
Art. 4. Tout projet de décret est accompagné d’un rapport d’impact sur l’enfant lors de sa déposition au Parlement
flamand, pour autant que la décision concerne directement les intérêts de l’enfant.

Le Gouvernement peut y déroger après avis d’une commission experte en la matière qu’il désigne.

Le Parlement flamand apprécie cette dérogation à l’occasion de la délibération et du vote sur l’adoption du projet
de décret.

Pour l’établissement du rapport d’impact sur l’enfant, le Gouvernement peut faire appel à son administration ou
conclure une convention avec un ou plusieurs centres spécialisés en rapports d’impact.

Art. 5. Le rapport d’impact sur l’enfant visé à l’article 4 doit contenir au moins les informations suivantes :

1. l’impact de la décision envisagée sur l’enfant;

2. les alternatives pour la décision envisagée, en particulier une description des mesures à prendre pour éviter et
limiter les effets préjudiciables importants de la décision et, si possible, y remédier;

3. une énumération des difficultés rencontrées lors du rassemblement des informations requises.

Art. 6. Le Gouvernement fait parvenir annuellement avant le 30 septembre au Parlement flamand et au
Commissaire aux droits de l’enfant un rapport écrit sur la mise en oeuvre de la Convention.

Art. 7. Le rapport tel que visé à l’article 6 contient au moins les éléments suivants :

1. les mesures prises en vue de la réalisation des droits garantis par la Convention;

2. toute information utile concernant le respect du principe de non-discrimination de l’enfant et le droit de l’enfant
à poser lui-même certains actes ainsi que son droit à la participation;

3. les indicateurs de santé et de bien-être;

4. les aspects portant sur l’enseignement, les loisirs et les activités culturelles;

5. les mesures particulières en matière de protection de l’enfant;

6. une évaluation annuelle des rapports d’impact sur l’enfant et la relation entre les rapports d’impact sur l’enfant
et les rapports d’impact sur l’émancipation.

Art. 8. Le Gouvernement soumet annuellement avant le 31 mars au Parlement flamand, un rapport écrit sur le
respect des droits tels que définis par la Convention, dans les pays ou régions avec lesquels la Communauté flamande
a conclu un accord de coopération général et exclusif approuvé par décret.

Ce rapport est rédigé sur la base de documents concernant les pays susmentionnés, rendus publics par le Comité
des droits de l’enfant tel qu’il a été créé par l’article 43 de la Convention.

Art. 9. Le rapport visé aux articles 6 et 8 est accompagné des conclusions politiques spécifiques formulées par le
Gouvernement.

Art. 10. Dans les six mois de la publication du présent décret, le Gouvernement dépose au Parlement flamand un
plan d’orientation politique contenant les principes politiques relatifs à la matière réglée par le présent décret.

Art. 11. L’obligation définie à l’article 4 fait l’objet d’une mise en oeuvre graduelle en ce sens que le Gouvernement
détermine chaque année les compétences de chacun de ses membres régies par elle ou les compétences auxquelles elle
s’étend et ce au plus tard jusqu’à 5 ans après l’entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l’Aide sociale,
L. MARTENS

c

[S − C − 97/36204]N. 97 — 2245
15 JULI 1997. — Decreet houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat

en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder :

1˚ het Verdrag : het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen in New York op 20 november 1989;

2˚ het Kinderrechtencommissariaat : de Kinderrechtencommissaris en het personeel dat hem bijstaat in de
uitoefening van zijn opdrachten;

3˚ het Kind : elke minderjarige;

(1) Zitting 1996-l997 :
Stukken. — Voorstel van decreet : 510, nr. 1. —. Advies van de Raad van State : 510, nr. 2. — Amendementen : 510,

nrs. 3 en 4. — Verslag : 510, nr. 5. — Amendementen : 510, nr. 6.
Handelingen. — Bespreking en aanneming : Middagvergadering van 9 juli 1997.
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4˚ de administratieve overheid : de administratieve overheid in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde wetten
op de Raad van State, afhangend van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest;

5˚ de voorzieningen : alle door de Vlaamse regering of door de Vlaamse openbare instellingen erkende particuliere
organisaties.

Art. 3. 1. Het ambt van Kinderrechtencommissaris, hierna Commissaris genoemd, wordt ingesteld.

2. De Commissaris wordt benoemd door het Vlaams Parlement.

3. De personeelsformatie en het statuut van het personeel van het Kinderrechtencommissariaat worden door het
Vlaams Parlement vastgesteld op voorstel van de Commissaris.

Art. 4. De Commissaris verdedigt de rechten en behartigt de belangen van het kind.

Daartoe :

1˚ ziet hij toe op de naleving van het Verdrag;

2˚ staat hij in voor de opvolging, de analyse, de evaluatie en de bekendmaking van de levensomstandigheden van
het kind;

3˚ treedt hij op als vertolker van de rechten, de belangen en de noden van het kind.

Art. 5. Bij de uitoefening van de in artikel 4 bepaalde opdrachten besteedt de Commissaris, met het Verdrag als
leidraad, in het bijzonder aandacht aan :

1˚ de dialoog met het kind en met de organisaties actief rond individuele en collectieve dienstverlening aan of
belangenbehartiging van het kind;

2˚ de maatschappelijke participatie van het kind en de toegankelijkheid voor het kind van alle diensten en
organisaties die met het kind te maken hebben;

3˚ het toezicht op de conformiteit met het Verdrag van de wetten, decreten, besluiten en verordeningen, met
inbegrip van de procedurele regels welke een aangelegenheid regelen waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het
Vlaamse Gewest bevoegd is;

4˚ de verspreiding van informatie over de inhoud van het Verdrag, in het bijzonder ten behoeve van het kind.

De Commissaris kan hiertoe onder meer een beroep doen op de wetenschappelijke expertise en ervaring van het
Vlaams Centrum voor de Bevordering van het Welzijn van Kinderen en Gezinnen, voor zover geen afbreuk gedaan
wordt aan het geheel van de opdrachten van het Centrum.

Art. 6. Bij de uitoefening van de in artikel 4 bepaalde opdrachten is de Commissaris bevoegd om :

1˚ op eigen initiatief of op verzoek van het Vlaams Parlement een onderzoek in te stellen met betrekking tot de
naleving van het Verdrag;

2˚ klachten die betrekking hebben op de niet-naleving van het Verdrag, te onderzoeken en zo mogelijk gericht door
te verwijzen naar de voorzieningen. Het onderzoek van een klacht wordt opgeschort wanneer omtrent die klacht een
beroep bij de rechtbank of georganiseerd administratief beroep wordt ingesteld. De administratieve overheid stelt de
Commissaris in kennis van het ingesteld beroep. De indiening en het onderzoek van de klacht schorsen noch stuiten
termijnen voor het instellen van beroepen bij de rechtbank of van georganiseerde administratieve beroepen. De
Commissaris informeert de klager omtrent het gevolg dat aan de klacht werd gegeven.

Art. 7. § 1. Bij de benoeming en de verdere uitoefening van zijn mandaat moet de Commissaris voldoen aan de
volgende voorwaarden :

1˚ de Belgische nationaliteit bezitten, zijn woonplaats hebben in het Vlaamse Gewest of het tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad en in het bezit zijn van een Nederlandstalig diploma;

2˚ van onberispelijk gedrag zijn;

3˚ de burgerlijke en politieke rechten genieten;

4˚ in het bezit zijn van een universitair of daarmee gelijkgesteld diploma;

5˚ minstens vijf jaar nuttige beroepservaring hebben, die dienstig is voor de uitoefening van het ambt;

6˚ beantwoorden aan het profiel zoals omschreven door het Vlaams Parlement.

§ 2. Het Vlaams Parlement benoemt de Commissaris voor een éénmalige hernieuwbare termijn van 5 jaar.

§ 3. Alvorens in functie te treden, legt de Commissaris in handen van de Voorzitter van het Vlaams Parlement de
volgende eed af :

« Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische
volk. ».

Art. 8. § 1. Het ambt van de Commissaris is onverenigbaar met elk ander mandaat, of ambt of elke andere functie,
ook als die onbezoldigd zijn.

Drie jaar voor zijn benoeming mag de Commissaris geen bij verkiezing verleend openbaar mandaat hebben
vervuld.

Het is de Commissaris verboden, door het feit van zijn benoeming, om gedurende 3 jaar na het uitoefenen van zijn
ambt, kandidaat te zijn voor een bij verkiezing verleend openbaar mandaat. Voor de toepassing van deze paragraaf
wordt met een bij verkiezing verleend openbaar mandaat gelijkgesteld : het ambt van buiten de gemeenteraad
benoemde burgemeester, een mandaat van bestuurder in een instelling van openbaar nut, het ambt van
regeringscommissaris, het ambt van gouverneur, adjunct-gouverneur of vice-gouverneur.

§ 2. De Commissaris geniet hetzelfde statuut als een raadsheer van het Rekenhof

De wedderegeling van de raadsheren van het Rekenhof, vervat in de wet van 21 maart 1964 betreffende de wedden
van de leden van het Rekenhof, is van toepassing op de Commissaris.

§ 3. Binnen de grenzen van zijn bevoegdheid ontvangt de Commissaris van geen enkele overheid instructies. De
Commissaris werkt in de uitoefening van het ambt volledig onafhankelijk.

De Commissaris kan niet van zijn ambt worden ontheven voor meningen geuit of daden gesteld in de uitoefening
van zijn ambt.
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Art. 9. Het Vlaams Parlement kan in één van de volgende gevallen een einde maken aan het mandaat van de
Commissaris :

1˚ op verzoek of met akkoord van de betrokkene;

2˚ wanneer de betrokkene de leeftijd van 65 jaar bereikt;

3˚ in een geval van onverenigbaarheid, zoals bepaald in artikel 8, § 1;

4˚ om zwaarwichtige redenen, onverminderd artikel 8, § 3.

Art. 10. § 1. De overheid stelt de Commissaris alle informatie ter beschikking die voor het volbrengen van zijn
opdrachten vereist is. Op eenvoudig verzoek van de Commissaris verstrekt zij alle dienstige inlichtingen en
documenten.

§ 2. De Commissaris kan, in de uitvoering van zijn opdrachten, het advies inwinnen van de overheid.

§ 3. Onverminderd artikel 15 van de Grondwet, heeft de Commissaris vrije toegang tot alle overheidsgebouwen
en tot de voorzieningen. De verantwoordelijken en de personeelsleden zijn ertoe gehouden aan de Commissaris de
stukken en de informatie die hij noodzakelijk acht, mee te delen, met uitzondering van die welke door het medisch
geheim beschermd zijn of waarvan ze kennis hebben genomen in hun hoedanigheid van noodzakelijke vertrouwens-
persoon.

Art. 11. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de Commissaris en zijn personeelsleden.

Art. 12. § 1. De Commissaris brengt aan de Voorzitter van het Vlaams Parlement jaarlijks verslag uit over de
opdrachten zoals bepaald in artikel 4.

Het verslag wordt door het Vlaams Parlement in plenaire vergadering besproken. Het verslag wordt openbaar
gemaakt. Bovendien kan de Commissaris, wanneer hij dit nuttig acht, tussentijdse verslagen bezorgen aan de Voorzitter
van het Vlaams Parlement met het oog op een bespreking in plenaire vergadering.

§ 2. De Commissaris bezorgt zijn verslagen aan de federale overheid opdat deze ermee rekening zou kunnen
houden bij het opstellen van het rapport dat België om de vijf jaar moet indienen bij het Comité voor de rechten van
het kind, met toepassing van artikel 44 van het Verdrag. De Commissaris evalueert dat rapport.

Art. 13. Het Vlaams Parlement stelt jaarlijks op voorstel van de Commissaris de kredieten vast die nodig zijn voor
de werking van het Kinderrechtencommissariaat.

Art. 14. Binnen zes maanden na zijn benoeming, stelt de Commissaris een voorstel van huishoudelijk reglement
op. Dat reglement en de wijzigingen erin worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement en bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad.

Kondigen dit decreet af, bevélen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 15 juli 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
L. MARTENS

TRADUCTION

[C − 97/21029]F. 97 — 2245
15 JUILLET 1997. — Décret portant création d’un Commissariat aux droits de l’enfant

et instituant la fonction de Commissaire aux droits de l’enfant (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1˚ la Convention : la Convention relative aux Droits de l’Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989;

2˚ le Commissariat aux Droits de l’Enfant : le Commissaire aux Droits de l’Enfant et le personnel qui l’assiste dans
l’exercice de ses fonctions;

3˚ l’Enfant : tout mineur;

4˚ l’autorité administrative : l’autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil
d’Etat, relevant de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande;

5˚ les institutions : toutes les organisations privées agréées par le Gouvernement flamand ou par les organismes
publics flamands.

Art. 3. 1. La fonction de Commissaire aux Droits de l’Enfant, dénommé ci-après Commissaire, est instituée.

2. Le Commissaire est nommé par le Parlement flamand.

3. Le cadre organique et le statut du personnel du Commissariat aux Droits de l’Enfant sont fixés par le Parlement
flamand sur la proposition du Commissaire.

Session 1996-1997 :
Documents. — Projet de décret : 510, n° 1. — Avis du Conseil d’Etat : 510, n˚ 2. — Amendements : 510, nos 3 et 4.

Rapport : 510, n° 5. — Amendements : 510, n˚ 6.
Annales. — Discussion et adoption. Séance d’après-midi du 9 juillet 1997.
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Art. 4. Le Commissaire défend les droits et intérêts de l’enfant.

A cet effet :

1˚ il veille au respect de la Convention;

2˚ il assure le suivi, l’analyse, l’évaluation des conditions de vie de l’enfant;

3˚ il agit en défenseur des droits, des intérêts et des besoins de l’enfant.

Art. 5. Dans l’exécution des missions définies à l’article 4, le Commissaire, se basant sur la Convention, veille
particulièrement :

1˚ au dialogue avec l’enfant et avec les organisations actives dans le domaine des services individuels et collectifs
aux enfants ou de la défense des intérêts de l’enfant;

2˚ à la participation sociale de l’enfant et à l’accessibilité, pour les enfants, de tous les services et organisations
intéressant l’enfant;

3˚ au contrôle de la conformité à la Convention des lois, décrets, arrêtés et ordonnances, y compris les règles
procédurales réglant une matière qui relève de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande;

4˚ à la diffusion d’informations relatives au contenu de la Convention, en particulier dans l’intérêt de l’enfant;

A cet effet, le Commissaire peut faire appel notamment à l’expertise scientifique et à l’expérience du Vlaams
Centrum voor de Bevordering van het Welzijn van Kinderen en Gezinnen (Centre flamand pour la Promotion du
Bien-Etre des Enfants et des Familles), sans cependant porter préjudice à l’ensemble des missions du Centre.

Art. 6. Dans l’exécution des missions définies à l’article 4, le Commissaire est habilité :

1˚ à enquêter d’initiative ou à la demande du Parlement flamand, toute question relative au respect de la
Convention;

2˚ examiner toute plainte relative au non-respect de la Convention, et, dans la mesure du possible, la renvoyer aux
institutions. L’examen d’une plainte sera suspendu en cas de recours en justice ou d’appel administratif organisé au
sujet de la plainte. L’autorité administrative notifiera le Commissaire de l’appel interjeté. L’introduction et l’examen de
la plainte ne suspendent ni interrompent les délais d’appel auprès du tribunal ou d’appels administratifs organisés. Le
Commissaire informe le plaignant du suivi réservé à la plainte.

Art. 7. § 1er. Lors de sa nomination et de l’exercice de son mandat, le Commissaire doit remplir les conditions
suivantes :

1˚ avoir la nationalité belge, avoir son domicile en Région flamande ou dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale et être porteur d’un diplôme néerlandophone;

2˚ être d’une conduite irréprochable;

3˚ jouir des droits civils et politiques;

4˚ être porteur d’un diplôme universitaire ou assimilé;

5˚ justifier d’au moins cinq ans d’expérience professionnelle utile à l’exercice de la fonction;

6˚ répondre au profil tel que défini par le Parlement flamand.

§ 2. Le Parlement flamand nomme le Commissaire pour une période de cinq ans, renouvelable une fois.

§ 3. Avant d’entrer en fonction, le Commissaire prête, entre les mains du Président du Parlement flamand, le
serment suivant :

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. ».

Art. 8. § 1er. La fonction de Commissaire est incompatible avec tout autre mandat, poste ou fonction, même non
rémunéré.

Le Commissaire ne peut avoir exercé un mandat public conféré par élection, pendant les trois années qui précèdent
sa nomination.

Pendant les trois années qui suivent l’exercice de sa fonction, le Commissaire ne peut, de par le fait de sa
nomination, être candidat à un mandat public conféré par élection. Pour l’application du présent paragraphe, un
mandat public conféré par élection est assimilé à la fonction de bourgmestre nommé en dehors du conseil communal,
au mandat d’administrateur dans un organisme d’intérêt public, au mandat d’un commissaire du gouvernement, à la
fonction de gouverneur, de gouverneur adjoint ou de vice-gouverneur.

§ 2. Le Commissaire bénéficie du même statut qu’un conseiller de la Cour des comptes.

Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes, contenues dans la loi du
21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, sont applicables au Commissaire.

§ 3. Dans la limite de ses attributions, le Commissaire ne reçoit instruction d’aucune autorité. Le Commissaire agit
en toute indépendance dans l’exercice de ses fonctions.

Le Commissaire ne peut être relevé de sa charge en raison d’actes qu’il accomplit dans le cadre de ses fonctions.

Art. 9. Le Parlement flamand peut mettre fin aux fonctions du Commissaire :

1˚ à sa demande;

2˚ lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans;

3˚ en cas d’incompatibilité telle que définie à l’article 8, § 1er;

4˚ pour des motifs graves, sans préjudice de l’article 8, § 3.

Art. 10. § 1er. Les autorités mettent à la disposition du Commissaire toute information requise pour l’exercice de
sa mission. Elles lui procurent, à sa simple demande, tous renseignements et documents utiles.

§ 2. Le Commissaire peut, dans l’exercice de sa mission, recueillir l’avis des autorités.

§ 3. Sans préjudice de l’article 15 de la Constitution, le Commissaire a le libre accès à tous les immeubles et
institutions publiques. Les responsables et les membres du personnel sont tenus de communiquer au Commissaire les
pièces et informations qu’il juge utiles, à l’exception de celles protégés par le secret médical ou dont il a pris
connaissance en sa qualité de personne de confiance.
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Art. 11. L’article 458 du Code pénal est applicable au Commissaire et à ses membres du personnel.

Art. 12. § 1er. Le Commissaire adresse au Président du Parlement flamand un rapport annuel de ses activités telles
que définies à l’article 4.

Le rapport sera discuté par le Parlement flamand en séance plénière. Le rapport est rendu public. Le Commissaire
peut en plus, s’il l’estime utile, faire des rapports intermédiaires au Président du Parlement flamand en vue d’une
discussion en séance plénière.

§ 2. Le Commissaire communique ses rapports aux autorités fédérales, pourqu’elles puissent en tenir compte en
rédigeant le rapport que la Belgique est tenue de soumettre tous les cinq ans au Comité des droits de l’enfant, en
application de l’article 44 de la Convention. Le Commissaire évaluera ce rapport.

Art. 13. Le Parlement flamand fixe annuellement, sur proposition du Commissaire, les crédits nécessaires au
fonctionnement du Commissariat aux droits de l’enfant.

Art. 14. Dans les six mois de sa nomination, le Commissaire rédige un projet de règlement d’ordre intérieur. Ce
règlement et les modifications y apportées sont approuvés par le Parlement flamand et publiés au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l’Aide sociale,
L. MARTENS

c

[C − 97/36176]N. 97 — 2246
13 AUGUSTUS 1997. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënten

voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs
van de woningen die verhuurd worden overeenkomstig het sociale huurstelsel

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting,

Gelet op de Huisvestingscode, gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1970 en bekrachtigd door de wet
van 2 juli 1971, inzonderheid op artikel 80ter, ingevoegd bij het decreet van 30 oktober 1984;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 september 1994 tot reglementering van het sociale huurstelsel
voor de woningen die door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappijen worden verhuurd in toepassing van artikel 80ter van de
Huisvestingscode, inzonderheid op de artikelen 1, 18° en 9, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 1995 tot bepaling van de bevoegdheid van de leden van
de Vlaamse regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot delegatie van de beslissingsbevoegdheden
aan de leden van de Vlaamse regering, zoals nadien gewijzigd;

Gelet op het voorstel van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij van 3 juni 1997;
Overwegende dat ingevolge het voorstel van de Vlaamse Huisvestigsmaatschappij de actualisatiecoëfficiënten

sterk zou dalen met al te nadelige gevolgen voor de financiële leefbaarheid van de sociale huisvestingsmaatschappijen,
wordt thans een berekeningswijze van deze actualiseringscoëfficiënten weerhouden gebaseerd op de ABEX, die slechts
een beperkte daling van de actualisatiecoëfficiënten inhoudt,

Besluit :

Artikel 1. De coëfficiënten bedoeld in artikel 1, 18° en artikel 9, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering van
29 september 1994 tot reglementering van het sociale huurstelsel voor de woningen die door de Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij of door de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende lokale sociale huisvestings-
maatschappijen worden verhuurd in toepassing van artikel 80ter van de Huisvestingscode, worden, voor de berekening
van de huurprijsen in 1998, vastgesteld overeenkomstig de hiernavolgende tabel :

Jaar van de eerste bewoning of, indien dit niet met
zekerheid is gekend, het tweede jaar, volgend op het
jaar waarin de aanbesteding door de Vlaamse Huisves-
tingsmaatschappij werd goedgekeurd

Coëfficiënt voor de berekening
van de geactualiseerde kostprijs van de woning

1914 81,9644

1915 55,8899

1916 42,8854

1917 32,0023

1918 28,6581

1919 26,0570

1920 23,7399

1921 22,1005

1922 20,1988

1923 19,4493

1924 17,4111
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