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18 Question de Mme Nahima Lanjri au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, 
chargé de la Régie des Bâtiments, sur "le nombre d'apatrides reconnus dans notre pays" (n° 15888)

18.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, wij hebben in het 
regeerakkoord afgesproken dat er een oplossing zou moeten worden 
gezocht voor staatlozen, en ook dat hun procedure moest worden 
verbeterd. We zien nu dat dit in de rechtbanken van eerste aanleg 
enorm verspreid is. Daardoor is de expertise bij de verschillende 
rechtbanken niet altijd even goed. Soms duren procedures ook 3 tot 
4 jaar. 

Minister Geens heeft een ontwerp voorgesteld, dat zit in de 
potpourri 5. Dat voorstel zou dit gaan hervormen. Mijn vragen aan u 
gaan over de aantallen. Kunt u mij een overzicht geven van het aantal 
mensen dat momenteel in onze bevolkings- en 
vreemdelingenregisters als staatloos of vaderlandsloos zijn 
ingeschreven in het jaar 2015 en 2016? De cijfers van de periode 
daarvoor gaf u me al eens als antwoord op een andere vraag. 

Wat is het globale aantal personen op dit ogenblik dat staatloos is? 
Hoeveel zijn er in 2015 en 2016 ingeschreven geweest? Kunt u mij 
ook de voornaamste regio’s of landen van herkomst geven, waarvan 
deze mensen afkomstig zijn? Men kan immers niet altijd spreken over 
een nationaliteit, omdat ze die nu net vaak niet hebben. Iemand kan 
wel van een bepaald land komen, maar toch staatloos zijn, omdat hij 
daar de nationaliteit niet had. 

18.01 Nahima Lanjri (CD&V): 
L'accord de gouvernement stipule 
qu'il faut résoudre le problème des 
apatrides et améliorer la 
procédure de reconnaissance du 
statut. Le ministre de la Justice a 
proposé une réglementation en la 
matière dans le cadre du "pot-
pourri V".

Le ministre pourrait-il fournir un 
récapitulatif du nombre de 
personnes inscrites dans les 
registres de la population et des 
étrangers sous la rubrique 
"apatride" en 2015 et 2016? De 
quelles régions ou de quels pays 
ces apatrides sont-ils 
principalement originaires? 

18.02 Minister Jan Jambon: Volgens de gegevens opgeslagen in het 
Rijksregister op observatiedatum van 14 januari 2017, dus zeer 
recent, werd voor volgend aantal personen die zijn ingeschreven in de 
bevolkingsregisters van een Belgische gemeente een informatie 
“vaderlandsloos” geregistreerd in hun persoonlijke dossier. In 2015 
waren dat er 164, in 2016 nog 149. 

Het totale aantal personen dat als vaderlandsloos geregistreerd staat 
in het bevolkingsregister bedraagt 885. De personen die als 
vaderlandsloos erkend werden, zijn voornamelijk afkomstig uit 
voormalige Oostbloklanden of uit landen of gebieden uit het Midden-
Oosten.

18.02 Jan Jambon, ministre: 
Selon le Registre national, le 
14 janvier 2017, 885 personnes 
étaient enregistrées sous le statut 
'apatride'. Elles étaient 164 en 
2015 et 149 en 2016. Les 
personnes reconnues sous le 
statut d'apatride sont 
principalement originaires des 
pays de l'ancien bloc de l'Est ou 
du Moyen-Orient.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

19 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en 
Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "het misbruik van parkeerkaarten voor 
personen met een handicap" (nr. 15900)
19 Question de Mme Nahima Lanjri au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, 
chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'utilisation abusive des cartes de stationnement pour 
personnes handicapées" (n° 15900)

19.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, sinds oktober 
2016 worden er nieuwe parkeerkaarten voor personen met een 
beperking uitgereikt, voorzien van een QR-code. Vanaf dit jaar zal de 
politie met een smartphone de QR-codes kunnen scannen om de 
geldigheid van de parkeerkaart na te gaan. Momenteel zijn er maar 
liefst 200 000 kaarten vervallen, zo heeft mevrouw Sleurs mij 
meegedeeld. Op die manier zouden die voor een stuk uit circulatie 
kunnen worden gehaald. Dat is een enorm hoog aantal. Het aantal 

19.01 Nahima Lanjri (CD&V): Les 
cartes de stationnement pour 
personnes handicapées sont 
souvent utilisées abusivement. 
Ainsi, elles sont souvent utilisées 
alors qu'elles sont périmées, 
notamment. Le recours à un 
code QR pourrait permettre à la 
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geldige kaarten bedraagt ongeveer, dacht ik, 380 000.

Er rijst een ander probleem wanneer een geldige kaart door de 
verkeerde persoon wordt gebruikt, wat misbruik of fraude is. In 
Brugge werden zo vorig jaar 38 parkeerkaarten ingetrokken. In de 
eerste twee weken van december werden maar liefst 27 personen 
beboet in Brugge die onterecht een parkeerplaats voor een persoon 
met een beperking gebruikten, terwijl zij dat niet zelf zijn. Dat is zo 
veel geweest in één maand, omdat de politie er toen echt een prioriteit 
van heeft gemaakt.

In heel wat steden, zoals Antwerpen, kunnen sinds de invoering van 
de GAS-wetgeving ook gemeenschapswachten en personeel van 
autonome gemeentelijke parkeerbedrijven zoals het Antwerpse GAPA 
parkeerovertredingen vaststellen. Daarnaast kunnen ze een 
geldboete geven als er geen parkeerkaart in de auto ligt of als die 
kaart vervallen is. Momenteel hebben parkeerwachters de toestellen 
om personen op te sporen die een parkeerkaart gebruiken die niet 
voor hen bedoeld is, maar ze mogen die niet gebruiken om na te gaan 
of die bestuurder of medepassagier recht heeft op het gebruik van 
een parkeerkaart voor gehandicapten. Zij hebben immers geen 
toegang tot de databank van het DG Personen met een handicap, wat 
wel zo is voor de politie. Daarom kan misbruik niet efficiënt worden 
aangepakt in zones die door parkeerwachters worden gecontroleerd. 

U weet dat bijvoorbeeld de stad Antwerpen de stad opdeelt in zones 
die door de politie nog worden gecontroleerd en zones die door de 
parkeerwachters van GAPA worden gecontroleerd. Men loopt een 
heleboel fraudeurs mis, omdat de parkeerwachters een en ander niet 
mogen of kunnen controleren. 

Ik heb aan staatssecretaris Sleurs al gevraagd hoe we dat probleem 
efficiënt kunnen oplossen. Een parkeerwachter die zijn ronde doet en 
een kaart ziet liggen, kan toch geen agent oproepen om de geldigheid 
van de kaart in de wagen te controleren? Tegen dat de agent er is, is 
de wagen ondertussen misschien al niet meer op de parkeerplaats. 

Mijnheer de minister, kunt u overleggen met staatssecretaris Sleurs, 
zodat ook gemeenschapswachten en personeel van autonome 
gemeentelijke parkeerbedrijven toegang kunnen krijgen tot de 
databank, uiteraard met respect voor de privacy, wat ook geldt voor 
de politie?

Welke andere methoden ziet u eventueel om het probleem efficiënt 
aan te pakken? Mij lijkt het echter het meest logisch om de 
parkeerwachters ook de mogelijkheid te geven om na te kijken of de 
kaarten geldig zijn. Zij hebben er trouwens de instrumenten voor; dus 
investeringen zijn zelfs niet nodig.

Is hiervoor eventueel een wijziging van de GAS-wetgeving nodig? Zou 
u dat desgevallend doen?

police de vérifier leur validité à 
l'aide d'un simple smartphone.

Un autre abus consiste à laisser 
utiliser la carte par une personne 
qui n'en est pas le titulaire.

Contrairement à la police, les 
gardiens de parking n'ont pas 
accès aux banques de données 
de la Direction générale 
Personnes handicapées. De ce 
fait, il est impossible de lutter 
contre les abus dans les zones où 
le contrôle est effectué par des 
gardiens de parking. J'ai déjà 
demandé à la secrétaire d'État, 
Mme Sleurs, de résoudre ce 
problème. Le ministre peut-il se 
concerter avec la secrétaire d'État 
pour que les gardiens de la paix et 
le personnel des sociétés de 
stationnement puissent consulter 
les banques de données en 
question? Est-il nécessaire, à cet 
effet, de modifier la loi sur les 
SAC?

19.02 Minister Jan Jambon: Mevrouw Lanjri, ik heb een tamelijk 
omzichtig en uitgebreid antwoord in verband met de problematiek, die 
u terecht schetst.

In het KB van 9 maart 2014 worden de inbreuken stilstaan en 
parkeren opgesomd die kunnen worden gesanctioneerd met een 

19.02 Jan Jambon, ministre: 
L'arrêté royal du 9 mars 2014 
dresse la liste de toutes les 
infractions en matière d'arrêt et de 
stationnement qui peuvent être 
sanctionnées par une sanction 
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GAS. In artikel 2, § 2, punt d,  van dat KB wordt het wederrechtelijk 
parkeren van een voertuig op een voorbehouden parkeerplaats 
zonder dat men in het bezit is van een parkeerkaart voor 
gehandicapten als een inbreuk omschreven. Hieronder zijn ook 
inbegrepen de gevallen waarbij de gehandicaptenkaart vervallen of 
vervalst is.

Actueel kunnen vier categorieën van personen die inbreuk vaststellen 
ingevolge artikel 21, § 4 van de GAS-wet, meer bepaald de 
politieambtenaren of agenten van politie, gemeenteambtenaren, voor 
zover zij voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in artikel 21, 
§ 1, eerste lid, van de GAS-wet, en personeelsleden van autonome 
gemeentebedrijven wier activiteiten beperkt zijn tot het vaststellen van 
de gedepenaliseerde parkeerinbreuken alsook tot de in artikel 3, 
derde punt van de GAS-wet bedoelde inbreuken en, ten slotte, 
personeelsleden van het Brussels hoofdstedelijk parkeeragentschap.

De gemeenschapswacht-vaststellers vallen niet onder die opsomming 
en zijn dus niet bevoegd om die inbreuken vast te stellen. 
Overeenkomstig artikel 3 van de wet van 15 mei 2007 tot instelling 
van de fusie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst 
gemeenschapswacht en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe 
gemeentewet zijn zij immers enkel bevoegd om inbreuken vast te 
stellen op de gemeentelijke reglementen en verordeningen in het 
kader van artikel 119bis, § 6, van de nieuwe gemeentewet die 
uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve 
sancties.

De inbreuken stilstaan en parkeren, waaronder eerder vermelde 
inbreuk, betreffen evenwel gemengde inbreuken, zodat zij uitgesloten 
zijn van de vaststellingsbevoegdheid van de gemeenschapswacht-
vaststellers.

Ik heb evenwel de intentie om voormelde wet van 15 mei 2007 te 
wijzigen, teneinde de gemeenschapswacht-vaststellers ook bevoegd 
te maken om die vaststellingen te verrichten. Op dit ogenblik is dat 
juridisch nog niet mogelijk. De wet moet eerst nog worden gewijzigd.

Uw eerste vraag dient dan ook in die zin genuanceerd te worden, 
aangezien alleen het personeel van autonome gemeentelijke 
parkeerbedrijven actueel bevoegd is om die vaststellingen te 
verrichten.

De aflevering van een parkeerkaart voor gehandicapten behoort tot 
de bevoegdheid van de staatssecretaris, mevrouw Sleurs. Het 
directoraat-generaal Personen met een Handicap bij de FOD Sociale 
Zekerheid is hiermee belast. Ik ben bereid met de staatssecretaris 
contact op te nemen om de controle op het gebruik van die kaarten zo 
efficiënt mogelijk te laten gebeuren, met dien verstande dat 
vaststellers, politie of andere zoals ik eerder omschreven heb, alleen 
kunnen controleren op de aanwezigheid van een rechtsgeldige kaart, 
zonder dat ze instaan voor het beheer van de gegevens van de 
personen aan wie dergelijke kaarten worden afgeleverd.

De aflevering en het beheer van de gehandicaptenkaart valt onder de 
bevoegdheid van de FOD Sociale Zekerheid. In eerste instantie is het 
directoraat-generaal Personen met een Handicap de aangewezen 
instantie die naast de aflevering van de kaarten ook instaat voor het 

administrative communale (SAC). 
L'utilisation d'une carte non 
valable, d'une fausse carte ou de 
la carte d'un tiers pour la mise en 
stationnement d'un véhicule fait 
partie des infractions visées.

S'agissant d'infractions mixtes et 
non pas d'infractions uniquement 
passibles de sanctions 
administratives, les gardiens de la 
paix-constatateurs ne figurent pas 
sur la liste des personnes 
habilitées à les constater. Je 
projette de modifier la loi du 
15 mai 2007, de sorte à les ajouter 
à la liste des personnes habilitées 
à le faire.

La délivrance d'une carte de 
stationnement pour personnes 
handicapées fait partie des 
attributions de la secrétaire d'État 
Mme Sleurs. Au sein du SPF 
Sécurité sociale, cette formalité 
est confiée à la Direction générale 
Personnes handicapées.

Je suis disposé à organiser un 
contrôle efficace en collaboration 
avec la secrétaire d'État. Il ne 
s'agira que de constatations et non 
de la gestion des données des 
personnes auxquelles ces cartes 
sont délivrées. Cette matière doit 
continuer à relever des 
compétences de la direction 
générale.

Par ailleurs, en cas d'abus, la 
police peut conserver la carte 
concernée. Ces interventions 
peuvent aider le SPF Sécurité 
sociale à gérer les données des 
titulaires.

Il me paraît indiqué que l'ensemble 
des catégories de constatateurs 
puissent disposer de moyens 
identiques en matière de 
vérification de l'utilisation correcte 
des cartes de stationnement pour 
personnes handicapées. Si cet 
objectif le nécessite, je ne 
manquerai pas d'envisager une 
modification de la loi sur les SAC 
ou de toute autre législation.
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beheer ervan.

Daarnaast verwijs ik naar het ministerieel besluit van 7 mei 1999 
betreffende de parkeerkaart voor personen met een handicap. Dat 
besluit voorziet er onder meer in dat de kaart in het geval van 
misbruik door een bevoegde agent kan worden ingehouden. Dat kan 
de bevoegde diensten van de FOD Sociale Zekerheid helpen bij het 
beheer van de gegevens van personen die in het bezit van een 
parkeerkaart zijn.

Omwille van coherentie lijkt het mij raadzaam dat alle categorieën van 
vaststellers over dezelfde mogelijkheden beschikken om na te gaan 
of een persoon al dan niet correct gebruikmaakt van een parkeerkaart 
voor gehandicapten.

Indien hiervoor een wijziging van de GAS-wet of andere wetgevingen 
noodzakelijk is, zal ik die zeker in overweging nemen.

19.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, uw antwoord 
verheugt mij in die zin dat u samen met mevrouw Sleurs wil bekijken 
hoe de parkeerwachten kunnen nagaan of de gebruikte 
parkeerkaarten geldig zijn. Ik heb ook nooit meer dan dat gevraagd. 
Het beheer en de uitreiking is uiteraard voor het DG Personen met 
een handicap. Ik vraag niet meer dan dat er bij wijze van spreke een 
code rood wordt gehanteerd, als de kaart niet meer geldig is. Dat is 
het enige wat de vaststellers zouden moeten kunnen zien.

Positief is ook uw bereidheid om de wetgeving aan te passen, zodat 
alle vaststellers de geldigheid kunnen controleren. Vandaag is er ter 
zake een probleem, wat leidt tot een inefficiënt optreden, waardoor 
velen de dans ontspringen.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

20 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en 
Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, over "een auditrapport van de AIG 
aangaande de luchtvaartpolitie" (nr. 15905)
20 Question de Mme Nahima Lanjri au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, 
chargé de la Régie des Bâtiments, sur "un rapport d'audit de l'AIG concernant la police aéronautique" 
(n° 15905)

20.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, mijn laatste 
vraag gaat over het auditrapport van de AIG aangaande de 
luchtvaartpolitie. Ik heb deze vraag eigenlijk al veel vroeger ingediend, 
in november of december. Op 14 december was ze geagendeerd in 
de commissie maar toen waren er te veel vragen en was ik bereid om 
ze om te zetten in een schriftelijke vraag. Alleen heb ik tot vandaag 
nog geen antwoord gekregen, waardoor ik verplicht ben om deze 
vraag opnieuw te stellen. Anders had ik het antwoord natuurlijk 
schriftelijk kunnen krijgen.

Naar verluidt heeft de AIG een auditrapport gemaakt aangaande de 
luchtvaartpolitie. Het is er gekomen in het kader van de repatriëring 
van uitgeprocedeerde vluchtelingen. Dit auditrapport staat naast het 
jaarlijks rapport dat de AIG opmaakt met betrekking tot de gedwongen 
terugkeer van mensen zonder papieren, waarover de laatste dagen 
veel te doen is geweest.

20.01 Nahima Lanjri (CD&V): Il 
me revient que le rapport d'audit 
de l'Inspection générale 
concernant la police aéronautique 
a été rédigé dans le contexte du 
rapatriement des demandeurs 
d'asile déboués.


