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PRESIDENCE DE M. ARMAND DE DECKER, PRESIDENT
VOORZITTERSCHAP VAN DE HEER ARMAND DE DECKER, VOORZITTER

— La séance plénière est ouverte à 15 h 15.
De plenaire vergadering wordt geopend om. 15 u. 15.

M. Ie President. — Je déclare ouverte la séance plénière de
l'Assemblée réunie de la Commission communautaire
commune du vendredi 21 février 1997 (après-midi).

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Verenigde Verga-
dering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
van vrijdag 21 februari 1997 (namiddag) geopend.

QUESTIONS ORALES — MONDELINGE VRAGEN

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle les questions
orales.

Aan de orde zijn de mondelinge vragen.

zoals voorheen, onder de toepassing van de taalwetgeving blij-
ven vallen.

De herhaal mijn vragen die ik reeds schriftelijk heb gesteld,
maar in een mondelinge vraag werden omgezet aangezien ze
niet binnen de reglementair vastgelegde termijn werden
beantwoord. Ten eerste, in welk rapport bevinden de recente
gegevens over deze ziekenhuizen zich, in het rapport van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het rapport van de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissie? Ten tweede,
welke zijn de meest recente cijfers inzake toepassing van de
taalwetgeving in de openbare ziekenhuizen van de Iris-
structuur? Ten derde, welke maatregelen worden er genomen
om de taalwetgeving in deze ziekenhuizen correct toe te passen ?
Ten vierde, welk is de taalaanhorigheid van de dokters-
specialisten in deze ziekenhuizen? Ten vijfde, hoeveel vacatu-
res werden er sedert de oprichting van de Iris-structuur bij het
geneeskundig personeel ingevuld? Werd van de nieuwe per-
soneelsleden tweetaligheid vereist ? Tot welke taalrol behoren
de eventueel pas aangeworven medici ?

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW BRIGITTE
GROUWELS AAN DE HEREN DIDIER GOSUIN EN
RÜFEST GRIJP, LEDEN VAN HET VERENIGD
COLLEGE BEVOEGD VOOR HET BELEID INZAKE
BIJSTAND AAN PERSONEN, BETREFFENDE «DE
TOEPASSING VAN DE TAALWETGEVING IN DE
OPENBARE ZIEKENHUIZEN VAN DE IRISTRUC-
TUUR»

QUESTION ORALE DE MME BRIGITTE GROUWELS
A MM. DIDIER GOSUIN ET RUFIN GRIJP,
MEMBRES DU COLLEGE REUNI COMPETENTS
POUR LA POLITIQUE D'AIDE AUX PERSONNES,
CONCERNANT «L'APPLICATION DE LA LEGISLA-
TION LINGUISTIQUE DANS LES HÔPITAUX
PUBLICS DE LA STRUCTURE IRIS»

De Voorzitter. — Mevrouw Grouwels heeft het woord voor
het stellen van haar vraag.

Mevrouw Brigitte Grouwels. — Mijnheer de Voorzitter,
mijnheer het collegelid, collega's, m de regeringsverklaring van
de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het
Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie staat dat er driemaandelijkse rapporten over de
toepassing van de taalwetgeving in Brussel zullen worden opge-
maakt. Graag had ik vernomen of in deze rapporten ook de
evolutie van de toepassing van de taalwetgeving in de Brusselse
openbare ziekenhuizen waarvoor het Iris-plan is ontworpen,
worden opgenomen.

Bij de overheveling van een aantal Brusselse openbare
ziekenhuizen van de OCMW's naar de nieuwe Iris-structuur
werd immers duidelijk onderstreept dat deze ziekenhuizen,

- De heer Grijp, lid van het College, heeftDe Voorzitter. -
het woord.

De heer Rufin Grijp, lid van het Verenigd College,
bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen. — Mijn-
heer de Voorzitter, de vraag van mevrouw Grouwels bevat ver-
schillende onderdelen. Een eerste reeks betreft de driemaande-
lijkse taalrapporten. Daarin vindt men gegevens zowel over de
beslissingen van de OCMW's als over deze van de openbare
ziekenhuizen, namelijk het aantal beslissingen die aan de vice-
gouvemeur worden toegestuurd, het aandeel van deze beslissin-
gen die door de vice-gouvemeur werden geschorst en de rede-
nen hiervoor en ten slotte het aantal annulaties door de
toezichthoudende ministers.

Het meest recente rapport dat het Verenigd College op
14 november van vorig jaar heeft besproken, had betrekking op
de periode juli 1995 tot juni 1996. Daaruit kan men het volgende
afleiden. Slechts twee van de negen ziekenhuizen delen hun
beslissingen aan de vice-gouvemeur mee. 23 van deze beslissin-
gen werden door de vice-gouvemeur geschorst. Daarvan werden
er vervolgens 20 door de openbare ziekenhuizen gehandhaafd;
er werden nog geen annulatiebesluiten getekend. Vooral in deze
ziekenhuizen worden personeelsleden die niet helemaal
conform de wet waren aangeworven, achteraf geregulariseerd.
Vaak waren de betrokkenen nog niet geslaagd in het taalexamen
op het moment van het verslag van de vice-gouvemeur, maar
maakten dat later wel goed. Laten wij ons dus niet op het cijfer
van 23 blind staren.

Het was precies naar aanleiding van de bespreking van het
vierde rapport dat onderhandelingen tot stand zijn gekomen die
uitmondden in het taalhoffelijkheidsakkoord. Dat is overigens
de laatste keer dat u mij die term hoort gebruiken; die is door
anderen gegeven. Voor mij gaat het om een akkoord over de
manier waarop de taalwetgeving wordt uitgevoerd. Aangezien
er sindsdien vooral werk werd gemaakt van de uitvoering van
dat akkoord, werden het vijfde en het zesde taalrapport respec-
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tievelijk tot september en december 1996 nog niet bij het
College ingediend. Dat komt nog.

Een tweede reeks vragen heeft betrekking op de maatregelen
met het oog op de toepassing van de taalwetgeving. Het akkoord
van eind november 1996 hoef ik hier niet uiteen te zetten, aange-
zien het op 13 december van vorig jaar uitvoerig in plenaire
vergadering door de minister-voorzitter werd toegelicht. In
antwoord op de specifieke vraag van mevrouw Grouwels wijs ik
erop dat het akkoord onder meer de bedoeling heeft om voor het
medisch en paramedisch personeel wervingsreserves ten
behoeve van de Iris-ziekenhuizen samen te stellen. Daartoe
worden de taalexamens van het Vast wervingssecretariaat ook
voor externe kandidaten opengesteld en zal het Verenigd
College financieel bijdragen tot de organisatie van voorberei-
dende taalcursussen op het examen via de gewestelijke school
voor de openbare besturen.

Een andere maatregel zal wellicht nog kunnen worden geno-
men na de reorganisatie van het toezicht op de OCMW' s. Op het
openblik wordt de laatste hand gelegd aan een ontwerp van
ordonnantie tot wijziging van de organieke wet van 1976 betref-
fende de OCMW's. Zodra deze goedgekeurd is, zal aan de
OCMW's en de openbare ziekenhuizen een omzendbrief wor-
den toegestuurd met een verduidelijking van het nieuwe sys-
teem. Van die gelegenheid zal gebruik worden gemaakt om de
openbare ziekenhuizen te wijzen op hun verplichtingen inzake
de toepassing van de taalwetgeving. Het was vooralsnog niet
gemakkelijk deze instellingen uit mekaar te houden aangezien
de verplichting inzake taalkaders voor beide samen gold. On-
getwij feld komt daarin meer duidelijkheid gelet op het feit dat de
openbare ziekenhuizen voortaan rechtspersoonlijkheid hebben.

Een derde reeks vragen tenslotte had te maken met de
taalaanhorigheid van het geneeskundig personeel. Het Verenigd
College heeft die vraag nog nooit aan de openbare ziekenhuizen
gesteld. Ik moet u derhalve dienaangaande het antwoord schul-
dig blijven. Misschien kan uitleg bij uw volgende vraag een tipje
van de sluier lichten.

De Voorzitter. — Het incident is gesloten.

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW BRIGITTE
GROUWELS AAN DE HEREN DIDIER GOSUIN EN
RUFIN GRIJP, LEDEN VAN HET VERENIGD
COLLEGE BEVOEGD VOOR HET BELEID INZAKE
BIJSTAND AAN PERSONEN, BETREFFENDE «HET
PERSONEEL TEWERKGESTELD IN DE OCMW'S
EN IN HET KADER VAN HET IRIS-PLAN»

QUESTION ORALE DE MME BRIGITTE GROUWELS
A MM. DIDIER GOSUIN ET RUFIN GRIJP,
MEMBRES DU COLLEGE REUNI COMPETENTS
POUR LA POLITIQUE D'AIDE AUX PERSONNES,
CONCERNANT «LE PERSONNEL EMPLOYE DANS
LES CPAS ET DANS LE CADRE DU PLAN IRIS»

De Voorzitter. — De Mevrouw Grouwels heeft het woord
voor het stellen van haar vraag.

Mevrouw Brigitte Grouwels. — Mijnheer de Voorzitter,
mijnheer het collegelid, collega's, ook dit was oorspronkelijk
een schriftelijk vraag die, aangezien de reglementair voorge-
schreven termijn verstreken was, in een mondelinge vraag werd
omgezet.

Mijnheer Grijp, gelieve gelet op het ontbreken van enig
cijfermateriaal terzake, mee te delen hoeveel statutaire, contrac-
tuele en tijdelijke personeelsleden per l januari 1996 waren te-
werkgesteld in alle Brusselse OCMW's en in het kader van het
Iris-plan?

De Voorzitter. — De heer Grijp, lid van het Verenigd
College, heeft het woord.

De heer Rufin Grijp, lid van het Verenigd College,
bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen. —
Mevrouw Grouwels, er is inderdaad weinig cijfermateriaal be-
schikbaar omdat er noch voor de OCMW's, noch voor de open-
bare ziekenhuizen een mededelingsplicht terzake bestaat. Ook
het koninklijk besluit van 18 juli 1996 houdende de coördinatie
van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken houdt
geen verplichting in betreffende het systematisch toesturen van
cijfergegevens aan welke overheid ook.

Artikel 21 § 7 zegt:
«Bij de werving van hun personeel dienen de besturen van

de gemeenten en die van de openbare personen die aan de
gemeenten ondergeschikt zijn, ten minste 50 % van de te bege-
ven betrekkingen in gelijke mate te verdelen over de beide taal-
groepen.»

Het woord «werving» houdt hier dus in dat er een cumula-
tieve staat van de aanwervingen sinds l september 1963 zou
moeten opgemaakt worden. Dit heeft uiteraard geen enkele zin
omdat er op geen enkele manier rekening kan worden gehouden
met vrijwillig of ambtshalve ontslag, pensionering, overlijden,
enzovoort.

Het tweede lid van het hier aangehaalde artikel luidt:
« Onverminderd de bepalingen van artikel 68, lid l, moeten,

ten laatste tien jaar na l september 1963, de betrekkingen die
gelijk aan of hoger zijn dan die van afdelingschef, in gelijke
mate, bezet worden door ambtenaren van beide taalgroepen. »

Met ander woorden, vanaf de hoogste categorieën moeten er
evenveel Franstalige als Nederlandstalige medewerkers zijn.

De enige mogelijkheid om u cijfermateriaal te verstrekken,
is na schriftelijke opvraging van die gegevens bij de verschil-
lende OCMW's.

Wel heb ik voor de Iris-ziekenhuizen het percentage statu-
taire personeelsleden op datum van l september 1995 kunnen
achterhalen. Deze cijfers werden verzameld naar aanleiding van
de onderhandelingen met de vakbonden over het statuut van het
OCMW-personeel dat naar de Iris-structuur overstapte waarbij
het probleem van de statutairen versus contractuelen een heet
hangijzer was.

Bordet:35,8%.
Brugmann:47,7%.
HUDERF:34%.
Baron Lambert: 29,7%.
Sint-Pieters: 50%.
Bracops:71,4%.
Brien: 32,9%.
Molière-longchamp: 14,3%.
Etterbeek-Elsene: 17,3%.

De Voorzitter. — Mevrouw Grouwels heeft het woord.
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Mevrouw Brigitte Grouwels. — Mijnheer Grijp, hebt u de
intentie om die cijfergegevens nauwkeurig op te vragen. Dat is
toch echt nodig indien men een efficiënt beleid wil voeren,
vooral omdat de personeelssituatie mede bepaalt of de betrokken
instellingen al dan niet financieel gezond zijn.

De heer Rufin Grijp, lid van het Verenigd College,
bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen. —
Mevrouw Grouwels, destijds heb ik persoonlijk sommige
OCMW's gevraagd mij die cijfers te verstrekken. Ik heb ze niet
verkregen, waarna ik mij afvroeg of ik ze daarvoor niet kon
sanctioneren. Welnu, de enige manier om ze daarvoor te be-
straffen, is hen de subsidie in het kader van het onderstandsfonds
te onthouden. Dat zou uiteraard de sociaal zwakkeren die van
hen afhangen, niet ten goede komen.

In ieder geval blijf ik erbij dat wij over die gegevens moeten
kunnen beschikken. Wij zijn alvast een stap dichterbij met de
nieuwe Iris-structuur omdat de openbare ziekenhuizen veel
onafhankelijker van de OCMW's kunnen optreden. Ik meen te
weten dat zij hun gegevens aan de koepelstructuur, waartoe wij
ons kunnen wenden, hebben bezorgd, zodanig dat wij duide-
lijker cijfers voorhanden krijgen.

De Voorzitter. — Het incident is gesloten.

QUESTIONS D'ACTUALITE — DRINGENDE VRAGEN

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle les questions
d'actualité.

Aan de orde zijn de dringende vragen.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER GUY VANHEN-
GEL AAN DE HEREN DIDIER GOSUIN EN RÜFIN
GRUP, LEDEN VAN HET VERENIGD COLLEGE,
BEVOEGD VOOR HET BELEID INZAKE BIJSTAND
AAN PERSONEN OVER «DE NOODZAAK SAMEN-
WERKINGSAKKOORDEN AF TE SLUITEN IN
VERBAND MET DE OPVANG IN DE MEDISCHE-
PEDAGOGISCHE INSTITUTEN VAN DE BI-COM-
MUNAUTAIRE SECTOR TE BRUSSEL»

QUESTION D'ACTUALITE DE M. GUY VANHENGEL
A MM. DIDIER GOSUIN ET RUFIN GRIJP,
MEMBRES DU COLLEGE REUNI, COMPETENTS
POUR LA POLITIQUE D'AIDE AUX PERSONNES
«SUR LA NECESSITE DE CONCLURE DES
ACCORDS DE COOPERATION RELATIFS A
L'ACCUEIL DANS LES INSTITUTS MEDICO-PEDA-
GOGIQUES BRUXELLOIS DU SECTEUR BICOM-
MUNAÜTAIRE»

De Voorzitter. — De heer Vanhengel heeft het woord voor
het stellen van de vraag.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, heren
leden van het Verenigd College, collega's, ik kom terug op een
probleem — ik zal het niet minimaliseren — dat reeds bij andere
gelegenheden in onze debatten is aangekaart. Het gaat om de
opvang van gehandicapten die niet gedomicilieerd zijn in het
werkgebied van hun bicommunautaire instellingen, namelijk het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat geldt ook voor gehandi-
capten die in Vlaanderen wonen en m Waalse en Brusselse
instellingen worden opgevangen en vice versa.

Dat probleem tussen de Vlaamse instellingen en deze van de
Franse Gemeenschap dienaangaande werd opgelost in een
protocol. Er is bovendien een akkoord tussen de COCOF die
daartoe recent nog de nodige beslissingen heeft genomen, en de
Franse Gemeenschap.

Dat is evenwel nog niet het geval voor de Brusselse bicom-
munautaire instellingen. Vooralsnog bestaat de enige oplossing
erin dat een gehandicapte uit bijvoorbeeld Vlaanderen — dat
gebeurt toch wel vaker, vermits er heel wat in Vlaams-Brabant
onze instellingen kiezen — die in een Brusselse instelling wordt
opgevangen, gedomicilieerd wordt in de instelling zelf, wat
financieel niet meteen opportuun is.

Mijnheer Grijp, zal u aandacht hieraan besteden en op korte
termijn deze wantoestand verhelpen?

De Voorzitter. — De heer Ruffin Grijp, lid van het Vere-
nigd College, heeft het woord.

De heer Rufin Grijp, lid van het Verenigd College,
bevoegd voor het Beleidinzake Bijstand aan personen.—Mijn-
heer de Voorzitter, ik moet even op mijn papier kijken, want de
oplossing is wel moeilijker dan men zou denken.

De heer Guy Vanhengel. — Het is ook moeilijk om ze uit te
leggen.

De heer Rufin Grijp, lid van het Verenigd College,
bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan personen. — Inder-
daad.

Ik kan de bezorgdheid van de heer Vanhengel alleen maar
delen. Uiteindelijk moet iedere gehandicapte een instelling
kiezen die het meest tegemoetkomt aan zijn behoeften, en dit
onafhankelijk van het gewest waar de instelling gevestigd is.
Daartoe moeten er samenwerkingsakkoorden worden gesloten
tussen de gemeenschappen en gewesten, en dus ook tussen de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Vlaamse
Gemeenschap enerzijds en de GGC en de Franse Gemeenschap
anderzijds.

In tegenstelling tot wat u suggereert, hebben wij wel reeds
het initiatief genomen om tot een samenwerkingsakkoord te
komen met de Vlaamse Gemeenschap. Eind 1995, dus anderhalf
jaar geleden, heb ik mijn collega Martens van de Vlaamse Rege-
ring aangeschreven met de vraag wat zijn standpunt terzake was.
Hij heeft mij meegedeeld dat zijn administratie dit onderzoekt,
wat blijkbaar nog niet is afgerond aangezien ik er intussen niet
veel meer over hoor.

Het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeen-
schap en het Waalse Gewest waarop u alludeert en door de
bevoegde ministers op 7 april 1995 werd ondertekend, is
jammer genoeg evenmin uitvoerbaar. Het laatste artikel zegt
immers dat het pas van toepassing wordt nadat het bij decreet is
goedgekeurd door de respectieve raden. Het Waalse Gewest
heeft dat gedaan in tegenstelling tot het Vlaams Parlement. Pas
nadien kan er werk worden gemaakt van de uitvoering van het
samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en het
Waalse Gewest.

Omdat het Waalse Gewest het samenwerkingsakkoord wel
heeft goedgekeurd, zouden wij in deze richting kunnen voort-
werken. Vandaar dat ik mijn collega Gosuin — die zal daartegen
ongetwijfeld geen bezwaar aantekenen — zal voorstellen om
contact met het Waalse Gewest te nemen.

De Voorzitter. — De heer Guy Vanhengel heeft het woord.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer Grijp, met mijn
vraag wou ik achterhalen of u werk maakt van de oplossing van
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dit probleem. Het verheugt mij dat, in tegenstelling tot wat ik
dacht, u pogingen daartoe onderneemt. Ik hoop dat dit op zeer
korte termijn lukt.

QUESTION D'ACTUALITE DE M. PAUL GALAND A
MM. JOS CHABERT ET HERVE HASQUIN,
MEMBRES DU COLLEGE REUNI, COMPETENTS
POUR LA POLITIQUE DE SANTE, SUR «LE
MANQUE DE MOYENS DE L'OBSERVATOIRE DE
LA SANTE POUR REMPLIR SES MISSIONS »

les moyens limités du bicommunautaire, dont les recettes ne sont
pas destinées à s'accroître, il est indispensable de veiller à la
meilleure utilisation possible du personnel. Je vous demande
donc encore un peu de patience en la matière. Croyez bien que
c'est un de nos soucis majeurs, surtout dans la perspective d'un
certain nombre de revendications qui se font jour dans notre pays
en matière de communautarisation, de régionalisation des soins
de santé. Il est évident que Bruxelles, pour se défendre, a besoin
d'un certain nombre de documents statistiques, notamment
d'inventaires dans toute une série de secteurs.

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER PAUL GALAND
AAN DE HEREN JOS CHABERT EN HERVE
HASQUIN, LEDEN VAN HET VERENIGD COLLEGE,
BEVOEGD VOOR HET GEZONDHEIDSBELEID,
OVER «HET FEIT DAT HET CENTRUM VOOR
GEZONDHEIDSOBSERVATIE TE WEINIG MIDDE-
LEN HEEFT OM ZUN TAKEN TE VERVULLEN»

M. Ie Président. — La parole est à M. Galand pour poser sa
question.

M. Paul Galand. — Monsieur Ie Président, messieurs les
ministres. Le Soir du 18 février 1997 a fait écho aux plaintes du
coordinateur de l'Observatoire de la Santé pour son manque de
personnel et son manque de moyens matériels. Début octobre
1996, j'avais posé une question orale sur l'Observatoire de la
Santé et j'avais fait état de ses problèmes. Sauf éclaircissements
de votre part, je suis amené à constater que peu de choses ont
changé, si toutefois la situation ne s'est pas aggravée depuis
ladite question orale. A l'époque, je m'étais permis d'insister sur
la nécessité — ce n'était pas la première fois — de nommer à
l'Observatoire de la Santé un médecin épidémiologiste.

Je voudrais faire état aussi d'une autre de mes préoccupa-
tions en tant que corapporteur des recommandations de notre
Commission des Affaires sociales, à la suite du débat qui a eu
lieu au sein de cette Commission sur le rapport concernant la
pauvreté à Bruxelles. Je rappelle que notre Assemblée a voté
comme première recommandation l'accès aux soins de santé. Il
me semble donc que l'Observatoire de la Santé a un rôle à jouer
dans la perspective de la rédaction du prochain rapport sur l'état
de la pauvreté en Région bruxelloise. Quant à la problématique
de l'accès des personnes précarisées aux soins de santé, je
m'inquiète et je continue à m'inquiéter, en partie au nom de
notre Assemblée, de l'état actuel de l'Observatoire de la Santé.

M. le Président — La parole est à M. Hasquin, membre du
Collège réuni.

M. Hervé Hasquin, membre du Collège réuni, compétent
pour la Politique de Santé. — Monsieur le Président, j e voudrais
dire à M. Galand que l'état du patient m'inquiète aussi. Croyez
bien qu'avec le ministre Chabert nous prenons depuis plusieurs
mois les mesures qui s'imposent en vue de dynamiser —j'ai
presque en vie de dire dynamiter—l'équipe censée s'occuper de
l'Observatoire de la Santé. Inutile de vous rappeler le contexte
du transfert de personnel de la province de Brabant. Par ailleurs,
un audit est en cours en ce qui concerne le fonctionnement du
service de la Commission communautaire commune, et les cabi-
nets du Collège delà Commission communautaire commune ont
dû véritablement prendre les choses en main, voici quelques
semaines, pour amener un certain nombre de personnes à colla-
borer, à travailler et à s'engager dans les voies qui répondent aux
objectifs qui sont fixés à l'Observatoire de la Santé par les
ordonnances et les arrêtés. Vous comprendrez qu'étant donné

L'Observatoire de la S ante existe, en principe, pour les four-
nir aux responsables politiques de la région. Donc, si vous repo-
sez votre question orale dans quelques mois, j'espère avoir alors
la possibilité de vous donner des indications plus précises quant
à l'évolution de l'état de la santé de l'observatoire.

M. le Président. — La parole est à M. Galand, pour une
question complémentaire.

M. Paul Galand. — Monsieur le Président, je voudrais
revenir sur un point précis; la présence d'un épidémiologiste au
sein de l'équipe. C'est une question récurrente que je me suis
permis de poser parce que cela me paraît une garantie de sérieux
scientifique. M. Hasquin vient d'évoquer la nécessité de dispo-
ser de données fiables pour aborder des débats qui risquent de se
pointer à l'horizon 99. Il me semble que pour avoir des garanties
scientifiques suffisantes, c'est bien un épidémiologiste, spécia-
liste de santé publique qui est indispensable. Pouvez-vous me
donner, monsieur le ministre, une réponse précise à ce sujet?

M. le Président — La parole est à M. Hasquin, membre du
Collège réuni.

M. Hervé Hasquin, membre du Collège réuni, compétent
pour la Politique de Santé. — Monsieur Galand, pour faire fonc-
tionner convenablement un Observatoire de la Santé, nous
sommes d'accord qu'il faut de toute évidence aussi un certain
nombre de profils, et donc vraisemblablement un médecin.
Cependant, un état des lieux est en cours. Par ailleurs, sous la
direction des cabinets concernés, toute une série de travaux sont
engagés. Croyez-moi, il n'est pas toujours facile, monsieur
Galand, de faire bouger une administration. Je tiens à mettre les
points sur les i.

M. le Président — La séance plénière de l'Assemblée
réunie de la Commission communautaire commune est close.

De plenaire vergadering van de Verenigde Vergadering van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is gesloten.

Prochaine séance plénière sur convocation du Président.

Volgende plenaire vergadering op bijeenroeping van de
Voorzitter.

— La séance plénière est levée à 15 h 45.

De plenaire vergadering wordt om 15.45 uur gesloten.
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