasting van het leefmi-
lieu gaat gepaard met minder verbruik van schaarse
aardolie en een vermindering van de invoerzijde op
onze betalingsbalans.

ven door de heer Luc Van den Bossche, Gemeen-
schapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en
Openbaar Ambt.

GEMEENSCHAPSMINISTER VAN ONDERWIJS

Graag verneem ik van de geachte Minister welke maat-
regelen er zijn genomen en tegen welke datum om
motoren- en wagenpark en eventueel de grote hydrau-
lische systemen met deze bypass-micro-oliefilter te
doen uitrusten.

Vraag nr. 241 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer J. CAUDRON

Centrale examencommissies - Reis-, verblijfs- en
vakantievergoedingen

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

Antwoord

Leden van de centrale examencommissie ontvangen
een vergoeding voor hun prestaties volgens de richtlij-
nen in verband met de reis verblijfs- en vakantievergoe-
dingen van de Dienst Hoger Onderwijs van september
1986.

Als antwoord op zijn vraag deel ik het geachte lid mee
dat de problematiek van de invoering van een bypass-
micro-oliefilter op motoren en hydraulische systemen
niet tot mijn bevoegdheid behoort.

Zo ontvangen volgens hogervermelde richtlijnen de le-
den van een centrale examencommissie voor gegra-
dueerden in de logopedie of kinesitherapie een vergoe-
ding van 40 frank per uur bruto.

Vraag nr. 53 (zitting 1989-1990)
van 24 september 1990
van de heer J. LOONES

Meent de geachte Minister niet dat wegens het krappe
budget van het Gemeenschapsministerie van Onder-
wijs hier sprake kan zijn van een verspilling ? Het gaat
hier toch slechts over gespecialiseerde universitair ge-
diplomeerden die na belastingsaftrek ruim 20 frank per
uur overhouden.

Fusiegemeenten - Benaming

In de brochure De Belgische Postnummers, beveelt de
geachte Minister van PTT bij voorkeur het gebruik van
de benaming van de vroegere gemeenten aan om aldus
het werk van de post vlotter te laten verlopen.

Wat is het standpunt de geachte Minister over volgende
voorstellen :

1. de vergoeding herleiden tot 39 frank per uur (bezui-
niging 2,5 ten honderd)

Zelf wil ik daar aan toevoegen dat deze aanbeveling
navolging verdient omwille van respect voor de namen
van de vroegere gemeenten.

2. per gepresteerde uren het volgende 4e uur niet be-
zoldigen (bezuiniging 25 ten honderd) ;

Met de aanbeveling wordt bedoeld dat een zending
met bestemming Eggewaartskapelle niet vermeldt
,,8630  Veurne”, maar wel ,,8630  Eggewaartskapelle”
of minstens ,,8630  Eggewaartskapelle (Veurne)“.

Nog, dat men zendingen voor de deelgemeente Booi-
schot van Heist-op-den-Berg niet stuurt naar ,,2220
Heist-op-den-Berg”, maar wel naar ,,2221  Booischot”.

1. Zal de geachte Minister aandacht schenken aan de-
ze aanbeveling en zijn diensten vragen ze in de
praktijk om te zetten ?

3. een ronde-tafelconferentie beleggen met de erkende
ouderverenigingen, vakbonden, jeugdverenigingen,
beroepsverenigingen en ziekenfondsen evenals met
vertegenwoordigers van het Rekenhof, de geweste-
lijke-, Gemeenschaps-  en nationale Ministers van
Financiën, het Europees Parlement en de UNESCO
om tot een verantwoorde besparing te komen zon-
der te tornen aan de kwaliteit van de werkzaamhe-
den van deze examencommissies (geraamde bespa-
ring 3 ten honderd).

2. Gezien de aanbeveling een zekere herwaardering
van de namen der vroegere gemeenten beoogt, zal
hij er ook rekening mee houden bij het opstellen
van allerhande publikaties ?

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

4. de vergoedingen slechts na twee jaar uit betalen in
plaats van na één jaar zoals nu gebruikelijk (bezui-
niging is 10 ten honderd met een interest gedurende
1 jaar) ?

Graag vernam ik van de geachte Gemeenschapsminis-
ter van Onderwijs of hij reeds enkele van hogervermel-
de bezuinigingsvoorstellen heeft overwogen en indien
niet, waarom niet ? Er moet immers paal en perk wor-
den gesteld aan de onverantwoorde overbetaling van
deze eenvoudigen.

Antwoord Antwoord

Als antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid
meedelen dat het gecoördineerd antwoord wordt gege-

Als antwoord op zijn vraag deel ik het geachte lid het
volgende mee.



Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 1 - 29 oktober 1990 17

Uiterlijk in het academiejaar 1991-1992 wens ik de
veralgemening van de examencommissies van de
Vlaamse Gemeenschap volgens het stelsel waarbij één
instelling per onderwijsnet voor een bepaalde afdeling
haar examencommissie ook laat fungeren als examen-
commissie van de Vlaamse Gemeenschap.

De minimale vergoedingen voor de juryleden zullen
worden herzien in het kader van het gedecentraliseerd
systeem.

Overigens dank ik het geachte lid voor zijn beleids-
voorstellen die verdere bezuinigingen inhouden. Hierin
onderscheidt het geachte lid zich alvast van de zovelen
anderen die met voorstellen voor de dag komen die
meeruitgaven impliceren zonder aan te geven waarop
kan worden bespaard.

Vraag nr. 242 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van mevrouw M. VOGELS

Detachering van leerkrachten naar de culturele sector
- Modaliteiten

Onder bepaalde voorwaarden kunnen leerkrachten
worden gedetacheerd naar de culturele sector, meer
bepaald naar de jeugdsector.

Kan de geachte Minister mij antwoorden op volgende
vragen ?

1. Hoeveel leerkrachten zijn momenteel gedetacheerd
naar de culturele sector ?

2. In welke instelling zijn zij tewerkgesteld en voor
welke termijn ?

3. Aan welke voorwaarde moet een instelling uit de
culturele sector voldoen om een gedetacheerde leer-
kracht te kunnen tewerkstellen ?

Antwoord

Als antwoord op haar vraag deel ik het geachte lid het
volgende mee.

62 leerkrachten zijn momenteel gedetacheerd naar
de culturele sector.

Een lijst van deze leerkrachten zal aan het geachte
lid rechtstreeks worden toegestuurd.

Het antwoord op deze vraag behoort tot de be-
voegdheid van de Gemeenschapsminister van Cul-
tuur. Overigens wordt de wedde van deze gedeta-
cheerden door hem terugbetaald aan het Ministerie
van Onderwijs.

Vraag nr. 243 (zitting 1989-1990)
van 20 september 1990
van de heer J. LOONES

Scholen - Noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen

Het lijkt mij logisch dat scholen een minimum aan
voorschriften in acht nemen die kunnen bijdragen tot

de zelfredzaamheid in geval van onverwachte gebeur-
tenissen. Ik denk hierbij aan telefoon en brandblusap-
paraten  in de gebouwen.

In de landelijke Westhoek bestaan er scholen, zowel
van het gemeentelijk als het vrij onderwijs, die anno
1990 niet over een telefoon beschikken. Ouders kun-
nen aldus de school (de leerkracht en/of hun kinderen
in dringende gevallen, bijvoorbeeld ziektemelding),
slechts op onrechtstreekse manier bereiken.

Omgekeerd dienen leerkrachten in dringende gevallen
(ongeval, plotse ziekte in de klas of op de speelplaats),
hulp in te roepen via buren of via een telefooncel in
de hoop dat die werkt en men gepaste muntstukken
op zak heeft.

Dat is dus allesbehalve efficiënt maar heeft veel meer
weg van brousseavonturen.

Vandaar enkele vragen aan de geachte Minister.

Bestaan er voorschriften die bepalen dat scholen
over een minimum aan veiligheidsvoorzieningen
moeten beschikken zoals bovengenoemde voorbeel-
den ? Wat zijn die voorschriften ?

Kan de installatie van telefoon en blusapparaten in
(afgelegen en landelijke) schooltjes van overheids-
wege worden opgelegd of moet men vertrouwen op
het gezond verstand van de betrokken inrichtende
machten ?

Wat denkt de geachte Minister zelf over de afwezig-
heid van deze me dunkt noodzakelijke veiligheids-
voorzieningen in landelijke scholen ? Zal hij eventu-
eel een initiatief nemen om aan die toestanden te
verhelpen ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
H. Weckx, Gemeenschapsminister van Volksgezond-
heid en Brusselse Aangelegenheden.

Antwoord

Hierbij deel ik het geachte lid mee dat de nodige maat-
regelen inzake de veiligheid in de onderwijsinstellingen
ressorteren onder de bevoegdheid van de betrokken
inrichtende macht, die ter zake trouwens onderworpen
is aan het algemeen reglement voor de arbeidsbescher-
ming (ARAB).

Vraag nr. 244 (zitting 1989-1990)
van 20 september 1990
van de heer A. LARIDON

Middelbaar beroepsonderwijs - Opleiding tot vracht-
wagenchauffeur

Een opleiding tot vrachtwagenchauffeur werd op 1 sep-
tember 1990 ingevoerd. Deze opleiding wordt ingericht
in het middelbaar beroepsonderwijs, in de laatste 2
jaren. De opleiding voorziet onder andere in 6 uur per
week praktijk in de cabine of achter het stuur, op
gesloten terrein en op openbare weg vanaf 17 jaar.

Zou ik van de geachte Minister mogen vernemen :
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1. of dit in overeenstemming is met de verkeersregle-
mentering ;

2. of er tegenover deze jonge chauffeurseen bescher-
mingsmarge is ingevoerd ;

3. of er een zekere rij-ervaring zal worden vereist van
deze jonge chauffeurs wat het nationaal en meer in
het bijzonder het internationaal vervoer betreft.

Antwoord

In het Nederlandstalig onderwijs is per 1 september
1990 in twee door de Vlaamse Gemeenschap gesubsi-
dieerde instellingen op het niveau van het aanvangs-
leerjaar van de derde graad van het voltijds beroepsse-
cundair onderwijs, een onderverdeling vrachtwagen-
chauffeur van start gegaan.

Daar de leerlingen van deze opleiding en de normaliter
18-jarige  afgestudeerden die het desbetreffende beroep
wensen uit te oefenen, onderworpen zijn aan de ver-
keersreglementering, heeft de Minister van Verkeers-
wezen zich geëngageerd om vóór de aanvang van het
volgend schooljaar de zich opdringende wijzigingen in
de verkeersreglementering door te voeren.

In afwachting vindt gedurende het huidig schooljaar
de organisatie van de onderverdeling op experimentele
basis plaats, hetgeen impliceert dat de praktische oefe-
ningen aangaande het besturen van een vrachtwagen
niet op de openbare weg worden ingericht en vanzelf-
sprekend onder de nodige begeleiding.

Na het met vrucht beëindigen van het eindleerjaar van
de opleiding, wordt aan de leerlingen - naar analogie
met de andere onderverdelingen van het beroepssecun-
dair onderwijs - een studiegetuigschrift en - mits het
slagen voor de kwalificatieproef - een kwalificatiege-
tuigschrift toegekend. Het theoretisch en praktisch ex-
amen tot het behalen van het rijbewijs zal een onder-
deel zijn van de kwalificatieproef en voldoen aan de
eisen gesteld door Verkeerswezen.

Het kwalificatiegetuigschrift levert bijgevolg het bewijs
dat de vereiste rij-ervaring werd opgedaan, zowel voor
het nationaal als internationaal vervoer.

Vraag nr. 249 (zitting 1989-1990)
van 24 september 1990
van de heer R. VAN HOOLAND

Gehandicapte topsporters-studenten - Studiemogelijk-
heden

Topsporters-studenten in het hoger onderwijs zullen
de kans krijgen om onder andere hun examens en
zittijden te spreiden teneinde de sportloopbaan niet te
schaden.

Ik zou het zeer op prijs stellen te mogen vernemen of
de geachte Minister bereid is deze soepele studiemoge-
lijkheden binnen een wettelijk kader uit te breiden naar
de fysisch gehandicapte studenten.

Antwoord

In het kader van het nieuw algemeen reglement van

de studie in het hoger onderwijs van het lange type en
in het hoger onderwijs van het korte type met volledig
leerplan zal in een aanvulling hierop een apart besluit
worden genomen dat de situatie van de erkende top-
sporters zal regelen. Als basis hiervoor zullen dienen
de lijsten van erkende topsporters, samengesteld door
het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité
(BOIC), het Bestuur voor het Openluchtleven en de
Lichamelijke Opvoeding (BLOSO) en de Vlaamse Li-
ga Gehandicaptensport.

Hierdoor zal deze regeling op alle erkende fysisch ge-
handicapte topsporters, met inbegrip van de ploegspor-
ten, van toepassing zijn.

Vraag nr. 262 (zitting 1989-1990)
van 3 oktober 1990
van de heer W. KUIJPERS

Leerlingenvervoer - Besparingsmaatregelen

Graag zou ik van de geachte Minister een antwoord
krijgen op volgende vragen.

Is het juist dat de tariefverhoging en de afschaffing
van 50 busritten 100 miljoen frank zou opleveren ?

Is het eveneens juist dat per 1 januari 1991 nog eens
40 busritten zouden worden opgeheven en dat dit
30 miljoen besparing zou opleveren ? Zo ja, welke
ritten worden afgeschaft ? Welke vervangingsoplos-
sing wordt gepland ?

Tot en met vorig schooljaar bestonden er afzonder-
lijke tarieven :

a. voor kleuters en voor lagere-schoolleerlingen ;
b. voor één of twee ritten per dag ;
c. voor deeltijds-rijdende scholieren (2x week).

Voor het schooljaar 1990-1991 werd er een éénvor-
mig tarief met één bedrag per trimester ingevoerd.
Welk beleidsinzicht lag hieraan ten gronde ?

Zullen heel wat ouders die soms een beroep deden
op het gezamenlijk leerlingenvervoer niet afhaken
en hun kinderen opnieuw met de eigen wagen (soms
al samenrijdend) naar school brengen, met alle
energieverlies en verkeersonveiligheid vandien  ?

Weet de geachte Minister dat de rittenbijdrage voor
sommige ouders vervijfvoudigde ?

Zo ondervindt een gezin met twee kinderen lager
onderwijs, dat voorheen op twee ritten per week
een beroep deed op jaarbasis een prijsverhoging van
7.120 frank. Met één rit per dag wordt dat 4.840
frank en met twee ritten 1.040 frank.

Zal het gezamenlijk leerlingenvervoer worden over-
gedragen aan de Vlaamse Openbare Vervoermaat-
schappij ? Dit zou - eventueel in samenwerking
met de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen (NMBS) - zowel op het administratie-
ve als het exploitatievlak - kunnen leiden tot een
goedkoper vervoer, onder meer door dat minder
rollend materiaal moet worden ingezet.
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Antwoord

Als antwoord op zijn vraag deel ik het geachte lid het
volgende mee.

1.

2.

3.

4.

De tariefverhoging en de afschaffing van 50 busrit-
ten zou 100 miljoen frank opleveren op jaarbasis.

Er is een onderzoek gestart om per 1 januari 1991
30 miljoen frank te besparen door afschaffing van
bijkomende busritten. De afschaffing zal gebeuren
op basis van een doorgedreven rationalisatie en
eventuele overschakeling op het openbaar vervoer.

Het eenvormig tarief van de Nationale Maatschap-
pij van de Buurtspoorwegen (NMVB) met één be-
drag per trimester werd vastgelegd in het koninklijk
besluit nummer 468 van 9 oktober 1986. Wat het
vervijfvoudigen van de rittenbijdrage voor sommige
ouders betreft wil ik er het geachte lid op wijzen
dat dit zich slechts kan voordoen wanneer het gaat
over niet-rechthebbende leerlingen en in zeer uit-
zonderlijke gevallen zoals bij het sporadisch gebruik
(2 maal per week).

De overdracht van het gemeenschappelijk leerlin-
genvervoer aan de Vlaamse Vervoermaatschappij
kan eventueel worden overwogen daar waar het om
leerlingenvervoer gaat voor het gewoon secundair
onderwijs zoals dit blijkt uit de evaluatie van een
aantal experimenten binnen het zonaal leerlingen-
vervoer.

Vraag nr. 265 (zitting 1989-1990)
van 4 oktober 1990
van de heer G. ANNEMANS

Technisch Comité Islamleraars - Modaliteiten

Via de pers vernemen wij dat het publiek wordt opge-
roepen zijn kandidatuur te stellen bij een Technisch
Comité voor het aanduiden van islamleraars.

Hoe is dit Comité samengesteld, welke zijn de benoe-
mingsvoorwaarden en welke zijn de criteria die door
dit Comité zullen worden gehanteerd ?

Antwoord

Als antwoord op
volgende mee.

zijn vraag deel ik het geachte lid het 1. Er zijn mij geen dergelijke klachten bekend.

Door de Interministeriële Conferentie voor Migranten-
beleid werd beslist dat voor het schooljaar 1990-1991
de inrichtende machten mogen overgaan tot de aanstel-
ling van de leerkrachten islamitische godsdienst, die in
de loop van het schooljaar 1989-1990 effectief te werk
waren gesteld. In de schoot van de voorlopige Raad
der Wijzen werd een Technisch Comité opgericht dat
le aanstelling van de leerkrachten islamitische gods-
lienst en de moeilijkheden dienaangaande onderzoekt.

Deze maatregel werd bij omzendbrief van 12 septem-
ber 1990, kenmerk G0/70/90/19-BPR0/14/90  bekend-
gemaakt.

De samenstelling van het Technisch Comité gebeurde
onder de auspiciën van de Minister van Justitie en
bestaat uit 6 leerkrachten islamitische godsdienst en 4
afgevaardigden van de voorlopige Raad der Wijzen.
Het Comité wordt bijgestaan door een ambtenaar van
mijn administratie die de administratieve kant van de
zaak opvolgt. Het Technisch Comité bepaalt autonoom
de criteria die het hanteert.

Vraag nr. 274 (zitting 1989-1990)
van 10 oktober 1990
van mevrouw 0. LEFEBER

Geluidshinder - Militaire vliegtuigen

In antwoord op mijn parlementaire vraag nummer 21
van 10 februari 1989 (Vr. en Antw., Vl. R., 1988-1989,
Nr. 7 van 13 maart 1989, bladzijde 231) lees ik : ,,On-
derwijsinstellingen kunnen klachten inzake geluidshin-
der veroorzaakt door laagvliegende militaire gevechts-
vliegtuigen melden waarop dan een uitgebreid onder-
zoek zal worden geëist naar de eventuele nadelige ge-
volgen ervan”.

Mag ik de geachte Minister verzoeken mij op volgende
vragen te willen antwoorden ?

Wat is sedert 1 januari 1990 het aantal klachten die
aan de geachte Minister werden gemeld door onder-
wijsinstellingen ?

Wat was het resultaat van het onderzoek van deze
klachten ?

Beschikken de onderwijsinstellingen over decibel-
meters ?

Indien vraag 3 negatief is, wie doet dan de metingen
in verband met de geluidshinder ?

Antwoord

Als antwoord op haar vraag deel ik het geachte lid het
volgende mee.

2. Bijgevolg zonder antwoord.

3 en 4. Naar mijn mening is in deze aangelegenheid
de nationale Regering en in het bijzonder de
Minister van Landsverdediging bevoegd. On-
derwijsinstellingen kunnen klachten inzake ge-
luidshinder veroorzaakt door laagvliegende ge-
vechtsvliegtuigen aan voormelde Minister
doorsturen en een uitgebreid onderzoek eisen
naar de nadelige gevolgen ervan.
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GEMEENSCHAPSMINISTER VAN
BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN EN
OPENBAAR AMBT

Vraag nr. 111 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer J. VALKENIERS

Koksijde en Oostduinkerke - Overtreding taalwetge-
ving in bestuurszaken

Te Oostduinkerke aan het zwembad (Zeedijk) bevindt
zich een tweetalig opschrift : ,,Verwarmd zwembad -
Piscine chauffé” , enzovoort.

In de Dienst voor Toerisme zijn er eentalige Franse
en Nederlandse folders : ,,Weekend en pêche à la cre-
vette à pied pour touristes”.

Te Koksijde-strand bevinden zich op meerdere plaat-
sen tweetalige borden met toegang tot het strand :

,,50  m strand voorbehouden verhuur zetels
50 m de plage réservé location fauteuils”.

In het toilet aan de Zeedijk van Koksijde-Bad bevinden
zich tweetalige opschriften. Op de GOPO-trein is een
tweetalig bord aangebracht, terwijl aan de rechterkant
van de locomotief een eentalig Franse affiche voor
Veurne Marktdag hangt.

De geachte Minïster zal ongetwijfeld het nodige willen
doen om de taalwet te laten toepassen.

Antwoord

Aan het geachte lid kan ik meedelen dat, met betrek-
king tot de mogelijke overtreding van de taalwetgeving
door de gemeenten Oostduinkerke en Koksijde, er
thans een onderzoek lopende is, waarvan ik de resulta-
ten nog afwacht.

Van zodra de gegevens van dit onderzoek ter beschik-
king zijn, zal ik niet nalaten het geachte lid bij afzon-
derlijk schrijven op de hoogte te stellen. Uiteraard
zullen de nodige maatregelen worden genomen indien
de overtredingen vaststaan.

Vraag nr. 114 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer J. SLEECKX

Weddeschalen van het provincie- en gemeentepersoneel
- Gemeentelijke autonomie

In het Staatsblad van 6 juli 1990 verscheen het konink-
lijk besluit van 25 juni 1990, tot vaststelling van de
algemene bepalingen betreffende de weddeschalen van
het provincie- en gemeentepersoneel.

Artikel 5 van dit koninklijk besluit luidt als volgt :

,,De weddeschalen vastgesteld voor het in artikel 1
bedoeld personeel mogen niet minder voordelig zijn
dan die welke zijn bepaald in de bij dit besluit gevoegde
bijlagen 1, II en III.”

Mag men uit de zinsnede : ,,mogen minder voordelig
zijn.. .” besluiten dat voor een gezonde financiële ge-
meente de weddeschalen niet lager maar wel hoger
mogen zijn dan die welke zijn bepaald in hoger ge-
noemde bijlagen ?

Indien het gemeentebestuur bepaalde hogere wedde-
schalen zou vaststellen, rekening houdend met de rede-
lijkheid, dan deze welke voorzien zijn in voornoemd
koninklijk besluit, zou dan het Vlaamse Gewest deze
kunnen goedkeuren ?

Antwoord

Als antwoord op de vraag van het geachte lid kan ik
hem meedelen wat volgt.

De gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad de be-
zoldigingsregeling en de weddeschalen van het ge-
meentepersoneel vaststelt, binnen de perken van de
algemene bepalingen die de Koning heeft vastgesteld
(artikelen 145 en 189 van de nieuwe gemeentewet).

Deze ,,algemene bepalingen” werden tot vóór de in-
werkingtreding van het koninklijk besluit van 25 juni
1990 tot vaststelling van de algemene bepalingen be-
treffende de weddeschalen van het provincie- en ge-
meentepersoneel nog nooit door de Koning vastge-
steld. De Minister van Binnenlandse Zaken bepaalde
enkel zogenaamde referteschalen door middel van een
omzendbrief.

Aan deze praktijk is een einde gekomen door de inwer-
kingtreding en publikatie van voornoemd koninklijk
besluit.

Enerzijds bepaalt artikel 4 van het koninklijk besluit
van 25 juni 1990 dat de weddeschalen vastgesteld voor
het gemeentepersoneel, lager moeten blijven dan die
welke voor de gemeentesecretaris is vastgesteld.

Anderzijds wordt in artikel 5 bepaald dat de wedde-
schalen van het gemeentepersoneel niet minder voor-
delig mogen zijn dan die welke bepaald zijn in de
bijlagen 1, II en III van hetzelfde koninklijk besluit.

Op deze wijze wordt er op nationaal niveau een mini-
mum- en een maximumgrens bepaald binnen dewelke
de weddeschalen van het provincie- en gemeenteperso-
neel moeten worden vastgesteld. Aangezien het admi-
nistratief toezicht op de gemeenteraadsbesluiten die
deze weddeschalen vaststellen een geregionaliseerde
bevoegdheid is, kan desbetreffend een verschillende
interpretatie per gewest ontstaan.

Als Minister bevoegd over het administratief toezicht
op de gemeenten van het Vlaamse Gewest houd ik mij
voor enkel die besluiten goed te keuren waarbij de
weddeschalen worden vastgesteld op het niveau van
de minimumschalen van voornoemd koninklijk besluit,
eventueel verhoogd met het resultaat van de intersec-
toriële akkoorden. Concreet betekent dit dat de mini-
mumschalen van het provincie- en gemeentepersoneel,
zoals vastgesteld door het koninklijk besluit van 25 juni
1990, vanaf 1 november 1990 mogen verhogen met 2
ten honderd. Daartoe zal ik eerstdaags zogenaamde
Vlaamse referteschalen vaststellen. Dit werd trouwens
reeds bepaald in mijn omzendbrief van 12 juli 1990.



Vlaamse Raad - Vragen en Antwoorden - Nr. 1 - 29 oktober 1990 21

Vraag nr. 115 (zitting 1989-1990)
van 20 september 1990
van de heer E. VAN VAERENBERGH

Vlaams karakter van Vlaams Brabant en Brussel -
Oprichting werkgroep splitsing provincie Brabant

Tijdens de openbare vergadering van 16 november
1989 in verband met het Vlaams karakter van Vlaams
Brabant en Brussel beloofde de geachte Minister aan
wijlen de heer Daan Vervaet dat hij zou overgaan tot
de oprichting van een interne werkgroep voor de con-
crete uitwerking van de splitsing van de provincie Bra-
bant.

Kan de geachte Minister mij meedelen of deze werk-
groep reeds is opgericht ?

Indien dit zo is, hoever staat deze werkgroep met haar
werkzaamheden ?

Indien deze werkgroep nog niet is opgericht, wanneer
zal de geachte Minister een initiatief nemen om deze
werkgroep te installeren ?

Antwoord

Ik kan het geachte lid meedelen dat een interne werk-
groep, die zich met de problematiek van Vlaams Bra-
bant inlaat, in de schoot van de Executieve werd opge-
richt.

Deze werkgroep is reeds verscheidene malen bijeen
geweest, maar heeft nog geen eindconclusie geformu-
leerd.

Vraag nr. 118 (zitting 1989-1990)
van 27 september 1990
van de heer E. VAN VAERENBERGH

Vlaamse Regering - Investeringsfonds voor gemeenten

In de regeringsverklaring van de Vlaamse Regering
werd gesteld dat men dringend diende over te gaan tot
de uitbreiding van het Investeringsfonds voor de ge-
meenten.

De gemeenten hebben er inderdaad alle belang bij te
weten welke hun financiële mogelijkheden zijn om toe-
komstgericht, maar vooral financieel evenwichtig, hun
beleid uit te bouwen.

De Gemeenschapsminister heeft herhaaldelijk ver-
claard dat dit ook zijn betrachting is en heeft een aantal
nitiatieven genomen.

De creatie van het Investeringsfonds was aangekondigd
[oor het jaar 1991.

Iaar de gemeenten er belang bij hebben ook zekerheid
e hebben, zou ik de geachte Minister willen vragen te
jevestigen  dat alle maatregelen zijn getroffen om het
nvesteringsfonds ingang te doen vinden op 1 januari

1991 en geen enkel uitstel te dulden in het belang van
de gemeentelijke autonomie.

Antwoord

Als antwoord op zijn schriftelijke vraag kan ik het
geacht lid bevestigen dat alle maatregelen worden ge-
troffen om het Investeringsfonds ingang te doen vinden
op 1 januari 1991.

Op 3 oktober keurde de Vlaamse Executieve het ont-
werp van decreet betreffende het Investeringsfonds ter
verdelging van de subsidies voor bepaalde onroerende
investeringen die in het Vlaamse Gewest door of op
initiatief van de provincies of de gemeenten worden
gedaan, goed.

Op 15 oktober 1990 werd het ontwerp van decreet
ingediend bij de Vlaamse Raad.

Inmiddels worden de nodige uitvoeringsbesluiten en
omzendbrieven voorbereid om het decreet, in functie
van de beslissing van de Vlaamse Raad, in werking te
doen treden.

In de begroting 1991 is eveneens voorzien dat het de-
creet in werking zal treden op 1 januari 1991.

Vraag nr. 1
van 17 oktober 1990
van de heer F. VERMEIREN

Dienstvrijstelling sportdag - Verenigbaarheid met re-
gels van een goed beheer

Iedere Vlaamse ambtenaar die participeerde aan de
sportdag verkreeg dienstvrijstelling. Een groot aantal
ambtenaren waren nochtans niet geïnformeerd over
deze sportdag.

Graag vernam ik of het verlenen van dienstvrijstelling
in de gegeven omstandigheden niet indruist tegen de
regels van een goed beheer van de openbare dienst,
aangezien het theoretisch heel goed mogelijk was dat
volledige diensten op die dag leegliepen.

Antwoord

De informatie aan de ambtenaren omtrent de sportdag
verliep via twee omzendbrieven, het personeelsblad en
de pers. Gelet op de grote opkomst lijkt mij de infor-
matiedoorstroming eerder geslaagd in vergelijking met
andere gelijkaardige initiatieven in het verleden.

De grote vraag om deelname heeft inderdaad tot ge-
volg gehad dat in het belang van de dienst een aantal
dienstvrijstellingen niet werden verleend.

Indien het geachte lid mij toch een administratie zou
kunnen aanwijzen waar de dienstverlening niet werd
verzekerd zal ik dit onmiddellijk laten onderzoeken.
De appreciatie of een dienstvrijstelling in concreto in
het belang van de dienst kan worden verleend of niet
ligt bij de dienstchef.
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GEMEENSCHAPSMINISTER VAN OPENBARE
WERKENENVERKEER

Vraag nr. 272 (zitting 1989-1990)
van 26 september 1990
van de heer H. CANDRIES

Vliegveld Bierset - Uitbreidingswerken

De centrale overheid, meer bepaald de Minister van
Landsverdediging zou uitbreidingswerken willen uit-
voeren op het Waals regionale vliegveld van Bierset
bij Luik.

Dit wordt blijkbaar verantwoord door de noodzakelij-
ke legering van nieuwe helikopters van het Lichte
Vliegwezen van de Landmacht. Hierop heeft men veel
kritiek omdat samenwerking en integratie tussen Land-
en Luchtmacht in Bierset juist een meer rationeel ge-
bruik van de bestaande infrastructuur mogelijk moet
maken zodat er geen uitbreidingswerken nodig zijn.

Wordt dit soort transactie van de centrale middelen
naar de regionale overheid in overleg besproken ?
Welke houding heeft de Vlaamse Executieve ter zake
genomen ?

Antwoord

Als antwoord op zijn
volgende meedelen.

vraag kan ik het geachte lid het

Ik werd niet officieel in kennis gesteld van de plannen
van de Minister van Landsverdediging tot uitbreidings-
werken op de luchthaven Luik-Bierset met het oog op
een door het geachte lid vermelde legering van het
Lichte Vliegwezen van de Landmacht aldaar. Deze
aangelegenheid maakte tot op heden dus geen voor-
werp van bespreking uit met de Vlaamse Executieve.
Niettemin zal ik over het bestaan van eventuele plan-
nen dienaangaande interpelleren tijdens de eerstvol-
gende Interministeriële Conferentie voor Verkeer en
Infrastructuur.

Niettemin dien ik erop te wijzen dat de luchthaven
Luik-Bierset in wezen een militaire luchthaven is die
alsdusdanig ressorteert onder het Ministerie van
Landsverdediging.

Het gebruik van deze luchthaven door de burgerlijke
luchtvaart wordt toegelaten ingevolge een overeen-
komst gesloten tussen het Ministerie van Landsverde-
diging en het Ministerie van Verkeerswezen in 1956

waarbij werd beslist dat de Regie der Luchtwegen
(RLW) een zone zou inrichten palende aan de militaire
luchthaven voor het aanleggen van de noodwendige
burgerlijke installaties (luchthavenstation, loods voor
brandweer en zakenvliegtuigen, . . .). Het is deze zone,
een tiental hectaren groot, die door de RLW aan de
Waalse Regio zal worden overgedragen in het kader
van de regionalisering.

Vraag nr. 278 (zitting 1989-1990)
van 9 oktober 1990
van de heer J. VALKENIERS

Trammuseum Schepdaal - Exploitatie

Werd er reeds een akkoord afgesloten met het gemeen-
tebestuur van Dilbeek voor het verder exploiteren van
het Trammuseum te Schepdaal-Dilbeek ? Wat behelst
dit akkoord ? Zijn er waarborgen dat de Schepdaalse
gemeenschap er ook wordt bij betrokken ?

Antwoord

Op donderdag 13 september 1990 had op mijn initiatief
een overlegvergadering plaats met het oog op het be-
palen van een nieuwe beheersvorm voor het Trammu-
seum te Schepdaal.

Waren aanwezig op het overleg : de Nationale Maat-
schappij van de Buurtspoorwegen (NMVB), het ge-
meentebestuur van Dilbeek, de Vereniging voor het
Trammuseum, de Vereniging voor Industriële Archeo-
logie, de Vereniging voor Belangstellenden in het
Openbaar Vervoer, de Vereniging voor Vreemdelin-
genverkeer (VVV) van Zuid-West-Brabant, de VVV-
Geuzestreek en de Toeristische Federatie van Brabant.

Waren uitgenodigd, maar niet aanwezig : het provin-
ciebestuur van Brabant, de Heemkundige Kring
Groot-Bijgaarden, de Heemkring Bodegavhe, de Bo-
degemse Culturele Werking, de Geschied- en Oud-
heidkundige Kring Dilbeek.

In deze vergadering werd ook gevraagd de Schepdaalse
gemeenschap te betrekken bij het overleg, wat in de
toekomst zal gebeuren.

Het overleg was een eerste contact om de verschillende
mogelijkheden van de eventuele partners te kennen.

Er werd besloten een beperkte werkgroep samen te
stellen die de nieuwe beheersvorm zal uitwerken tegen
Pasen 1991 (nieuw openingsseizoen Trammuseum).
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B. Vragen waarop werd geantwoord na het verstrijken
van de reglementaire termijn (Regl. art. 74,5)

VICE-VOORZITTER VAN DE VLAAMSE
EXECUTIEVE
GEMEENSCHAPSMINISTER VAN ECONOMIE,
MIDDENSTAND EN ENERGIE

Vraag nr. 66 (zitting 1989-1990)
van 21 september 1990
van de heer J. CUYVERS

Leefmilieu - Invoering van een bypass-micro-oliefilter

Uit de VBO-mededelingen nummer 10, 1990, pagina
759-761 verneem ik dat de introductie van een bypass-
micro-oliefilter voor alle motoren en hydraulische sys-
temen een reeks voordelen oplevert. De internationale
praktijk leert dat de besparingen op de onderhoudskos-
ten zo groot zijn dat de investering in het algemeen
binnen het jaar wordt terug verdiend. Daarnaast wordt
de hoeveelheid afvalolie, die zoals de geachte Minister
wel weet, heel wat milieuproblemen oplevert, in aan-
zienlijke mate beperkt. Deze ontlasting van het leefmi-
lieu gaat gepaard met minder verbruik van schaarse
aardolie en een vermindering van de invoerzijde op
onze betalingsbalans.

Graag verneem ik van de geachte Minister welke maat-
regelen er zijn genomen en tegen welke datum om
motoren- en wagenpark en eventueel de grote hydrau-
lische systemen met deze bypass-micro-oliefilter te
doen uitrusten.

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

Antwoord

De technologie in de sector energie en leefmilieu ver-
toont een zeer snelle evolutie. Verschillende technolo-
gieën en systemen volgen elkaar dan ook in zeer snel
tempo op. Voor verbrandingsmotoren denken wij maar
aan de loodarme benzines, snel gevolgd door de lood-
vrije normale, eurosuper en nu ook loodvrije super
met verhoogd octaangetal. Wat geldt voor de brandstof
geldt ook voor de motoren zelf : verminderd verbruik
en verminderde uitstoot van schadelijke stoffen. Ook
de periferie van de motoren verandert snel : turbola-
ders, meervoudige kleppen, katalysatoren, roetfilters,
enzovoort. Ook alternatieve brandstoffen zijn in de
test- en demonstratiefase.

De meeste van deze technologieën zijn veelbelovend,
maar worden dikwijls voorbijgestoken door nog meer
gevorderde technologieën, zodat het niet steeds ge-
wenst is reglementaire of bevorderende maatregelen
te treffen ten gunste van een bepaalde technologie om
de rijping van andere technologieën niet te verhinde-
ren. Alleen de technologieën die in de eindnaturisatie-
fase verkeren worden daarom gestimuleerd. De kataly-
sator voor benzinemotoren is hiervan een goed voor-

beeld. Nochtans wordt in wetenschappelijke middens
soms aangevoerd dat de promotie van de katalysator
een rem betekent om de motoren zelf milieuvriendelij-
ker te maken.

De katalysator geeft inderdaad geen oplossing voor het
op huidig ogenblik belangrijk geachte COZ-probleem.
Aan het COz-probleem  werd destijds niet zoveel aan-
dacht besteed.

Voor wat de bypass-micro-oliefilter betreft, meen ik
dat :
- voor investeringen in bedrijven, de installatie van

dergelijke bypass-microfilters op hydraulische sys-
temen (bijvoorbeeld heftrucks voor containers) po-
tentieel in aanmerking kan komen voor expansie-
steun op basis van het recentelijk ingevoerde ecolo-
gische criterium, indien onderzoek uitwijst dat deze
technologie inderdaad zo’n efficiënte besparing op
olie en een drastische reductie van de afvalolie, met
zich meebrengt ;

- inzake mogelijke financiële aanmoediging voor de
installatie van dergelijke filters bij het autopark ver-
wijs ik naar de daartoe bevoegde nationale instan-

, ties.

GEMEENSCHAPSMINISTER VAN
RUIMTELIJKE ORDENING EN HUISVESTING

Vraag nr. 221 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer E. VAN VAERENBERGH

AROL-Antwerpen - Uitreiken bouwvergunningen

Recentelijk werd de geachte Minister in de Vlaamse
Raad ondervraagd over de werking van AROL-Ant-
werpen en meer speciaal over de ,,curieuse” wijze
waarop deze dienst de gemeenten in de provincie Ant-
werpen de bevoegdheid ontneemt om over een bouw-
vergunning te beschikken.

De geachte Minister beloofde ter zake een onderzoek.
Is dit onderzoek reeds geschied ? Wat is het resultaat
van dit onderzoek ?

Antwoord

Gevolggevend aan zijn bovengenoemde vraag kan ik
het geachte lid verwijzen naar de antwoorden op de
vragen nummer 220 van 17 september 1990 van me-
vrouw N. Maes en nummer 224 van dezelfde datum
van de heer V. Peuskens, welke handelen over dezelf-
de aangelegenheid (Vr. en Antw., Vl. R., 1990-1991,
Nr. 1, 29 oktober 1990, bladzijde 2 en 4).

Vraag nr. 228 (zitting 1989-1990)
van 20 september 1990
van de heer J. LOONES

Steenstraat Diksmuide-Houthulst - Bescherming

In het najaar 1989 werden de diensten van de geachte
Minister in kennis gesteld van een dossier met zijn
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verzoek tot bescherming van de kasseiweg, Steen-
straat, tussen Esen (Diksmuide) en Klerken (Hout-
hulst).

Dit verzoek werd dringend genoemd omdat in op-
dracht van het Diksmuidse stadsbestuur in datzelfde
najaar een gedeelte van de Steenstraat (660 meter)
werd geasfalteerd.. Bedoeling van het verzoek is dat
de rest van deze unieke Vlaamse kasseiweg van verdere
vernietiging kan gespaard blijven.

De Steenstraat is inderdaad in veel opzichten een his-
torisch monument.

De weg heeft een grote geschiedkundige waarde : de
Steenstraat is het enige overgebleven stuk van de oude
heirweg Cassel (Frans-Vlaanderen)-Brugge.

De weg is geen verbinding tussen twee dorpskommen,
maar enkel tussen 2 hoofdwegen. Er is dan ook geen
sprake van intensief verkeer, enkel van sporadisch
landbouwgebruik.

De wegbermen vormen een rijk en ongeschonden bio-
toop voor fauna en flora. In het kader van een vooruit-
strevend wegbermbeheer lijkt het aangewezen die na-
tuurlijke rijkdom te bewaren.

Aan weerszijden van de weg staan enkele monumenta-
le hoeven die de landschappelijke waarde van het ge-
heel aanzienlijk verhogen. De kasseien zijn zeer ge-
schikt voor wielerwedstrijden en voor wielertoeristen.
Sport en romantiek maken evenzeer deel uit van dit

’leven . . .

Na ontvangst van het dossier werd meegedeeld dat de
administratie van de geachte Minister, met een onder-
zoek ter zake werd gelast.

Mag ik ongeveer een jaar na de start van het dossier
van de geachte Minister vernemen wat de stand van
zaken van het onderzoek is ?

Antwoord

Als antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid
meedelen dat het Bestuur voor Monumenten en Land-
schappen het dossier met betrekking tot de eventuele
rangschikking als landschap van de Steenstraat te Diks-
muide  heeft onderzocht en daarover het voorafgaand
advies van de Koninklijke Commissie voor Monumen-
ten en Landschappen heeft ingewonnen. Deze Com-
missie heeft een gunstig advies uitgebracht. Een voor-
stel tot rangschikking wordt uitgewerkt.

Vraag nr. 230 (zitting 1989-1990)
van 21 september 1990
van de heer J. CUYVERS

Leefmilieu - Invoering van een bypass-micro-oliefilter

Uit de VBO-mededelingen nummer 10, 1990, pagina
759-761 verneem ik dat de introductie van een bypass-
micro-oliefilter voor alle motoren en hydraulische sys-
temen een reeks voordelen oplevert. De internationale
praktijk leert dat de besparingen op de onderhoudskos-
ten zo groot zijn dat de investering in het algemeen

binnen het jaar wordt terug verdiend. Daarnaast wordt
de hoeveelheid afvalolie, die zoals de geachte Minister
wel weet, heel wat milieuprobhqnen  oplevert, in aan-
zienlijke mate beperkt. Deze ontlasting van het leefmi-
lieu gaat gepaard met minder verbruik van schaarse
aardolie en een vermindering van de invoerzijde op
onze betalingsbalans.

Graag verneem ik van de geachte- Minister welke maat-
regelen er zijn genomen en tegen welke datum om
motoren- en wagenpark en eventueel de grote hydrau-
lische systemen met deze bypass-micro-oliefilter te
doen uitrusten.

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

Antwoord

Als antwoord op zijn bovengenoemde vraag kan ik het
geachte lid meedelen dat de problematiek inzake een
bypass-micro-oliefilter op motoren- en wagenpark en
eventueel op hydraulische systemen, ressorteert onder
de bevoegdheid van mijn collega, de heer N. De Bat-
selier, Vice-Voorzitter van de Vlaamse Executieve,
Gemeenschapsminister van Economie, Middenstand
en Energie.

GEMEENSCHAPSMINISTER VAN
WELZIJN EN GEZIN

Vraag nr. 75 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer P. VANGANSBEKE

Volwassen mentaal gehandicapten -
zen voor niet-werkenden

Opvang in tehui-

De problematiek van de opvang van volwassen mentaal
gehandicapten in tehuizen voor niet-werkenden is de
geachte Minister bekend. Voornamelijk in de provincie
Oost-Vlaanderen stellen zich problemen met betrek-
king tot de opvangmogelijkheden en zien sommige in-
stellingen zich voor de onmogelijkheid geplaatst om de
mentaal gehandicapten die meer dan 21 jaar zijn uit
een internaat te laten doorstromen naar een tehuis.

Graag vernam ik van de geachte Minister :

1. de evolutie, voor gans Vlaanderen en per provincie,
van het aantal ,,bedden” in tehuizen voor niet-
werkenden (erkenning en werkelijke bezetting)
voor de jaren 1978 tot en met 1989 ;

2. het aantal bedden daarbij dat afkomstig is van een
reconversie van internaatsbedden ;

3. de voorziene programmatie per provincie ;

4. de maatregelen die de geachte Minister mogelijk
acht om op korte en lange termijn te komen tot
voldoende en regionaal gespreide opvangmogelijk-
heden voor volwassen mentaal gehandicapten in in-
stellingsverband en daarbuiten.
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Antwoord

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

Gezien de uitgebreidheid van de gevraagde statistische
gegevens (evolutie der erkende en bezette bedden voor
niet-werkende volwassenen, vanaf 1978 tot 1989, voor
geheel Vlaanderen en per provincie), werden deze, in
tabelvorm, rechtstreeks aan het geachte lid bezorgd.

Gelet op de beschikbare gegevens, is het onmogelijk
precieze details te verstrekken inzake de aantallen van
reconversie afkomstige plaatsen. Ter vergelijking
wordt evenwel in volgend schema de evolutie van de
afbouw der erkende internaatsplaatsen, respectievelijk
van de uitbreiding der erkende plaatsen voor niet-
werkenden, voorgesteld.

Erkende plaatsen Internaten Tehuizen voor
niet-werkenden

3 1/12/1979 9.538 1.784
31/12/1980 9.386 (- 152) 2.088 (+ 304)
31/12/1981 8.972 (- 414) 2.509 (+ 421)
31/12/1982 8.062 (- 910) 2.819 (+ 310)
31/12/1983 7.887 (- 175) 3.104 (+ 285)
31/12/1984 7.407 (- 480) 3.456 (+ 352)
31/12/1985 7.176 (- 231) 3.738 (+ 282)
31/12/1986 6.630 (- 546) 4.148 (+ 410)
31/12/1987 6.449 (- 181) 4.440 (+ 292)
31/12/1988 6.186 (- 263) 4.688 (+ 248)
31/12/1989 5.926 (- 260) 4.923 (+ 235)

Totaal - 3.612 + 3139

Algemeen kan hieruit worden afgeleid dat de afge-
bouwde internaatsplaatsen grotendeels naar residen-
tiële voorzieningen voor volwassenen zijn gereconver-
teerd.

Krachtens het koninklijk besluit van 12 december 1979
dat de programmatie vaststelt is het streefcijfer van het
aantal plaatsen voor minder- en meerderjarigen in in-
ternaten en semi-internaten op 3,l  per duizend inwo-
ners vastgesteld. Dit cijfer dient vermeerderd met de
behoeften aan plaatsen voor volwassen ernstig mentaal
gehandicapten, die voorlopig op 0,3 per duizend zijn
geraamd.

Op korte termijn werden kredieten vrijgemaakt die
toelaten in 1989, 1990 en 1991 1.100 bijkomende plaat-
sen toe te wijzen aan nieuwe initiatieven of aan de
uitbreiding van bestaande initiatieven voor volwassen
mentaal gehandicapten.

Op 30 september 1990 werden reeds 353 plaatsen er-
kend. Daarbij werden 278 plaatsen voorbehouden aan
volwassen mentaal gehandicapten (142 aan residentië-
len en 136 aan niet-residentiëlen). Tevens werden tus-
sen 1 januari 1990 en 30 september 1990 138 plaatsen
gereconverteerd. Daarvan werden er 120 omgescha-
keld ten gunste van nieuwe opvangmogelijkheden voor
volwassen mentaal gehandicapten (100 residentiële en
20 niet-residentiële).

Wat de opvang voor volwassen mentaal gehandicapten
buiten het instellingsverband betreft, zullen voor 1995

binnen het kader van het begeleid wonen voor volwas-
sen licht mentaal gehandicapten 605 plaatsen worden
voorzien gespreid over Vlaanderen. Voor de meerder-
jarige mentaal gehandicapten die nog bij hun eigen
ouders verblijven, werd tevens per provincie een thuis-
begeleidsingsnet erkend.

Vraag nr. 76 (zitting 1989-1990)
van 20 september 1990
van de heer E. VAN VAERENBERGH

Wijziging gemeentewet - Eenvormigheid met OCMW
wetgeving

Reeds sinds 1 oktober 1985 oefent de Vice-gouverneur
van Brabant, zonder dat hij hiervoor over personeel
beschikt, het administratief toezicht uit op de gemeen-
ten van Vlaams Brabant.

Deze wijziging van de gemeentewet heeft echter nooit
een logisch uitvloeisel gekregen naar andere wetgeving
toe, zoals de organieke wet op de OCMW’s.

Dit betekent bijvoorbeeld dat rechtshandelingen van
een gemeentebestuur de goedkeuring van de Vice-gou-
verneur van Brabant nodig hebben om uitwerking te
krijgen, waar dezelfde rechtshandelingen van het
OCMW (na eventueel overleg OCMW-gemeente, ad-
vies-goedkeuring college van burgemeester en schepe-
nen ; advies-goedkeuring gemeenteraad) van diezelfde
gemeente de goedkeuring van de Gouverneur van Bra-
bant moeten ontvangen.

Daarenboven stelt artikel 42 van de OCMW-wet (wet
van 8 juli 1976 - Belgisch Staatsblad van 5 augustus
1976, bladzijde 9.897) het beginsel van hetzelfde admi-
nistratief en geldelijk statuut van het personeel van de
beide besturen.

De situatie wordt daarenboven nog gekker wanneer
men vaststelt dat dezelfde Gouverneur van Brabant
sedert 20 juli 1989 een aantal voogdijtaken niet meer
uitoefent voor de Waalse gemeenten van Brabant. In-
derdaad heeft het zogeheten decreet-Cools voor het
Waals Gewest deze voogdijtaken overgedragen aan de
bestendige deputatie.

Nog knotsgekker wordt deze situatie in het kader van
de gemeenschapsvorming van dit land : welzijn is een
Vlaamse gemeenschapsmaterie en de voogdij wordt
uitgeoefend door een (Franstalig) gouverneur.

Ook de Vlaamsbrabantse gemeenten en OCMW’s heb-
ben recht op eenvoudige en klare structuren.

Meent de geachte Minister niet dat hij ter zake een
initiatief dient te nemen om eenvormigheid te betrach-
ten ?

Antwoord

Als antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte
lid eraan te herinneren dat (de organisatie van) het
administratief toezicht op de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn deel uitmaakt van de regelen
tot inrichting van die openbare centra, waarvoor de
nationale overheid bevoegd is gebleven.
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Daar waar in het decreet van 7 juni 1989, dat de orga-
nisatie alsook de uitoefening van het administratief
toezicht op de gemeenten van het Vlaamse Gewest
regelt, uitdrukkelijk is voorzien in artikel 29 dat de
aan de Provinciegouverneur opgedragen bevoegdhe-
den ten overstaan van de in het Nederlands taalgebied
gelegen gemeenten van de provincie Brabant door de
Executieve kunnen worden opgedragen aan de Vice-
gouverneur van Brabant - hetgeen effectief gebeurd
is bij besluit van de Vlaamse Executieve van 12 juli
1989 - is dergelijke mogelijkheid van opdracht van
bevoegdheden inzake administratief toezicht aan de
Vice-gouverneur van Brabant, voor wat de OCMW
van diezelfde gemeenten betreft, momenteel niet gere-
geld in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende
de OCMW’s.

Het gebrek aan eenvormigheid in de procedures van
het administratief toezicht op de lokale besturen in het
Nederlands taalgebied van de provincie Brabant is mij
niet ontgaan. Ik deed dan ook reeds de nodige stappen
bij mevrouw de Staatssecretaris voor Leefmilieu en
Maatschappelijke Emancipatie teneinde dat gebrek te
verhelpen en bezorgde haar in 1989 ter zake een con-
creet tekstvoorstel.

GEMEENSCHAPSMINISTER VAN
TEWERKSTELLING

Vraag nr. 45 (zitting 1989-1990)
van 21 september 1990
van de heer J. CUYVERS

Leefmilieu - Invoering van een bypass-micro-oliefilter

Uit de VBO-mededelingen nummer 10, 1990, pagina
759-761 verneem ik dat de introductie van een bypass-
micro-oliefilter voor alle motoren en hydraulische sys-
temen een reeks voordelen oplevert. De internationale
praktijk leert dat de besparingen op de onderhoudskos-
ten zo groot zijn dat de investering in het algemeen
binnen het jaar wordt terug verdiend. Daarnaast wordt
de hoeveelheid afvalolie, die zoals u wel weet, heel
wat milieuproblemen oplevert, in aanzienlijke mate be-
perkt. Deze ontlasting van het leefmilieu gaat gepaard
met minder verbruik van schaarse aardolie en een ver-
mindering van de invoerzijde op onze betalingsbalans.

Graag verneem ik van de geachte Minister welke maat-
regelen er zijn genomen en tegen welke datum om
motoren- en wagenpark en eventueel de grote hydrau-
lische systemen met deze bypass-micro-oliefilter te
doen uitrusten.

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

Antwoord

Als antwoord op zijn vraag deel ik het geachte lid mee
dat de door hem gestelde problematiek niet tot mijn
bevoegdheid behoort.

Vraag nr. 46 (zitting 1989-1990)
van 21 september 1990
van de heer P. BREYNE

Europees Sociaal Fonds - VDAB-projecten

Het Geïntegreerd Actieprogramma voor de Westhoek
voorziet een aantal tussenkomsten van de Europese
structuurfondsen in het kader van een globaal ontwik-
kelingsplan. Meer bepaald kan onder bepaalde voor-
waarden op het Europees Sociaal Fonds (ESF) een
beroep worden gedaan voor medefinanciering van jaar-
lijks vastgestelde opleidingsprogramma’s van onder
meer de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
(VDAB).

Naar verluidt was door het ESF voor 1990 een opera-
tioneel programma op vraag van de VDAB goedge-
keurd met een voorziene ESF-bijstand van ongeveer
48 miljoen frank. Op basis van de effectief ingediende
dossiers zou de gevraagde steun uiteindelijk slechts
ongeveer 40 miljoen frank bedragen.

Graag had ik van de geachte Gemeenschapsminister
vernomen welke de redenen zijn die ertoe hebben ge-
leid dat klaarblijkelijk slechts ongeveer 80 ten honderd
van de toegezegde Europese ondersteuning effectief
zal worden aangewend.

Antwoord

Als antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid
bevestigen dat van de voorziene ESF-bijstand van
48.730 .OOO frank voor VDAB-opleidingsprogramma’s
in de Westhoek in 1990 effectief 40.734.519 frank (zie
tabel) zal worden aangewend.

Het verschil kan worden verklaard door de volgende
factoren.

A. Maatregel 1 : Industriële expansie en ontwikkeling
van de KMO-sector.

- In het operationeel programma waren de scha-
kelopleidingen volledig opgenomen onder de
genoemde maatregel voor 9 miljoen frank.
Door de Commissie werden deze opleidingen
in eerste instantie verwezen naar doelstellingen
3 en 4. Uiteindelijk werden 2 finaliteiten binnen
de schakelopleidingen toch aanvaard, namelijk
de opleiding retoucheuse-verkoopster (voor 1,3
miljoen frank) en de opleiding schoonmaak-
technieken (voor 3,6  miljoen frank). Deze laat-
ste opleiding diende echter naar maatregel 2 te
worden verschoven (zie tabel). Hierdoor wordt
reeds het niet volledig kunnen opvragen van
middelen in maatregel 1 ten belope van 4,l
miljoen frank verklaard.

- Bij het opstellen van het operationeel program-
ma werd gehoopt om nog in 1990 te kunnen
starten met opleidingen in het nieuwe oplei-
dingscentrum in Ieper. Dit bleek uiteindelijk
niet haalbaar, zodat het effect van de bijkomen-
de opleidingen in de metaalsector pas in 1991
uitwerking heeft. Er zal worden gepoogd om
met de Europese Commissie een akkoord te
bereiken over de overheveling van niet gebruik-
te middelen van 1990 naar 1991.
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B.

C.

D.

E.

Maatregel 2 : Ontwikkeling van de dienstensector.

Deze maatregel werd volledig benut.

Maatregel 3 : Ontwikkeling van de toeristische in-
dustrie.

Deze maatregel werd praktisch volledig opgevuld.

Maatregel 4 : Ontwikkeling van de land- en tuin-
bouw.

Deze maatregel werd reeds eerder met de maxima-
le 15 ten honderd afgebouwd ten voordele van
maatregel 2. De overblijvende middelen werden
maximaal door de VDAB opgevuld via de oplei-
ding koeltechnieken.

Maatregel 5 : Arbeidsplaatspremies KMO’s.

Deze maatregel werd volledig opgevuld.

Rekening houdend met het voorgaande kan worden
gesteld dat de VDAB maximaal beroep heeft gedaan
op de Europese steun binnen de toegelaten mogelijk-
heden van het operationeel programma van de West-
hoek voor 1990. De niet benutte middelen voor 1990
kunnen daarenboven mits akkoord van de Europese
Commissie worden overgeheveld naar 1991.

TABEL : ESF Westhoek 1990 - Individuele projecten

Aard van de
opleiding

Plaats Kosten Gevraagd Voorzien
(45 ten in OP

honderd)

Maatregel 1 : Industriële expansie en ontwikkeling van KMO’s
Bouw Metselaar Ieper 16.021.005 7.209.452

Nieuwpoort

Metaal Lasser Veurne 7.042.200 3.168.990

Confectie Stikster Ieper 11.443575 5.149.609

Schakelop- Retoucheu-Veurne 2.888.224 1.299.701
leiding se -

verkoop-
ster

Artikel
105

Natuur- Ieper 1.197.902 539.056
steenbe-
werker

Menger Diksmuide 934.344 430.455
van synthe-
tische ga-
rens

Totaal 39.527.250 17.787.263 25.688.000

Maatregel 2 : Ontwikkeling van de dienstensector

Bedienden Talense- Diksmuide 11.052.735 4.973.731
cretariaat
kantoorau-
tomatisatie
talen + Ieper
verkoop-
ster

Schakelop- Professio- Ieper
leiding nele

schoon- Veurne
maaktech-
nieken

8.104.848 3.647.182

InformaticaInitiatie Ieper 3.836.000 1.726.200
InformaticaDiksmuide

Totaal 22.993.583 10.347.113 9.410.000

Aard van de
opleiding

Plaats Kosten Gevraagd Voorzien
(45 ten in OP

honderd)

Maatregel 3 : Toerisme
Horeca Hulpkok I e p e r

Kelner Veurne
13.719.261 6.173.667

Totaal 13.719.261 6.173.667 6.332.000

Maatregel 4 : Land- en tuinbouw

Artikel 105 Koeltech- Poperinge 3.127.424 1.407.341
nieken Ieper

Totaal 3.127.424 1.407.341 2.281.000

Maatregel 5 : Arbeidsplaatspremies KMO’s

IBO IBO Westhoek 11.286.000 5.019.135

Totaal 11.286.000 5.019.135 5.019.000

Algemeen
totaal 90.653.518  40.734.519 48.730.000

GEMEENSCHAPSMINISTER VAN LEEFMILIEU,
NATUURBEHOUD EN LANDINRICHTING

Vraag nr. 373 (zitting 1989-1990)
van 27 augustus 1990
van de heer V. PEUSKENS

Oplossing van de vervuiling in de gemeente Reppel  -
Gebruik van de fixatietechniek

In verband met de vervuiling door Vieille Montagne
- Overpelt in de gemeente Reppel  (Bocholt) zegt de
geachte Minister in een interview met een dagblad dat
de vervuiling te Reppel  zal worden opgelost door fixa-
tie, meer bepaald door een soort diepvriestechniek.

Kan de geachte Minister mij meedelen : ’

1. wat deze techniek precies inhoudt ;

2. of deze techniek voldoende garanties biedt voor de
toekomst, met andere woorden of er na verloop van
tijd toch niet nog andere technieken moeten worden
aangewend ;

3. of voor hetzelfde bedrag (in het interview spreekt
de Minister over 500 tot 600 miljoen frank) de ver-
vuilde grond kan worden afgegraven ;

4. of de firma die de vervuiling heeft veroorzaakt mee
zal opdraaien voor de kosten van hogervermelde
oplossing ?

Antwoord

Als antwoord op de vragen in verband met de vervui-
ling van de terreinen in de gemeente Reppel  (Bocholt)
kan ik het geachte lid meedelen wat volgt.

1. Het bevriezingsprocédé toegepast op gronden is een
techniek die wordt gebruikt in de burgerlijke bouw-
kunde voor het verwezenlijken van waterdichte en
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voldoende weerstand biedende wanden die in de
diepte worden doorgetrokken tot een weinig door-
latende laag wordt bereikt. Het bevriezen kan in
principe tot onbeperkte diepte en bij alle bodem-
doorlatendheidscoëfficiënten worden aangewend
wat belangrijke voordelen biedt ten opzichte van
bijvoorbeeld de traditionele werkwijze met dam-
planken.

Om een terrein te bevriezen worden gaten geboord
waarin een net van pijpen wordt aangebracht. In de
pijpen laat men een vloeistof op zeer lage tempera-
tuur circuleren, welke de omheen de pijpen gelegen
grond geleidelijk afkoelt en bevriest.

Zodoende worden omheen de pijpen bevroren cilin-
ders gevormd waarvan de diameter met verloop van
tijd geleidelijk toeneemt. Als vloeistof kan gebruik
worden gemaakt van CaC12  (- 20” C), vloeibare
ammoniak (- 26” C) of vloeibaar koolstofdioxide
(- 55” C).

De nodige tijd om een bevroren wand te krijgen
van voldoende dikte om aan water- en gronddruk-
ken te weerstaan en welke voldoende waterdicht is,
bedraagt meestal meerdere maanden. Hierin ligt
een belangrijk nadeel van het bevriezingsprocédé.

2. Bevriezingstechnieken worden toegepast voor con-
structiedoeleinden en hebben bijgevolg een belang
bij werken van tijdelijke aard. Om deze reden werd
het bevriezingsprocédé in het saneringsonderzoek
uitgevoerd door Belgroma NV niet als een valabel
saneringsalternatief in beschouwing genomen.

3. De kostprijs van de afgraaftechnieken die in hoger-
vermelde studie werden geëvalueerd varieert tussen
de 800 à 900 miljoen frank.

4. Via ingebrekestelling van het voormalig bedrijf wer-
den de juridische procedures ingeleid voor terugvor-
dering van de kosten die door OVAM worden ge-
maakt voor sanering van het betrokken terrein.

Vraag nr. 384 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer J. CUYVERS

Vlaamse waterlopen - Vermijden van schade aan visbe-
stand

Heel wat van onze bedrijven betrekken grote hoeveel-
heden water uit onze rivieren en kanalen. Samen met
het water worden echter ook allerlei levende organis-
men, voor zover aanwezig natuurlijk, meegezogen. Ik
denk hierbij aan allerlei vissoorten, zoetwatergarnalen,
rivierkreeften enzovoort. Deze worden praktisch alle-
maal vernietigd.

Vorig jaar onderzocht de Visserijdienst van de Admi-
nistratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu
(AROL) in samenwerking met de milieucel van de
VVHV de situatie aan de elektricjteitscentrale te
Genk-Langerlo. Uit het onderzoek bleek dat er door
het betrekken van water uit het Albertkanaal per jaar
zo’n 40.000 vissen en 2.000 rivierkreeften werden ge-
dood.

. Hoewel het met het visbestand in onze Vlaamse water-

.

lopen pover is gesteld, worden er jaarlijks grote hoe-
veelheden vissen en andere waterbewoners uitgescha-
keld door het onzorgvuldig betrekken van water door
bedrijven.

In feite is deze slachting niet nodig. Er bestaan diverse
visweringssystemen waarbij dieren worden afgeweerd
of afgeschrikt. In Nederland zijn ten andere de elektri-
citeitscentrales verplicht een dergelijk systeem te instal-
leren.

Kan de geachte Minister mij antwoorden op de volgen-
de vragen ?

1. Beschikt de geachte Minister over een inventaris
van de bedrijven die water betrekken uit onze rivie-
ren en kanalen ?

2. Heeft de geachte Minister bepaalde bedrijven ver-
plicht een visweringssysteem aan hun wateropvang
te plaatsen en zo ja, welke ? Met welke resultaten ?
Zo neen, waarom niet ?

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen
over de problematiek van de schade aan het visbestand
door onzorgvuldig betrekken van water uit rivieren
door bedrijven.

1. Er bestaat bij AROL geen inventarisatie van de
bedrijven die water betrekken uit onze rivieren en
kanalen. Toelating tot watertapping is afhankelijk
van een vergunning uitgereikt door de beheerders
van de waterlopen, hetzij het Ministerie van Open-
bare Werken, hetzij het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap (Algemene Technische Diensten),
hetzij de provincie of de gemeente.

2 Het is ons niet bekend of de vergunningsverlenende
instanties de bedrijven verplichten om viswerings-
systemen aan de wateropvang te plaatsen. Eerder
zorgen grote bedrijven er zelf voor zo weinig moge-
lijk vis, andere organismen en afval binnen te krij-
gen bij het onttrekken van water.

In sommige gevallen blijkt zo’n scherm (elektrisch,
met luchtbellen of een reeks roosters) efficiënt te
zijn, in andere weer niet.

Vanuit dit kabinet werd nog geen initiatief genomen
om visweringssystemen te verplichten. Naar aanlei-
ding van de resultaten van een studie die momenteel
aangaande deze problematiek loopt in de EBES-
centrale te Langemark - overigens op initiatief van
deze maatschappij - zal worden beslist of aanvul-
lende maatregelen nodig zijn of niet.

GEMEENSCHAPSMINISTER VAN CULTUUR

Vraag nr. 94 (zitting 1989-1990)
van 31 juli 1990
van de heer G. CARDOEN

BRT-generiek - José Happart

In de generiek voorafgaand aan het BRT-nieuws krijgt
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de kijker elke dag de heer José Happart  in beeld. Ik
hoef de geachte Minister niet te zeggen dat vooral naar
aanleiding van zijn jongste verklaringen, waarbij zowel
het Staatshoofd als de Vlaamse Gemeenschap geregeld
worden aangevallen, dit beeld bijzonder storend is voor
de Vlaamse kijker. Deze laatste heeft als betaler van
het Kijk- en Luistergeld recht op beter.

Daarom volgende vragen aan de geachte Minister.

1.

2.

Vindt hij het verantwoord dat in een BRT-generiek
een Vlaams hatend persoon als Happart  in beeld
wordt gebracht ?

Kan in overleg met de BRT-instanties niet worden
gezocht naar maatregelen ter zake ? Zo neen, waar-
om niet ?

Antwoord

Als antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid de
hiernavolgende verantwoording, verstrekt door de Bel-
gische Radio en Televisie, Omroep van de Vlaamse
Gemeenschap (BRT) meedelen.

,,De generiek van het BRT-journaal is een compilatie
van belangrijke binnen- en buitenlandse nieuwsfeiten
die zich hebben afgespeeld in de jongste 30 jaar.

De kwestie Happart  heeft de jongste jaren een soms
aanzienlijke rol gespeeld in de Belgische politiek.

Het betreft hier dus een feitelijk
van voorkeur of afkeuring”.

gegeven, geen uiting

Ik kan mij volledig aansluiten bij de argumentatie van
de BRT en acht het derhalve overbodig dat in dit
verband maatregelen zouden worden getroffen, temeer
daar dit zou neerkomen op een vorm van ongeoorloof-
de censuur door de overheid.

Tevens verwijs ik naar het antwoord dat ik het geachte
lid reeds rechtstreeks heb verstrekt en dat - zoals zijn
vraag - uitvoerig in de pers werd belicht . Daarin ver-
wijs ik naar de autonomie van de BRT in haar pro-
grammabeleid en naar de journalistieke vrijheid die
niet in het gedrang mag worden gebracht door enig
optreden van de voogdij-overheid, alleszins naar mijn
bescheiden mening.

GEMEENSCHAPSMINISTER VAN ONDERWIJS 3. Hoeveel studiebeurzen wachten nog op uitbeta-

Vraag nr. 214 (zitting 1989-1990)
van 12 juli 1990
van de heer F. DEWINTER

Les over mensenrechten, racisme en geschiedenis in het
lager onderwijs - Planning

In het eerste rapport van Koninklijk Commissaris Pau-
la D’Hondt wordt een voorstel gelanceerd (KCM 56)
waarin wordt gesteld dat elk jaar in het lager onderwijs
QJO) een les Över mensenrechten
denis van de immigratie dient te

racisme en geschie-
worden gegeven.

Kan de geachte Minister mij meedelen in hoeverre er
reeds aan dit voorstel tegemoet werd gekomen ? Be-
staan er plannen om dit voorstel in de toekomst tot
uitvoering te brengen ? Wat zal de leerinhoud zijn van
dergelijke les ?

Antwoord

De vakken die in het lager onderwijs worden onderwe-
zen zijn vermeld in artikel 50 van de op 20 augustus
1957 gecoördineerde wetten op het lager onderwijs.

Het komt elke inrichtende macht toe te bepalen hoe
de inhoud van een les zal zijn, conform het eigen op-
voedingsproject.

Dergelijke les kan worden ingeschakeld in de lessen-
reeks geschiedenis, godsdienst of zedenleer, wereldo-
riëntatie. Deze les kan ook worden gegeven ter gele-
genheid van een feest of op een dag voor mundiale
vorming, een actie van Amnesty International. Op de-
zelfde wijze kunnen andere belangrijke thema’s als ge-
schiedenis van de Vlaamse Beweging, gezondheidsop-
voeding, Europa enzovoort worden geïntegreerd in het
vakkenpakket.

Ik ben ervan overtuigd dat al heel veel scholen lessen
over mensenrechten en racisme inschakelen, bijvoor-
beeld in het kader van een project over de rechten van
het kind of bij de bespreking van de evolutie van de
plaats van het kind in de maatschappij door de eeuwen
heen. Ik vertrouw erop dat de leraars, directies, inspec-
ties en inrichtende machten dit doen op maatschappe-
lijk en pedagogisch verantwoorde wijze.

Vraag nr. 225 (zitting 1989-1990)
van 9 augustus 1990
van mevrouw N. MAES

Onderwijs - Studiebeurzen

Kan de geachte Minister mij het volgende meedelen ?

1. Hoeveel studiebeurzen werden er aangevraagd voor
het secundair, het HOKT (Hoger Onderwijs Korte
Type), het HOLT (Hoger Onderwijs Lange Type),
en het universitair onderwijs voor het schooljaar
1989-1990 ?

2. Hoeveel studiebeurzen werden er per niveau reeds
uitbetaald ?

ling ? Waarom werden zij nog niet uitbetaald ?

Antwoord

In de hiernavolgende tabellen vindt het geachte lid de
gevraagde informatie betreffende het aantal aange-
vraagde, uitgekeerde, afgewezen en nog af te handelen
dossiers. Wat betreft de nog af te handelen dossiers
dient te worden opmerkt dat het hier gaat om onvolle-
dige dossiers waarvoor de ontbrekende informatie door
de Dienst voor Studietoelagen werd opgevraagd bij de
aanvragers, doch nog niet op de Dienst is toegekomen.
Het is evenwel niet mogelijk om voor het hoger onder-
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wijs het aantal onvolledige dossiers afzonderlijk voor
het HOKT, HOLT en het universitair onderwijs op te
geven.

School- en academiejaar 1989-1990

Soort Aantal Aantal Aantal A a n t a l  Onvolledi-
onderwijs ingediende afgehan- toeken- afwijzin- ge dossiers

dossiers delde ningen gen (nog niet
afgehan-

deld)

Secundair
HOKT
HOLT
universi-
tair

165.106 159.666 125.664 34.002 5.440
36.871 36.871 27.307 9.564

896 + 996 896 687 209 996

15.413 15.413 ll.758 3.655

Totaal 219.282 212.846 165.416 47.430 6.436

Vraag nr. 236 (zitting 1989-1990)
van 6 september 1990
van de heer M. CAPOEN

Oefenscholen - Statuut personeel

Vanaf het schooljaar 1989-1990 werden de middelbare
oefenscholen - verbonden aan de middelbare nor-
maalscholen - afgeschaft. Voor de lagere oefenscho-
len wordt een identieke operatie verwacht.

In deze oefenscholen zijn leerkrachten benoemd in een
selectieambt met een specifieke wedde die aan dit ambt
verbonden is. Door allerlei omstandigheden zijn in de-
ze oefenscholen ook leerkrachten werkzaam die vast-
benoemd zijn in een wervingsambt en tijdelijk gereaf-
fecteerd zijn aan een oefenschool.

In het belang van de opleiding van leerkrachten in de
normaalschool is het onmisbaar dat de leerkrachten
bekleed met het selectieambt en de tijdelijk gereaffec-
teerde leerkrachten bekleed met het wervingsambt de
bijzondere taken verder blijven uitoefenen (geven van
demonstratielessen, didactisch begeleiden van oefen-
en stagelessen, corrigeren van lesvoorbereidingen van
aspirant-leerkrachten, besprekingen met leerkrachten
van de normaalschool).

Ik zou graag aan de geachte Minister enkele vragen
willen stellen over de weerslag van de afschaffing van
de oefenscholen op de pecuniaire toestand van de leer-
krachten die fungeren in de nu als oefenschool gebruik-
te

1.

2.

3.

scholen.

Behouden alle leerkrachten benoemd in het selec-
tieambt hun specifieke wedde ?

Behouden de leerkrachten die zijn benoemd in een
selectieambt en fungeren in een school die door de
afschaffing van bepaalde normaalscholen niet meer
als oefenschool wordt gebruikt verder hun specifie-
ke wedde ?

Hoe zullen de leerkrachten die zijn benoemd in een
wervingsambt en tijdelijk zijn gereaffecteerd in een
als oefenschool gebruikte school worden vergoed ?
Globaal, per demonstratie-, oefen- of stageles  ?

Ontvangen niet vastbenoemde, tijdelijk aangestelde
leerkrachten in een als oefenschool gebruikte school
een bijzondere vergoeding ?

Is er een bijzondere wedde of vergoeding voorzien
voor de instellingshoofden van een school die als
oefenschool wordt gebruikt ?

Kunnen personeelsleden benoemd in een selec-
tieambt en fungerend in een afgeschafte oefen-
school muteren naar een andere school waarin al-
leen wervingsambten zijn voorzien ?

In sommige scholen die als oefenschool worden ge-
bruikt zijn er betrekkingen vacant, die evenwel nog
niet vacant werden verklaard. Wanneer zullen deze
betrekkingen effectief vacant worden verklaard ?
Hebben bij een eventuele vacantverklaring, leer-
krachten die vastbenoemd zijn in een wervingsambt
en die al vele jaren als tijdelijk gereaffecteerden in
een oefenschool fungeren voorrang bij een muta-
tie ?

Antwoord

Als antwoord op zijn vraag deel ik het geachte lid het
volgende mee.

Vragen 1 en 2.

a.

b.

Op grond van de bepalingen van artikel 4 van het
besluit van de Vlaamse Executieve (BVE) van 5
juni 1989 tot vaststelling en indeling van de ambten
van de leden van het bestuurs- en onderwijzend
personeel van de instellingen voor secundair onder-
wijs met volledig leerplan, met uitzondering van het
aanvullend secundair beroepsonderwijs en het bui-
tengewoon secundair onderwijs, worden de perso-
neelsleden-titularissen van het selectieambt van le-
raar algemene vakken en van leraar bijzondere vak-
ken aan een middelbare oefenschool in het secun-
dair onderwijs van de lagere graad die op 31 augus-
tus 1989 hetzij stagedoend, hetzij vastbenoemd, het-
zij vastbenoemd en als dusdanig erkend, waar deze
erkenning vereist is, hetzij gelijkgesteld waren met
de vastbenoemde of definitief erkende personeelsle-
den, geacht zich in het nieuwe ambt (wervingsambt
van leraar) in dezelfde administratieve toestand te
bevinden als op dezelfde datum in het vervangen
selectieambt. Zij behouden het voordeel van de
weddeschaal verbonden aan het door hen op 31
augustus 1989 uitgeoefende selectieambt. Zij blijven
ertoe gehouden verder de verplichtingen na te ko-
men verbonden aan dit selectieambt.

Een gelijkaardige regeling is voorzien voor de titu-
larissen van de selectieambten van onderwijzer aan
een lagere oefenschool, van kleuteronderwijzeres
aan een oefenschool van kleuteronderwijzeressen
of van bijzondere leermeester bijzondere vakken
aan een lagere oefenschool (zie artikel 4 van het
besluit van de Vlaamse Executieve van 27 juni 1990
tot vaststelling en rangschikking van de ambten in
het gewoon kleuter-, lager en basisonderwijs).

Vragen 3, 4 en 5.

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk be-
sluit van 13 januari 1965 houdende toekenning van
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toelagen aan het bestuurs- en onderwijzend personeel
van de rijksinrichtingen voor kleuter-, lager-, middel-
baar-, technisch en normaalonderwijs ontvangen de
leerkrachten uit het gemeenschapsonderwijs die belast
zijn met de pedagogische opleiding voor de praktijk
van het onderwijs van toekomstige kleuteronderwijzers
en -onderwijzeressen, een toelage. De toelage wordt
vastgesteld per les die voorkomt in het lessenrooster.

Deze toelage voor pedagogische stages is overeenkom-
stig artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 februari
1965, evenwel niet toepasselijk op de personeelsleden
van de oefenscholen die de selectieweddeschaal genie-
ten.

De leden van het bestuurspersoneel van de rijksinstel-
lingen die meewerken aan de pedagogische vorming
van toekomstige leerkrachten, ontvangen eveneens een
toelage. Zij is gelijk aan l/lOe  van het globaal bedrag
der toelagen uitgekeerd aan de leden van het onderwij-
zend personeel van de instelling. Het bedrag van de
toelage mag evenwel niet hoger zijn dan 12.000 frank.

Wat het gesubsidieerd onderwijs betreft, heb ik geen
kennis van enige vergoeding voor de leerkrachten die
tijdelijk zijn gereaffecteerd of aangesteld in een als
oefenschool gebruikte school of voor het instellings-
hoofd van een school die als oefenschool wordt ge-
bruikt.

Vraag 6.

Met toepassing van het besluit van de Vlaamse Execu-
tieve van 5 juni 1989, artikel 3, tot vaststelling en inde-
ling van de ambten van de leden van het bestuurs- en
onderwijzend personeel van de instellingen voor secun-
dair onderwijs met volledig leerplan, met uitzondering
van het aanvullend secundair beroepsonderwijs en het
buitengewoon secundair onderwijs, komt met ingang
van 1 september 1989 het wervingsambt van leraar in
de plaats van de selectieambten van leraar algemene
vakken en leraar bijzondere vakken aan een middelba-
re oefenschool in het secundair onderwijs van de lagere
graad.

De personeelsleden die op 31 augustus 1989 vastbe-
noemd zijn in het selectieambt van leraar aan een mid-
delbare oefenschool worden geacht op dezelfde datum
vastbenoemd te zijn in het wervingsambt van leraar.
Dit betekent dat de personeelsleden die vóór 1 septem-
ber 1989 werden benoemd als leraar aan een middelba-
re oefenschool een mutatie kunnen aanvaarden in het
wervingsambt van leraar.

Vraag nr. 237 (zitting 1989-1990)
van 6 september 1990
van de heer A. LARIDON

KSO - Nuttige ervaring

In het kunstsecundair onderwijs (KSO) (2de en 3de
graad) fungeerden vóór 1 september 1989 een aantal
regenten/regentessen plastische opvoeding, die tevens
houders zijn van de bijzondere bekwaamheidsdiplo-
ma’s (2de + 3de graad CJ). Meestal fungeerden zij als
leraars of leraressen TV + BP. Om van de schaal 302
te genieten was één jaar nuttige ervaring echter vereist.

Zou ik van de geachte Minister mogen vernemen welke
mogelijkheden er voor de betrokken leerkrachten be-
staan om deze nuttige ervaring te bewijzen ?

Antwoord

Zoals dit het geval is voor de leraars technische vakken
of voor de praktijkleraars (vanaf 1 september 1989
leraars praktische vakken), moeten de bedoelde leer-
krachten die door hen ingeroepen nuttige ervaring sta-
ven door getuigschriften of verklaringen van dienstver-
strekking, opgemaakt volgens de modellen gevoegd bij
het ministerieel besluit van 12 april 1969, zoals gewij-
zigd door het ministerieel besluit van 28 december
1978.

Deze nuttige ervaring moet verworven zijn in een am-
bacht of een beroep (buiten het onderwijs) en in ver-
band staan met de te onderwijzen vakken.

Vraag nr. 239 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer A. LARIDON

Onderwijs - Laattijdige uitbetaling wedden voor augus-
tus

Ik verneem allerlei klachten in verband met de laattij-
dige uitbetaling van onderwijswedden voor de maand
augustus. Heel wat personeelsleden hadden hun wed-
den nog niet ontvangen op 5 en zelfs op 6 september.

Kan de geachte Minister mij de reden meedelen van
deze laattijdige uitbetalingen ?

Antwoord

Als antwoord op zijn vraag deel ik het geachte lid mee
dat de betalingen op 23 augustus 1990 werden overge-
maakt aan de administratie van de Vlaamse Gemeen-
schap. Voorheen gebeurde dit nog via de diensten van
de Belgische Staat.

De computerbanden met de gegevens werden aan het
Bestuur der Postchecks bezorgd op 22 augustus 1990.

Deze data liggen in de normale orde van elke maand.

Blijkbaar leken de administratieve procedures in de
Vlaamse administratie onaangepast aan zovele wedde-
betalingen. Mijn diensten hebben met de administratie
van de Vlaamse Gemeenschap contact opgenomen om
de administratieve procedures aan te passen, om her-
haling van het gebeurde te voorkomen. In elk geval
treft mijn departement niet de minste schuld in wat
gebeurde.

Vraag nr. 240 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer A. LARIDON

Onderwijs - Laattijdige weddefiche voor belastingsaan-
gifte

Heel wat onderwijskrachten, zowel uit het gemeen-
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schapsonderwijs als het gesubsidieerd onderwijs, kla-
gen over het feit dat het wedde-uittreksel voor de be-
lastingsaangifte van het dienstjaar 1990, inkomsten
1989 hun zeer laattijdig werd toegestuurd. Eind juni
1990 waren er nog heel wat personeelsleden die dit
wedde-uittreksel niet hadden ontvangen.

Mag ik van de geachte Minister vernemen wat de oor-
zaak is van deze vertraging en welke maatregel hij zal
nemen opdat dit zich niet meer zou voordoen ?

Antwoord

Als antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid
meedelen dat alle loonfiches 281.**  voor het invullen
van de belastingsaangifte door het Rekencentrum wer-
den verstuurd op 2 februari 1990.

Voor de niet bestelde documenten werd bij de school
en/of het gemeentebestuur navraag gedaan om het laat-
ste adres te kennen van betrokkene.

Wij hebben echter geen zicht op de verloren gegane
documenten. Steeds kan een duplicaat van het nodige
document worden bekomen op eenvoudige vraag van
de betrokkene.

Vraag nr. 245 (zitting 1989-1990)
van 21 september 1990
van de heer J. CUYVERS

Leefmilieu - Invoering van een bypass-micro-oliefilter

Uit de VBO-mededelingen nummer 10, 1990, pagina
759-761 verneem ik dat de introductie van een bypass-
micro-oliefilter voor alle motoren en hydraulische sys-
temen een reeks voordelen oplevert. De internationale
praktijk leert dat de besparingen op de onderhoudskos-
ten zo groot zijn dat de investering in het algemeen
binnen het jaar wordt terug verdiend. Daarnaast wordt
de hoeveelheid afvalolie, die zoals de geachte Minister
wel weet, heel wat milieuproblemen oplevert, in aan-
zienlijke mate beperkt. Deze ontlasting van het milieu
gaat gepaard met minder verbruik van schaarse aardo-
lie en een vermindering van de invoerzijde op onze
betalingsbalans.

Graag verneem ik van de geachte Minister welke maat-
regelen er zijn genomen en tegen welke datum om
motoren- en wagenpark en eventueel de grote hydrau-
lische systemen met deze bypass-micro-oliefilter te
doen uitrusten.

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

Antwoord

Als antwoord op zijn vraag deel ik het geachte lid mee
dat de invoering van dit type bypass-micro-oliefilter
zich nog in het teststadium bevindt. Het zijn vooral
bedrijven die belang hebben bij een grotere inzetbaar-
heid van hun rollend materieel, die deze testen laten
uitvoeren op hun bedrijfswagens (100.000 kilometer
zonder olieverversing).

.

De invoering van deze filter op een oud wagenpark is
niet verantwoord. De slijtage is reeds gebeurd. De
kosten voor deze filters (tussen 10.500 frank en 24.000
frank volgens het cartervolume) zijn niet meer te recu-
pereren.

Bij de aankoop van nieuwe wagens zou in het lasten-
boek de plaatsing van deze filter kunnen worden ver-
plicht. Hij ontlast het milieu van afvalolie en de motor
wordt beter beschermd.

Vraag nr. 246 (zitting 1989-1990)
van 21 september 1990
van de heer Jos BOSMANS

Loopbaanonderbreking - Uitkering en minimumduur

Als antwoord op mijn vraag nummer 169 van 8 mei
1990 (Vr. en Antw., Vl. R., 1989-1990, Nr. 17 van 9
juli 1990, bladzijde 873),  verwijst de geachte Minister
naar het antwoord op vraag 56 van 17 januari 1990 van
de heer A. Laridon, gepubliceerd in het Bulletin van
Vragen en Antwoorden van de Vlaamse Raad, num-
mer 8 van 19 februari 1990, bladzijde 350).

In het antwoord wordt echter aangegeven dat er zal
worden getracht de onderhandelingen ter zake zo spoe-
dig mogelijk af te ronden en de conclusies onverwijld
om te zetten in reglementaire bepalingen.

Heden stel ik vast dat de toestand, beschreven in mijn
vraag van 8 mei 1990, ongewijzigd is.

Bovendien wordt door het koninklijk besluit van 7 mei
1990 (Belgisch Staatsblad 15 mei 1990) de minimum-
duur van de loopbaanonderbreking voor personeelsle-
den uit de privé-sector en contractueel personeel in
openbare dienst, verlaagd tot 12 weken, indien een
voltijdse loopbaanonderbreking wordt aangevraagd
naar aanleiding van de geboorte van een kind.

Kan de geachte Minister mij daarom meedelen wan-
neer deze in januari 1990 reeds beloofde maatregelen
van toepassing zullen zijn voor het onderwijzend perso-
neel ?

Antwoord

Als antwoord op zijn vraag deel ik het geachte lid het
volgende mee.

Het uitvaardigen van reglementaire bepalingen tot re-
geling van het door hem aangehaalde probleem veron-
derstelt een akkoord tussen de nationale overheid en
de drie Gemeenschappen.

Daar de maandelijkse vergoedingen voor loopbaanon-
derbreking door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie-
ning worden uitbetaald zal het geviseerde koninklijk
besluit van 9 augustus 1985 alleszins dienen te worden
gewijzigd door een koninklijk besluit, niet door een
besluit van de Vlaamse Executieve.

Gezien de vele instanties die bij dit probleem betrok-
ken zijn, zal het geachte lid begrijpen dat het mij niet
mogelijk is noch over een termijn, noch over de uitein-
delijke inhoud van de te nemen maatregelen een defi-
nitieve uitspraak te doen.
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Vraag nr. 251 (zitting 1989-1990)
van 24 september 1990
van de heer M. DIDDEN

OSP-inschrijvingsgeld - Vrijstelling

In het kader van het onderwijs voor sociale promotie
(OSP) wordt aan de ingeschreven studenten een in-
schrijvingsgeld van 2.400 frank gevraagd. Er zijn even-
wel uitzonderingsmogelijkheden vastgelegd. Zeer tot
mijn verwondering verneem ik dat personen zonder
beroepsactiviteit, welke evenmin als werklozen bij de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zijn ingeschreven,
niet van kwijtschelding van het inschrijvingsgeld kun-
nen genieten. Dit lijkt onder meer voor de thuisblijven-
de ouders een belangrijke discriminatie.

Is het niet mogelijk deze categorie eveneens op te
nemen in de groep van personen waarvoor de betaling
van inschrijvingsgeld niet verplicht is ? Tevens had ik
gaarne al de categorieën van personen gekend waar-
voor kwijtschelding van het inschrijvingsgeld voor het
onderwijs voor sociale promotie mogelijk is.

Antwoord

Met toepassing van het besluit van de Vlaamse Execu-
tieve van 27 juni 1990 tot bepaling van het minimum-
bedrag, de wijze van innen en de eventuele of gedeel-
telijke vrijstellingen van het inschrijvingsgeld opgelegd
aan de studenten en leerlingen van het onderwijs voor
sociale promotie werd het minimumbedrag van het in-
schrijvingsgeld, opgelegd aan de studenten en leerlin-
gen, per schooljaar vastgesteld op tien frank per weke-
lijks lesuur van vijftig minuten van de goedgekeurde
lessentabel van de afdelingen.

Voornoemd besluit voorziet voor volgende categorieën
van leerlingen vrijstelling van de betaling van het in-
schrijvingsgeld in het onderwijs voor sociale promotie :

1. zij die, overeenkomstig de wet van 7 augustus 1974
tot instelling van het recht op het bestaansminimum,
aanspraak kunnen maken op dit bestaansminimum ;

2. zij die leerplichtig zijn in het schooljaar waarop hun
inschrijving in het onderwijs voor sociale promotie
betrekking heeft ;

3. zij die een afdeling, leergang of opleiding volgen
waarvan de duur minder bedraagt dan veertig lestij-
den van vijftig minuten of het equivalent ervan.

4. De studenten en leerlingen die beroepsgerichte op-
leidingen volgen die bij besluit van de Vlaamse Exe-
cutieve worden bepaald, zijn vrijgesteld van de be-
taling van het bedoelde inschrijvingsgeld voor zover
zij behoren tot één van de volgende categorieën :

- de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen
(met uitsluiting van de werklozen in beroepsop-
leiding bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe-
middeling (VDAB)) en de personen met brug-
pensioen op voorlegging van een door de subre-
gionale tewerkstellingsdienst uitgereikt attest ;

- de niet-werkende verplicht ingeschreven werk-
zoekenden krachtens de reglementeringen inza-

ke arbeidsvoorziening en werkloosheid, even-
eens op voorlegging van een door de subregiona-
le tewerkstellingsdienst uitgereikt attest ;

- de mindervaliden ingeschreven als werkzoeken-
de krachtens artikel 22 van de wet van 16 april
1963 betreffende sociale reclassering van de min-
der-validen alsmede de werknemers in erkende
beschutte werkplaatsen, ingeschreven bij het
Rijksfonds voor Sociale Reclassering van de
Minder-validen, op voorlegging van een door
het Fonds uitgereikt attest.

Vraag nr. 257 (zitting 1989-1990)
van 28 september 1990
van de heer A. LARIDON

Leerlingenvervoer - Verhoging tarieven

Via de media en veelvuldige klachten van ouders ver-
neem ik dat de tarieven voor het faciliteiten-leerlingen-
vervoer fors de hoogte zijn ingegaan met de aanvang
van het nieuwe schooljaar.

Mag ik van de geachte Minister vernemen of het juist
is

1.

2.

3.

4.

5.

6.

..

dat de nieuwe tarieven voor de leerlingen van het
lager onderwijs met 20 ten honderd en voor de
kleuters met 37 ten honderd werden verhoogd ;

dat de tariefvermindering voor kleuters werd afge-
schaft ;

dat de halvering van het tarief voor leerlingen die
alleen ‘s ochtends meerijden werd afgeschaft ;

dat de vermindering tot een vijfde van het tarief
voor leerlingen die slechts één dag per week meerij-
den werd afgeschaft ;

dat de halvering van het tarief voor de maanden
januari en april, die beide ongeveer veertien vakan-
tiedagen tellen, werd afgeschaft ;

dat de ouders in plaats van één maand te betalen,
nu één trimester vooraf moeten betalen ?

Indien deze berichten met de waarheid overeenstem-
men wat zal de geachte Minister ondernemen om een
einde te stellen aan de asociale gevolgen van deze
maatregelen ?

Antwoord

Als antwoord op zijn vraag deel ik het geachte lid mee
dat wat de punten 1 tot en met 5 betreft het gestelde
juist is.

Wat de trimestriële betaling betreft is het zo dat bij
omzendbrief 9/90  van 10 september 1990 werd beslist
dat de scholen het trimestrieel bedrag per rit tegen de
vijftiende van de laatste maand van elk trimester die-
nen te storten aan de rekenplichtige van de bevoegde
Gedeconcentreerde  Dienst voor Leerlingenvervoer.
Hierdoor kan door de school aan de ouders de kans
worden geboden om de trimestriële bijdragen in maan-
delijkse schijven te betalen.
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Deze maatregelen werden genomen om tot de strikte
toepassing van het tarief van de Nationale Maatschap-
pij van de Buurtspoorwegen (NMVB) te komen, zoals
voorzien in het koninklijk besluit nummer 468 van 9
oktober 1986.

GEMEENSCHAPSMINISTER VAN
BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 110 (zitting 1989-1990)
van 11 september 1990
van de heer E. VAN VAERENBERGH

Gemeenteraad Linkebeek - Gebruik Nederlandse taal

Op 5 september 1990 had ik het genoegen - te mijner
persoonlijke vervolmaking - de gemeenteraad van
Linkebeek bij te wonen. De dienstdoende voorzitter
hanteerde wel een zeer moeilijk Nederlands maar een
aantal gemeenteraadsleden spraken slechts de taal van
Molière zonder dat de dienstdoende voorzitter ter zake
enige opmerking maakte.

De bespreking van de agendapunten - onder meer
de goedkeuring van de vorige door de geachte Ge-
meenschapsminister vernietigde gemeenteraadsbeslis-
singen - geschiedde in een voor de Vlaamse Gemeen-
schap en het Vlaamse Gewest uitheemse taal zodat
zelfs de passieve democratische controle van de
toehoorders door de gemeentebestuurders van Linke-
beek onmogelijk werd gemaakt. Van de gemeentena-
ren-toehoorders wordt inderdaad niet vermoed dat zij
andere talen dan het Nederlands machtig zijn.

Ik vermoed dan ook dat de geachte Minister ter zake
kordaat zal optreden, de getroffen beslissingen zal ver-
nietigen en maatregelen zal treffen om te verhinderen
dat deze Vlaamse gemeente verder afglijdt naar de
onbestuurbaarheid.

Antwoord

Inzake de door het geachte lid aangehaalde problema-
tiek heb ik de eer mee te delen dat ik steeds heb
gehandeld in navolging van de wetten en de vigerende
rechtspraak.

Uit het verslag van de heer arrondissementscommissa-
ris is duidelijk gebleken dat door het college van bur-
gemeester en schepenen, vertegenwoordigd door één
persoon, geen toelichting meer verstrekt werd in het
Frans, alles werd in het Nederlands afgehandeld.

Wat de interventies van gemeenteraadsleden in een
andere taal dan het Nederlands betreft, ben ik reeds
vroeger duidelijk geweest. Interventies door de ge-
meenteraadsleden in een andere taal dan het Neder-
lands moeten als juridisch onbestaande worden be-
schouwd en kunnen niet worden genotuleerd.

Dat een dergelijk procédé nadelig is voor de economie
van de gemeenteraad en voor de bestuurbaarheid van

de gemeente als dusdanig, lijdt geen twijfel. Ik zou dan
ook graag zien dat de burgemeester zijn verantwoorde-
lijkheden opneemt.

De nieuwe gemeentewet is echter duidelijk :

Artikel 88 van de nieuwe gemeentewet stelt : ,,De bur-
gemeester of hij die hem vervangt zit de gemeenteraad
voor. De vergadering wordt door de Voorzitter ge-
opend en gesloten”.

Indien de onbestuurbaarheid van de gemeente daarvan
het gevolg zou zijn, zal ik uiteraard te gepasten tijde
de nodige maatregelen treffen.

GEMEENSCHAPSMINISTER VAN OPENBARE
WERKENENVERKEER

Vraag nr. 220 (zitting 1989-1990)
van 16 juli 1990
van de heer H. VAN DIENDEREN

Synthetische onderhoudsprodukten - Mens- en mi-
lieuonvriendelijk

De overheid beschikt over heel wat gebouwen voor
haar administratieve diensten. Dat vergt veel onder-
houd. Men kan hiervoor ,,moderne” synthetische pro-
dukten gebruiken die mens- en milieuonvriendelijk zijn
bij de produktie, behandeling en verwerking van de
resten, niettegenstaande ook milieuvriendelijke pro-
dukten op de markt bestaan.

Graag kregen wij van de geachte Minister antwoord
op volgende vragen.

1.

2.

3.

4.

5.

Wie schildert, beitst . . . deze gebouwen ? Eigen
schilders of privé-firma’s ? In welke verhouding ?

Wordt bij de keuze van de produkten rekening ge-
houden met hun milieueffecten ?

Worden milieuvriendelijke produkten gebruikt ?
Wordt hun mogelijk gebruik onderzocht ?

Wat gebeurt er met resten van verf- en andere pro-
dukten
a. als in eigen beheer wordt gewerkt ;
b. als het werk aan een privé-bedrijf wordt uitbe-
steed ?

Is er rond het geheel van deze problematiek al stu-
diewerk  gebeurd ?

Antwoord

Het geachte lid gelieve hieronder het antwoord op zijn
vraag te willen vinden.

1. De schilderwerken aan gebouwen van de Vlaamse
Gemeenschap gebeuren in principe na het verlenen
van een overheidsopdracht (in aanbesteding, offer-
te ) . . . ) aan een aannemer, dus een privé-firma. De
Vlaamse Gemeenschap beschikt over weinig of geen
eigen onderhoudspersoneel. De onderhoudswerken
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van kleine omvang kunnen echter door dit eigen
personeel zelf worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in
regieposten, bedieningsgebouwen enzovoort.

Bij de uitvoering van onderhoudswerken in het al-
gemeen, wordt een prestatief resultaat gevraagd.

De keuze van de produkten wordt overgelaten aan
de aannemer binnen de voorwaarden opgelegd door
het bestek.

Het verwijderen van de resten van verf en andere
produkten is een last van de aanneming. Zij zijn
dus te verwijderen op kosten van de aannemer.

Omtrent de problematiek en het gebruik van al of
niet milieuvriendelijke verfprodukten wordt nauw
samengewerkt met de Beroepskamer van Verffabri-
kanten (IVP).

Met het oog op het zoeken naar alternatieven voor
schadelijke additieven in verven, zoals loodwit en
zinkchromaat, werd recentelijk een nieuwe werk-
groep opgericht, waarin het Ministerie van Openba-
re Werken en Verkeer wordt vertegenwoordigd
door het Bruggenbureau.

Vraag nr. 239 (zitting 1989-1990)
van 3 september 1990
van de heer A. BECKERS

NMBS-net  - Onafgewerkte dossiers

In het NMBS-net (Nationale Maatschappij der Bel-
gische Spoorwegen) zijn er nog een aantal ontbrekende
schakels. Deze zijn vooral te wijten aan dubbelslachtige
dossiers NMBS - Openbare Werken, waarbij het
grootste deel van de kosten contractueel wordt gedra-
gen door Openbare Werken - Vlaams Gewest. Het
zijn in de 3 volgende gevallen spoorwegbruggen over
een waterweg.

1. Nieuwe spoorwegbrug over het Schipdonkkanaal te
Landegem

Deze bevindt zich op de drukke lijn L 50 A Brugge-
Gent. Openbare Werken kan zogezegd zijn verbin-
tenis niet nakomen bij gebrek aan kredieten. Noch-
tans liggen de 3 evenwijdige bruggen er al lang en
moet er ondertussen schade worden betaald aan de
aannemer. Gelet op de ernst van de toestand en
het toenemend goederenvervoer uit Zeebrugge, zou
de NMBS bereid zijn te prefinancieren. Hoever
staat dit dossier ?

2. Spoorwegbrug over kanaal Brussel-Rupel te Ruis-
broek

Deze brug snijdt het Klein Brabantse af van Boom
en Antwerpen. Nochtans biedt de as Dendermonde-
Puurs-Boom-Antwerpen voldoende potentieel inza-
ke pendelverkeer. De huidige busverbinding Puurs-
Boom vormt een blok aan het been, zodat autopen-
del voor de hand ligt. Dit probleem sleept nu reeds
tien jaar aan. Het zou gaan om 250 miljoen werken
elektromechanica. Wanneer kan uiteindelijk een
oplossing worden uitgewerkt ?

3. Brug over het Albertkanaal te Gellik  (Lanaken)

In november 1989 stelde de werkgroep van de Lim-
burgse Minister dat deze verbinding diende in stand
gehouden in het kader van de groei van de Euregio
Limburg. Hoever staat dit dossier ?

Antwoord

1. Nieuwe spoorwegbrug over het Schipdonkkanaal te

2

Landegem

Budgettaire problemen liggen inderdaad aan de ba-
sis van het niet voortzetten van de werken voor de
bouw van een nieuwe spoorwegbrug te Landegem.

Het project werd gesplitst in twee fasen, namelijk

fase 1 : de bouw van de bruggen in de wijksporen
en van de brug in de hoofdsporen ;

fase 2 : de bouw van kunstwerken en ophogingen.

Daarnaast omvat het project nog aanzienlijke
werken in eigen beheer door de NMBS zelf uit te
voeren en werken voor bovenleidingen, seininrich-
tingen  en telefonie.

De werken van fase 1 werden in 1986 aangevat. De
nog resterende werken worden geraamd op meer
dan 500 miljoen frank. Zulk bedrag kan op dit ogen-
blik niet worden vrijgemaakt binnen de begroting
van het Vlaamse Gewest. Evenmin kan aan het
project een zulkdanige prioriteit worden verleend
dat moderniseringswerken op het Albertkanaal of
het kanaal Brussel-Rupel nog verder zouden moe-
ten worden vertraagd. Er moet immers op worden
gewezen dat het project de verruiming van het Af-
leidingskanaal der Leie op 1.350 ton beoogt en dus
niet de modernisering van de spoorweg. Vandaar
trouwens dat de uitgave voor deze werken voor het
overgrote gedeelte ten laste van het Gewest valt.
Het nationaal departement van Openbare Werken
was destijds immers de initiatiefnemende partij.

Verder moet ook worden opgemerkt dat de be-
staande kruising van het kanaal te Landegem door
de werken van fase 1 niet is gewijzigd en derhalve
de belangen van de NMBS mijns inziens niet wezen-
lijk zijn geschaad.

In geval de NMBS evenwel van oordeel zou zijn
dat het uitvoeren van de werken te Landegem door
het beschikbaar komen van uitwijksporen, voor
haar eveneens van voldoende belang is om een gro-
ter gedeelte van de uitgave ten laste te nemen,
wordt de mogelijkheid gecreëerd om eventueel de
werken op kortere termijn opnieuw te activeren.
Zulk voorstel dat een nieuwe overeenkomst vereist
tussen de partijen wat de verdeling van de kosten
betreft, is er tot nog toe niet gekomen.

Spoorwegbrug over kanaal Brussel-Rupel te Ruis-
broek

Het werk voor de elektromechanische uitrusting van
de spoorbrug te Ruisbroek werd eind 1985 aanbe-
steed. Als bouwheer trad de NV Zeekanaal en Ha-
veninrichtingen van Brussel op. Het krediet was
oorspronkelijk voorzien voor 1986. De drastische
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vermindering van de investeringsmiddelen voor 1986
en de daaropvolgende jaren stelde de NV Zeekanaal
evenwel voor de onmogelijkheid om de elektromecha-
nische uitrusting ook effectief toe te wijzen.

Uiteindelijk kon op de nog nationale begroting 1988
van Openbare Werken krediet worden gevonden voor
dit werk, nadat het financieringssysteem voor de
werken aan het kanaal Brussel-Rupel was gewijzigd.
Schikkingen werden genomen om het krediet (202 mil-
joen frank) goed te keuren en vast te leggen op de
nationale begroting 1988. Op het laatste ogenblik werd
evenwel onder meer op voordracht van de Minister
van Verkeerswezen door de nationale overheid op 6
december 1989 beslist de werken niet toe te wijzen en
de begroting 1988 aan te passen.

Op deze wijze zou de uitgave thans ten laste komen
van het Vlaamse Gewest, waar evenwel op de begro-
ting 1990 geen krediet voorhanden is. Gelet op de
prioriteit die moet worden voorbehouden aan de
werken te Hingene op het kanaal Brussel-Rupel en de
antecedenten in het dossier, kunnen op dat ogenblik
geen precieze vooruitzichten worden gegeven.

3. Brug over het Albertkanaal te Gellik  (Lanaken)

Ik heb mijn diensten opgedragen de brug tot nader
order te behouden. In geval in het kader van de
modernisering van het Albertkanaal zou moeten
worden overgegaan tot de verbreding van het ka-
naal onder de brug zal, afhankelijk van de desidera-
ta van de NMBS eventueel tot de bouw van een
nieuwe brug met grotere overspanning worden
overgegaan.

Vraag nr. 241 (zitting 1989-1990)
van 4 september 1990
van de heer J. CAUDRON

Sas van Pollare - Herstellingswerken

De Dender
een van de
deren.

is niet alleen de meest vervuilde maar ook
moeilijkste bevaarbaree rivieren van Vlaan-

De schotbalken van de stuw aan het sas van Pollare
zijn dringend aan herstelling of vernieuwing toe.

Door de spleten van de schotbalken ontsnapt nu reeds
zoveel water dat het waterpeil op de Dender tussen
Pollare  en Idegem-Geraardsbergen zo laag wordt dat
de scheepsvaart  er soms moeilijk of zelfs onmogelijk
wordt. Dergelijke restauratiewerken behoren tot het
normale onderhoud van onze rivieren en kosten niet
eens zoveel geld.

Voor wanneer voorziet de geachte
gende herstellingswerken ?

Minister deze drin-

Antwoord

In tegenstelling tot wat het geachte lid meent, zijn de
schotbalken van de stuw te Pollare  nog in goede staat.

Zoals bij iedere balkenstuw komt tussen de balken

steeds enige waterdoorsijpeling voor, doch dit vormt
geen belemmering voor de goede werking van de stuw
en het op peil houden van de rivier in het betrokken
pand. Groter waterverlies kan zich voordoen bij het
klem geraken tussen de balken van drijvend vuil. Deze
obstakels worden dan bij hoge waterstand, wanneer de
balken worden getrokken verwijderd.

Zelfs in de voorbije, uitzonderlijk droge zomerperiode,
is het waterpeil op de Dender tussen Pollare  en Idegem
vrijwel steeds normaal gebleven. Alleen in de week
van 20 augustus was het peil beneden normaal. Dit
was echter niet te wijten aan doorsijpeling van de stuw,
maar aan het slecht functioneren van de schuiven in
de sluisdeuren. Dat euvel werd intussen door mijn
diensten verholpen.

Vraag nr. 248 (zitting 1989-1990)
van 6 september 1990
van de heer M. DESU’ITER

Retributie - Aansluiting op riolering

Er bestaat in ons land een jaarlijkse retributie voor de
aansluiting op de riolering langs rijkswegen. Deze retri-
butie bedraagt 150 frank. Het is algemeen bekend dat
er heel wat mensen deze retributie niet betalen.

De geachte Minister van Financiën heeft indertijd
voorgesteld om deze retributie af te schaffen met in-
gang van 1989.

Het behouden van de retributie van 150 frank per jaar
heeft inderdaad weinig zin. Bij brief van 12 juli 1988
stelde de geachte Minister van Financiën aan de toen-
malige Minister van Openbare Werken voor ze af te
schaffen of ze op te trekken naar een hoger bedrag
dat opweegt tegen de administratiekosten.

Het departement van Openbare Werken was toen van
oordeel dat de retributie moest worden aangepast tot
een bedrag dat zowel de inningskosten als de kosten
van aanleg en onderhoud van de rioleringen dekt.

Graag vernam ik of deze politiek ook in de Vlaamse
Executieve wordt gevolgd of een ander standpunt
wordt ingenomen.

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid het hierna volgend ant-
woord te verstrekken.

Het probleem van het te gering bedrag van de te innen
cijns stelt zich niet alleen bij de aansluiting op riolering
maar evenzeer bij alle cijnzen.

Daarom heb ik het voornemen om aan de Vlaamse
Executieve een voorstel te formuleren om alle cijnzen
voor het gebruik van het openbaar domein op te trek-
ken zoals het geachte lid dit reeds op zijn vraag van 5
september 1989 werd medegedeeld.

Vraag nr. 256 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer E. VAN ROMPUY

Sterrebeek - Overschrijden geluidsdrempel lawaai van
E 40

Uit metingen blijkt dat in de gemeente Sterrebeek (Za-
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ventem) ter hoogte van de wijk Bqesberg  (tussen Van-
dereyckenlaan en Zavelstraat) als gevolg van het la-
waai van de E 40 de geluidsdrempel van 65 d BCA
wordt overschreden.

Is het niet mogelijk ter hoogte van Sterrebeek langs
de E 40 geluidsschermen te plaatsen ?

Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat uit
geluidsmetingen, uitgevoerd in november 1989, blijkt
dat het geluidsmilieu, ter hoogte van de wijk Boesberg
aanvaardbaar te noemen is. Daar de E 40 autosnelweg,
ter hoogte van de betrokken bebouwing, in uitgraving
is aangelegd zou het plaatsen van een geluidswerend
scherm slechts een geringe geluidsdrukniveauverlaging
opleveren. Het plaatsen van geluidswerende schermen
is derhalve niet opportuun.

Vraag nr. 258 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer H. CANDRIES

Regionale vliegvelden - Ultra lichte vliegtuigen
(ULM’s)

Op internationaal vlak neemt het gebruik van ULM’s
voor sport en ontspanning toe. Dit is ook zo in België.
In Wallonië beschikt men daartoe over een aanzienlijk
aantal aangepaste vliegvelden. In Vlaanderen is er
slechts één vliegveld voor ULM’s. Dit wordt in bepaal-
de sportkringen betreurd.

Kan de geachte Minister meedelen welk beleid hij ter
zake wenst te volgen ?

Hoeveel vliegvelden zou men er in Vlaanderen kunnen
op nahouden en waar zouden die kunnen gelegen zijn ?

Antwoord

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

Vooreerst dien ik erop te wijzen dat enkel de luchtha-
vens van Antwerpen-Deurne en Oostende alsook het
openbare vliegveld van Grimbergen onder mijn be-
voegdheid ressorteren. Het is enkel aangaande deze
vlieghavens dat ik een beslissing kan nemen inzake
onder andere de toegelaten activiteit.

Dienaangaande kan ik het geachte lid meedelen dat
noch de luchthaven Antwerpen-Deurne, noch het
vliegveld Grimbergen geschikt lijken om een openstel-
ling voor ULM-activiteiten te overwegen. Beide lucht-
havens situeren zich in een dichte bebouwing waar het
vliegen op relatief lage hoogte met vrij luidruchtige
toestellen een te grote conflictsituatie kan teweegbren-
gen voor de omgeving.

Ik dien erop te wijzen dat ik reeds opdracht gaf tot
het uitwerken van bepaalde maatregelen voor de sport-
en recreatieluchtvaart in het algemeen, dit tevens om
redenen van veiligheid.

De activiteit van zich traag voortbewegende toestellen
in de lucht lijkt bovendien moeilijk verzoenbaar met
de activiteit van grote en middelgrote toestellen uit de
commerciële luchtvaart. In die context lijkt er zich ook
een probleem te stellen voor wat betreft de luchthaven
van Oostende. Niettemin zal er worden onderzocht of
een openstelling voor ULM-activiteiten op deze laatste
luchthaven haalbaar is.

Met betrekking tot zijn vraag hoeveel vliegvelden in
Vlaanderen voor ULM-activiteiten kunnen worden
opengesteld en hun lokatie, kan ik het geachte lid
meedelen dat deze materie voor onderzoek aan het
Bestuur der Luchtvaart werd overgemaakt. Het ant-
woord zal het
maakt.

geachte lid schriftelijk worden overge-

II. VRAGEN WAAROP NIET WERD GEANT-
WOORD BINNEN DE REGLEMENTAIRE
TERMIJN (Regl. art. 74,5)

GEMEENSCHAPSMINISTER VAN LEEFMILIEU,
NATUURBEHOUD EN LANDINRICHTING

Vraag nr. 383 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer J. CUYVERS

Donkmeer te Berlare - Beschermd landschap

Volgens het koninklijk besluit van 6 juli 1956 werd het
Donkmeer te Berlare (Overmere) gerangschikt als
landschap overeenkomstig artikel 6 van de wet van 7
augustus 1931 op het behoud van monumenten en land-
schappen.

Dit jaar heeft de eigenaar het water van het Donkmeer
- ondanks de zeer droge zomer - op peil gehouden
en zelfs verhoogd door water uit de Zeeschelde te laten
binnen vloeien bij hoogtij. De laatste tien jaar heeft
men dit geregeld toegepast, dit ten nadele van de riet-
vegetatie. Deze rietvegetatie heeft men echter uitdruk-
kelijk willen beschermen (zie artikel 2, 5e).

Om de ecologische waarden van het natuurgebied en
het gerangschikt landschap Donkmeer te herstellen in
zijn beginwaarde van 1956 dringt een beheersplan zich
OP*

Graag verneem ik het antwoord op volgende vragen.

1. Welke maatregelen heeft de geachte Minister geno-
men om zo’n beheersplan te realiseren ?

2. Is het verantwoord zijn toevlucht te nemen tot water
van de Zeeschelde ?

3. Welke maatregelen zullen worden genomen om het
eco-systeem van het Donkmeer op een milieuver-
antwoorde manier te herstellen en terug zo’n even-
wicht te bereiken dat men in de toekomst geen
beroep moet doen op water van de Zeeschelde, dat
- zoals de geachte Minister wel weet - sterk ver-
ontreinigd is ?
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Vraag nr. 385 (zitting 1989-1990) Vraag nr. 389 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990 van 20 september 1990
van de heer J. SLEECKX van mevrouw F. BREPOELS

Den Mockenberg te Tervuren  - Moeilijkheden Duinengebied Ter Yde - Intrekking eis tot herstel

Van verschillende zijden worden problemen gemeld in
verband met het beheer van Den Mockenberg te Ter-
vuren, gelegen tussen de Tervurenlaan, de Oppem-
straat en de grens van Wezembeek-Oppem.

Het betreft de percelen 137n,  138b,  126b en 125b,
eigendom van de Koninklijke Schenking.

In verband met de waterwinning waarvoor de IWVA
(Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van
Veurne-Ambacht) in het duinengebied Ter Yde geen
geldige vergunning had gekregen, stelde de Adminis-
tratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu
(AROL) aanvankelijk een eis in tot herstel van de
oorspronkelijke toestand in het natuurgebied.

De problemen die zich daar voordoen zijn : het volstor-
ten van de poelen, de houtroof, het storten, het aanleg-
gen van wegen, parkeerplaatsen . . .

Ik verneem via de pers dat die eis na een gemeenschap-
pelijk standpunt van de Ministers Waltniel en Kelchter-
mans wordt ingetrokken,

Graag had ik van de geachte Gemeenschapsminister
vernomen wat de doelstellingen van het bedrijfsplan
van deze percelen zijn en of er wat aan deze problemen
kan worden gedaan.

Gezien de IWVA nog vasthoudt aan waterwinning in
dit gebied lijkt het me absoluut niet nuttig bedoelde
vordering nu in te trekken.

Ik zou van de geachte Minister dan ook graag het
volgende vernemen.

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de heer
L. Waltniel, Gemeenschapsminister van Ruimtelijke
Ordening en Huisvesting.

1. Om welke redenen werd de eis van AROL tot her-
stel van het duinengebied Ter Yde uiteindelijk terug
ingetrokken ?

Vraag nr. 386 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer J. GEYSELS

2. Welke maatregelen zullen worden genomen opdat
de schade veroorzaakt door de stedebouwkundige
overtredingen van de IWVA worden hersteld ?

OVAM - Ambtshalve verwijdering van afvalstoffen
3. Welke garanties kan de geachte Minister geven dat

er een einde gemaakt wordt aan de waterwinning
in bedoeld gebied ?

Meer een meer gaat de Openbare Afvalstoffenmaat-
schappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) ertoe over
bepaalde afvalstoffen ambtshalve te verwijderen.

N.B. : Deze vraag werd eveneens gesteld aan de
heer L. Waltniel, Gemeenschapsminister van Ruim-
telij ke Ordening en Huisvesting.

Kan de geachte Gemeenschapsminister mij informatie
verschaffen over : Vraag nr. 390 (zitting 1989-1990)

van 20 september 1990het aantal ambtshalve verwijderingen door OVAM
sinds 1983 ;

de aard van deze verwijderingen en de kostprijs ;

welke bedragen OVAM heeft gerecupereerd ;

hoeveel juridische procedures werden ingezet om
de gemaakte kosten alsnog te recupereren ?

Vraag nr. 387 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer J. GEYSELS

Herald of Free Enterprise -
tionele rechtbank

Procedure voor de correc-

Binnenkort wordt de zaak van de Herald of Free En-
terprise behandeld voor de correctionele rechtbank van
Brugge.

Kan de geachte Gemeenschapsminister mij meedelen
of de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het
Vlaamse Gewest (OVAM) zich in deze zaak burgerlij-
ke partij heeft gesteld en zo neen, waarom niet ?

van de heer H. VAN DIENDEREN

MER - Voorzieningen die per dag 1 .OOO of meer voer-
tuigen aantrekken

Een recreatieve of toeristische voorziening die duizend
of meer voertuigen aantrekt per dag vereist een mi-
lieueffectenrapport (MER). Dat staat in het besluit van
de Vlaamse Executieve van 23 maart 1989, gepubli-
ceerd in het Staatsblad van 17 mei 1989 (Hoofdstuk
II, Artikel 2, 11).
Is naar analogie daarmee een MER niet noodzakelijk
voor om het even welke voorziening die per dag 1.000
of meer voertuigen aantrekt (bijvoorbeeld een zieken-
huis) ? Als de geachte Minister eventueel van oordeel
is dat deze analogie niet opgaat, kan hij dan verklaren
waarom ?

Vraag nr. 392 (zitting 1989-1990)
van 24 september 1990
van de heer J. LOONES

Fusiegemeenten - Benaming

In de brochure De Belgische Postnummers, beveelt de
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geachte Minister van PTT bij voorkeur het gebruik van
de benaming van de vroegere gemeenten aan om aldus
het werk van de post vlotter te laten verlopen.

Zelf wil ik daar aan toevoegen dat deze aanbeveling
navolging verdient omwille van respect voor de namen
van de vroegere gemeenten.

Met de aanbeveling wordt bedoeld dat een zending
met bestemming Eggewaartskappelle niet vermeldt
,,8630  Veurne”, maar wel ,,8630  Eggewaartskappelle”
of minstens ,,8630  Eggewaartskappelle (Veurne)“.

Nog, dat men zendingen voor de deelgemeenten Booi-
schot van Heist-op-den-Berg niet stuurt naar ,,2220
Heist-op-den-Berg”, maar wel naar ,,2221  Booischot”.

1.

2.

Zal de geachte Minister aandacht schenken aan de-
ze aanbeveling en zijn diensten vragen ze in de
praktijk om te zetten ?

Gezien de aanbeveling een zekere herwaardering
van de namen der vroegere gemeenten beoogt, zal
hij er ook rekening mee houden bij het opstellen
van allerhande publikaties ?

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

Vraag nr. 393 (zitting 1989-1990)
van 25 september 1990
van de heer J. CUYVERS

Slopen - Milieuvriendelijker technieken

Tijdens de viering van de 65ste verjaardag van de
Groep-De Paepe verklaarde de Directeur-generaal van
het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het
Bouwbedrijf (WTCB) in oktober van verleden jaar dat
ons land alle technologie bezit om stof- en geluidshin-
der te beperken en aldus milieuvriendelijker te slopen.
Deze technologie wordt echter bijna niet in de praktijk
toegepast.

Graag verneem ik van de geachte Minister welke maat-
regelen hij ondertussen heeft genomen om die milieu-
vriendelijke technieken meer ingang te doen vinden.

Vraag nr. 394 (zitting 1989-1990)
van 26 september 1990
van de heer G. CARDOEN

Hallerbos - Niet afgedekte of afgeschermde waterwin-
ningsputten

Het Hallerbos gelegen op het grondgebied Halle en
Dworp staat voor het ruime publiek open voor passieve
recreatie.

Naast de bestaande wandelwegen bevinden zich ver-
schillende waterwinningsputten van soms 10 meter
diep. Deze putten zijn niet afgedekt of afgeschermd
en zouden wel eens oorzaak kunnen zijn van ernstige
ongevallen. Hier denk ik onder meer aan spelende
kinderen of onachtzame voorbijgangers.

Is de geachte Minister op de hoogte van deze vrij
onveilige toestand ? Welke dringende maatregelen
kunnen hier worden genomen ?

Vraag nr. 395 (zitting 1989-1990)
van 27 september 1990
van de heer E. VAN VAERENBERGH

Gemeentelijk MINA-beleid - Profiel

De geachte Minister richtte een commissie gemeente-
lijk MINA-beleid op, met als opdracht een aantal the-
ma’s te onderzoeken en desbetreffend advies te verle-
nen.

Gezien het hier gaat om een commissie die advies moet
verlenen over het MINA-beleid op gemeentelijk vlak,
vermoed ik dat deze commissie voor een groot deel
zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van de
kleinste democratische cirkel, met name de gemeente.

Ik vermoed trouwens ook dat deze commissie als basis-
filosofie zal meegekregen hebben dat ze moet vertrek-
ken vanuit de concrete realiteit in de gemeenten.

Dit vereist dus dat rekening wordt gehouden met ener-
zijds de financiële draagkracht van de gemeente en
anderzijds met de doelstellingen die men wenst te be-
reiken.

Kan de geachte Minister mij meedelen :

welke de samenstelling is van deze commissie ge-
meentelijk MINA-beleid en meer speciaal welke de
vertegenwoordigers zijn van de gemeenten ;

welke de concrete opdracht is die werd gegeven aan
deze commissie ;

of er bij de adviesformulering wordt vertrokken van
de concrete situatie van de gemeente zowel wat
betreft het financiële aspect als wat betreft de doel-
stellingen die het MINA-plan op gemeentelijk vlak
beoogt ?

Vraag nr. 396 (zitting 1989-1990)
van 27 september 1990
van de heer E. VAN VAERENBERGH

Afvalstoffenplan 1991 -I 995 - Kostprijs gemeenten

Het Afvalstoffenplan 1991-1995 somt onder meer een
aantal taken op die voor de gemeenten zijn weggelegd.

Ik veronderstel dat de geachte Minister bij het opstel-
len van het Afvalstoffenplan niet alleen een theoreti-
sche denkoefening heeft gemaakt over hoe de afval-
stoffenberg moet worden weggewerkt, maar ook heeft
nagegaan wat de financiële implicaties zijn voor het
Vlaamse Gewest en voor de betrokken gemeenten die
voor een groot deel zullen moeten meewerken aan de
uitwerking van dit Afvalstoffenplan.

Het is duidelijk dat de lokale gemeenschappen goed
gewapend moeten zijn, niet alleen om de afvalstoffen-
berg weg te werken, maar ook om in de toekomst uit
te kijken of zij de nodige financiële inspanningen kun-
nen opbrengen om te voldoen aan de normen en op-
drachten die hen straks zullen worden opgelegd.

Kan de geachte Minister dan ook meedelen of er prog-
noses, ramingen of duidelijke cijfers bestaan over de
kostprijs die het Afvalstoffenplan voor de gemeenten
zal teweegbrengen ?
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Vraag nr. 397 (zitting 1989-1990)
van 28 september 1990
van de heer J. CUYVERS

Strijd tegen luchtverontreiniging - Beperken gebruik
afvalolie

Het koninklijk besluit van 26 juli 1971 richt zones in
met het oog op een speciale bescherming tegen lucht-
verontreiniging.

Dit besluit bepaalt onder meer dat in Antwerpen, Gent
en in een aantal aangrenzende gemeenten afvalstoffen
van om het even welke aard, niet mogen worden ge-
bruikt en evenmin vaste of vloeibare brandstoffen met
meer dan 1 procent zwavel.

Mag ik daaruit afleiden dat afvalolie vanaf 26 juli 1971
niet mag worden gebruikt als brandstof voor verwar-
ming in die gemeenten ? Zo ja, betekent dit dan dat
vanaf die periode in de bedoelde gemeenten juridisch
gezien ook geen vergunning kon worden verleend voor
verwarmingsinstallaties in garages op basis van afvalo-
lie ?

In welke mate werd het naleven van dit besluit door
de bevoegde diensten van de geachte Minister gecon-
troleerd ?

Hoeveel overtredingen werden vastgesteld en hoeveel
processen-verbaal werden in die zones omwille van het
verbranden van afvalolie voor verwarmingsdoeleinden
opgesteld ?

In welke mate heeft het bestaan van dit koninklijk
besluit invloed op de normen die worden opgelegd aan
de industrie voor verwarmings- en andere doeleinden
aan de glastuinbouwers ?

Vraag nr. 398 (zitting 1989-1990)
van 28 september 1990
van de heer J. CUYVERS

Varkensbedrijven - Afwezigheid van exploitatievergun-
ningen

Volgens een krantebericht van 25 september 1990 zou-
den honderden varkensbedrijven niet beschikken over
een exploitatievergunning en zouden er enkele hon-
derdduizenden varkens meer worden gehouden dan
toegelaten.

Kan de geachte Minister dit bericht bevestigen ?

Over hoeveel bedrijven gaat het ? Graag bekwam
ik de cijfers per categorie van vergunning en per
arrondissement.

Welke weerslag gaat de ontdekking van die enkele
honderdduizenden varkens extra hebben op de mo-
gelijkheid het probleem van de overschot aan drijf-
mest op te lossen via het mestbanksysteem dat de
geachte Minister vooropzet in zijn ontwerp van
mestdecreet ?

Betekent dit dat er globaal meer overschotgebieden
zullen zijn dan oorspronkelijk gepland, aangezien
de planning is gebeurd op basis van vroegere land-
bouwtellingen.

.

5.

6.

7.

8.

9.

Zo ja, over welke extra overschotgebieden en over
welke extra hoeveelheden overtollig drijfmest gaat
het ?

Betekent dit tevens dat er ook minder gebieden in
aanmerking komen om drijfmest van elders verant-
woord in te schakelen in de landbouw ? Zo ja, wel-
ke invloed heeft deze nieuwe vaststelling op de ge-
raamde kosten voor het vervoer van het overtollig
drijfmest van de surplusgebieden naar de tekortge-
bieden ? Gaat de individuele boer dan meer moeten
bijdragen ? Zo ja, hoeveel ? Gaat men meer moe-
ten bijdragen naarmate men meer normen over-
stijgt ?

Betekent dit dat er vlugger een sanering van het
globaal aantal varkens en het aantal per regio moet
worden doorgevoerd ?

Volgt uit deze ontwikkeling de invoering in de toe-
komst van een permanente stop voor het houden
van extra varkens ?

Hoe verklaart de geachte Minister de gebrekkige
controle in het verleden op het reële aantal varkens
per bedrijf ?

10. Welke maatregelen neemt de geachte Minister
de kwaliteit van de controle te verbeteren ?

om

GEMEENSCHAPSMINISTER VAN ONDERWIJS

Vraag nr. 247 (zitting 1989-1990)
van 24 september 1990
van de heer F. DEWINTER

Schoolagenda uitgegeven door EG - Verspreiding in
Vlaanderen

De geachte Gemeenschapsminister van Onderwijs be-
sliste half september om de verspreiding van 6.000
schoolagenda’s, uitgegeven door de Europese Ge-
meenschap (EG), te verbieden. Deze agenda’s zouden
heel wat reclame bevatten. Tevens werd in deze agen-
da’s informatie ter voorkoming van AIDS opgenomen,
die duidelijk niet bestemd is voor kinderen van het
lager onderwijs.

Kan de geachte Gemeenschapsminister mij meedelen
in hoeverre deze agenda’s ook in andere scholen in
Vlaanderen werden verspreid ? Wie is de uitgever van
deze agenda ? Is deze agenda, vooraleer te worden
uitgegeven, voorgelegd aan de diensten van het Ge-
meenschapsministerie ?

Vraag nr. 250 (zitting 1989-1990)
van 24 september 1990
van de heer A. LARIDON

Eindejaarspremie in het onderwijs - Maaltijdcheques

De leerkrachten zullen eind 1990 hun eindejaarspremie
ontvangen in de vorm van maaltijdcheques.
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Mag ik van de geachte Minister vernemen :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

of het bruto- ofwel nettobedrag van de eindejaars-
premie in maaltijdcheques zal worden uitgekeerd ;

of dit voor de betrokken personeelsleden uiteinde-
lijk financieel en fiscaal een neutrale, een voordelige
of een nadelige operatie betekent ;

of zoals in de privé-sector de leerkrachten een eigen
geldelijke bijdrage zullen moeten storten bovenop
het bedrag van de maaltijdcheques ;

wat de geldigheidsduur van deze maaltijdcheques
zal zijn ;

of de regeling van de maaltijdcheques ook van toe-
passing zal zijn op leerkrachten die in een onderwijs-
instelling werkzaam zijn waar een restaurant of ref-
ter ter beschikking staat ;

of bij toepassing van het systeem van maaltijdche-
ques de berekening van de eindejaarspremie nog
steeds deels zal bestaan uit een voor iedereen gelijk
vast bedrag en anderdeels een percentage van de
wedde ?

Vraag nr. 252 (zitting 1989-1990)
van 26 september 1990
van de heer A. LARIDON

Tijdelijke leerkrachten - Uitbetaling wedde

Ik stel vast dat nog heel wat tijdelijke leerkrachten in
het voorbije schooljaar abnormaal lang op de uitbeta-
ling van hun wedde hebben moeten wachten. Bij de
meesten werd onder meer de wedde van september
pas uitbetaald midden december en op 15 september
hebben verscheidene tijdelijke leerkrachten nog hun
wedde van augustus niet ontvangen.

Mag ik van de geachte Minister vernemen :

1. wat de reden is van deze abnormale vertraging ;

2. of er voor het lopende schooljaar dringende maatre-
gelen zijn genomen of gepland om dergelijke vertra-
gingen te vermijden ?

Vraag nr. 256 (zitting 1989-1990)
van 28 september 1990
van de heer A. LARIDON

Leerlingenvervoer
natie

gemeenschapsonderwijs - Discrimi-

Ik verneem dat door toepassing van de ministeriële
omzendbrief van 2 april 1990 er een discriminatie is
ontstaan in het leerlingenvervoer van het gemeen-
schapsonderwijs.

Inderdaad, waar met het openbaar vervoer een kleuter
jonger dan 5 jaar vergezeld van de oudere broer of
zuster gratis vervoer krijgt, moet diezelfde kleuter in
het gemeenschapsonderwijs met de schoolbus wel het
vervoertarief betalen.

Mag ik van de geachte Minister vernemen :

1. of hij op de hoogte is van de discriminatoire gevol-
gen van zijn circulaire ;

2. of aan deze discriminatie een einde zal worden ge-
steld door het intrekken van bovenvermelde om-
zendbrief ?

Vraag nr. 258 (zitting 1989-1990)
van 28 september 1990
van de heer R. VAN HOOLAND

Ministerie van Onderwijs - Informaticabeleid

Volgens persberichten (Knack  van 22 augustus 1990)
waarschuwt Anderson  Consulting voor de mogelijke
gevolgen van de totaal verouderde informatica-appara-
tuur van het Ministerie van Onderwijs, onder meer
voor het wedde- en loonbeheer van ongeveer 150.000
leraarsgezinnen. Er zouden slechts 2 van de 25 voorzie-
ne informatici van niveau 1 actief zijn. Er zou geen
informaticaplan bestaan. Er is sprake van een ,,onaan-
vaardbaar risico”.

Ik zou het zeer op prijs stellen van de geachte Minister
te vernemen :

1. in welke mate er een probleem bestaat ;

2. welke het investeringsplan is voor informatica van
Onderwijs ;

3. het informatici-effectief, het betreffende kader en
eventueel de wervingsplannen voor informatici.

Vraag nr. 259 (zitting 1989-1990)
van 28 september 1990
van de heer R. DESWAENE

Keuzeverplichting godsdienstlzedenleer - Omzendbrief
van de Minister

Tijdens schoolvakantie deed de Raad van State uit-
spraak in een zaak die het verplicht levensbeschouwe-
lijk onderricht op openbare scholen raakt. Naar aanlei-
ding van een klacht van een getuige van Jehova werd
geoordeeld dat het zonder meer handhaven van de
keuzeplicht problematisch is. Ondertussen heeft de Mi-
nister van Onderwijs via een omzendbrief laten weten
hoe hij ,,in afwachting van een regeling ten gronde”
zal optreden. Andermaal wordt een systeem van keu-
zevrijstelling ingevoerd.

De omzendbrief roept enkele belangrijke vragen op.

1. Het handhaven van de keuzeplicht kan blijkens de
tekst van de omzendbrief eventueel problemen op-
leveren voor ,,bepaalde  overtuigingen”. Welke cate-
gorieën ouders vallen onder dat begrip ? Welke
niet ?

2. Wat houdt concreet de vereiste ,,omstandig gemoti-
veerde” aanvraag in ? Wanneer is een aanvraag on-
voldoende omstandig gemotiveerd, wanneer vol-
doende ? Hebben sinds 1986 door de Minister op
dit vlak genomen beslissingen daarbij precedent-
waarde ?
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3.

4.

5.

6.

7.

Welke criteria hanteert de geachte Minister bij het
beoordelen van de voor dit schooljaar ingediende
vrijstellingsaanvragen ? Wijken deze af van de crite-
ria die voordien van toepassing waren ?

Verkeren bezwaarde ouders in de mogelijkheid ken-
nis te nemen van de minimumvereisten waaraan de
aanvraag moet voldoen en van de door de Minister
gehanteerde beoordelingscriteria ?

De omzendbrief stelt : ,,In ieder geval wordt in af-
wijking van een eventuele vrijstelling van de keuze
een levensbeschouwelijke cursus gevolgd”.

Kan aan ouders die zich blijkens hun aanvraag niet
kunnen vinden in het aangeboden pakket levensbe-
schouwelij ke vakken, worden gevraagd deze voorlo-
pige keuze te doen ?

Is het dwingen tot deze ,,voorlopige” keuze, anders
dan de normale keuze, wel in overeenstemming met
de blijkens de omzendbrief te respecteren artikelen
van het Europees Verdrag van de Rechten van de
Mens ?

De nu ingevoerde mogelijkheid tot vrijstelling heeft
nog geen definitief karakter. Kan de geachte Minis-
ter aangeven welke de krachtlijnen zijn van de aan-
gekondigde ,,regeling ten gronde” en binnen welke
termijn deze regeling haar beslag zal krijgen ?

Zal de nieuwe regeling, die mogelijk afwijkt van de
in de schoolpactwet vastgelegde regels, aan deze
Raad worden voorgelegd als ontwerp-decreet ?

Vraag nr. 260 (zitting 1989-1990)
van 28 september 1990
van de heer R. DESWAENE

Terbeschikkingstelling - Afstand van wachtgeld

Bij de reglementering van terbeschikkingstelling in het
onderwijs is voorzien dat afstand kan worden gedaan
van de wachtwedde.

Ik verneem dat dit niet mogelijk is voor personeelsle-
den tewerkgesteld in de psyche-medisch-sociale centra
(PMS-centra).

1. Is dit inderdaad zo ?

2. Indien ja, zal de geachte Minister deze discriminatie
ongedaan maken ?

GEMEENSCHAPSMINISTER VAN OPENBARE
WERKENENVERKEER

Vraag nr. 249 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer A. BECKERS

A 12 (sectie Laageind  - Nederlandse grens) - Gezame-
lijke uitvoering Openbare Werken en NMBS

Door Openbare Werken en Verkeer van de Vlaamse

Gemeenschap zou in de loop van 1990 een aanbeste-
ding worden uitgeschreven voor de aanleg van de A
12 Havenweg  - sectie Laageind -Nederlandse grens.

Het ontwerp voorziet in een goederenspoor over een
groot gedeelte van de autosnelwegsectie. Dit goederen-
spoor sluit aan op de tunnel die op dit ogenblik ten
laste van de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen (NMBS) wordt gebouwd tussen het Laag-
eind en het aangepaste rond punt.

Een gezamelijke uitvoering dringt zich dus op.

In het verleden waren hieromtrent geen problemen.

Nu zouden er moeilijkheden opgedoken zijn over de
kostenverdeling tussen de Vlaamse Gemeenschap en
de NMBS en dit met vertraging tot gevolg. De aanleg
van de gemeenschappelijke havenweg  is nochtans prio-
ritair, zeker voor de spoorwegen.

Deze verbinding zou toelaten de vaste noordlandbrug
in dienst te nemen als levensnoodzakelijk alternatief
voor de betrokken bedrijven (BASF, containertermi-
nal, . . .) ten opzichte van de beweegbare Lillobrug, die
thans de enige toegang vormt tot het havengebied
Rechteroever. Bij elke ophaling van de brug ontstaat
er verkeersopstopping en bij defect (hetgeen niet denk-
beeldig is), ligt Antwerpen-Noord plat.

De inzet van de beide Voogdijministers is noodzakelijk
om aan deze absurde toestand een eind te stellen. De
beide openbare diensten die het algemeen belang moe-
ten behartigen, maar dit belang door hun houding te-
genwerken, dienen tot de orde geroepen en samen te
werken.

Wanneer denkt de geachte Minister aan deze toestand
een einde te stellen ?

Wanneer zullen de werken aanvatten ? Zo nodig kan
toch worden begonnen met de aanbesteding en de fi-
nanciële regeling kan achter worden beslecht.

Vraag nr. 250 (zitting 1989-190)
van 17 september 1990
van de heer J. CUYVERS

Donkmeer te Berlare - Aanvullen met water van de
Zeeschelde

Dit jaar heeft men het water van het Donkmeer te
Berlare ondanks de zeer droge zomer, op peil gehou-
den en zelfs verhoogd door water uit de Zeeschelde te
laten binnenvloeien bij hoogtij.

Graag verneem ik van de geachte Minister het ant-
woord op volgende vragen.

1. Is dergelijke activiteit vergunningsplichtig ?

2. Heeft voor het opendraaien van de sluizen de eige-
naar van het DÖnkmeer  te Berlare van de Dienst
van de Zeeschelde, ressorterend onder het Bestuur
der Waterwegen, een vergunning gekregen ? Zo ja,
onder welke beperkende voorwaarden ?

3 . Zo neen, welke maatregelen gaat de Minister ne-
men om te beletten dat de eigenaar ook volgend
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jaar weer het niveau van het Donkmeer gaat beïnvloe-
den via water van de Zeeschelde ?

Reeds ongeveer tien jaar maakt de eigenaar bij droge
zomers gebruik van dit systeem.

pij van de Buurtspoorwegen (NMVB) gevraagd dat de
autobuslijn La Panne - Coxyde  (komende uit Duin-
kerke) op Belgisch grondgebied zou worden gewijzigd
in De Panne - Koksijde.

Vraag nr. 251 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer M. DESUTTER

Volgens de de Vaste Commissie voor Taaltoezicht
(VCT) wordt hier de taalwetgeving in bestuurszaken
overtreden. De voertuigen die België binnenkomen
mogen uitsluitend voorzien zijn van Nederlandse bena-
mingen.

Weg Komen-Geluwe  - Aftakking naar industriezone De Maatschappij is van slechte wil en weigert iets te
van Menen veranderen.

De aftakking van de weg Komen-Geluwe naar de in-
dustriezone van Menen maakt deel uit van het project
voor de aanleg van een nieuwe weg Komen-Geluwe.

Graag kreeg ik het standpunt van de geachte Minister.

Graag vernam ik van de geachte minister hoever het
gesteld is met dit ontwerp.

Vraag nr. 255 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer J. VALKENIERS

Vraag nr. 253 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer M. DESUTTER

Station en Toeristische Dienst De Panne - Overtreding
taalwetgeving

Westerdam van de Zeebrugse buitenhaven - Kusthen-
gelen

Bij de ingang van het station De Panne bevindt zich
een groot Franstalig aanplakbiljet met daarbij ,,Dun-
kerque en train, départ La Panne”.

De havenstructuur van Duinkerke strekt zich uit over
20 kilometer kustlengte.

In het station en de Toeristische Dienst van De Panne
kan men slechts een Franstalige folder vinden : Dunker-
que - Evasion  d’un jour, départ La Panne.

De haven is echter bijzonder bekend bij hengelvissers.
De grote oostelijke havenmuur Jeteeclipton wordt
langs de zeedijk gevormd door een brede laag grote
betonblokken die willekeurig door elkaar zijn gegooid.

De drankautomaten : ,,Appletise”  zijn voorzien van
tweetalige opschriften. Voor Coca wordt alleen het
Engels gebruikt.

Men vangt er tong, zeebaars, gul, wijting, platvis, pa-
ling, conger  enzovoort.

De hele muur is over bijna kilometer bevisbaar en in
het topseizoen en tijdens het weekend is het als henge-
laar soms dringen om een goed plaatsje te vinden.

De Directeur-generaal stipte in zijn brief AD.01.022/
0883 van 14 september 1989 aan dat de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) alles
in het werk stelt om de taalwetgeving in bestuurszaken
toe te passen.

De Zeebrugse buitenhaven is hiermee goed vergelijk-
baar, doch met dat verschil dat ze niet voor de sport-
visserij is opengesteld.

Ik hoop dat de geachte Minister de nodige maatregelen
zal nemen.

Voor de oosterdam is dit aanvaardbaar omwille van
de gasterminal en het windmolenpark, maar op de
westerdam is niets wat de visserij kan beletten.

Vraag nr. 257 (zitting 1989-1990)
van 17 september 1990
van de heer J. ANSOMS

Fietspaden in Vlaanderen - Realisaties
Tot op heden werd nog geen toelating verleend door
het Ministerie van Openbare Werken, eigenaar van
deze dam om er - net zoals in Duinkerke - de hen-
gelsport te beoefenen. Wat in Duinkerke zonder enig
probleem kan blijkt bij ons moeilijk realiseerbaar.

Het Verkeers- en Vervoerplan Vlaanderen bevat de
intentie om ernstig werk te maken van de aanleg van
fietspaden langs de gewestwegen in Vlaanderen.

Mag ik aan de geachte Minister vragen wanneer hij
meent de westelijke dam voor de hengelsport te kun-
nen vrijgeven ?

Graag vernam ik van de geachte Minister :

1. hoeveel kilometer gewestwegen Vlaanderen heeft
(zonder autosnelwegen) ;

Vraag nr. 254 (zitting 1989-1990
van 17 september 1990
van de heer J. VALKENIERS

2. hoeveel kilometer gewestweg er zijn voorzien van
vrijliggende fietspaden in twee richtingen ;

NM VB - Overtreding taalwetgeving

3. hoeveel kilometer gewestweg er zijn voorzien van
vrijliggende fietspaden in enkele richting ?

Reeds sedert 1975 wordt aan de Nationale Maatschap-
4. hoeveel kilometer gewestweg er zijn voorzien van

niet-vrijliggende fietspaden in twee richtingen ;
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hoeveel kilometer gewestweg er zijn voorzien van
niet-vrijliggende fietspaden in enkele richting ;

hoeveel kilometer gewestweg er zijn voorzien van
fiets-suggestiestroken ;

hoeveel kilometer vrijliggende fietspaden er sinds
1985 in Vlaanderen zijn aangelegd langs de gewest-
wegen.

Vraag nr. 259 (zitting 1989-1990)
van 20 september 1990
van de heer R. VAN HOOLAND

Gebouwen -
meenschap

Gehuurde panden door de Vlaamse Ge-

Ikzou het zeer op prijs stellen te mogen vernemen

1. welke gebouwen door de Vlaamse Gemeenschap
worden gehuurd voor de administratie en de dien-
sten van de Vlaamse Gemeenschap :

1) in Brussel ;
2) in de 18 gemeenten rond Brussel ;

met opgave van :

- de aard van de gehuurde panden ;
- de gehuurde oppervlakte (vierkante meter) ;
- het bedrag van de huur en de huurderskosten ;
- de duur van de huurovereenkomsten ;
- de identiteit van de eigenaars : Belgische, niet

Belgische, ander openbare besturen ofdiensten ;

2. welke de vooruitzichten zijn voor 1991, met zo mo-
gelijk, dezelfde gegevens.

Vraag nr. 260 (zitting 1989-1990)
van 20 september 1990
van de heer J. LOONES

Veurne - Kanaalbruggen

Uit de pers verneem ik dat in Veurne de verkeersvei-
ligheid in het gedrang komt door ernstige vertragingen
bij de vervanging van de Rozebrug over de Lovaart,
Zuidburgweg te Veurne.

De oude brug op die plaats werd in april 1990 afgebro-
ken. Begin juli 1990 moest de nieuwe gebruiksklaar
zijn. Onenigheid tussen het Ministerie van Openbare
Werken, Dienst der Kust en de betrokken aannemer
hebben tot ernstige vertraging geleid. De onenigheid
handelt blijkbaar over het laattijdig uitbetalen van de
prestaties van de aannemer. Naar verluidt zou het nog
zeker drie maanden duren eer de nieuwe brug voor
het verkeer kan worden geopend.

Ondertussen zien de weggebruikers zich met een reeks
verkeersproblemen geconfronteerd, waardoor het on-
genoegen bij de betrokken bevolking zienderogend
groeit. In Veurne worden de bruggen nog gedraaid ten
behoeve van de kanaalvaart. Als de Nieuwpoortbrug
(belangrijke invalsweg naar het centrum van de stad)
open is, geraakt het verkeer er steevast in een knoop.
Het verkeer komt er immers uit vier drukke richtingen.
Een uitvalsweg via de Rozebrug is niet mogelijk. Inte-

gendeel, door de aanslepende werken aan de Rozebrug
wordt de druk op de Nieuwpoortbrug nog aanzienlijk
verhoogd.

Hetzelfde geldt in mindere mate voor de Ieperbrug.

Voor de schoolfietsende jeugd is de toestand evenmin
veilig. De leerlingen van het Vrij Technisch Instituut
moeten op weg naar en van school de gevaarlijke indus-
trieweg Albert-1-laan nemen, ofwel op piekuren het
centrum inrijden. Overigens zijn ook politie en rijks-
wacht niet gediend met deze aanhoudende ellende.

Verder blijkt dat ook de Ieperbrug zal worden vervan-
gen en dat dringende herstellingswerken aan de Nieuw-
poortbrug noodzakelijk zijn.

Graag volgende vragen aan de geachte Minister.

1. Wat is de precieze oorzaak van de wellicht zes
maanden vertraging die de werken aan de brug na
voleindiging zullen hebben opgelopen ? Kan de
geachte Minister alsnog maatregelen nemen die de
vertraging kunnen milderen  ?

Welke werken aan de Ieperbrug en Nieuwpoortbrug
worden in het vooruitzicht gesteld ? Hoeveel kosten
die werken ? Wanneer worden ze uitgevoerd ?

Welke maatregelen stelt de geachte Minister voor
om de verkeersveiligheid voor voertuigen, fietsers
en voetgangers optimaal te verzekeren tijdens de
verdere (huidige en nog te starten) werken aan de
drie bruggen ?

Vraag nr. 261 (zitting 1989-1990)
van 20 september 1990
van de heer M. SCHOETERS

Overheidsopdrachten - Klachten laattijdige betaling

De bedrijfswereld klaagt over de laattijdige betalingen
van overheidsopdrachten. Dikwijls moet maanden tot
zelfs jaren worden gewacht alvorens uitgevoerde
werken volledig betaald zijn, hetgeen de financiële sta-
biliteit van de bedrijven in gevaar brengt.

Zulke houding kan ook niet zonder gevolg zijn voor
de gewestbegroting.

Vandaar volgende vragen.

1. Zijn voldoende betalingsmiddelen voorzien op de
begroting 1990 ?

2. Hoeveel waren per 31 juli 1990
- de uitgevoerde betalingen ?
- de op betaling wachtende facturen ?
- de gemiddelde vertragingen in betaling ?

3. Hoeveel werd tot op 31 juli 1990 betaald aan laattij-
digheidsintresten ?

4. Welke maatregelen zal de geachte Minister nemen
om de betaling tijdig te doen gebeuren ?

Wanneer zal de achterstand ingelopen zijn ?
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Vraag nr. 262 (zitting 1989-1990) 1. Op welke precieze gronden is het vasthouden aan
van 20 september 1990 de oude thesis gesteund ?
van de beer M. SCHOETERS

2. Hoeveel procedures zijn er in dit verband lopende ?
Haven van Zeebrugge - Cast-terminal

3. Welke bedragen worden geclaimd van het Gewest ?

Ten behoeve van Cast wordt door de haven van Zee-
brugge een nieuwe terminal gebouwd. Er wordt uitein-
delijk 696 meter kade gebouwd met een waterdiepte
van 18,5  meter over een terrein van 38 hectare.

Vraag nr. 264 (zitting 1989-1990)
van 20 september 1990
van de heer M. SCHOETERS

De werken worden volgens de pers volledig gefinan-
cierd door de NV Maatschappij van de Brugse Zee-
vaartinrichtingen (MBZ). Nochtans is de MBZ voor
een groot deel (de meerderheid) eigendom van het
Vlaamse Gewest, zodat uiteindelijk het Vlaams Ge-
west hier voor een verhouding van circa 60/40  inves-
teert in een kaaimuur en dit om trafiek uit een andere
Vlaamse haven weg te trekken. Dit is zeker geen
schoolvoorbeeld van een rationeel havenbeleid.

Bedienen van kunstwerken - Personeelspolitiek

Reeds jaren wordt door de syndicale organisaties aan-
gedrongen op een degelijke regeling voor het bedienen
van kunstwerken, wat naar hun mening alleen maar
mogelijk is door het aanwerven van personeel.

Vandaar dat ik onderstaande vragen zou willen stellen.

Deze eenvoudige en voor de hand liggende oplossing
wordt niet toegepast, zodat de rechtmatige belangen
van de werknemers en het verzekeren van de dienstver-
lening naar het publiek toe, in het gedrang komt.

1. Welke werken moeten precies worden uitgevoerd
voor het operationeel maken van de Cast-terminal ?

2. Wie zal elk van de werken bekostigen (MBZ, Cast,
NMBS, . ..) en voor hoeveel ?

3. Wat behelst de overeenkomst tussen MBZ en

De problemen zijn nog toegenomen doordat in de zo-
mermaanden de kunstwerken ook nog moeten worden
bediend op zon- en feestdagen voor de pleziervaartui-
gen.

Vandaar dat ik volgende vragen zou willen stellen.
Cast ?

4. Hoeveel bedraagt het aAndeel  van het Vlaams Ge-
1. Hoeveel arbeidsplaatsen voor het bedienen van

kunstwerken zijn onbezet ?
west in de MBZ en dus de Cast-terminal ?

5. Wat is het advies van de Vlaamse Havencommissie
met betrekking tot de Cast-terminal ?

2. Is het juist dat er beroep wordt gedaan op aanne-
mingsbedrijven om kunstwerken te bedienen ? is
die privatisering een bewuste politiek ?

6. Hoeveel bedraagt het verlies van het Vlaams Ge-
west door het vertrek van Cast uit Antwerpen ?

3. Wat is het door de geachte Minister gekend stand-
punt van de syndicale organisaties ?

Wat is het voordeel van Zeebrugge ? 4. Hoe gebeuren de betalingen aan de aannemingsbe-
drijven ? Hoeveel werd er reeds betaald ?

Vraag nr. 263 (zitting 1989-1990)
van 20 september 1990
van de heer M. SCHOETERS

Sinds vorig jaar worden er op enkele rivieren en kana-
len, bruggen en sluizen bediend op zon- en feestdagen.
Dit is een maatregel om de vaart van jachten mogelijk
te maken.

Overheidsopdrachten - Imprevisieleer  en omschrijving
begrip belangrijk nadeel In dit verband ben ik zo vrij de geachte Minister onder-

staande vragen te stellen.
In antwoord op mijn vraag nummer 31 van 24 januari
1989 deelde de Minister mij mee dat in de kwestie van
het ,,belangrijk  nadeel” volgens artikel 16, 8 2 van het
ministerieel besluit van 10 augustus 1977 ,,enkel het
oordeel van het Hof van Cassatie ten deze doorslagge-
vend zal zijn”.

1. Welke kunstwerken vallen onder deze regeling ?

2. Wordt deze regeling ook in 1990 voorzien ?

3. Wat is het resultaat voor 1989 ?

Het Hof heeft nu in deze materie de overheid in het
ongelijk gesteld.

a) Hoeveel zijn de uitgaven voor personeel, extt-a-
onderhoud, energie en andere ten laste van het
gewest ?

Nochtans zou het Vlaams Gewest blijven vasthouden
aan het vroeger ingenomen standpunt en tegen het
oordeel van het Hof in, het nadeel slechts als belangrijk
blijven beschouwen wanneer het 2,s ten honderd van
de totale waarde van de prestatie overschrijdt, waarbij
het Gewest het resterende deel dat boven die drempel
uitgaat, voor zijn rekening neemt.

b) Hoeveel zijn de inkomsten geweest ?

4. Hoe zijn de personeelsleden betaald ?

5. Op welke wetten en/of decreten is gesteund om deze
arbeid op zon- en feestdagen te laten verrichten ?

Derhalve zou ik de volgende vragen willen stellen.
6. Wat is het standpunt van de syndicale organisaties

ter zake geweest ?
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7. Acht de geachte Minister het verantwoord dat zijn
personeel op zon- en feestdagen moet werken om
een zeer beperkte groep toe te laten de vaart met
pleziervaartuigen te beoefenen ?

Vraag nr. 265 (zitting 1989-1990)
van 21 september 1990
van de heer J. CUYVERS

Leefmilieu - Invoering van een bypass-micro-oliefilter

Uit de VBO-mededelingen nummer 10, 1990, pagina
759-761 verneem ik dat de introductie van een bypass-
micro-oliefilter voor alle motoren en hydraulische sys-
temen een reeks voordelen oplevert. De internationale
praktijk leert dat de besparingen op de onderhoudskos-
ten zo groot zijn dat de investering in het algemeen
binnen het jaar wordt terug verdiend. Daarnaast wordt
de hoeveelheid afvalolie, die zoals de geachte Minister
wel weet, heel wat milieuproblemen oplevert, in aan-
zienlijke mate beperkt. Deze ontlasting van het leefmi-
lieu gaat gepaard met minder verbruik van schaarse
aardolie en een vermindering van de invoerzijde op
onze betalingsbalans.

Graag verneem ik van de geachte Minister welke maat-
regelen er zijn genomen en tegen welke datum om
motoren- en wagenpark en eventueel de grote hydrau-
lische systemen met deze bypass-micro-oliefilter te
doen uitrusten.

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

Vraag nr. 266 (zitting 1989-1990)
van 21 september 1990
van de heer G. ANNEMANS

Ontwerp van heraanleg van Bredalaan te Schoten -
Verantwoordelijke deskundigen

Welke deskundigen zijn verantwoordelijk voor het ont-
werp van de heraanleg van de Bredalaan te Schoten
tussen de afrit van de E 3 en de splitsing met de Kapel-
sesteenweg ?

Vraag nr. 267 (zitting 1989-1990)
van 24 september 1990
van de heer J. LOONES

Fusiegemeenten - Benaming

In de brochure De Belgische Postnummers, beveelt de
geachte Minister van PTT bij voorkeur het gebruik van
de benaming van de vroegere gemeenten aan om aldus
het werk van de post vlotter te laten verlopen.

Zelf wil ik daar aan toevoegen dat deze aanbeveling
navolging verdient omwille van respect voor de namen
van de vroegere gemeenten.

Met de aanbeveling wordt bedoeld dat een zending
met bestemming Eggewaartskappelle niet vermeldt
,,8630 Veurne”, maar wel $3630  Eggewaartskapelle”
of minsten ,,8630  Eggewaartskapelle (Veurne)“.

Nog, dat men zendingen voor de deelgemeenten Booi-
schot van Heist-op-den-Berg niet stuurt naar ,,2220
Heist-op-den-Berg”, maar wel naar ,,2221  Booischot”.

1. Zal de geachte Minister aandacht schenken aan de-
ze aanbeveling en zijn diensten vragen ze in de
praktijk om te zetten ?

2. Gezien de aanbeveling een zekere herwaardering
van de namen der vroegere gemeenten beoogt, zal
hij er ook rekening mee houden bij het opstellen
van allerhande publikaties ?

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

Vraag nr. 268 (zitting 1989-1990)
van 24 september 1990
van de heer J. VAN EETVELT

N 16 Bornem-Puurs-  Willebroek - Verkeersveiligheid

De N 16, meer bepaald het traject Bornem-Puurs-Wil-
lebroek,  blijft nog steeds een zeer drukke en op bepaal-
de momenten overbelaste verkeersweg.

De aanwezigheid van woonzones en industriegebieden
langs beide zijden van de weg, is dikwijls aanleiding
tot vele verkeersongevallen, ook met gekwetsten en
doden.

Graag vernam ik van de geachte Minister welke de
verkeersdensiteit op hogervermelde weg is en welke
punten op basis van recente gegevens kunnen worden
aangeduid als zwarte punten.

Vraag nr. 269 (zitting 1989-1990)
van 25 september 1990
van de heer J. CUYVERS

Gebruik geluidsarm beton - Aanbesteding nieuwe we-
gen

De samenstelling van het beton beïnvloedt in sterke
mate de aard en de hoeveelheid lawaai veroorzaakt
door het verkeer op de weg. De klachten over lawaai-
hinder worden steeds sterker, de stiltegebieden in
Vlaanderen steeds zeldzamer. De verplichte invoering
van geluidsarm beton kan de problematiek van de la-
waaihinder veroorzaakt door wegverkeer terugdrin-
gen, naast de invoering van een striktere snelheidsbe-
perking tot 100 kilometer per uur op autosnelwegen
en drie- en viervakswegen.

Graag verneem ik van de geachte Minister in welke
mate de verplichting gebruik te maken van geluidsarm
beton en/of fluiterasfalt is opgelegd via het Vlaams
typebestek voor aanbestedingen van nieuwe wegen en
van herstelwegen in stadscentra, stedelijke agglomera-
ties en in landelijke gebieden.

Vraag nr. 270 (zitting 1989-1990)
van 25 september 1990
van de heer J. CUYVERS

Sloopbeton - Recyclage

Ons land zal de komende jaren opgescheept zitten met
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enorme hoeveelheden betonpuin. Ramingen van het
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het
Bouwbedrijf (WTCB) spreken van 5 à 7 miljoen ton
betonpuin per jaar.

4.

5.

Volgens een krantebericht van Het Laatste Nieuws van
30 oktober 1989 heeft de geachte Minister beloofd dat
de Vlaamse overheid het goede voorbeeld zal geven
op het vlak van recyclage van sloopbeton, mede gezien
de steeds schaarser wordende natuurlijke grondstoffen.

6.

7.
,,Het ligt in mijn bedoeling om . . . nog voor 1 januari
1990 een stuurgroep op te richten die zich zou bezig-
houden met het opstellen van algemeen geldende voor-
schriften voor het Vlaamse Gewest wat wegen, water-
wegen en gebouwen betreft voor de beschrijving van
bouwmaterialen, de wijze van monsterneming en de
wijze van beproeving. We willen meer bepaald tot een
nieuw en algemeen Vlaams typebestek komen. Het
gebruik van kringloopbeton en bijpassende slooptech-
nieken zal daarin aangemoedigd worden.”

Vraag nr. 271 (zitting 1989-1990)
van 25 september 1990
van de heer E. VAN VAERENBERGH

Overdracht overheidsinstellingen - Rijksinstituut voor
Grondmechanica

Graag verneem ik van de geachte Minister het ant-
woord op volgende vragen.

1. Is de bedoelde stuurgroep al opgericht ? Zo ja, wan-
neer werd die opgericht ? Hoe is die stuurgroep
samengesteld ?

2. Bestaat er al een Vlaams typebestek voor de aanbe-
steding van wegen, waterwegen en gebouwen ?

3. Zo ja, in welke mate is daarin de verplichting inge-
bouwd gebruik te maken van welke gewichtspercen-
tages gerecycleerd beton voor wegen, waterwegen
en gebouwen ?

Bestaat er al een verplichting gebruik te maken van
gerecycleerd asfalt voor wegen ?

Welke milieuvriendelijke slooptechnieken worden
nu al voorgeschreven ?

Indien het Vlaams typeaanbestedingsbestek nog
niet bestaat, tegen welke datum zal Vlaanderen
daar dan wel over beschikken en welke redenen
verklaren de opgelopen vertraging ?

In welke mate wordt de notie van demonteerbou-
wen al ingecalculeerd in het typebestek ?

De wet van 26 juni 1990 regelt de overdracht van over-
heidsinstellingen die opereren op bevoegdheidsdomei-
nen die bij de jongste staatshertvorming naar de Ge-
westen en Gemeenschappen zijn overgedragen, waar-
onder het Rijksinstituut voor Grondmechanica. Het
betrokken instituut werd aldus opgesplitst naar de drie
Gewesten toe.

Kan de geachte Minister meedelen :

1. op welke basis dit is geschied ;

2. wie waar naartoe werd overgeheveld ;

3. hoe de huidige samenstelling en werking van het
Vlaams Instituut voor Grondmechanica is ?
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Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Blz.

G. GEENS, Voorzitter van de Vlaamse Executieve, Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting

78 03.10.1990 F. Brepoels NLM en NMH - Ontbinding en overdracht 1

80 12.10.1990 W. Kuijpers Wereldtentoonstelling Sevilla - Deelname Vlaamse Gemeenschap 1

N. DE BATSELIER, Vice-Voorzitter van de Vlaamse Executieve, Gemeenschapsminister van Economie, Middenstand
en Energie

66 21.09.1990 J. Cuyvers Leefmilieu - Invoering van een bypass-micro-oliefilter 23

67 24.09.1990 J. Loones Fusiegemeenten - Benaming 1

L. WALTNIEL, Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting

218 17.09.1990

220 17.09.1990

221 17.09.1990

223 17.09.1990

224 17.09.1990

225 18.09.1990

226 18.09.1990

227 20.09.1990

228 20.09.1990

229 20.09.1990

230 21.09.1990

231 21.09.1990

232 21.09.1990

234 28.09.1990

235 28.09.1990

236 28.09.1990

237 01.10.1990

238 01.10.1990

H. Lauwers Brasschaat - Hinderlijk bedrijf gelegen in een woonwijk

N. Maes Bouwaanvraag - Bevoegdheden van de gemachtigde ambtenaar

E. Van Vaeren- AROL-Antwerpen - Uitreiken bouwvergunningen
bergh

J. Geysels Mol - Golfterrein in een gebied met ecologische waarde

V. Peuskens AROL-Antwerpen - Uitreiken van bouwvergunningen

M. Desutter Verzekeringen - Sociale woningen

R. Van Hooland Gewestplan - Afwijkingen

F. Brepoels Duinengebied Ter Yde - Intrekking eis tot herstel

J. Loones Steenstraat Diksmuide-Houthulst - Bescherming

R. Van Hooland Oost-Vlaanderen - Wijziging van de gewestplannen

J. Cuyvers Leefmilieu - Invoering van een bypass-micro-oliefilter

G. Annemans Grootdistributiebedrijven - Overtreding parkeerplaatsverplichtingen

J . Valkeniers Vlaams Brabant - Stijgende achterstand sociale woongelegenheden

E. Van Vaeren- Shoppingmastodont te Alsemberg - Verbrusseling Beersel en Rode
bergh

E. Van Vaeren- Gedeeltelijke herziening gewestplan - Gevaar groene zone
bergh

R. Van Hooland Wijziging gewestplannen via BPA’s  - Procedure

W. Seeuws Gewestplannen - Herziening

L. Vanhoren- Bouw van een manege te Bekkevoort - Herstelmaatregelen
beek

2

2

23

3

4

5

6

6

23

7

24

7

8

8

9

10

10

11

0 onbeantwoord 0 aanvullend antwoord A gecoördineerd antwoord
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240 02.10.1990 J. Cuyvers BPA-Nieuwdonk - Zone voor exploitatieloodsen

241 02.10.1990 J. Valkeniers Gewestplannen - Herziening

242 02.10.1990 J. Valkeniers Shopping  Center Alsemberg - Regionale invloed

243 03.10.1990 W. Kuijpers AROL-Leuven - Kantooruitrusting

246 09.10.1990 H. Suykerbuyk Reservatiestrook Duwvaart-kanaal - Werkgroep ad hoc

J. LENSSENS, Gemeenschapsminister van Welzijn en Gezin

75 17.09.1990 P. Vangansbeke Volwassen mentaal gehandicapten - Opvang in tehuizen voor niet-
werkenden

76 20.09.1990 E. Van Vaeren- Wijziging gemeentewet - Eenvormigheid met OCMW-wetgeving
bergh

R. DE WULF, Gemeenschapsminister van Tewerkstelling

45 21.09.1990 J. Cuyvers Leefmilieu - Invoering van een bypass-micro-oliefilter

46 21.09.1990 P. Breyne Europees Sociaal Fonds - VDAB-projecten

T. KELCHTERMANS, Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting

373 27.08.1990 V. Peuskens

383

384

385

386

387

17.09.1990 J. Cuyvers

17.09.1990 J. Cuyvers

17.09.1990 J. Sleeckx

17.09.1990 J. Geysels

17.09.1990 J. Geysels

389

390

20.09.1990

20.09.1990

391

392

393

394

395

396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.09.1990

24.09.1990

25.09.1990

26.09.1990

27.09.1990

27.09.1990

397 28.09.1990

398 28.09.1990

F. Brepoels

H. Van Diende-
ren

J. Cuyvers

J. Loones

J. Cuyvers

G. Cardoen

E. Van Vaeren-
bergh

E. Van Vaeren-
bergh

J. Cuyvers

J. Cuyvers

Oplossing van de vervuiling in de gemeente Reppel - Gebruik van
de fixatietechniek

Donkmeer te Berlare - Beschermd landschap

Vlaamse waterlopen - Vermijden van schade aan visbestand

Den Mockenbergh te Tervuren  - Moeilijkheden

OVAM - Ambtshalve verwijdering van afvalstoffen

Herald of Free Enterprise - Procedure voor de correctionele recht-
bank

37

28

38

38

38

Duinengebied Ter Yde - Intrekking eis tot herstel 38

MER - Voorzieningen die per dag 1.000 of meer voertuigen aantrek-
ken

Leefmilieu - Invoering van een bypass-micro-oliefilter

Fusiegemeenten - Benaming

Slopen - Milieuvriendelijker technieken

Hallerbos - Niet afgedekte of afgeschermde waterwinningsputten

Gemeen telijk MINA- beleid - Profiel

Afvalstoffenplan 1991-1995 - Kostprijs gemeenten

Strijd tegen luchtverontreiniging - Beperken gebruik afvalolie

Varkensbedrijven - Afwezigheid van exploitatievergunningen

12

12

13

13

13

24

25

26

26

27

38

14

38

39

39

39

39

40

4 0

0 onbeantwoord 0 aanvullend antwoord A gecoördineerd antwoord
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P. DEWAEL, Gemeenschapsminister van Cultuur

94 31.07.1990 G. Cardoen BRT-generiek - José Happart

109 24.09.1990 R. Van Hooland Italiaanse zenders - Toelating op de kabel

112 03.10.1990 W. Kuijpers Cultureel akkoord met Joegoslavië - Schorsing

H. WECKX, Gemeenschapsminister van Volksgezondheid en Brusselse Aangelegenheden

51 20.09.1990 J. Loones Scholen - Noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen

52 21.09.1990 J. Cuyvers Leefmilieu - Invoering van een bypass-micro-oliefilter

53 24.09.1990 J. Loones Fusiegemeenten - Benaming

D. COENS, Gemeenschapsminister van Onderwijs

214 12.07.1990 F. Dewinter

225 09.08.1990 N. Maes

236 06.09.1990 M. Capoen

237 06.09.1990 A. Laridon

239 17.09.1990 A. Laridon

240 17.09.1990 A. Laridon

241 17.09.1990 J. Caudron

242 17.09.1990

243 20.09.1990

244 20.09.1990

245 21.09.1990

246 21.09.1990

247 0 24.09.1990

249 24.09.1990

250 0 24.09.1990

251 24.09.1990

252 0 26.09.1990

256 0 28.09.1990

257 28.09.1990

258 0 28.09.1990

259 0 28.09.1990

M. Vogels

J. Loones

A. Laridon

J. Cuyvers

Jos Bosmans

F. Dewinter

R. Van Hooland

A. Laridon

M. Didden

A. Laridon

A. Laridon

A. Laridon

R. Van Hooland

R. Deswaene

260

262

0 28.09.1990

03.10.1990

R. Deswaene

W. Kuijpers

Les over mensenrechten, racisme en geschiedenis in het lager onder-
wijs - Planning

Onderwijs - Studiebeurzen

Oefenscholen - Statuut personeel

KSO - Nuttige ervaring

Onderwijs - Laattijdige uitbetaling wedden voor augustus

Onderwijs - Laattijdige weddefiche voor belastingsaangifte

Centrale examencommissies - Reis-, verblijfs- en vakantievergoe-
dingen

Detachering van leerkrachten naar de culturele sector - Modaliteiten

Scholen - Noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen

Middelbaar beroepsonderwijs - Opleiding tot vrachtwagenchauffeur

Leefmilieu - Invoering van een bypass-micro-oliefilter

Loopbaanonderbreking - Uitkering en minimumduur

Schoolagenda uitgegeven door EG - Verspreiding in Vlaanderen

Gehandicapte topsporters-studenten - Studiemogelijkheden

Eindejaarspremie in het onderwijs - Maaltijdcheques

OSP-inschrijvingsgeld - Vrijstelling

Tijdelijke leerkrachten - Uitbetaling wedde

Leerlingenvervoer gemeenschapsonderwijs - Discriminatie

Leerlingenvervoer - Verhoging tarieven

Ministerie van Onderwijs - Informaticabeleid

Keuzeverplichting godsdienstlzedenleer - Omzendbrief van de Mi-
nister

Terbeschikkingstelling - Afstand van wachtgeld

Leerlingenvervoer - Besparingsmaatregelen

28

14

15

15

15

16

29

29

30

31

31

31

16

17

17

17

32

32

40

18

40

33

41

41

33

41

41

42

18

0 onbeantwoord 0 aanvullend antw.oord A gecoördineerd antwoord
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265 04.10.1990 G. Annemans Technisch Comité Islamleraars - Modaliteiten 19

274 10 .10.1990 0.  Lefeber Geluidshinder - Militaire vliegtuigen 19

L. VAN DEN BOSSCHE, Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt

110

111

114

115

118

1

11.09.1990 E. Van Vaeren- Gemeenteraad Linkebeek - Gebruik Nederlandse taal
bergh

17.09.1990 J. Valkeniers Koksijde en Oostduinkerke - Overtreding taalwetgeving in bestuurs-
zaken

17.09.1990 J. Sleeckx Weddeschalen van het provincie- en gemeentepersoneel - Gemeen-
telijke autonomie

20.09.1990 E. Van Vaeren- Vlaams karakter van Vlaams Brabant en Brussel - Oprichting werk-
bergh groep splitsing provincie Brabant

27.09.1990 E. Van Vaeren- Vlaamse Regering - Investeringsfonds voor gemeenten
bergh

17.10.1990 F. Vermeiren Dienstvrijstelling sportdag - Verenigbaarheid met regels van een
goed beheer

34

20

20

21

21

21

J. SAUWENS, Gemeenschapsminister van Openbare Werken en Verkeer

220 16.07.1990 H. Van Diende- Synthetische onderhoudsprodukten - Mens- en milieuonvriendelijk
ren

34

239 03.09.1990 A. Beckers NMBS-net - Onafgewerkte dossiers

241 04.09.1990 J. Caudron Sas van Pollare - Herstellingswerken

248 06.09.1990 M. Desutter Retributie - Aansluiting op riolering

249 o 17.09.1990 A. Beckers A 12 (sectie Laageind  - Nederlandse grens) - Gezamelijke uitvoe-
ring Openbare Werken en NMBS

250 o 17.09.1990 J. Cuyvers Donkmeer te Berlare - Aanvullen met water van de Zeeschelde

251 o 17.09.1990 M. Desutter Weg Komen-Geluwe  - Aftakking naar industriezone van Menen

253 o 17.09.1990 M. Desutter Westerdam van de Zeebrugse buitenhaven - Kusthengelen

254 o 17.09.1990 J. Valkeniers NMBS - Overtreding taalwetgeving

255 o 17.09.1990 J. Valkeniers Station en Toeristische Dienst De Panne - Overtreding taalwetgeving

256 17.09.1990 E. Van Rompuy Sterrebeek - Overschrijden geluidsdrempel door lawaai E 40

257 o 17.09.1990 J. Ansoms Fietspaden in Vlaanderen - Realisaties

258 17.09.1990 H. Candries Regionale vliegvelden - Ultra lichte vliegtuigen (ULM ‘si)

259 o 20.09.1990 R. Van Hooland Gebouwen - Gehuurde panden door de Vlaamse Gemeenschap

260 o 20.09.1990 J. Loones Veurne - Kanaalbruggen

261 o 20.09.1990 M. Schoeters Overheidsopdrachten - Klachten laattijdige betaling

262 o 20.09.1990 M. Schoeters Haven van Zeebrugge - Cast-terminal

263 o 20.09.1990 M. Schoeters Overheidsopdrachten - Imprevisieleer en omschrijving begrip be-
langrijk nadeel

35

36

36

42
42

42

43

43

43

43

36

43

37

44

4 4

44

45

45

264 o 20.09.1990 M. Schoeters Bedienen van kunstwerken - Personeelspolitiek 45

0 onbeantwoord Cl aanvullend antwoord LI gecoördineerd antwoord
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265

266

21.09.1990 J. Cuyvers

21.09.1990 G. Annemans

267

268

269

270

271

24.09.1990

24.09.1990

25.09.1990

25.09.1990

25.09.1990

272 26.09.1990

278 09.10.1990

0 onbeantwoord 0 aanvullend antwoord A gecoördineerd antwoord

J. Loones

J. Van Eetvelt

J. Cuyvers

J. Cuyvers

E. Van Vaeren-
bergh

H. Candries

J . Valkeniers

Leefmilieu - Invoering van een bypass-micro-oliefilter

Ontwerp van heraanleg van Bredalaan te Schoten - Verantwoorde-
lijke deskundigen

45

45

Fusiegemeenten - Benaming

N 16 Bornem-Puurs-  Willebroek - Verkeersveiligheid

Gebruik geluidsarm beton - Aanbesteding nieuwe wegen

Sloop beton - Recyclage

Overdracht overheidsinstellingen - Rijksinstituut voor Grondme-
chanica

46

46

4 6

46

47

Vliegveld Bierset - Uitbreidingswerken 22

Trammuseum Schepdaal - Exploitatie 22


