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

— La séance pionière est ouverte à 15 heures.

De plenaire vergadering wordt geopend om 15 uur.

M. Ie Président. — Je déclare ouverte la séance plénière
die l'Assemblée réunie de la Commission communautaire
cpmmune du vendredi 30 janvier 1998.
[ De verklaar de plenaire vergadering van de Verenigde

Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie van vrijdag 30 januari 1998 geopend.

EXCUSES — VERONTSCHULDIGD

M. Ie Président. — Ont prié d'excuser leur absence: Mmes
Caroline Persoons, Marion Lemesre, MM. Emile Eloy, Jan
Béghin, Philippe Smits et Michel Demaret.
Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid: de dames
Caroline Persoons, Marion Lemesre, de heren Emile Eloy,
Jan Béghin, Philippe Smits en Michel Demaret.

COMMUNICATION

Modifications de la composition
des commissions

MEDEDELING

Wijzigingen van de samenstelling
van de commissies

M. le Président. — Bij brief van 20 januari 1998, deelt
(le CVP-fracüe sommige wijzigingen mee in de samen-
stelling van de commissies.
i Zij zullen in het Beknopt Verslag en m het Volledig
'Verslag van deze vergadering worden opgenomen (zie bijla-
gen).
; Par lettre du 20 janvier 1998, le groupe CVP communi-
que certaines modifications à la composition des commis-
sions.

Elles figureront au Compte rendu analytique et au
Compte rendu intégral de cette séance (voir annexes).

ORDEMOTDE — MOTION D'ORDRE

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Vanhengel.

De heer Guy Vanhengel. — Ik vraag het woord voor
ben ordemotie.

Mijnheer de Voorzitter, vandaag is het de eerste maal dat
de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie plaatsvindt nadat de Regering een
beroep heeft gedaan op artikel 40 van de wet op de rijks-
comptabiliteit om van een uitzonderlijke procedure voor het
vrijmaken van kredieten gebruik te kunnen maken. Hierbij
zijn drie elementen van bijzonder groot belang. Ten eerste,
het hoogdringend karakter van de uitgaven; ten tweede, de
openbaarheid van de procedure en ten derde, het belang van
de regularisering.

Er werd bij het Rekenhof een procedure ingezet. De
voorzitter van het hof heeft u daarover ingelicht. Het ware
gepast dat u bij het begin van de eerstvolgende vergadering
na het inzetten van de procedure ons daarover zou hebben
ingelicht.

Ik herhaal dat de openbaarheid van de procedure zeer be-
langrijk is en dat de regels momenteel niet correct worden
gevolgd. De procedure werd ingezet op 20 december 1997
ingevolge een beslissing van het Verenigd College en houdt
in dat binnen de 30 dagen een ordonnantie ter regularisering
van de gevraagde kredieten wordt ingediend. Ik weet dat de
Regering dit op de valreep heeft gedaan. Het verbaast mij ten
zeerste dat die ordoiinantie, waarvoor de hoogdringendheid
wordt ingeroepen, vandaag niet op de agenda staat. Ik stel
vast dat men steeds verder afwijkt van de correcte naleving
van de wet en dat men zo de goede werking van onze instel-
lingen in het gedrang brengt.

Mijnheer de Voorzitter, ik vraag u om nu eerst zoals
gebruikelijk is, mededeling te doen van het schrijven van het
Rekenhof en ons te zeggen wanneer het punt over de toe te
kennen kredieten zal worden besproken.

Ik heb de indruk dat de Regering binnenkort opnieuw zal
moeten vragen artikel 40 toe te passen. Ik zou het bijzonder
ongepast vinden als op dat ogenblik de ordonnantie nog niet
in de commissie werd behandeld en als zij nog niet ter stem-
ming aan de Raad werd voorgelegd.

De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, vanzelf-
sprekend heb ik het advies van het Rekenhof gekregen. Ar-
tikel 40 van de wet op de rijkscomptabiliteit legt echter geen
termijn vast waarbinnen een voorstel van ordonnantie moet
worden behandeld. Indien u het wenst, kunt u dit punt op de
volgende vergadering van het Uitgebreid Bureau ter sprake
brengen. Daar zullen we het probleem dan bespreken. In elk
geval is het vandaag niet aan de orde.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik
wil er u toch nog op wijzen dat de hele wetgeving gericht is
op openbaarheid en het stoort mij dat geen melding wordt
gemaakt van de briefwisseling met het Rekenhof.

De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, indien u het
wenst, zal ik straks de brief van het Rekenhof voorlezen. Er
volgt immers vandaag nog een tweede deel van onze verga-
dering van de Verenigde Vergadering van de Gemeen-
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schappelijke Gemeenschapscommissie. Bij het begin van de
vergadering heb ik melding gemaakt van de mededelingen
die de Raad heeft gekregen en die in het verslag van vandaag
worden opgenomen. Ik zie dus niet wat het probleem is.
Indien u het wenst, geef ik u straks lezing van het advies van
het Rekenhof.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik
wil er toch nog eens op wijzen dat wij hier te maken hebben
met een spoedprocedure. Bs. zou het zeer ongepast vinden
indien geen werk wordt gemaakt van de regularisatie die de
wet voorschrijft.

De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, u weet dat er m
de wet daarvoor geen termijnen zijn vastgelegd. De wet is de
wet.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, als
de meerderheid het zo gaat spelen... U mag zich als Voorzit-
ter niet opstellen als lid van de meerderheid, u dient zich
neutraal op te stellen. De behandeling tegenhouden van een
ordonnantie waarvoor de spoedprocedure werd gevraagd,
omdat men weet dat men geen meerderheid heeft, is een
loopje nemen met de normale werking en het behoorlijk be-
stuur.

QUESTION D'ACTUALITE

DRINGENDE VRAAG

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
VANHENGEL AAN DE HEREN JOS CHABERT
EN HERVE HASQÜIN, LEDEN VAN HET VERE-
NIGD COLLEGE BEVOEGD VOOR HET GE-
ZONDHEIDSBELEID, OVER «DE ORGANISATIE
VAN EEN PALLIATIVE ZORGVERSTREK-
KING»

QUESTION D'ACTUALITE DE M. GUY VANHEN-
GEL A MM. JOS CHABERT ET HERVE
HASQÜIN, MEMBRES DU COLLEGE REUNI,
COMPETENTS POUR LA POLITIQUE DE
SANTE, SUR «L'ORGANISATION DE SOINS
PALLIATIFS»

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Vanhengel
voor het stellen van zijn vraag.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, de
afgelopen dagen is er heel wat beroering ontstaan over de
wijze waarop de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom-
missie eventueel de palliatieve verzorging in de bicommu-
nautaire sector wil organiseren. Naar ik verneem, zou colle-
gelid Chabert samen met zijn collega Hasquin het initiatief
hebben genomen om een structuur op te richten waarbinnen
een samenwerkingsverband kan worden gecreëerd. De
akkoorden hiertoe zouden op 5 februari eerstkomend
moeten worden gesloten.

Graag had ik vernomen hoe dit precies zit. Hoe denkt het
College de palliatieve verzorging in de bicommunautaire
sector te organiseren en is daartoe al effectief een initiatief
genomen?

- Het woord is aan de heer Chabert, lidDe Voorzitter.
van het College.

De heer Jos Chabert, lid van het Verenigd College,
bevoegd voor het Gezondheidsbeleid. — Mijnheer de Voorzit-
ter, het koninklijk besluit van 19 juni 1997 bepaalt de normen
waaraan het samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg
moet voldoen om te worden erkend en desgevallend te worden
gesubsidieerd door de federale overheid. Tot nog toe zijn wij
enkel op de hoogte van het bestaan van een Brusselse pluralisti-
sche federatie van palliatieve en continue zorg. Deze federatie
wil voorzien in één enkel samenwerkingsverband voor Brussel.
Wij hebben informeel onze steun betuigd voor dit initiatief
omdat wij van oordeel zijn dat de oprichting van één enkel plat-
form voor Brussel de beste oplossing is. Een dergelijk uniek
platform van «mono's» en «bico's» bestaat op het ogenblik
reeds op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Tot nu toe
is echter geen enkele officiële aanvraag voor erkenning inge-
diend.

Het tweede deel van de vraag van de heer Vanhengel betreft
de organisatie van de palliatieve zorg binnen de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie. Wij kunnen meedelen
dat op basis van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 tot vast-
stelling van de normen waaraan een ziekenhuisdienst, — een
SP-dienst — palliatieve zorg moet voldoen om te worden
erkend, aanvragen voor ingebruikname, exploitatie en erken-
ning werden ontvangen. Deze aanvragen werden onderworpen
aan het advies van de Adviesraad voor gezondheids- en wel-
zijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom-
missie. Deze stelt voor dat de SP-diensten palliatieve zorg
zouden worden erkend. Dit geit zowel voor de privé-sector, met
name Sint-Michiels, Sint-Jan en Sint-Elisabeth, als voor de
publieke sector, met name Sint-Pieter, Brugmann, Etterbeek en
Eisene. De ministers zullen eerstdaags een beslissing nemen. Er
zal rekening worden gehouden met het feit dat die verschillende
diensten in Brussel een pioniersrol hebben vervuld, dat in een
grootstad meer mensen alleen wonen en bijgevolg residentiële
opvang aangewezen is en dat Brussel een aantrekkingskracht
uitoefent op patiënten die buiten het grondgebied wonen.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Vanhengel.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik wil
aan de heer Chabert nog een bijkomende vraag stellen. Zoals de
heer Hasquin beweert ook hij met klem dat op het vlak van de
pluralistische federatie voor Brussel één samenwerkings-
verband aangewezen is. De federale wetgeving met betrekking
tot de subsidiëring van dit type van samenwerkingsverbanden
bepaalt echter dat per 300 000 inwoners een samenwerkings-
verband kan worden opgericht. Voor het Brusselse Hoofdstede-
lijke Gewest, zouden er dus drie samenwerkingsverbanden
kunnen worden opgericht. Graag vernam ik om welke reden het
College voorstander is van de oprichting .van één enkel samen-
werkingsverband.

- Het woord is aan de heer Chabert, lid vanDe Voorzitter. -
het College.

De heer Jos Chabert, lid van het Verenigd College,
bevoegd voor het Gezondheidsbeleid. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik heb gezegd dat wij met de betrokkenen enkel informeel
contact hebben gehad. Wij zijn voorstander van één enkel
samenwerkingsverband omdat dit het pluralistisch karakter
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wjaarborgt De betrokkenen waren daar eveneens voorstander
van. Ds; zal er verder het koninklijk besluit op naslaan om uit te
njaken of het aantal van 300 000 inwoners een absoluut plafond
isj en of daarbij rekening werd gehouden met de Brusselse
problematiek. Zelfs indien men per 300 000 inwoners samen-
werkingsverbanden zou kunnen oprichten, ben ik nog voor-
stander van de oprichting van een overkoepelende structuur. Het
zal wel moeite kosten om mij ervan te overtuigen dat in deze
delicate aangelegenheid hoe dan ook tot een splitsing moet
worden overgegaan.

! M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous interrom-
pions ici nos travaux pour reprendre l'ordre du jour du Conseil de
la Région de Bruxelles-Capitale.

j Dames en heren, wij onderbreken hier onze werkzaamheden
om de agenda van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad te hervat-
ten.

— La séance pionière est suspendue à 15 h 15.
De plenaire vergadering wordt geschorst om 15.15 uur.
Elle est reprise à 19 h 35.
Ze wordt hervat om 19.35 uur.

(Présidence de M. Jean-Pierre Comelissen,
vice-président).

(Voorzitterschap van de heer Jean-Pierre Comelissen,
onder-voorzitter).

M. Ie Président. — La séance est reprise.
De vergadering wordt hervat

COMMUNICATIONS
FAITES A L'ASSEMBLEE REUNIE

Cour des comptes,
dépôt d'un projet d'ordonnance et

délibération budgétaire

MEDEDELINGEN
AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Rekenhof,
indiening van een ontwerp van ordonnantie en

begrotingsberaadslaging

De Voorzitter. — Dames en heren, zoals tijdens onze
vergadering van 16 januari 1998 is medegedeeld, heeft het
Rekenhof mij bij brief van 14 januari 1998 een afschrift gezon-
den van de brief die het dezelfde dag richtte aan de heer Voorzit-
ter van het Verenigd College en de heren ministers bevoegd voor
pegroting, betreffende de beslissing van 20 december 1997
waarbij het Rekenhof wordt verzocht bepaalde uitgaven van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, ten belope van
03,8 miljoen, voorlopig te viseren, die werd genomen ter uitvoe-
ring van artikel 40 van de wetten op de rijkscomptabüiteit
^amengeordend op 17 juli 1991. Een afschrift van deze brief met
de begeleidende stukken werd op 20 januari gezonden aan de
leden van de bevoegde commissies.
j Het ontwerp van ordonnantie houdende regularisatie van de
<ioor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bij

uiterste dringendheid uitgevoerde betalingen werd op 20 januari
1998 ingediend en zal krachtens artikel 76, punt 4, van het
Reglement naar de bevoegde commissies worden verwezen.

Le projetd'ordonnance portantrégularisation des paiements
d'extrême urgence effectués par la Commission communautaire
commune a été déposé le 20 janvier 1998 et sera renvoyé aux
commissions compétentes en vertu de l'article 76, point 4, du
Règlement

Par lettre du 29 janvier 1998, le Collège réuni de la Commis-
sion communautaire commune transmet, en exécution de
l'article 40, § 2, des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la
comptabilité de l'Etat, une copie de la délibération motivée du
Collège réuni requérant de la Cour des comptes l'octroi d'un
visa provisoire pour des dépenses d'extrême urgence à exécuter
par la Commission communautaire commune.

— Pour information.
Bij brief van 29 januari 1998, zendt het Verenigd College

van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, in
uitvoering van artikel 40, § 2, van de gecoördineerde wetten van
17julil991opde Rijkscomptabiliteit, een afschrift van de met
redenen omklede.beslissing van het Verenigd College dat van
het Rekenhof een voorlopig visum vordert voor door de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissie bij uiterste drin-
gendheid uit te voeren uitgaven.

— Ter informatie.
Het woord is aan de heer Vanhengel.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, de
manier waarop de Voorzitter van de Gemeenschappelijke Ge-
meenschapscommissie in deze zaak optreedt, kan ik niet op prij s
stellen, evenmin als de manier waarop wordt omgegaan met de
uitvoering van artikel 40 op de Rijkscomptabiliteit. Dit getuigt
van onbehoorlijk bestuur. Ook het optreden van het Verenigd
College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
getuigt van onbehoorlijk bestuur. Ik zal uitleggen waarom.

De Voorzitter heeftzopas lezing gegeven van de mededeling
die door het Rekenhof werd bezorgd naar aanleiding van de
eerste vraag tot toepassing van artikel 40 op de Rijkscomp-
tabiliteit met betrekking tot een uitgave van 93,8 miljoen. Het
Rekenhof heeft laten weten dat die vraag ook betekend had
moeten worden aan de Voorzitter van onze Verenigde Vergade-
ring. Dat is pas met vertraging gebeurd.

Voorts meen ik dat van een vraag als deze die de werkzaam-
heden van de parlementsleden aanbelangt, een kopie had
moeten worden bezorgd aan de leden zelf.

Wanneer u citeert uit het schrijven van het Rekenhof
vermeldt u de belangrijkste opmerkingen van het Rekenhof in
verband met de gevolgde procedure niet. Dat is essentiële infor-
matie achterhouden. Daarom veroorloof ik mij ook te spreken
van onbehoorlijk bestuur.

Ik heb hier de brief die door hetRekenhof werd overgemaakt
aan de minister-voorzitter van het College van de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie en waarvan een kopie
aan de Voorzitter van de Verenigde Vergadering werd overge-
maakt Om de collega' s volledig te informeren vraag ik u mij toe
te staan dit schrijven voor te lezen: «Op basis van bovenver-
melde beslissingen...» het gaat hier over de beslissing van
20 december 1997.

De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, deze materie moet
in de Commissie worden besproken.

De heer Guy Vanhengel. — Neen, mijnheer de Voorzitter,
de leden van de Verenigde Vergadering hebben het recht volle-
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dig te worden geïnformeerd over de uitzonderingsprocedures
die worden gevolgd. U leest hier zonet een brief voor die de
meest essentiële punten die het Rekenhof aanstipt, niet weer-
geeft. Ik citeer welke die punten zijn.

De Voorzitter. — Deze materie, ik herhaal het, moet in de
Commissie worden behandeld. Alle leden van de bevoegde
commissie hebben een kopie van het schrijven gekregen.

De heer Guy Vanhengel. — Dat is niet waar. Trouwens,
niet alleen de leden van de bevoegde commissie moeten op de
hoogte worden gebracht, maar wel alle parlementsleden.

De Voorzitter. — Het is niet de traditie dat dit onmiddellijk
in de openbare vergadering wordt besproken.

De heer Guy Vanhengel. — Er moet openbaarheid worden
gegeven over de toepassing van artikel 40. Men doet dat op een
valselijke manier. Sta mij toe nu te lezen wat het Rekenhof heeft
gemeld.

De Voorzitter. — Die materie moet eerst in de Commissie
worden behandeld.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, dat is
schandelijk. U leest zopas de mededeling voor dat het Verenigd
College opnieuw een vraag heeft ingediend om terug de toepas-
sing te vragen van het artikel. Daarbij zegt u niet eens over welk
bedrag het gaat. U hebt de opmerkingen van het Rekenhof over
de eerste vraag om artikel 40 te kunnen toepassen zodanig voor-
gelezen dat het Parlement verstoken blijft van de meest essen-
tiële elementen. Ik neem dat niet.

De Voorzitter. — Ik herhaal dat dit eerst in de Commissie
moet worden besproken. Wat ik wel kan beloven is dat de verga-
dering van de Commissie zo vlug mogelijk zal plaatsvinden.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, u hebt
zo pas lezing gegeven van het schrijven van het Rekenhof dat
gericht was aan ons Parlement. Daarbij hebt u de meest essen-
tiële elementen gewoonweg niet vermeld.

De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, kan u mij zeggen
waarvoor de Commissie dan dient?

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, u geeft
een niet correcte lezing van de feiten.

In de brief van het Rekenhof wordt gesproken van « formele
leemten» in de aanvraag met betrekking tot de toepassing van
het artikel 40. Het Rekenhof zegt dat het in feite gaat om een
aanvraag tot opening van begrotingskredieten, maar dat arti-
kel 40 helemaal niet tot doel heeft begrotingskredieten te
openen.

In hetzelfde schrijven wordt erop gewezen dat dit alleen kan
in geval van spoedbehandeling en dat elke beslissing expliciet
het doel, het bedrag en de identiteit van de begunstigde moet
vermelden. Het Rekenhof merkt op dat dit in de vraag van het
Verenigd College niet het geval is. Bovendien merkt het Reken-
hof op dat elke uitgave waarvoor .een voorlopig visum wordt
gevraagd, moet worden gestaafd met rechtvaardigende stukken
en het stelt vast dat dit niet is gebeurd. Ten slotte merkt het
Rekenhof op...

De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, ik moet u onderbre-
ken. Dit kan niet. U bent hier bezig een debat te voeren dat eigen-
lijk in de Commissie moet plaatshebben.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik voer
geen debat. Ik geef de informatie die u geacht wordt ons te
geven, en die u ons niet geeft.

De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, die informatie werd
doorgezonden aan de vaste leden van de Verenigde Commissies
voor de Gezondheid en de Sociale Zaken. Dat gebeurde op
20 januari 1998. Wat kunnen wij meer doen ?

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik
vraag u voortaan elk bericht ook rechtstreeks naar mij te sturen.
Als lid van dit Parlement heb ik het recht te eisen dat ik deze
informatie krijg.

De Voorzitter. — U kunt daarvoor een brief richten tot de
Voorzitter van de Raad.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik hoef
daarvoor geen brief te schrijven. Ik vraag u dit nu tijdens de
vergadering en hoop dat op mijn vraag wordt ingegaan. Boven-
dien vraag ik u nu de bedragen te vermelden die op basis van
artikel 40, paragraaf 2, worden gevraagd.

De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, wij hebben uw
vraag gehoord en zullen u de informatie bezorgen. Vandaag kan
dit echter niet meer.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, u
maakt melding van een vraag van het Verenigd College om
opnieuw artikel 40, paragraaf 2, van de wet op de Rijkscomp-
tabiliteit toe te passen, maar u bent niet bij machte ons te zeggen
hoeveel kredieten er worden gevraagd. Dat begrijp ik niet.

De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, het is de gewoonte
dat alle budgettaire vragen naar de leden van de Verenigde
Commissies worden gezonden.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, het is
de eerste keer dat men dit artikel zo toepast. Het Rekenhof heeft
de grootste twijfels bij de manier waarop het gebeurt en u
weigert de openbaarheid die in de wet staat ingeschreven.

De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, dit is niet het debat
van vanavond. Het punt staat niet op de agenda.

La parole est à M. Demannez.

M. Jean Demannez. — Monsieur Ie Président, sans préju-
dice de l'intérêt considérable que présente l'intervention de
notre collègue, je pense effectivement qu'il n'y a pas lieu de
débattre de l'ensemble des informations que souhaite donner ou
recevoir M. Vanhengel. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous
avons à traiter deux questions orales auxquelles le ministre
répondra et je ne connais aucune assemblée où l'on se met à
débattre précipitamment d'un certain nombre d'aspects juridi-
ques et chiffrés. Je voudrais insister pour que, comme vous
l'avez proposé, si des contestations existent sur ce plan-là, il en
soit débattu en commission et, évidemment, à la demande de
l'intéressé. On ne peut bousculer les séances chaque fois qu'un
membre pense devoir soulever des problèmes dont la discussion
n'est pas prévue.

De Voorzitter. —Het woord is aan de heerVandenbussche.

De heer Michiel Vandenbussche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik denk dat we hier een verkeerd debat aan het voeren zijn.
Het gaat hier om een vraag van een parlementslid die zich
baseert op artikel 40, paragraaf 2, van de wet op de Rijkscomp-
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labiliteit, die zeer expliciet is over de wijze waarop enerzijds aan
het Rekenhof en anderzijds aan, in dit geval de Verenigde
Vergadering, informatie moet worden doorgegeven. Als par-
lementslid kan ik niet anders dan vaststellen dat de wijze waarop
het Verenigd College artikel 40, paragraaf 2, heeft toegepast,
niet volledig beantwoordt aan wat in het artikel staat. In die zin
sti^un ik de vraag van collega Vanhengel, namelijk, dat de Vere-
nigde Vergadering correct en volgens de wet wordt
geïnformeerd over wat het Verenigd College aan het Rekenhof
vi'aagt en dat deze informatie aan alle leden van de Verenigde
Vergadering wordt gegeven.

i Ik heb het niet over het inhoudelijke debat, maar als parle-
iri!entariër sta ik erop dat de wettelijke bepalingen van het deli-
cate artikel 40, paragraaf 2,vandewetopdeRijkscomptabiliteit
e;?act worden toegepast.

l De Voorzitter. — Mijnheer Vandenbussche, dat is een
n:jeuwe procedure. Tot nu toe passen wij alleen maar de normale
pifocedure toe die wij voor alle budgettaire beraadslagingen
volgen.

', De heer Michiel Vandenbussche. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik dring er dan toch sterk op aan dat de leden van het Vere-
nigd College artikel 40, paragraaf 2, van de wet op de Rijks-
comptabiliteit zeer zorgvuldig lezen en toepassen.

De Voorzitter. — Dat beloof ik. Ik zal alvast het desbetref-
fende artikel zeer zorgvuldig nalezen. Maar dat is de kwestie niet
vanavond. Dit punt staat niet op de agenda van vandaag, maar
wij moeten de normale agenda wel afwerken.

; De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik blijf
eirbij dat de toepassing van artikel 40, paragraaf 2, van de wet op
de Rijkscomptabiliteit, zoals collega Vandenbussche zopas nog
hteel duidelijk heeft uitgelegd, inhoudt dat, wanneer er vragen
met betrekking tot het desbetreffende artikel door het Verenigd
C|ollege worden gesteld, deze ons onmiddelijk worden bezorgd,
alsook de stukken die het Rekenhof met betrekking tot deze
procedure de Voorzitter van de Verenigde Vergadering toe-
stuurt,

l Ik verzoek u dan ook mijn vraag te akteren dat deze stukken
mij persoonlijk en onmiddellijk worden toegestuurd, indien zij
zijn ingediend.

l Ik vindhetook onbegrijpelijk, mijnheerde Voorzitter, datde
briefwisseling terzake van het Rekenhof met de Voorzitter van
de Verenigde Vergadering hier onvolledig en tendentieus wordt
geciteerd.

' De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, u overdrijft.
«Tendentieus» is niet het gepaste- woord.

De heer Guy Vanhengel. — Dat is wel de correcte term,
ant essentiële punten werden hier niet vermeld.Tl Overigens vind ik het bijzonder vervelend en ongepast dat

men vanavond melding maakt van een nieuwe vraag van het
Verenigd College om artikel 40, paragraaf 2, van de wet op de
Rijkscomptabiliteit toe te passen, terwijl de Voorzitter van deze
Assemblee niet eens wil of kan zeggen over welk bedrag het
gaat

De Voorzitter. — Mijnheer Vanhengel, ik heb uw vraag
genoteerd.

: Wat de rest van uw opmerkingen betreft, is het misschien
fcjeter daarover op de volgende vergadering van het Uitgebreid
Bureau een gesprek te voeren.

(M. Jean Demannez, vice-Président,
remplace M. Jean-Pierre Comelissen, vice-Président,

au. fauteuil présidentiel.)
(De heer Jean Demannez, Ondervoorzitter,

vervangt de heer Jean-Piere Comelissen, Ondervoorzitter,
in de voorzitterszetel.)

QUESTIONS ORALES — MONDELINGE VRAGEN

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

Aan de orde zijn de mondelinge vragen.

QUESTION ORALE DE MME CAROLINE PERSOONS
A MM. DIDIER GOSUIN ET RUriN GRIJP,
MEMBRES DU COLLEGE REUNI, COMPETENTS
POUR LA POLITIQUE D'AIDE AUX PERSONNES,
CONCERNANT «LA SITUATION D'UNE PARTIE DU
PERSONNEL DE L'INSTITUT ALEXANDRE
HERLIN, ANCBEN IPHOV»

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW CAROLINE
PERSOONS AAN DE HEREN DIDIER GOSUIN EN
RUFIN GRUP, LEDEN VAN HET VERENIGD
COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET BELEID INZAKE
BIJSTAND AAN PERSONEN, BETREFFENDE «DE
SITUATIE VAN EEN GEDEELTE VAN HET PERSO-
NEEL VAN HET ALEXANDRE HERLININSTITUUT,
VOORHEEN HET PÏGG»

M. Ie Président. — La parole est à M. Comelissen pour
poser la question de Mme Persoons.

M. Jean-Pierre Comelissen. — Monsieur Ie Président,
Mme Persoons était dans l'impossibilité de participer à cette
séance du soir. Elle m'a prié de bien vouloir la remplacer, avec la
permission du Président et l'accord du ministre,

II y a presque un an, Mme Persoons interpellait ici même le
ministre Gosuin et également le ministre Tomas à la Commis-
sion communautaire française, concernant la situation d'une
partie du personnel de l'Institut Alexandre Herlin, ancien
IPHOV.

Aujourd' hui, rien n' a changé pour le personnel qui est ratta-
ché illégalement à la Commission communautaire commune,
alors qu' il a été transféré logiquement à la Commission commu-
nautaire française lors de la scission de la Province de Brabant
en 1994. De ce fait, le personnel de l'Institut dépend de deux
pouvoirs organisateurs différents qui ont chacun leurs objectifs.

Un recours au Conseil d'Etat est pendant depuis plus de deux
ans. 11 vise à obtenir l'annulation de l'acte de date et d'auteur
inconnus, qui procède à l'affectation de ces membres du person-
nel à la CCC. Si le recours n'a pas encore abouti, c'est unique-
ment parce que la VGC a introduit un mémoire comme partie
intervenante, de manière purement dilatoire, et basé uniquement
sur des raisons financières.

L'intérêt de la VGC pour le personnel de l'Institut Herlin est
purement financier: la situation actuelle permet à la partie
néerlandophone de l'Institut de travailler avec un encadrement
au niveau du personnel bien supérieur — en nombre — à celui
de la partie francophone, grâce à des subventions relevant du
bicommunautaire. Le problème est technique, certes, mais il
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convient de résoudre au plus tôt la situation de l'Institut
A. Herlin, c'est-à-dire de le scinder administrativement comme
il l' est dans les faits, pour que le personnel eties enfants handica-
pés qui y sont accueillis puissent retrouver des conditions de
travail normales.

M. le ministre peut-il nous dire comment a évolué ce dossier
depuis l'interpellation de Mme Persoons enfévrier 1997 ? Quels
obstacles se présentent encore pour réaliser le transfert du
personnel para-pédagogique de l'Institut A. Herlin?

Laparde du personnel intéressée—logcpèdes, etc.—parla
question devrait dépendre financièrement de la Commission
communautaire française et de son pendant néerlandophone.
Cela permettrait de libérer le budget CCC de ces obligations. La
situation actuelle de la CCC montre toute l'opportunité de procé-
der à une telle clarification et règlement de statut de ces person-
nes.

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

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni, compétent
pour la Politique d'Aide aux personnes. — Monsieur le Prési-
dent, permettez-moi de m'en référer à ma réponse antérieure
afin de ne pas retracer un long historique. En fait, pe u d'éléments
nouveaux sont intervenus depuis l'interpellation de janvier
1997. En effet, enla matière, la position des ministres néerlando-
phones est la suivante: ils souhaitent, tant qu'il n'y a pas de
garantie de la Vlaamse Gewestquantàl'agréation et la subsidia-
tion de l'IPHOV, que le personnel reste sous la responsabilité de
la CCC. Le cabinet du ministre flamand, Luc Martens, a déjà
effectué une enquête sur place et a tenu des réunions avec les
cabinets des ministres bruxellois néerlandophones. Le dossier a
également déjà été transmis au Vlaams Ponds mais sans réponse
jusqu'à ce jour; bien que le rapport de l'auditeur soit favorable
pour les membres du personnel ayant introduit un recours auprès
du Conseil d'Etat, cela ne constitue aucunement une garantie
quant à un prononcé similaire dudit Conseil d'Etat. Par consé-
quent et compte tenu du souhait d'un certain nombre de
membres du personnel néerlandophone de rester sous la respon-
sabilité de la CCC. Il est fortement conseillé d'attendre que le
Conseil d'Etat se prononce.

La seule ouverture possible du côté des ministres néerlando-
phones est de revoir l'ensemble de l'encadrement éducatif des
enfants afin d'assurer une stricte égalité entre les deux Commu-
nautés.

Dans le contexte particulier sur le plan budgétaire que nous
connaissons en Commission communautaire commune, il nous
est impossible pour l'instant de concrétiser cet accord.

Conjointement, les ministres néerlandophones etfrancopho-
nes souhaitent une décision rapide du Conseil d'Etat. Un contact
a déjà été pris avec nos avocats pour tenter d'accélérer la procé-
dure.

Pour ma part, je ne peux comprendre l'attitude adoptée par la
VGC qui a consisté à introduire une ordonnance en intervention
et à déposer, en septembre 1996, deux mémoires en qualité de
partie intervenante.

Par cette action, alors que le rapport de l'auditeur concluait
déjà clairement pour la scission de l'IPHOV, seules les cham-
bres bilingues du Conseil d'Etat peuvent statuer. Or, ces derniè-
res connaissent un arriéré judiciaire important.

Il s'agit, me semble-t-il, d'une démarche qui vise à retarder
une clarification. La Vlaamse Gemeenschapscommissie ne peut
accepter les conséquences de cette scission pour des questions
notamment financières.

M. le Président. — L'incident est clos.

QUESTION ORALE DE M. JEAN-PIERRE CORNELIS-
SEN A MM. DIDIER GOSUIN ET RÜFIN GRUP,
MEMBRES DU COLLEGE REUNI, COMPETENTS
POUR LA POLITIQUE D'AIDE AUX PERSONNES,
CONCERNANT «LES CONSEQUENCES DU PAS-
SAGE A TERME ECHU POUR LE PAIEMENT DU
MINIMEX DANS CERTAINES COMMUNES»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEAN-PIERRE
CORNELISSEN AAN DE HEREN DIDIER GOSUIN
EN RUFIN GRIJP, LEDEN VAN HET VERENIGD
COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET BELEID INZAKE
BIJSTAND AAN PERSONEN, BETREFFENDE «DE
GEVOLGEN VAN DE OVERGANG NAAR DE UITBE-
TALING VAN HET BESTAANSMINIMUM NA HET
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN IN BEPAALDE
GEMEENTEN»

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

M. Jean-Pierre Cornelîssen. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre, le journal Le Soir du 17 janvier titrait que
pour certains minimexés, 199 8 n'aurait que 11 mois, et accusait
des CPAS d'être tentés par des économies sur le dos des
pauvres.

Au-delà de ce titre aux allures inquiétantes, il apparaissait à
lalecture de l'article que certains CPAS auraient décidé de payer
le minimex non plus anticipativement, comme précédemment,
mais bien à terme échu comme cela se fait d'une manière pres-
que générale en Wallonië et dans la moitié des centres publics
d'aide sociale de Flandre. Selon cet article, cela signifierait que
les anciens minimexés ne toucheraient que 11 mensualités au
lieu de 12 la première année du système, ce qui serait le cas
en 1998.

En outre, une divergence de vues semblait exister quant à
l'application correcte de la législation. D'une part, le secrétaire
d'Etat fédéral à l'Aide sociale. Jan Peeters, affirmait que le
CPAS a certes le choix entre le paiement par mois, par quinzaine
ou par semaine mais que dès le premier paiement, la date deve-
nait fixe et ne pouvait plus être modifiée. D'autre part, un juge-
ment de la Cour du Travail de Liège du 30 juin 1989 préciserait
que rien n'interdit à un CPAS de payer à terme échu même si
le minimex avait jusque-là été payé anticipativement.

Je voudrais poser les questions suivantes aux ministres qui,
en tant que membres du Collège réuni, exercent la tutelle sur
les CPAS:

1. Quels sont les CPAS qui auraient procédé récemment
à cette modification ? Pour quel motif l'ont-ils fait ?

2. Ces CPAS ont-ils pris des mesures d'étalement des effets
de leur décision, de manière à éviter une rupture brutale dans
le paiement du minimex ?

3. Des CPAS en rupture de trésorerie ont-ils délibérément
opté pour cette formule pour réaliser une économie facile et
unique, ce qui serait tout simplement scandaleux? Dans
l'affirmative, lesquels?

4. Le cabinet du secrétaire d'Etat fédéral à l'Aide sociale
donne-t-il la bonne lecture de la loi alors que son interprétation
se voit totalement contredite par le jugement de la Cour du
Travail de Liège?
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' M. lé Président. — La parole est à M. Gosuin, membre
du Collège réuni.

| M. Didier Gosuîn, membre du Collège réuni, compétent
pour la Politique d'Aide aux personnes. — Monsieur le Prési-
dent, permettez-moi de rappeler les dispositions légales qui
régissent l'octroi du minimex, d'une part, les compétences de
tutelle sur les CPAS par le Collège réuni, d'autre part.

La loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de
moyens d'existence stipule clairement en son article 11, § 1er,
que le minimex est payé parle CPAS par semaine, par quinzaine
ou par mois au libre choix du CPAS.

En vertu de l'article 5, § 1er, de la loi Spéciale du 8 août 1980
de réformes institutionnelles, la politique sociale est, en prin-
cipe, de la compétence des communautés.

i Cependant, la réglementation du droit à un minimum de
moyens d'existence est demeurée, dans son intégralité de la
compétence de l'autorité fédérale comme l'a d'ailleurs rappelé
la section de législation du Conseil d'Etat dans un avis du 13 mai
1997.

i Seule donc, l'autorité fédérale peutpréciserou fixer d'autres
modalités de paiement du minimex.

; Dans le cadre de la compétence de tutelle sur les CPAS, il
convient de rappeler que nous ne pouvons agir sur les décisions
d'octroi d'aide individuelle et que seul un recours devant les
c^urs et tribunaux est possible pour le minimexé lésé.

Le Collège réuni dispose néanmoins d'un service d'inspec-
tion qui est chargé de la surveillance et du contrôle du fonction-
nement des CPAS.

, A cette fin, ces inspecteurs, en vertu de l'article 108delaloi
organique, ont notamment le droit d'obtenir tous les renseigne-
ments qui leur sont nécessaires pour l'accompagnement de
cçtte tâche.

i Mon collègue et moi, suite à votre question et aux articles
parus dans la presse, avons chargé ces inspecteurs d'une mission
spécifique visant à vérifier si les minimexés ont subi un quelcon-
que préjudice suite à une réforme du système de paiement
des minimexés.

Un rapport devra être établi pour chaque CPAS, il reprendra
les éléments suivants : la procédure de paiement des allocations
sociales; les récents changements apportés à cette procédure; les
raisons qui sous-tendentces éventuels changements; les préjudi-
ces potentiels qui pourraient en résulter pour les allocataires
sociaux.

Une synthèse de ce rapport vous seraadressée et nous invite-
rons, s'il échet, le secrétaire d'Etat compétent à fixer des modali-
tés de paiement plus précises afin de ne pas tenter certains à
des interprétations abusives.

Mon collègue et moi avons déjà dénoncé les difficultés
de trésorerie auxquelles sont confrontés les CPAS.

L'Etatfédéral porte une responsabilité àcetégarden limitant
le remboursement du minimex à 50%, 60% ou au maximum
65%, alors que des politiques d'exclusion sont menées à ce
niveau de pouvoir.

Nous restons, donc, partisans d'une intervention accrue de
l'Etat dans le remboursement du minimex.

M. le Président. —La parole est à M. Jean-Pierre Comelis-
sen pour une réplique.

M. Jean-Pierre Cornelissen. — Monsieur le Président,
je remercie le ministre de sa réponse très claire et complète.

M. le Président. — L'incident est clos.

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 20 h IO.

De plenaire vergadering wordt gesloten om 20.10 uur.
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ANNEXE BIJLAGE

WIJZIGINGEN VAN DE SAMENSTELLING VAN DE MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION DES COMMIS-
COMMISSIES SIONS

Par lettre du 20 janvier 1998, le groupe CVP communique les
modifications suivantes:

Bij brief van 20 januari 1998, deelt de CVP-fractie de volgende
wijzigingen mee :

Commission des Affaires sociales Commissie voor de Sociale Zaken

— la désignation de M. Walter Vandenbossche comme
membre effectif de la Commission des Affaires sociales;

— de aanwijzing van de heer Walter Vandenbossche als vast
lid van de Commissie voor de Sociale Zaken;

— la désignation de M. Jean De Hertog comme membre
suppléant de la Commission des Affaires sociales, en remplacement
de M. Walter Vandenbossche.

— de aanwijzing van de heer Jean De Hertog als plaatsver-
vangend lid van de Commissie voor de Sociale Zaken, ter vervan-
ging van de leer Walter Vandenbossche.
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