Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30
november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van
18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming,
artikel 107, 3° en 5°, artikel 108, §2, artikel 119, §2, artikel 123 en 126;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de
uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale
bescherming;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 februari 2019;
Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid
dat de bijsturingen nodig zijn omdat ze in de praktijk leiden tot problemen en die
problemen zich nu voordoen en snel moeten kunnen worden aangepakt. Zonder dit
besluit kunnen de verstrekkers bepaalde mobiliteitshulpmiddelen niet inzetten voor
de gebruiker met een snel degeneratieve aandoening, wat leidt tot problemen,
zeker gezien de hoge kosten van dergelijke gespecialiseerde rolstoelen. Zonder dit
besluit kunnen bepaalde gespecialiseerde rolstoeladviesteams geen
indicatiestellingen doen zodat er een tekort dreigt aan rolstoeladviesteams, met
wachtlijsten tot gevolg;
Gelet op advies [xxxxx/x] van de Raad van State, gegeven op [datum], met
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Na beraadslaging,

BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 268, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van
30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018
houdende de Vlaamse sociale bescherming wordt het woord “nieuw” vervangen
door de woorden “in onberispelijke staat”.
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Art. 2. In artikel 326 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt:
“De aanvraag van de tegemoetkoming conform het eerste lid wordt ingediend
conform de aanvraagprocedure die in dit besluit is vastgelegd voor de aankoop van
het mobiliteitshulpmiddel in kwestie.”;
2° in het derde lid worden de woorden “en wordt ingediend conform de uitgebreide
procedure” opgeheven.
Art. 3. In artikel 334, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt tussen de woorden
“een modulaire rolstoel” en de woorden “of een rolstoelonderstel voor een zitschelp”
de zinsnede “, een actief rolstoel, een rolstoelonderstel voor een modulair
aanpasbare ziteenheid” ingevoegd.
Art. 4. In artikel 335 van hetzelfde besluit worden de woorden “procedure die van
toepassing zou zijn in het kader van dit besluit als het zou gaan om een eerste
rolstoel” vervangen door de woorden “uitgebreide procedure”.
Art. 5. In artikel 356, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “7.90”
vervangen door de zinsnede “7.90.0, 7.90.1 of 7.90.2”.
Art. 6. In artikel 357 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid worden de woorden “equipes van de referentiecentra voor
patiënten die lijden aan neuromusculaire aandoeningen” vervangen door het woord
“diensten”;
2° in het eerste lid wordt de zinsnede “7.90” vervangen door de zinsnede “7.90.2”;
3° in het tweede lid wordt het woord “equipes” vervangen door het woord
“diensten”.
Art. 7. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
7 december 2018, wordt een artikel 656/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 656/1. In afwijking van artikel 268, eerste lid, mag de productiedatum van
een mobiliteitshulpmiddel dat ingezet wordt in het kader van de verhuur aan
gebruikers met snel degeneratieve aandoeningen, conform boek 2, deel 2, titel 3,
hoofdstuk 2, op het ogenblik van de eerste ingebruikname tot 24 maanden oud zijn
als de eerste ingebruikname uiterlijk op 31 december 2020 plaatsvindt.”.
Art. 8. Bijlage 2 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit
besluit is gevoegd.
Art. 9. Bijlage 4 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit
besluit is gevoegd.
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Art. 10. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 maart 2019.
Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast
met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, ... (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN
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