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Nr. 1 (van de heer Michel COLSON (F), mevrouw Kenza
YACOUBI (F), mevrouw Anne-Charlotte d’URSEL (F), de
heer Pierre KOMPANY (F), mevrouw Magali PLOVIE (F),
mevrouw Hannelore GOEMAN (N), de heer Arnaud
VERSTRAETE (N), mevrouw Brigitte GROUWELS (N),
mevrouw Viviane TEITELBAUM (F))

Artikel 2

B-125/3 – 2018/2019
N° 1 (de M. Michel COLSON (F), Mmes Kenza
YACOUBI (F), Anne-Charlotte d’URSEL (F), M. Pierre
KOMPANY (F), Mmes Magali PLOVIE (F), Hannelore
GOEMAN (N), M. Arnaud VERSTRAETE (N), Mmes
Brigitte GROUWELS (N) et Viviane TEITELBAUM (F))

Article 2

In 5°, de woorden « aan de persoon die hulp van een
centrum of dienst voor bijstand aan personen geniet » te
vervangen door de woorden « aan de persoon die zich tot
een centrum of dienst voor bijstand aan personen wendt ».

Au 5°, remplacer les mots « bénéficiant d’un » par les
mots « s’adressant à un ».

VERANTWOORDING

JUSTIFICATION

Dit amendement strekt ertoe een ambiguïteit op te heffen
die bij het debat in commissie aan het licht is gekomen. De
bedoeling is namelijk te voorkomen dat als bijkomende
voorwaarde wordt opgelegd dat de persoon reeds wordt
geholpen door een centrum of dienst voor bijstand aan
personen, wat zou kunnen worden opgemaakt uit de
uitdrukking « hulp genieten van ». Door het werkwoord
« zich wenden tot » te gebruiken, wordt duidelijk gemaakt
dat het beroep op de diensten voor bijstand aan personen
geen voorafgaande voorwaarde moet zijn om een beroep te
mogen doen op een dienst voor thuisoppas voor de
mantelzorger of de geholpen persoon.

Cet amendement vise à lever une ambiguïté apparue lors
du débat en commission. L’objectif est en effet d’éviter
d’imposer comme condition supplémentaire que la
personne soit déjà aidée par un centre ou un service d’aide
aux personnes, ce que pouvait laisser entendre le terme
« bénéficiant ». L’utilisation du verbe « s’adresser »
clarifie le fait que le recours aux services d’aide aux
personnes ne doit pas être un préalable au recours à un
service de garde à domicile pour l’aidant proche ou la
personne aidée.
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