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PRESIDENCE DE MME MAGDA DE GALAN, PRESIDENTE

VOORZITTERSCHAP VAN MEVROUW MAGDA DE GALAN, VOORZITTER
_____

� La séance plénière est ouverte à 15 h 15.

De plenaire vergadering wordt geopend om 15.15 uur.

Mme la Présidente.  �  Je déclare ouverte la séance plénière de
l�Assemblée réunie de la Commission communautaire commune du
mardi 30 avril 2002.

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Verenigde Vergadering
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van dinsdag
30 april 2002 geopend.

EXCUSES  �  VERONTSCHULDIGD

Mme la Présidente.  �  Ont prié d�excuser leur absence : Mme
Adelheid Byttebier, Mme Béatrice Fraiteur, MM. Yves de Jonghe
d�Ardoye d�Erp, Rufin Grijp et Mme Marion Lemesre.

Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid : mevrouw Adelheid
Byttebier, mevrouw Béatrice Fraiteur, de heren Yves de Jonghe
d�Ardoye d�Erp, Rufin Grijp en mevrouw Marion Lemesre.

COMMUNICATIONS FAITES A
L�ASSEMBLEE REUNIE

Délibérations budgétaires

MEDEDELINGEN AAN DE VERENIGDE
VERGADERING

Begrotingsberaadslagingen

Mme la Présidente. � Divers arrêtés ont été transmis à l�As-
semblée réunie par le Collège réuni.

Ils figureront au Compte rendu analytique et au Compte rendu
intégral de cette séance. (Voir annexes.)

Verschillende besluiten werden door het Verenigd College aan de
Verenigde Vergadering overgezonden.

Zij zullen in het Beknopt Verslag en in het Volledig Verslag van
deze vergadering worden opgenomen. (Zie bijlagen.)

PROJET D�ORDONNANCE

Dépôt

ONTWERP VAN ORDONNANTIE

Indiening

Mme la Présidente. � En date du 18 avril 2002, le Collège
réuni de la Commission communautaire commune a déposé le projet
d�ordonnance portant assentiment au : Protocole, fait à Bruxelles le
22 septembre 1998, complétant la Convention Benelux concernant la
coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales
avec exposé des motifs commun, signée à Bruxelles le 12 septembre
1986. (B-77/1-2001/2002).

Op 18 april 2002 werd het ontwerp van ordonnantie houdende
instemming met : het Protocol, gedaan te Brussel op 22 september
1998, tot aanvulling van de Benelux-Overeenkomst inzake grens-
overschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsver-
banden of autoriteiten met gemeenschappelijke memorie van toelich-
ting, ondertekend te Brussel op 12 september 1986, ingediend door
het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom-
missie. (B-77/1-2001/2002).

Renvoi aux commissions réunies de la Santé et des Affaires socia-
les.

Verzonden naar de verenigde commissies voor de Gezondheid en
Sociale Zaken.

PROPOSITION D�ORDONNANCE

Prise en considération

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

Inoverwegingneming

Mme la Présidente. � L�ordre du jour appelle la prise en
considération de la proposition d�ordonnance (de Mme Françoise
Schepmans et M. François Roelants du Vivier) concernant l�usage de
standards ouverts et de logiciels libres dans les services administratifs
de la Commission communautaire commune.

Pas d�observation ? (Non.)

Renvoi aux commissions réunies de la Santé et des Affaires socia-
les.
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Aan de orde is de inoverwegingneming van het voorstel van
ordonnantie (van mevrouw Françoise Schepmans en de heer Fran-
çois Roelants du Vivier) betreffende het gebruik van open standaarden
en vrije software in de besturen van de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie.

Geen bezwaar ? (Nee.)

Verzonden naar de verenigde commissies voor de Gezondheid en
Sociale Zaken.

QUESTION ORALE

MONDELINGE VRAAG

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER SVEN GATZ AAN DE
HEREN JOS CHABERT EN DIDIER GOSUIN, LEDEN VAN
HET VERENIGD COLLEGE BEVOEGD VOOR HET
GEZONDHEIDSBELEID, BETREFFENDE « HET
ONDERSTEUNEN VAN HUISARTSENWACHTDIENS-
TEN »

QUESTION ORALE DE M. SVEN GATZ A MM. JOS CHABERT
ET DIDIER GOSUIN, MEMBRES DU COLLEGE REUNI
COMPETENTS POUR LA POLITIQUE DE SANTE, CON-
CERNANT « LE SOUTIEN AUX SERVICES DE GARDE
DE GENERALISTES »

Mevrouw de Voorzitter. � De heer Sven Gatz heeft het woord
voor het stellen van zijn vraag.

De heer Sven Gatz. � Mevrouw de Voorzitter, huisartsen
vervullen een sleutelrol in de gezondheidszorg. Een goed systeem
van huisartsenwachtdiensten moet die rol nog versterken. Bij gebrek
aan een soepel en toegankelijk wachtdienstensysteem van huisart-
sen zullen patiënten buiten de raadplegingsuren van hun huisarts
gemakkelijker een beroep doen op de dienst spoedgevallen van hos-
pitalen, die bijgevolg overbelast raken. De hospitalen staan daardoor
steeds vaker in voor de zorg, maar ook voor de nazorg. In een groot-
stad zoals Brussel wordt dit fenomeen nog versterkt door de gemak-
kelijke bereikbaarheid van de ziekenhuizen en door de armoede-
problemen. Zowel voor de gemeenschap als voor de patiënt is het
goedkoper een huisarts te raadplegen dan zich voor kleine aandoe-
ningen tot de spoedgevallendiensten van de ziekenhuizen te wenden.
Ook vanuit kwalitatief oogpunt is het beter eerst een beroep te doen
op de eerstelijnszorg.

Brussel telt een aantal wachtdiensten voor huisartsen. Aan
Vlaamse zijde is dat onder meer de Wachtdienst voor Vlaamse huis-
artsen. Ook aan Franstalige zijde zijn er dergelijke diensten. De ver-
standhouding tussen de diensten is vrij goed. Toch kampen ze met
problemen. Bij de wachtdienst voor Vlaamse huisartsen zou het
vooral gaan om de onzekere en slecht betaalde statuten voor het
ondersteunend personeel. Bovendien zou er in sommige delen van
het gewest een tekort aan Nederlandstalige artsen zijn om de
permanentie te verzekeren. Ook de Franstalige diensten zouden te
kampen hebben met problemen van financiële aard.

De huisartsen pleiten voor een soort Brusselse koepel van vere-
nigingen die zou kunnen rekenen op financiële middelen van de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissie voor logistieke onder-
steuning, namelijk het verzorgen van de permanenties. Enerzijds zou
de koepel via een te bepalen verdeelsleutel de middelen doorgeven
aan de bestaande wachtdiensten. Anderzijds zou hij de plaats zijn
waar afspraken worden gemaakt om op piekmomenten Franstalige
patiënten naar tweetalige Nederlandstalige artsen, of Vlaamse pa-
tiënten naar tweetalige Franstalige artsen door te verwijzen. Op het
terrein bestaat er reeds een feitelijke samenwerking in het kader van
de vereniging Hippokrates. Door voort te bouwen op de bestaande
verenigingen, krijgen de Nederlandstaligen de waarborg dat ze een
beroep kunnen doen op Nederlandstalige artsen of dat ze worden
doorverwezen naar artsen die Nederlands kennen, en idem uiteraard
voor de Franstaligen. Dit systeem zou ook aansluiten bij het even-
tuele creëren in Brussel van twee huisartsenregio�s op basis van
taalaanhorigheid. Op basis van de voorliggende plannen van minister
Aelvoet kan de regering bij uitzondering meerdere huisartsenregio�s
in één aaneengesloten regio van gemeenten naast elkaar laten bestaan.

Heeft het Verenigd College hierover reeds overleg gepleegd met
de verschillende huisartsenkringen in het Brussels Gewest ?

Overweegt het College een financiële ondersteuning aan wacht-
diensten voor huisartsen, gelet op het kwalitatieve voordeel van
huisartsenwachtdiensten en het kostenbesparend karakter ervan ?

Op welke wijze kan het College, indien het deze initiatieven
wenst te ondersteunen, ook de zorg in de taal van de patiënt verze-
keren ?

Werd het College geraadpleegd bij de voorbereidende werkzaam-
heden van het federaal wetsontwerp van minister Aelvoet met be-
trekking tot het vaststellen van huisartsenregio�s ? Wat is het stand-
punt van het College over een opdeling in twee afzonderlijke
huisartsenregio�s ?

Mevrouw de Voorzitter. � Minister Jos Chabert heeft het
woord.

De heer Jos Chabert, lid van het Verenigd College bevoegd
voor het Gezondheidsbeleid. � Mevrouw de Voorzitter, de organi-
satie van de wachtdiensten van huisartsen is geregeld door het ko-
ninklijk besluit nummer 78 van 10 november 1967 betreffende de
uitoefening van de geneeskunde en de gezondheidszorgberoepen.
Volgens dat besluit moeten de provinciale geneeskundige commissies
de behoeften bepalen en de werking van de wachtdiensten controle-
ren.

Het ontwerpbesluit van minister Aelvoet, dat de normen voor de
erkenning van de huisartsenkringen vaststelt, legt de huisartsenkringen
de taak op de huisartsenwachtdienst binnen de regio te organiseren.

De heer Gatz gaat ervan uit dat het beter en goedkoper is een
beroep te doen op de huisartsenwachtdiensten dan zich tot de spoed-
diensten van de ziekenhuizen te wenden. Zijn tweede vraag kan
enkel door de federale overheid worden beantwoord aangezien die de
normen en de financiering regelt, zowel van de ziekenhuizen � meer
bepaald van de spoeddiensten � als van de prestaties van de huis-
artsen in het kader van de wachtdiensten. De normering en de finan-
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ciering van de wachtdiensten zijn een federale materie. Het Verenigd
College kan daarom geen enkele financiële ondersteuning overwe-
gen.

Aangezien de dienst Médigarde in grote moeilijkheden verkeerde,
heeft het College van de Franse Gemeenschapscommissie die dienst
ten uitzonderlijken titel een ondersteuning verleend voor 2001 ten-
einde de dienstverlening aan de bevolking te blijven verzekeren.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie steunt specifieke projec-
ten van de vzw « Brusselse huisartsenkring ».

Gelet op het voorgaande, is de derde vraag zonder voorwerp.
Een goede gezondheidszorg veronderstelt het respecteren van de
taal van de patiënt-gebruiker.

Wat de vierde vraag betreft, kan ik meedelen dat we niet betrok-
ken werden bij de voorbereiding van het federale wetsontwerp be-
treffende de huisartsenkringen. We betreuren dat. De huisartsen in
Brussel hebben zich op communautaire basis georganiseerd en heb-
ben er bij minister Aelvoet op aangedrongen deze specificiteit bij de

organisatie van de kringen te behouden. Tegelijkertijd hebben zij
echter de wens geuit om te streven naar samenwerking. Rekening
houdend met de Brusselse context ondersteunen wij dit standpunt,
maar we wachten op de correcte invulling ervan.

Mevrouw de Voorzitter. � Het incident is gesloten.

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 de la Présidente.

Volgende plenaire vergadering op bijeenroeping van mevrouw de
Voorzitter.

La séance plénière est levée à 15 h 20.

De plenaire vergadering wordt om 15.20 uur gesloten.
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BIJLAGE
______

BEGROTINGSBERAADSLAGINGEN

� Bij brief van 23 april 2002, zendt het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, in uitvoering van
artikel 15 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het besluit van het Verenigd
College van 20 december 2001 tot wijziging van de aangepaste
uitgavenbegroting 2001 door overdracht van niet-geplitste kredieten
tussen de basisallocaties van programma 1 van afdeling 03.

� Bij brief van 23 april 2002, zendt het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, in uitvoering van
artikel 15 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
Rijkscomptabiliteit, een afschrift van het besluit van het Verenigd
College van 20 december 2001 tot wijziging van de aangepaste
uitgavenbegroting 2001 door overdracht van niet-geplitste kredieten
tussen de basisallocaties van programma 5 van afdeling 03.

Ter informatie.

ANNEXE
______

DELIBERATIONS BUDGETAIRES

� Par lettre du 23 avril 2002, le Collège réuni de la Commission
communautaire commune transmet, en exécution de l�article 15 des
lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l�Etat, une
copie de l�arrêté du Collège réuni du 20 décembre 2001 modifiant le
budget des dépenses ajusté 2001 par transfert de crédits non-dissociés
entre allocations de base du programme 1 de la division 03.

� Par lettre du 23 avril 2002, le Collège réuni de la Commission
communautaire commune transmet, en exécution de l�article 15 des
lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l�Etat, une
copie de l�arrêté du Collège réuni du 20 décembre 2001 modifiant le
budget des dépenses ajusté 2001 par transfert de crédits non-dissociés
entre allocations de base du programme 5 de la division 03.

Pour information.
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