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Samenstelling van de commissie:
Voorzitter: de heer Tom Dehaene.
Vaste leden:

de heer Tom Dehaene, de dames Cindy Franssen, Vera Jans, Katrien Schryvers;
mevrouw Marijke Dillen, de heren Felix Strackx, Erik Tack;
de heer Peter Gysbrechts, mevrouw Vera Van der Borght;
de heer John Crombez, mevrouw Mia De Vits;
de dames Lies Jans, Helga Stevens;
mevrouw Patricia De Waele;
mevrouw Mieke Vogels.
Plaatsvervangers:
de dames Sonja Claes, Griet Coppé, Kathleen Helsen, Tinne Rombouts;
de dames Gerda Van Steenberge, Linda Vissers, de heer Wim Wienen;
de dames Gwenny De Vroe, Lydia Peeters;
mevrouw Güler Turan, de heer Bart Van Malderen;
de dames Sophie De Wit, Danielle Godderis-T’Jonck;
mevrouw Ulla Werbrouck;
de heer Bart Caron.

Stukken in het dossier:
347 (2009-2010) – Nr. 1: Voorstel van resolutie
– Nr. 2: Amendement
221 (2009-2010) –
–
–
–

Nr.1: Voorstel ven resolutie
Nr. 2: Amendementen
Nr. 3: Verslag hoorzitting
Nr. 4: Verslag
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De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid behandelde het
voorstel van resolutie van de dames Vera Van der Borght en Patricia Ceysens, de heer
Peter Gysbrechts en de dames Mieke Vogels en Patricia De Waele betreffende de oprichting van een uitleendienst voor hulpmiddelen binnen het Vlaams Agentschap voor de
Sociale Integratie van Personen met een Handicap op 5 januari en 9 februari 2010. De
amendementen op dit voorstel van resolutie zijn terug te vinden in Parl. St. Vl. Parl. 200910, nr. 221/2.
In overeenstemming met artikel 26, 2, van het Reglement wordt dit voorstel van resolutie in samenhang behandeld met het voorstel van resolutie van mevrouw Vera Jans, de
heer Tom Dehaene, mevrouw Katrien Schryvers, de heren Bart Van Malderen en John
Crombez en de dames Helga Stevens en Sophie De Wit betreffende de recuperatie en hergebruik van hulpmiddelen in het kader van de individuele materiële bijstand voor personen met een handicap (Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 347/1), ingediend op 29 januari
2010. Het amendement op dit voorstel van resolutie is terug te vinden in Parl. St. Vl. Parl.
2009-10, nr. 347/2.
Na de toelichting van de basistekst van het voorstel van resolutie van de dames Vera Van
der Borght en Patricia Ceysens, de heer Peter Gysbrechts en de dames Mieke Vogels en
Patricia De Waele, door mevrouw Vera Van der Borght, besliste de commissie in overeenstemming met artikel 32, 2, b, een hoorzitting te organiseren op 26 januari 2010. Het
verslag van deze hoorzitting is terug te vinden in Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 221/3.
1.

Bespreking

Het voorstel van resolutie van de dames Vera Van der Borght en Patricia Ceysens, de heer
Peter Gysbrechts en de dames Mieke Vogels en Patricia De Waele, werd als basis gebruikt
voor de bespreking van beide voorstellen. Het verslag van deze bespreking is terug te vinden in Parl. St. Vl. Parl. 2009-2010, nr. 221/4.
2.

Stemming

Het amendement nr. 1 (Parl. St. Vl. Parl. 2009-10, nr. 347/2) van mevrouw Van der Borght
strekt ertoe aan het laatste streepje een 7° toe te voegen, dat luidt als volgt:
“7° het overleg met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
te intensifiëren voor die hulpmiddelen waarvoor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) residuair ten aanzien van het RIZIV optreedt, met
de bedoeling na te gaan welke van de hulpmiddelen voor hergebruik in aanmerking
komen.”.
Volgens mevrouw Vera Van der Borght dient dit voorstel van resolutie in aanmerking te
nemen dat ook het federale RIZIV betrokken partij is in het hulpmiddelenbeleid voor personen met een handicap, en dus ook in mogelijke initiatieven voor recuperatie en hergebruik van hulpmiddelen. Zo is het VAPH voor bepaalde hulpmiddelen residuair bevoegd
ten aanzien van het RIZIV. Tevens is het RIZIV reeds betrokken geweest in het opzetten van proefprojecten voor hergebruik en recuperatie van hulpmiddelen, onder andere
in samenwerking met de ALS Liga (ALS: amyotrofische laterale sclerose). Het lijkt de
indiener van dit amendement dan ook aangewezen om in overleg te treden met het RIZIV
teneinde de werking van een dienstverlening voor hergebruik en recuperatie van hulpmiddelen te optimaliseren.
De heer John Crombez antwoordt dat sowieso op regelmatige basis overlegd wordt met
het RIZIV.
V L A A M S P A R LEMENT

4

Stuk 347 (2009-2010) – Nr. 3

Mevrouw Vera Van der Borght verduidelijkt dat het amendement ernaar streeft het overleg
te intensifiëren.
Amendement nr. 1 wordt met 4 stemmen tegen 8 bij 3 onthoudingen niet aangenomen.
Het voorstel van resolutie wordt met 11 stemmen bij 4 onthoudingen aangenomen.
Mevrouw Vera Van der Borght kan zich vinden in het voorstel van resolutie van de meerderheid. Alleen al vanwege het feit dat het een kopie is van haar voorstel van resolutie.
Desondanks heeft ze zich onthouden vanwege de manier waarop de meerderheid handelt.
Mevrouw Vera Jans ontkent dat haar voorstel van resolutie is overgeschreven, en benadrukt dat ze in respect voor alle leden van de commissie een poging heeft ondernomen
om uit te leggen waarom de meerderheid een eigen voorstel van resolutie heeft ingediend.
Mevrouw Mieke Vogels heeft zich onthouden omdat een memorie van toelichting ontbreekt.
De voorzitter,
Tom DEHAENE
De verslaggevers,
Marijke DILLEN
Cindy FRANSSEN
John CROMBEZ
Vera JANS
Helga STEVENS
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