
Er valt op te merken de toepassing van de wet van 7 au
gustus 1974 die namelijk de voogdij van de Raad door deze 
van het Collège en de voogdij van de Minister door deze van 
de Gouverneur vervangt. 

Anderzijds, werd de begroting van de Commissie van 
Openbare Onderstand, van de onderwijsinstellingen en van 
de verplegingsinrichtingen over het dienstjaar 1974 met de 
hierondervermelde getallen afgesloten (gewone dienst) : 

Ontvangsten 
en uitgaven 

Commissie van Openbare Onderstand 1.275.591.000 (1) 

School voor Verpleegsters gehecht 
aan de « Université Libre de B r u 
xelles » 11.439.0001 

Instituut voor Nursing E v . Anspach . 30.380.000] 

Sint-Pietersziekenhuis 1.723.519.000 

Brugmannziekenhuis 1.363.541.320 

Instituut voor Psychiatrie . . . . 153.248.024 

Instituut Bordet 322.815.000 

Stichting de Latour de Freins . . . 65.527.000 

Instituut G . Brugmann 59.677.000 

Stichting Lambert . . . . . . 61.713.000 

(1) Tussenkomst van de Stad in het tekort van de Commissie van 
Openbare Onderstand : 399.474.000 frank. 

(2) Tussenkomst van de Stad in het tekort van de onderwijsinstel
lingen : 6.1 17.000 frank. 

299 



Contact Centra van Brussel. 

De Stad Brussel. heeft in samenwerking met de Commissie 
van Openbare Onderstand een V . Z . W . opgericht in 1972 
onder de benaming « De Contact Centra van Brusse l» . 

De Contact Centra zijn toegankelijk voor de ganse bevolf 
king van betrokken kwartier ; maatschappelijke assistenten 
houden er regelmatig een permanentie, terwijl animatoren ter 
beschikking staan van de aanwezigen. 

Mellery-centrum, 
10, Mathieu Desmarés t raa t , 1020 Brussel. 

Krakeel-centrum, 
32, Wasserijstraat, 1000 Brussel. 

Modelwijk-centrum, 
Modeîwijk, 1020 Brussel. 

Haren-centrum. 
11, Kortenbachstraat, 1130 Brussel. 

Warme maaltijden in het restaurant van het Mellery-centrum : 
maandag, woensdag, vrijdag. 

Maaltijden ten huize, vertrekpunt Mellery-centrum : maan
dag, woensdag, vrijdag. 

Gymnastiek voor seniors : 

— Mellery-centrum U u u r p e r week 

— Modeîwijk 
— Krakeelrcentrum 

Kleine verzorging : 
— Mellery-centrum 

— Modeîwijk 

Pédicure : 
— Mellery-centrum 

— Krakeel-centrum 
— Haren 
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Kapsalon : Mellery-centrum. 

Hobbykamers voor kinderen : 
— Krakeel-centrum : op woensdag-namiddag. 

In het kader van de activiteiten van de Centra werden ver-
der opgenomen : 

— Kankeropsporing, 10O1, Belliardstraat. 

— Psychologische begeleiding, 10, Grootgodshuisstraat. 

* 
** 

Openbare Kas van Lening. 

In de loop van het jaar 1974 heeft de Gemeenteraad het 
mandaat van drie beheerders hernieuwd, het geldelijk sta-
tuut van het personeel met ingang van 1 april 1972 evenals 
het règlement van de Sociale Dienst vastgesteld. Hi j heeft de 
rekening over 1973 en de begroting over 1975 goedgekeurd 
en het artikel 12 van het organiek règlement gewijzigd : 

Bedrag van de bewerkingen in 1974 : 

Verpandingen : 167.502.225 frank (133.1 ?8.9<2'5 F in 
1973). 

Vrijwiliige inlossingen : 145.594.665 frank (127.091.140 F 
in 1973). 

Inlossingen door verkoop: 5.137.925 frank (5.8I84.72'5 F 
in '1973). 

Maatschappelijke stand der ontleners : 

Werklieden * . . 31 % 
Bedienden 40 % 
Vrije beroepen 4,5 % 
Handelaars 12,5 % 
Gepensioneerden en op rust gestelden . . 6 % 
Allerlei (militairen, nomaden, studenten) , 6 % 
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Krankzinnigen - Opsluitingen. 

Overeenkomstig de bepalingen van het artikel 93 van de 
Gemeentewet en van de wet van 18 juni 1850 op het régime 
der krankzinnigen, gewijzigd door deze van 28 december 1873, 
heeft het Schepencollege zich in 1974 uitgesproken over : 

10 gevallen van opsluitingen (12 in 1973); 

3 gevallen van vrijlatingen op proef van personen geïnter-
neerd bij het Instituut voor Psychiatrie, overeenkomstig 
artikel 15 van de wet (4 in 1973) ; 

Anderzijds, 

28 personen werden rechtstreeks toegelaten in een inrichting 
voor geesteszieken (Instituut voor Psychiatrie of provincie-
oorden) (22 in 1973) ; 

23 personen werden voorlopig toegelaten en vrijgelaten zon-
der dat een opsluitingsmandaat te hunner opzicht werd 
opgesteld (22 in 1973) ; 

25 personen werden onderzocht en niet toegelaten (31 in 
1973). 

* 
** 

Preventieve onderstand tegen landloperij. 

In de loop van het jaar 1974, heeft de Dienst voor Preven
tieve Onderstand tegen Landloperij , in samenwerking met het 
Sociale Werk voor Wederaanpassing, het geval van 714 per
sonen onderzocht, waarvan er 235 het voorwerp hadden uit-
gemaakt van vroegere veroordelingen en 19 vroeger pupillen 
van de Kinderrechter waren. 

De maatregelen genomen ten opzichte van al deze personen 
verdelen zich als volgt : 

645 werden ondergebracht in Tehuizen van het Werk der 
Herbergzaamheid ; 

94 werden terug aan het werk gesteld ; 

302 



5 hebben genoten van een hulip om hun woonplaats of 
plaats van hun werk te bereiken ; 

157 werden ter beschikking van het Politieparket gesteld, 
met het oog op hun eventuele onderbrenging in Liefda-
digheidskolonies van de Staat ; 

645 werden begunstigd met eetmalen ; 

24 werden begunstigd met medische zorgen ; 

1 werd begunstigd met kleding ; 

73 kinderen werden overdag in kribben of gemeentescholen 
van de Stad Brussel geplaatst ; 

4 werden in een gesticht voor ouderlingen geplaatst. 

Wat de voogdij der landlopers die vervroegd werden vrij-
gelaten uit de Weldadigheidskolonies van de Staat betreft, 
vak er op te merken dat op 10 personen er zich 9 aan voor-
ncemde voogdij hebben onttrokken. 

De geldelijke maatregelen verdelen zich als volgt : 

6 bewaargevingen van geld werden aan de Dienst toever
trouwd. d.w.z. 15.542 frank; 

18 terugbetalingen werden uitgevoerd, d.w.z. 24.755 frank. 

De Dienst is, in de loop van het jaar 1974, overgegaan tôt 
twee onderzoeken die de vrijlating der landlopers geïnterneerd 
bij de Weldadigheidskolonies van de Staat, voorafgaan. 

* * 

Liefdadigheidsmanifestaties. 

Ter gelegenheid van de verschillende liefdadigheidsmani
festaties ingericht in de loop van het jaar 1974 en gecontro-
leerd door de Dienst van Openbare Onderstand, Sociale Wer
ken en Sport, werd een bedrag van 24.749.975 frank inge-
zameld. 
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Deze som verdeelt zich als volgt : 

Aantal 
manifes

taties 

Ingezam. 
bedragen 

Bedrag 
der winst 

I. Inzamelingen op de openbare 
weg en op openbare plaat
sen : 

a) Inzamelingen in de Brus
selse agglomeratie . . . 

b) Plaatselijke inzamelingen. 

II. Inzamelingen ten huize : 

Inschrijvingslijsten . . . . 

Totalen : 

17 

11 

5 

64 

97 

1.946.637 

1.423.625 

162.021 

19.379.496 

1.838.196 

1.851.974 

1.415.836 

162.021 

12.313.435 

1.571.490 

I. Inzamelingen op de openbare 
weg en op openbare plaat
sen : 

a) Inzamelingen in de Brus
selse agglomeratie . . . 

b) Plaatselijke inzamelingen. 

II. Inzamelingen ten huize : 

Inschrijvingslijsten . . . . 

Totalen : 194 24.749.975 17.314.756 

I. Inzamelingen op de openbare 
weg en op openbare plaat
sen : 

a) Inzamelingen in de Brus
selse agglomeratie . . . 

b) Plaatselijke inzamelingen. 

II. Inzamelingen ten huize : 

Inschrijvingslijsten . . . . 

Totalen : 

Ter gelegenheid van de hierbovengemeldé inzamelingen, 
heeft de Stad Brussel 2.820 collectebussen gelood. 

Anderzijds, heeft ze de toelating verleend aan 161 werken 
om een tombola of loterij in te richten en heeft de afstempe-
ling door de Dienst van 331.758 tombolabiljetten en 
106.517 loterijomslagen met zich meegebracht. 
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b) Sociale Werken 

Sociale dienst. 

In 1974 heeft de Sociale Dienst 3.338 aanvragen om ver
schillende hulpverleningen onderzocht. De maatschappelijke 
assistenten hebben onderzoeken uitgevoerd en deden talrijke 
stappen bij de officiële weldadigheidsinstellingen en private 
organismen. 

Sociale dienst voor het personeel. 

Onderzochte gevallen 244 

Plaatsing van kinderen 4 

Medische en farmaceutische kosten . 102 

Leningen 59 

Hulpverleningen 17 

Familiale helpsters 5 

Allerlei 9 

Voorschotten op wedde of pensioen . 32 

Gevallen zonder gevolggeving . . . 16 

Bedrag van de tussenkomsten : 1.053.066 frank. 

Bedrag van de leningen: 1.045.026 frank. 

Check-up, hetzij in het Gezondheidscentrum, hetzij in het 
Brugmannziekenhuis : 7 aanvragen. 
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Voorhuwelijkssparen. 

In 1974, werden 90 aanmoedigingspremies tôt voorhuwe
lijkssparen toegekend. 

Bedrag van de gemeentelijke tussenkomst : 163.688 frank. 

Geboortepremîes. 

In 1974 werden 1.227 premies verleend, hetgeen een uit-
gave meebracht van 1.472.400 frank. 

Witte stok. 

Overeenkomstig de beschikkingen van het koninklijk be
sluit van 25 augustus 1954, heeft de Stad aan 17 blinden de 
toelating verleend om een witte stok te dragen. 

Gele stok. 

In 1974 heeft de Sociale Dienst 20 gele stokken afgeleverd 
aan ouderen van meer dan 75 jaar. 

Paviljoenen voor op rust gestelden. 

De Stad Brussel beheerde onmiddellijk zelf of heeft actief 
deelgenomen aan het beheer van de hieronder vermelde ont-
spanningspaviljoenen voor gepensioneerden : 

Paviljoenen : Dagelijks aanwezigheidsgemiddelde : 

Jubelpark 100 
Sint-Annadreef 75 
Sint-Lambertusplein 60 
Stationplein 70 
Kluys 10 
Prins Leopoldsquare 60 
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Een nieuw ontspanningslokaai werd voor het publiek 
opengesteld in februari 1974, Pijlstraat, 1-3. Dagelijks aan-
wezigheidsgemiddelde : 40. 

Kosteloze schouwburgkaartjes. 

De Sociale Dienst heeft 6.022 schouwburgkaartjes verzon-
den naar de gepensioneerden. 

Koninklijke Vlaamse Schouwburg 466 

Vorst Nationaal 400 

Gaité 5.156 

Hulp aan gezinnen. 

In 1974 is de Stad Brussel tussengekomen ten gunste van 
de inwoners van de Stad die door de hieronder vermelde wer
ken geholpen werden : 

Het Familiaal Centrum 43 gevallen 
Familiale Helpsters 160 gevallen 
Familiehulp 18 gevallen 
Familiale Dienst M . Leblanc 57 gevallen 

Totaal . . 2 7 8 gevallen 

De familiale helpsters van de Dienst voor Hulp aan de 
Brusselse gezinnen hebben 17.907 Vi uren gepresteerd in 
families wonende op het grondgebied van de Stad Brussel 
of bij ambtenaren verbonden aan ons bestuur. 

Contact Centra van Brussel. 

De Stad Brussel heeft in samenwerking met de Commissie 
van Openbare Onderstand een V . Z . W . opgericht in 1972 
onder de benaming « De Contact Centra van Brussel ». 

307 



De Contact Centra zijn toegankelijk voor de ganse bevol-
king van betrokken kwartier ; maatschappelijke assistenten 
houden er regelmatig een permanentie, terwijl animatoren ter 
beschikking staan van de aanwezigen. 

Melliery-centrum, 
10, Mathieu Desmaréstraat , 1020 Brussel. 

Krakeel-centrum, 
32, Wasserijstraat, 1000 Brussel. 

Modeiwijk-centrum, 
Modeîwijk, 1020 Brussel. 

Haren-centrum, 
11, Kortenbachstraat, 1130 Brussel. 

Warme maaltijden in het restaurant van het Mellery-centrum : 
maandag, woensdag, vrijdag. 

Maaltijden ten huize, vertrekpunt Mellery-centrum : maan
dag, woensdag, vrijdag. 

Gymnastiek voor seniors : 

— Mellery-centrum 1 \ u u r p e r w e e k 

Pédicure : 

— Mellery-centrum 
— Krakeel-centrum 
— Haren 

Kapsalon : Mellery-centrum. 

Hobbykamers voor kinderen : 

— Krakeel-centrum : op woensdag-namiddag. 

— Modeîwijk 
— Krakeel-centrum 

Kleine verzorging : 

— Mellery-centrum 

— Modeîwijk 
1 uur per week. 
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In het kader van de activiteiten van de Centra werden ver-
der opgenomen : 

— Kankeropsporing, 100>, Belliardstraat. 

—• Psychologischebegeleiding, 10, Grootgodshuisstraat. 

Restaurant-cafetaria van het personeel. 

Gedurende het jaar 1974, werden voor een bedrag van 
7.846.447 frank eetmalen en dranken aan de personeelsleden 
van de Stad uitgedeeld en de deekiame van de Stad voor de 
bedoelde uitgave bedroeg 3.370.970 frank. 

Hieronder een tabel waarop het aantal eetmalen en dran
ken vermeld staan die in 1974 werden uitgereikt : 

Maaltijden Dranken 
Koffie 

Cafetaria 
Koffie 
Bureau Desserten 

112.589 66.833 26.900 151.980 16.010 

** 

Dienst ouderdomspensioenen. 

Tabel van de pensioenaanvragen vanaf 1 januari tôt 31 de
cember 1974. 

Brussel 
1 

Brussel 
II N.-O.-H. Haren Totalen 

Loontrekkenden . . . 

Zelfstandigen . . . . 

Gewaarborgd inkomen 

Totalen : 

2.068 

928 

972 

966 

402 

424 

99 

36 

21 

43 

17 

8 

3.176 

1.383 

1.425 

Loontrekkenden . . . 

Zelfstandigen . . . . 

Gewaarborgd inkomen 

Totalen : 3.968 1.792 156 68 5.984 
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In de loop van het jaar 1974 werden aan de bevoegde 
ministeries 8.732 inlichtingen verstrekt en 5.413 berichten 
van betaling werden genoteerd. 

De Dienst heeft aan het Ministerie van Sociale Voorzorg 
1.167 aanvragen om tegemoetkomingen voor gebrekkigen en 
verminkten overgemaakt. 

Het aantal gegeven inlichtingen aan bovenvermeld départe
ment bedraagt 5.442. 

Bovendien heeft de Dienst 5.622 schouwburgkaartjes ver
stuurd aan de gepensioneerden. 

Krachtens de wettelijke voorschriften, zijn de gemeentebe-
sturen verplicht over te gaan tôt de dagelijkse contrôle van 
de werklozen. 

H u n aantal is uiterst veranderlijk en schommelt in functie 
van verschillende faktoren : vorst, weersomstandigheden, sta-
kingen, jaarlijkse verloven, enz. 

Hieronder een maandelijkse opgave van gecontroleerde 
personen gedurende het jaar 1974 : 

* * 

Werkloosheid. 

Januari : 
Februari : 
Maart : 
A p r i l : 
M e i : 
Juni : 
J u l i : 
Augustus : 
September : 
Oktober : 
November : 
December : 

1.708 
1.591 
1.458 
1.443 
1.564 
1.337 
1.058 
1.271 
1.436 
1.873 
2.154 
2.318 
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Gemeentelijke kribben. 

De Dienst voor Kribben heeft in 1974 het beheer van 
20 kribben waargenomen. 

E r werden 109.916 bezoekdagen geboekt (tegen 124.500 
in 1973). Werkloosheid en hoog nationaal tarief zijn daarvoor 
verantwoordelijk. 

De tussenkomst toegekend door het Nationaal Werk voor 
Kinderwelzijn bedraagt 29.218.778 frank (27.249.215 F in 
1973). 

De tussenkomst van de ouders bedraagt 9.581.135 frank 
(8.275.239 F in 1974). 

De herstel- en moderniseringswerken van de kribben van 
de Timmerliedenstraat zijn voortgezet. 

De werken voor een nieuwe Nederlandstalige kribbe voor 
20 kinderen zijn begonnen. 

Een aantal groeperingen en personaliteiten bezochten onze 
instellingen om de bouwkunst of de organisatie ervan te 
bestuderen. 

V a n mei tôt oktober, zoals elk jaar, hebben de kinderen 
van verscheidene instellingen uit het centrant van de stad 
in de Openluchtkribbe te Vlezenbeek verbleven : 3.043 aan-
wezigheidsdagen werden opgetekend voor 19 weken. 

Kinderen in bewaring. 

In 1974, heeft de Dienst voor Kribben 41 plaatsaanvragen 
onderzocht voor 161 kinderen, ingediend met het oog op 
bewaring, tegen salaris, van kinderen onder de 7 jaar. 
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c) Sport 

1. Statistiek van de bezettingen van de sportpleinen in 1974. 

Aantal aanwezigheden : 

— op het Vander Puttenplein 67.533 

— op het Heizelstadion 66.803 

— op het Sportcentrum van de Werkhuizenkaai . 23.430 

— op de andere speelpleinen die von toelagen ge-
nieten van het Ministerie 16.076 

— op het Sportcentrum van Neder-Over-Heembeek 4.940 

hetzij een totaal v a n : 178.782 

Di t cijfer bevat noch de bezettingen van de speelpleinen 
langs de openbare weg noch deze van de Noordhal van het 
Zuidpaleis en van de Omnisportzaal van het 2 e distrikt. 

2. Bezoeken aan de Baden van Brussel, 

l s t e district : 406.207 klanten. 

2 < l e district : 388.099 klanten. 

3. Beîangrijkste sportmanijestaties die in onze instellingen of 
met onze medewerking werden ingericht : 

— Atletiek : Internationale match België, Roemenie, Ne-
derland, Spanje op het Heizelstadion ; 

— Nationale Kampioenschappen voor atletiek — l s t , > caté
gorie (heren en dames) ; 
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— Voetball : Finale van de Europa Beker van de Kam-
pioenelubs Bayers Munich - Atletico de Madr id op het 
Heizelstadion ; 

Finale van de Beker van België op het Heizelstadion ; 

Match België - Frankrijk op het Heizelstadion ; 

— Basketbal : Vierde Interclubs van Brussel, met de 
Finale in de Omnisportzaal van het tweede district ; 

— Omnisport : Organisatie van initiatie- en vervolma-
kingsstages voor de jeugd tussen 12 en 19 jaar. 

4. Voornaamste verwezenlijkingen. 

— Vernieuwing van de verlichting van het Heizelstadion, 
gebracht op 1.500 lux, uitzendingen van kleur T . V . toe-
latend ; 

— In dienst stellen van het Sportcentrum van Neder-Over-
Heembeek op 1 september '1974; 

— In dienst stellen van de overdekten schietstanden van 
boog- en kruisbougschieten op het Heizelstadion ; 

— Inrichten van een gezondheidsomloop in het Ter kamer-
bos ; 

— Plein voor vrije spelen in de Verdunstraat. 
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Hoofdstuk XV Erediensten, 
Begrafenissen en 
Lijkenvervoer 

E R E D I E N S T E N 

De Gemeenteraad heeft een gunstig advies uitgebracht wat 
de rekeningen en de begrotingen betreft van de katholieke 
en protestantse kerken en van de israëlitische gemeenschap 
van Brussel, van de katholieke, protestantse en anglikaanse 
kerken, en van de israëlitische orthodoxe en sepharaditische 
gemeenschappen, gelegen in andere gemeenten, maar waar-
van de parochie of het distrikt zich tevens over het grond
gebied van de Stad uitstrekt. Di t gunstig advies geldt ook 
voor de aanvragen om bijkomende kredieten in de begrotin
gen van de verseheidene kerken. 

Een gunstig advies werd uitgebracht over de bestuursakten 
van de verseheidene kerken, te weten : 

Kerk Sint-Adrianus, te Elsene : 
— Verhoging van de huisvestingsvergoeding toegekend 

aan de pastoor. 

Kerk Sint-Bonifacius, te Elsene : 
— Benoeming van een nieuwe schatbewaarder en vaststel-

ling van zijn borgtocht. — Kwijting aan de ontslagne-
mende schatbewaarder. 

— Herstelling van het vensterwerk. 

Kerk Sint-Jan-Baptist, op het Begijnhof : 
— Verhuring van een pand. 
— Herstelling van de daken van de zijkapellen. — Be

roep op het artikel 14'5 van de gemeentewet. 
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— Benoeming van een nieuwe schatbewaarder. Vaststel-
ling van zijn borgtocht en beheerkwijting aan uittre-
dende schatbewaarder. 

Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand : 
— Verkoop van Staatsfondsen. 
— Reiniging en maatregelen van bewaring. — Bijkomen

de werken : siliconisering van de gevels. 

Kerk Sîni-EUsabeîh, te Schaarbeek : 
— Verhoging van de huisvestingsvergoeding toegekend 

aan de pastoor. 

Kerk Heilige Engelen : 
— Huisvestingsvergoeding toe te kennen aan de pastoor. 

Kerk Onze-Lieve-Vrouw van de Finisterrae : 
— Hergieting en plaatsing van drie klokken in de kerk-

toren. 
— Benoeming van een nieuwe schatbewaarder. Vaststel-

ling van zijn borgtocht en beheerkwijting aan uittre-
dende schatbewaarder. 

Kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Kapellen : 
— Huisvestingsvergoeding toe te kennen aan de pastoor. 

Kerk Heilige Katherina : 
— Algemene herstelling. — Honoraria van de architekt 

belast met het vaststellen van het voorontwerp. 
— Plaatsing van blusapparaten rond de kerk. 

Kerk Heilige Klara, te Jette : 
— Benoeming van een nieuwe schatbewaarder. Vaststel-

ling van zijn borgtocht en beheerkwijting aan de erfge-
namen van de overleden schatbewaarder. 

Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Laken : 
— Verhoging van de huisvestingsvergoeding toegekend 

aan de pastoor-deken. 

Kerk HH. Jan en Stefaan, ter Miniemen : 
— Benoeming van een nieuwe schatbewaarder. Vaststel-

ling van zijn borgtocht en beheerkwijting aan de erfge-
namen van de overleden schatbewaarder. 
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Kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Zavel : 
— Herstelling van het dak. 

Libérale Protestantse Kerk : 
— Verhoging van de huisvestingsvergoeding toegekend 

aan de predikant. 

Lutheriaanse Protestantse Kerk, te Elsene : 
— Verhoging van de huisvestingsvergoeding toegekend 

aan de predikant. 

Protestantse Kerk van het Muséum : 
— Verhoging van de huisvestingsvergoeding toegekend 

aan de predikant. 
— Benoeming van een nieuwe schatbewaarder. Vaststel-

ling van zijn borgtocht en beheerkwijting aan uittre-
dende schatbewaarder. 

* 
* * 

De Dienst der Erediensten heeft, in de samenwerking met 
andere diensten, de studies voortgezet en de administratieve 
formaliteiten vervuld in verband met de werken aan de ker-
ken Sint-Jan-Baptist op het Begijnhof, Onze-Lieve-Vrouw 
van Goede Bijstand, Onze-Lieve-Vrouw ter Kameren en Sint-
Philippus Nerius, Heilige Katharina, Onze-Lieve-Vrouw ter 
Rijke Klaren, H H . Pieter en Paulus, te Neder-Over-Heem-
beek, evenals van de Sint-Michiels en Goedelekathedraal. Hi j 
heeft eveneens de studies betreffende de kerken van Kristus-
Koning en Sint-Rochus verder gezet. 

m 

Subsidies door de Stad toegekend. 

Gewone uitgaven. 

Tussenkomst van de Stad, geheel of gedeeltelijk, in de 
gewone onderhoudskosten van de kerken, tempels en pasto-
rieën : 324.4'57 frank. 
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De Stad heeft tevens het tekort gedekt van de begrotingen 
van de kerkfabrieken der volgende kerken : 

— Sint-Bernardus, te Sint-Gillis . . . . . F 3.288 
— Sint-Adrianus, te Elsene 18.0i85 
— Sint-Bonifacius, te Elsene 632 
— Heilige Klara , te Jette 93.«28 
— Onze-Lieve-Vrouw ter Zavel 19.277 
— Lutheriaanse Protestantse Kerk 12.051 

Totaal . . F 147.161 

Verblijfsvergoedingen toegestaan aan de pastoors, domi
nées en rabbijn : 1.12'8.799 frank. 

* 
** 

DIENST V O O R H E T L I J K E N V E R V O E R 

In de loop van het zevenendertigste jaar van de exploitatie 
als gemeentebedrijf van onze Dienst voor lijkenvervoer, heb
ben de lijkwagens van de Begrafenissendienst 9'9.l822 km 
afgelegd. 

4.198 transporten waarvan 3.703 lijktransporten werden 
uitgevoerd, zoals volgt hierna : 

Betaald vervoer : 

Volwassenen : 3.275. 
Kinderen : 119. 

Gratis uitgevoerd vervoer : 

Konvooien van oorlogsinvaliden met de bijhorighe-
den van eerste klas 

Individuele transporten van behoeftigen . . . . 4 
Collectieve transporten van behoeftigen . . . . 298 

Totaal . . 309 
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Vervoer gedaan door de dodenwagen op politieverorde-
ning : 21. 

Verschillende transporter! (bloemen, goederen, as, werktui-
gen, enz.) : 474. 

Vervoer gedaan door wagens van een partikuliere onder-
neming : 678. 

Wat de bestemming betreft verdelen de 3.703 lijktranspor-
ten zich als volgt : 

— Naar één van de stadsbegraafplaatsen, naar een verblijf-
plaats of naar een station van Brussel : 1.503. 

— Naar een aan Brussel grenzende gemeente of op 10 k m 
van Brussel gelegen : 1.928. 

— Naar de provincie, op meer dan 10 km afstand : 272. 

Financîële resultaten. 

I N K O M S T E N 

1) Lijkenvervoer. 

Voor volwassenen : l s t e kl as 
2 e klas 
3 e klas 

Beperkt tarief 

Voor kinderen : l s t e k l a s 
2 e klas 
3 e klas 

Beperkt tarief 

109 
562 

2.547 
57 

109 

Total 

545.000 
1.686.000 
4.839.300 

57.000 

7.400 
18.400 

163.500 

F 7.316.600 

2) Belastingen en verschillende inkomsten 4.244.849 
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3) Terugbetalingen door de Prokureur des K o -
nings der vervoer- en verblijfkosten naar en 
in het Instituut voor Wettelijke Heelkunde . 92.170 

4) Afhoudingen voor de Pensioenkas van het 
personeel 581.553 

5) Verschillende inkomsten 7.446 

Gans totaal der inkomsten: fr. 12.242.618 

U I T B A T I N G S K O S T E N 

1. Rollend materieel : 

1) Materieel fr. 2.700 

2) Benzine, olie, vet 281.121 

3) Banden en herstelling ervan . . 80.298 

4) Mechanisch en elektrisch onder
houd 30.618 

5) Onderhoud en herstelling van 
koetswerk, versierselen en siera-
den — 

2. Gebouwen : 

1) Water, gas, elektriciteit . . . 77.555 

2) Onderhoud van de gebouwen . 32.676 

3. Bestuur : 

394.737 

110.231 

Bureaukosten, leveringen, drukwerk, telefoon, be-
lastingen, taksen, terugbetalingen, verzeke-
ringen 68.915 
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4. Personeel : 

1) Wedden van het bestuurs- en ad-
ministratief personeel van 50 % 
van het totaal fr. 2.140.248 

2) Lonen en wedden van de garage-
chef, begrafenisleiders, dragers 
en autobestuurders . . . . 9.537.871 

3) Pensioenen 3.461.349 

4) Uitrusting van het personeel . . 236.394 
15.375.867 

5. Afschrijvingen : 

1) Bouw : 
2 % op 533.356 frank . . fr. 10.667 

2) Werktuigen en roerende goederen : 
5 % op 325.683 frank . . . 16.284 

3) Wagenpark : 
10 % op 3.034.882 frank . . 303.488 

330.439 

6. Allerlei : 

1) Diverse uitgaven, kleine onkos-
ten, tramonkosten, enz. . . fr. 16.895 

2) Kisten door de partikuliere on-
dernemingen geleverd . . . . 105.364 

122.259 

Algeheel totaal . . F 16.402.448 

Samenvatting. 

Uitgaven van het dienstjaar 1974 . . . . F 16.402.448 

Inkomsten van het dienstjaar 1974 12.242.618 

Tekort van de inkomsten op de uitgaven . . . 4.159.830 
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E r vaLt op te merken dat de uitgaven, de wedden, de lonen 
en ook de pensioenen bevatten. 

Het verlies komt dus voort van de belangrijke vermeer-
dering van de uitgaven van het personeel. 

Bedrijvigheid in de garage. 

— Plaatsing van gasverwarming ; 

— Transformatie van de smeringsput ; 

— Herstelling van de dakbedekking ; 

— Buiten de onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd 
aan de voertuigen van de Dienst, heeft het garageperso-
neel de machines en het materieel der begraafplaatsen 
onderhouden en in orde gebracht. 

Begraafplaatsen. 

Onderhoud van grasperkboorden en wegen. 

In orde brengen der perken van de gewone graven en van 
de vergunningen van vijftien jaar. 

Ververij, onderhoud en herstelling van het materieel en 
van de gebouwen. 

Herstelling van de monumenten door de Stad onderhouden. 

Op de begraafplaats van Brussel : 

— Het snoeien van al de Italiaanse populieren ; 

— Asfaltering van een sektie van de 13 e laan ; 

— Bouw van de toiletten naast het bureau ; 

— Herbouwing van de riolering in de 13 e laan ; 

— Dichtvoeging van de buitenmuren ; 

— Bouw van het columbarium. 
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Op de begraafplaats van Laken : 

— Schilderen van de burelen en de ingangshekken ; 

— Herstelling van de dekoratieve muur die de grens bepaalt 
van het voorplein van de dodengalerijen ; 

— Aanplanting van een haag in de 12 e weg. 

** 

De Stad onderhoudt bovendien 1.576 monumenten in de 
verschillende begraafplaatsen. 

Intercommunale Cooperatieve Gemeenschap 
voor Lijkverassing. 

Gemeentevereniging, te Brussel. 

De balans en de rekening van de winsten en verliezen, op 
31 december 1974 afgesloten, tonen : 

Ontvangsten F . 5.742.865 

uitgaven 3.777.806 

Over te dragen restant . . . F . 1.965.059 

1.528 verassingen werden in de loop van dit dienstjaar uit
gevoerd ; 95 lijken kwamen van de Stad Brussel. 

* 
** 
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Vergunningen verworven ïn 1974, 

Begraafplaatsen 

50 jaar: 
kelders, voile grond, 

dodengalerijen 15 jaar 
Opbrengst 
der ver

gunningen 

Deel van de 
Kerkfabriek 

O.L.V. 
van Laken 

Begraafplaatsen 

Aantal Oppervlakte 
m2 

15 jaar 
Opbrengst 
der ver

gunningen 

Deel van de 
Kerkfabriek 

O.L.V. 
van Laken 

Neder-Over-Heembeek 

98 

45 

66 

7 

265,41 

149, 

174,38 

18,25 

345 

50 

35 

4.639.460 

2.166.500 

1.659.500 

309.100 

27.084 

Neder-Over-Heembeek 

216 607.04 430 8.774.560 27.084 



Hoofdstuk XVI Rechtszaken 

Sectie I. 

Verwervingen en ruilingen in der minne, afstanden ten kos-
teloze titel en afstanden van gemeenheden : 

A ) Bundels overgemaakt aan de Dienst voor Rechtszaken 
in 'li974->1075 : 66. 

B) Akten van afstand en handlichting ontvangen in 1974-
1975 : 92. 

Sectie II. 

Gerechtelijke onteigeningen : 

A ) Aangevat in 1974-1975' : T8. 

B) Vroeger aangevat en nog steeds hangende : 16. 

Sectie III. 

Rechtsgedingen. 

§ 1. — Toestand der geschillen vermeld 
in voorgaand verslag. 

De volgende zaken zijn nog steeds aan gang en maken het 
voorwerp uit van verschillende handelingen op het gebied 
van de rechtspleging of het deskundig onderzoek : Verbeeck-
L e Dauphin (J. 3.309), V a n Nuvel (J. 3.467), S.A. Entre
prises et Travaux (J. 3.501), Bossu (J. 3.695), Etat belge/ 
Canalisations (J. 24.619 )en L a Sauvegarde (J. 27.961). 
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In de zaak F . . . . (J. 28.635), bekwam de Stad de vol-
ledige terugbetaling van de door haar geleden schade. 

In de zaak C. . . . (J. 29.096) in tegendeel werd de eis van 
de Stad zowel in Eerste Aanleg als in Hoger Beroep als onge-
grond verklaard. 

§2. — Algemeen overzicht der nieuwe rechtsgeldingen 
die werden aangevat in 1974-1975. 

Buiten de zaken vermeld in voorgaande verslagen en die 
nog steeds aan de gang zijn, werden, naast de gerechtelijke 
onteigeningen, 60 gerechtelijke zaken aan de Dienst voor 
Rechtszaken toevertrouwd. 

Hier in is de Stad : 
37 maal eiseres ; 
23 maal verweerster. 

Deze zaken kunnen als volgt worden ingedeeld : 

1) Arbeidsongevallen : — . 

2) Vorderingen tôt schadevergoeding : 
a) ten gevolge van verwondingen opgelopen door aange-

stelden van de Stad : 14 ; 
b) wegens schade berokkend aan het materiaal van de 

Stad : 110. 

3) Huurcelen — huishuur : 5 ; 
— handelshuur : 3. 

4) Vorderingen waardoor de verantwoordelijkheid van de 
Stad in het gedrang is gebracht uit hoofde van : 
a) lichamelijke letsels : 3 ; 
b) stoffelijke schade : 16 ; 
c) gedragingen van haar aangestelden : — . 

5) Gemeentetaksen : — . 
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6) Dekreet van de 10 Vendémiaire van het jaar I V der 
Republikeinse jaarrekening : — . 

7) Wedden en pensioenen : 1. 

8) Verschillende : 14. 

§3. — Bundels die werden geopend 
in de loop van vroegere diensîjaren 

en die naderhand tôt een procès hebben geleid. 

Aantal zaken : 44. 

In deze is de Stad : l'9 maal eiseres ; 
25 maal verweerster. 

Sectie IV. 

Inning van schuldvorderingen zonder procédure : 

a) geïnde schuldvorderingen : 3 ; 
b) schuldvorderingen die in onwaarde werden gebracht : 2 ; 
c) lopende zaken : 6. 

Sectie V. 

Geschillen die voor de Raad van State werden gebracht. 

§ 1. — Zaken vermeld in het verslag van 1974-1975. 

Voor wat betreft de zaak T. . . . ( C E . 100), werd het ver-
zoekschrift dat door de Stad werd ingediend, ontvankelijk 
verklaard. 

De zaken C E . 101, 102 en '105 zijn nog steeds hangende. 

Voor wat betreft de zaak C E . 107 is het beroep tôt nietig-
verklaring ingesteld door de Stad, zonder voorwerp gewor-
den, gezien fet feit dat het door haar bestreden règlement 
door de Koning nietig werd verklaard. 
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V o o r wat betreft de zaak C E . 106, heeft de Stad, gelet 
op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 1 juli 1974, 
haar beroep tôt nietigverklaring ingetrokken. 

§2. — Nieuwe zaken. 

Zekere handelingen vanwege de Stad hebben in drie nieuwe 
gevallen aanleiding gegeven tôt het instellen van een beroep 
tôt nietigverklaring : 

— C E . '108 waarin de Naamloze Vennootschap S. . . . de 
geldigheid van een aanbesteding betwist. 

— C E . 109 (B. ...) en C E . 110 (L. ...) waarin een beroep 
tôt nietigverklaring werd ingesteld door haar agenten die 
door de Gemeenteraad werden ontslagen, op respektieve-
lijk 1 februari 1974 en 24 juni 1974. 

Sectie VI. 

Bundels geopend in 1974-1975 : 745. 

Sectie VIL 

Sectie voor Rechtszaken van de Gemeenteraad : de Sectie 
hield '20 zittingen. 
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Hoofdstuk XVII Contrô le op de 
Uitgaven en de Waren 

A . — Contrôle op de uitgaven : 

Bijgaande tabellen maken een vergelijking tussen het aantal 
bundels die de laaiste 11 jaren behandeld werden. 

Aanwen-
dingen Betalingen Totaal 

Gewone begroting 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970' 

1971 

1972 

1973 

1974 

20.732 

22.382 

22.339 

23.162 

29.457 

31.517 

33.545 

34.947 

39.779 

39.702 

39.459 

29.741 

30.707 

24.427 

31.353 

34.682 

30.025 

32.147 

35.752 

40'.395 

40.746 

40.91 8 

50.473 

53.089 

46.766 

54.515 

64.139 

61.542 

65.692 

70.699 

80.174 

80'.448 

80.377 
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Aanwen-
dingen Betalingen Totaal 

Buitengewone 
begroting 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970' 

1971 

1972 

1973 

1974 

1.514 

2.652 

2.257 

2.107 

1.826 

2.375 

1.969 

2.754 

3.737 

4.058 

3.940' 

1.439 

1.673 

2.215 

1.848 

1.469 

1.949 

1.586 

2.710 

3.3.75 

2.851 

2.950 

2.953 

4.325 

4.472 

3.955 

3.295 

4.324 

3.555 

5.464 

7.112 

6.909 

6:890 
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Aanwen-
dingen Betalingen Totaal 

Begroting voor orde 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

3.001 

2.967 

1.214 

2.098 

2.580' 

2.575 

2.487 

2.528 

2.478 

2.312 

2.374 

3.379 

2.566 

1.367 

2.348 

2.838 

2.460 

2.256 

2.337 

2.289 

2.149 

2.T86 

6.380 

5.533 

2.581 

4.446 

5.418 

5.035 

4.743 

4.865 

4.767 

4.461 

4.560 
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Aanwen-
dingen Betalingen Totaal 

Gewone begroting, bui-
tengewone begroting, 
Begroting voor orde 
totaal. 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1 974 

25.247 

28.001 

25.810 

27.367 

33.863 

36.467 

38.001 

40.229 

45.994 

46.072 

45.773 

34.559 

34.946 

28.009 

35.549 

38.989 

34.434 

35.989 

40-799 

46.0-59 

45.746 

46.054 

59.806 

62.947 

53.819 

62.916 

72.852 

70.901 

73.990 

81.028 

92.0'53 

91.818 

91.827 

De daling van 1973 en 1974 t.o.v. 1972 vindt zijn oor-
zaak in de overheveling van bepaalde gemeentelijke bevoegd-
heden naar de Agglomeratieraad. 

** 

In 1974 werden 3I5J680' fakturen geboekt. (33.'8'6'1 in 1972 
en 3I5.492 in 1973.) Fakturen die door de diensten niet in 
betaling gesteld worden binnen een redelijke termijn, maken 
het voorwerp uit van een opvraging. 
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— Contrôle op de Waren. 

Toezicht op het verbruik van het wagenpark van de Stad. 

Technische kontrole van de leveringen en werken gedaan 
voor rekening van de Stad. 

Nazicht van het verbruik van gas, elektriciteit, water, 
stookolie en kolen. 

Verstrekte de gebruikelijke adviezen over de aard der te 
gebruiken materialen en de wijze van aanbesteding. 

Nazicht van de administratieve en technische clausules 
van de bestekken door de verschillende diensten of door 
de architekten opgemaakt. 
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Hoofdstuk XVHI Gemeenteontvangsten 
Inning 
van de belasfingen 

I N N I N G S K A N T O O R D E R G E M E E N T E B E L A S T I N G E N 

Invordering : 

Het inningskantoor bestaande uit drie afdelingen is over-
gegaan tôt de invordering van 24 belastingaanslagen. 

Het aantal artikelen van kohieren en invorderingsstaten, 
waarvoor aanslagbiljetten en aanslagberiehten opjestuurd wer
den, bedroeg 65.802. 

Vervolgingen : 

De vier deurwaarders van de gemeentebelastingen gingen 
tôt gerechterlijke vervolgingen over; in 1825 gevallen tôt 
een dwanbevel, in 367 gevallen tôt een prooes-verbaal van 
uitvoerend beslag op roerend goed, in 16 gevallen tôt een 
betekening van verkoop en in 5 gevallen tôt een proces-ver-
baal van aanplakking. In geen enkel geval was het noodsake-
lijk tôt een openbare verkoop over te gaan. 

De 3 inningskantoren hebben eveneens 185 notificaties 
opgestuurd : 
100 aan advokaten (faillissementen, akkoorden met boedel-

afstand) ; 
33 aan notarissen (verkoop van onroerende goederen, le

ningen) ; 
6 aan gerechtsdeurwaarders (gerechterlijke verkopingen) ; 
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23 aan vereffenaars van erfopvolgingen ; 
11 aan gemeentebesturen (aankoop van onroerende goe-

deren) ; 
51 aan werkgevers (beslag op lonen) ; 
1 aan financiële instelling (houder van fondsen) ; 
6 aan vereffenaars van vennootschappen. 

Invordering voor andere gemeenien : 

468 vorderingen tôt vervolgingen van andere gemeenten 
werden aan onze gemeenteontvanger overgemaakt. 

N a het opsturen van de gebruikelijke aanslagbiljetten zijn 
de deurwaarders van de gemeentebelastingen overgegaan tôt 
de betekening van 71 dwangbevelen, 13 proces-verbalen van 
uitvoerend beslag en 4 betekeningen van verkoop. Twee dos
siers werden aan de dienst der rechtzaken overgemaakt. 

Artikel 324 W.I.B. : 

Kraohtens in de rand vermeld artikel, werd er op 684 aan-
getekende brieven van notarissen geantwoord (verkoop van 
onroerende goederen, hypothécaire leningen, persoonlijke 
leningen). 
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Hoofdstuk XIX Informatica 

W E R K E N U I T G E V O E R D 
D O O R H E T I N F O R M A T I C A C E N T R U M I N 1974. 

1) Bezoldigingen en pensioenen. 

Behandeling van ongeveer 11.000' dossiers bezoldigingen 
en ± 4.500 dossiers pensioenen voor : 

— het Centraal Bestuur ; 

— het onderwijzend personeel ; 

—> de gemeenten Ukkel en Ganshoren ; 

Bewerkingen : 

a) Bezoldigingen : 

1) maandelijks : 
— berekening van de wedden en lonen ; 
— opstellen van de betalingsstaten ; 
— opstellen van de individuele loonfiches ; 
— opstellen van de assignaties en overschrijvingen 

+ aangehechte borderellen ; 
— opstellen van de betalingsbevelen ; 

2) trimestrieel : 
— opmaken van de bijdragebons aan de R . M . Z . ; 
— opmaken van de aangiften voor de R . M . Z . ; 

3) jaarlijks : 
— berekening van het vakantiegeld + opmaken 

van de nodige besoheiden ; 
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— i berekening van de sociale programmatie ; 
— opmaken van de individuele fiches en de samen-

vattende staten voor de belastingen (bedrijfs-
heffing) ; 

— opstellen van de lijsten betreffende de begrotings-
ramingen ; 

b) Pensioenen : 

1) maandelijks : 
— opstellen van de betalingsstaten ; 
— opstellen van de assignaties en overschrijvingen 

+ aangehechte borderellen ; 
— opstellen van de betalingsbevelen ; 

2) jaarlijks : 
—• berekenen van het vakantiegeld + opstellen van 

de nodige dokumenten ; 
— opstellen van de individuele fiches en van de 

samenvattende staten voor de belastingen (be-
drijfsvoorheffing) ; 

2) Personeel. 

—• beheer van ongeveer 3.400 dossiers ; 

— drukken van dienstkaarten, verlofbladen, allerhande 
lijsten en statistieken ; 

3) Belastingen. 

— opmaken van de kohieren en staten (samen ongeveer 
64.000 artikels) ; 

—• drukken van de uittreksels, aanmaningen e.d. 

— opmaken van het kasjournaal ; 

4) Schuld. 

— bestanden van de verschillende leningen (ongeveer 
1.000.000 ponskaarten) ; 

— aantal trekkingen : 7 ; 
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5) Verkiezingszaken. 

— bijhouden van het basisbestand (+ 600.000 ponskaar-
ten) ; 

— opstellen van de kiezerslijsten ; 

— werken betreffende de kiesverrichtingen : 
— opstellen van de oproepingsbrieven ; 
— werken betreffende stemming in 't léger, per brief-

wisseling, enz. ; 

6) Stadseigendommen. 

— opstellen van de comptabiliteit betreffende het innen 
van de huurgelden voor ± 2.000 huurders ; 

— bijhouden van de individuele rekeningen van de huur
ders en opmaak van betalingsberichten en rappels ; 

7) Lakense Haard. 

— bijhouden van de rekeningen voor ± 3.000 huurders en 
opmaak van betalingsberichten ; 

8) Gemeentelijke Boekhouding. 

— Bijhouden van : 
— de boekhouding der aangewende uitgaven ; 
— het faktuurboek ; 
— de rekeningen per leverancier/aannemer ; 

— opstellen van allemande dokumenten (doorgezonden 
fakturen, niet-betaalde fakturen, over te dragen kre-
dieten, enz.) ; 

— foijhouden van de boekhouding van de vastgestelde 
rechten ; 

— drukken van de bladen betreffende de begrotingsra-
mingen. 
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