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Advies over het voorontwerp van decreet houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord van tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
betreffende het un¡ek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in Brussel

Geachte heer minister

U vroeg de SAR WGG om spoedadvies over het voorontwerp van decreet houdende instemming
met het samenwerkingsakkoord van tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende
het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in Brussel.

De SAR WGG bezorgt u voorliggend advies dat op 22 november 2018 bij consensus door de
raad werd goedgekeurd.

Het is belangrijk dat de continuiïeit en de toegankelijkheid van de dienstverlening inzake
mobiliteitshulpmiddelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregeld wordt met dit
samenwerkingsakkoord.

De raad waardeert de inspanningen die geleverd worden om een uniek loket op te richten

waartoe een inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich op eenvoudige wijze kunnen
richten voor het verkrijgen van het geheel van de mobiliteitshulpmiddelen waarvan hi¡lz¡kan
genieten. De raad vraagt goed te communiceren over deze nieuwe werkwijze naar zowel het
werkveld (met de doorvenrvijzers) als de gebruikers. De raad vraagt ook verder te streven naar

een zo eenduidig mogelijke procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De raad vindt het noodzakelijk dat er - samen met de andere overheden in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest - blijvend inspanningen geleverd worden om de toegang tot de

dienstverlening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren, bijvoorbeeld in de richting
van één uniek loket voor alle inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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De raad wenst ook nog een technische opmerking te maken over artikel g. Volgens dit artikel
kan een persoon maximum 3 jaar rekenen op een aanvullende tegemoetkoming als hij/zij niet
verzekerd is bij de Vlaamse sociale bescherming maar wel erkend is als persoon met een
handicap in het VAPH.

Volgens de regels van de Vlaamse sociale bescherming voor Brusselaars
(http://www.vlaamsesocialebescherming.be/je-woont-in-het-brussels-gewest) geldt echter dat
een persoon het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger de zorgverzekering) pas

kan krijgen nadat hijlzij Sjaar ononderbroken aangesloten is en de zorgpremies heeft betaald.

Dat betekent dat deze mensen na 3 jaar in ""een gat vallen" ook al betalen ze sindsdien de
Vlaamse zorgpremie. Om niet "in een gat van 2 jaar te vallen" stelt de raad voor om de
maximum duur van de overgangstermijn in artikel 9 op te n tot 5 jaar

Met vriendelijke groet

U
Jan De Maeseneer

voorzitter

Gunter Naets
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