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J'entends aussi que le projet-pilote concernant les 

trains est lancé avec toute une série de pays 

limitrophes à l'exception de l'Allemagne. Il se 

confirme donc bel et bien que l'Allemagne, et la 

Deutsche Bahn en particulier, qui est un opérateur 

ferroviaire important en Europe… 

 

De voorzitter: Mijnheer Hellings, mag ik u vragen 

om het kort te houden in uw repliek? Het gaat over 

een repliek, geen tweede vraag. 

 

08.06  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Je ne 

pose pas de question supplémentaire, madame la 

présidente, et j'en termine. 

 

De voorzitter: Uw repliek zou kort moeten zijn. 

 

08.07  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Convenez 

avec moi que le ministre m'a interrompu. 

 

Je termine, madame la présidente, monsieur le 

ministre, en constatant que l'Allemagne ne fait 

toujours pas partie de votre projet-pilote, ce qui 

veut bien dire qu'il y a une vraie distanciation de la 

part d'un pays important sur le plan économique et 

politique, un pays allié de la Belgique, par rapport 

à vos initiatives d'inclure le bus, le train et le 

bateau dans le système PNR européen. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

09 Vraag van de heer Koenraad Degroote aan 

de vice-eersteminister en minister van 

Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met 

de Regie der Gebouwen, over "de toepassingen 

van Blue Light Mobile" (nr. 25209) 

09 Question de M. Koenraad Degroote au vice-

premier ministre et ministre de la Sécurité et de 

l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, 

sur "les applications de Blue Light Mobile" 

(n° 25209) 

 

09.01  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de 

minister, u weet dat de technologische 

vooruitgang niet tegen te houden is. De ontsluiting 

van data zorgt ervoor dat we met alle mogelijke 

toestellen snel informatie kunnen opvragen, maar 

ook mails kunnen versturen van de locatie waar 

we ons bevinden, betalingen doen enzovoort. 

 

Om een goede en snelle service aan de burger te 

kunnen leveren, moeten ook de overheidsdiensten 

inspelen op de nieuwe technologieën. Hierin past 

het verhaal van Blue Light Mobile voor de politie. 

 

U heeft er inmiddels voor gezorgd dat 6 000 

politiemensen prioritaire communicatie krijgen 

wanneer omstandigheden het normale mobiele 

verkeer zwaar bemoeilijken. Blue Light Mobile kan 

ook voor andere applicaties worden toegepast. De 

mogelijkheid bestaat om nummerplaten op te 

vragen, databanken te raadplegen, 

identiteitscontroles te doen en zelfs verslagen 

opmaken. Via het ASTRID-netwerk kan men 

beveiligde informatie aan de manschappen op het 

terrein bezorgen. 

 

Mijnheer de minister zijn er al toepassingen die 

door politiediensten worden gebruikt naast het 

traditionele bellen? Zo ja, welke toepassingen? 

Zijn er al politiediensten of politiezones die 

dossiers opstellen via deze mogelijkheid? Wordt 

bekeken of Blue Light Mobile kan worden 

geïntegreerd, bijvoorbeeld in het ISLP? 

 

09.02 Minister Jan Jambon: Blue Light Mobile 

wordt reeds gebruikt om toegang te verlenen tot 

centrale toepassingen van de geïntegreerde 

politie, dus de toegang tot de databanken van de 

nationale politie en buroticatoepassingen van de 

geïntegreerde politie zoals Mail SharePoint en 

sociaal netwerk en tot gedeconcentreerde 

politionele toepassingen of lokaal ontwikkelde 

toepassingen. Dat is vandaag al operationeel. 

 

Een dertigtal politiezones gebruikt Blue Light 

Mobile om toegang te krijgen tot 

gedeconcentreerd of lokaal ontwikkelde 

toepassingen. Op deze manier hebben ze 

inderdaad onder meer de mogelijkheid om ISLP te 

gebruiken, wat hen in staat stelt op processen-

verbaal op te stellen. 

 

09.03  Koenraad Degroote (N-VA): Mijnheer de 

minister, ik dank u voor het antwoord. Ik denk dat 

we verder op deze weg zullen moeten gaan. Het is 

goed dat de politie op deze manier dicht bij de 

burger kan staan. Als we streven naar grotere 

zones kan dit een goede stap zijn om de nabijheid 

van de politie te waarborgen. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

Voorzitter: Koenraad Degroote. 

Président: Koenraad Degroote. 

 

10 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de 

vice-eersteminister en minister van Veiligheid 

en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der 

Gebouwen, over "de parkeerkaarten voor 

personen met een handicap" (nr. 25249) 

10 Question de Mme Nahima Lanjri au vice-

premier ministre et ministre de la Sécurité et de 

l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, 
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sur "les cartes de stationnement pour 

personnes handicapées" (n° 25249) 

 

10.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de 

voorzitter, mijnheer de minister, twee jaar geleden, 

in 2016, kaartte ik reeds het probleem aan van het 

misbruik van parkeerkaarten voor personen met 

een beperking. 

 

Sindsdien heb ik verschillende keren 

aangedrongen op een oplossing. Ik pleitte er 

onder meer voor dat gemeenschapswachten en 

andere parkeerwachters de bevoegdheid zouden 

krijgen om op te treden tegen dergelijke 

overtredingen en ook toegang zouden krijgen tot 

de databank van DG Han om de geldigheid van 

de kaarten te kunnen nagaan, zoals de politie dat 

nu al kan. 

 

U hebt toen positief geantwoord en vond dat een 

goed idee. Ik heb daarover een paar keer vragen 

gesteld, de laatste keer nog in het najaar van 

2017. U liet toen weten dat u bezig was met een 

wetsontwerp en dat dit er snel zou komen. Met dat 

wetsontwerp zouden ook parkeerwachters en 

gemeenschapswachten de bevoegdheid krijgen 

om die inbreuken vast te stellen. 

 

Het is nu mei 2018. U had gezegd dat die 

aanpassing er tegen het einde van 2017 zouden 

zijn. Waarom is die aanpassing er nog niet? Is de 

regering daarmee nog bezig is of niet? Wat is de 

stand van zaken? Wanneer mogen wij dat hier of 

in een andere commissie verwachten ter 

goedkeuring? Wanneer zal het dan in werking 

treden? 

 

10.02 Minister Jan Jambon: Mijnheer de 

voorzitter, mevrouw Lanjri, het wetsontwerp is 

goedgekeurd in eerste lezing in de regering. Het 

advies van de Raad van State is binnen. 

 

De aanpassingen zijn doorgevoerd en ik denk dat 

wij de goedkeuring in tweede lezing van de 

Ministerraad op heel korte termijn zullen realiseren 

en het ontwerp indienen in het Parlement, waarna 

het in uw handen ligt om die goedgekeurd te 

krijgen. 

 

Ik wil hier wel nuanceren dat de vaststellers enkel 

kunnen controleren op de aanwezigheid van een 

rechtsgeldige kaart, zonder dat zij instaan voor het 

beheer van de gegevens van de personen aan wie 

dergelijke kaarten worden afgeleverd. Dat laatste 

is immers een de bevoegdheid van de FOD 

Sociale Zekerheid. Het is het Directie-generaal 

Personen met een handicap dat naast de 

aflevering van de kaarten ook instaat voor het 

beheer ervan. 

 

Ik hoop op zeer korte termijn het ontwerp in 

tweede lezing door de regering te krijgen en dan 

kan hij naar het Parlement komen. 

 

10.03  Nahima Lanjri (CD&V): De vraag die 

onder de bevoegdheid van mevrouw Demir valt, 

heb ik haar al gesteld. Ook daar volg ik het 

dossier regelmatig op. Het is echt wel de 

bedoeling tot een oplossing te komen. Zij zou daar 

ook aan meewerken. Dat hoop ik toch. Zij heeft 

eerder, in haar beleidsnota, gezegd dat zij dit 

voorstel genegen was. Ik voorzie dus geen 

problemen. Ik merk wel dat het wat lang duurt, 

maar ik hoop dat wij het nog voor de zomer in het 

Parlement zullen kunnen goedkeuren. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

De voorzitter: De vragen nrs.  25225, 25238, 

25361, 25362, 25363 en 25367 van mevrouw 

Jadin zijn uitgesteld. De heer Flahaux zou later 

nog komen. Vraag nr. 25357 van de heer 

Dallemagne verhuist naar de commissie voor de 

Justitie. 

 

 

11 Interpellation et questions jointes de 

- M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre 

et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, 

chargé de la Régie des bâtiments, sur "le 

nouveau problème détecté sur le réacteur de 

Doel 1" (n° 259) 

- M. Éric Thiébaut au vice-premier ministre et 

ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé 

de la Régie des Bâtiments, sur "la fuite dans la 

partie nucléaire de Doel 1" (n° 25264) 

- M. Jean-Marc Nollet au vice-premier ministre 

et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, 

chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le 

nouveau problème détecté sur le réacteur de 

Doel 1" (n° 25299) 

11 Samengevoegde interpellaties en vragen van 

- de heer Jean-Marc Nollet tot de vice-

eersteminister en minister van Veiligheid en 

Binnenlandse zaken, belast met de Regie der 

gebouwen over "een nieuw probleem met de 

reactor van de kerncentrale Doel 1" (nr. 259) 

- de heer Éric Thiébaut aan de vice-

eersteminister en minister van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der 

Gebouwen, over "het lek in het nucleaire 

gedeelte van Doel 1" (nr. 25264) 

- de heer Jean-Marc Nollet aan de vice-

eersteminister en minister van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der 


