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1.

Procedure

Op 5 oktober 2018 werd een verzoekschrift ingediend over een tweede rolwagen
voor personen met een zware handicap (verzoekschrift nr. 3 (2018-19)).
Het verzoekschrift werd ontvankelijk verklaard op 10 oktober 2018 en voor verdere
behandeling verwezen naar de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin besprak het verzoekschrift
een eerste maal op 18 december 2018 en besliste Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, om uitleg te vragen over dit verzoekschrift.
Op 12 februari 2019 werd het verzoekschrift opnieuw toegevoegd aan de agenda
van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De commissie had
inmiddels op 30 januari 2019 van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, een antwoord ontvangen op dit verzoekschrift.
2.

Inhoud van het verzoekschrift

De aanvraag van de verzoekers voor een tweede rolstoel voor hun dochter met
een handicap werd geweigerd. De dochter beschikt momenteel over één manuele
rolstoel met aangepaste zitschelp. Ze kan niets op eigen kracht en verblijft afwisselend thuis en in een expertise- en ondersteuningscentrum voor mensen met een
verstandelijke en/of meervoudige beperking.
Naar verluidt zou betrokkene wel recht op een tweede rolstoel hebben als haar eerste rolstoel een elektrische of een gewone (zonder zitschelp) was. Zowel personen
uit zorgcentra als leidende personen uit het ziekenfonds wijzen op een onduidelijkheid of onrechtvaardigheid in de reglementering, aldus de verzoekers. De verzoekers vragen de reglementering aan te passen zodat personen zoals hun dochter
recht hebben op een tweede rolstoel.
3.

Bespreking

Katrien Schryvers stelt voor het antwoord van de Vlaamse Regering aan de verzoekers te bezorgen.
Bart Van Malderen beschouwt het besluit van de Vlaamse Regering van 2001 dat
de voorwaarden voor het toekennen van een tweede rolstoel vastlegt, als de oorzaak van het probleem. Dat de zitschelp daarin niet werd opgesomd, is volgens
hem een vergetelheid. Sedert 1 januari 2019 is een nieuw kader van kracht. Op
basis van wat hij in het verzoekschrift leest, besluit de spreker dat de verzoekers
aan één van de vier voorwaarden voldoen en bijgevolg in aanmerking komen. De
verzoekers hebben reeds veelvuldig contact gehad met het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH). Het zou van klantvriendelijkheid getuigen mocht het VAPH zelf contact opnemen met de verzoekers om hun te informeren over de te volgen procedure.
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Conclusie

De commissie stemt in met voorstel van Bert Moyaers, commissievoorzitter, om
het antwoord van de Vlaamse Regering aan de indiener van het verzoekschrift te
bezorgen.
Bert MOYAERS,
voorzitter
Tine VAN DER VLOET,
verslaggever
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BIJLAGE:
Antwoord van de Vlaamse Regering
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