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L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

04 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Nathalie Muylle aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, 
Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de 
minister van Financiën, over "de toekenningsvoorwaarden van een parkeerkaart" (nr. 13423)
- mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen 
met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van 
Financiën, over "de parkeerkaarten voor personen met een handicap" (nr. 14450)
- de heer Wouter Raskin aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen 
met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van 
Financiën, over "de parkeerkaarten voor personen met een beperking" (nr. 14526)
04 Questions jointes de
- Mme Nathalie Muylle à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux 
Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre 
des Finances, sur "les conditions d'octroi d'une carte de stationnement" (n° 13423)
- Mme Nahima Lanjri à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux 
Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre 
des Finances, sur "les cartes de stationnement pour les personnes handicapées" (n° 14450)
- M. Wouter Raskin à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux 
Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre 
des Finances, sur "les cartes de stationnement pour personnes handicapées" (n° 14526)

04.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de 
staatssecretaris, u hebt recent uitgebracht dat vanaf 1 januari 2017 
het nog moeilijker zou worden om vervallen parkeerkaarten voor 
personen met een handicap te misbruiken. De politie zou vanaf dan 
met een smartphone de QR-codes op de nieuwe kaarten kunnen 
scannen. 

Bij het overlijden van de gebruiker van een dergelijke kaart moet deze 
worden teruggestuurd naar de gemeente, maar heel vaak gebeurt dat 
niet, al is dat bij de meeste personen wellicht niet uit kwade wil. 
Anderen misbruiken de kaart dan weer wel. Vorig jaar zijn er 
ongeveer 29 000 processen-verbaal uitgeschreven voor het 
misbruiken van een vervallen parkeerkaart voor personen met een 
handicap.

Ik heb de volgende vragen.

Ten eerste, op dit moment zouden ongeveer tweehonderdduizend 
vervallen parkeerkaarten in omloop zijn. U zou die in een periode van 
drie jaar uit omloop willen halen. Hebt u er zicht op hoeveel kaarten 
effectief ten onrechte worden gebruikt?

Kan het zijn dat mensen het vergeten zijn of niet weten dat zij die 
kaart moesten terugsturen? In welke mate is het realistisch om via 
politiecontrole alle vervallen kaarten uit omloop te halen? Of zult u dat 
op een andere manier aanpakken en de mensen daarvan op een 
andere manier op de hoogte brengen?

Hadden de 29 000 processen-verbaal die vorig jaar werden 
uitgeschreven allemaal te maken met het onterecht gebruik van de 
parkeerkaarten of gaat het over nog andere inbreuken? Wanneer een 
proces-verbaal wordt opgemaakt, worden naar aanleiding daarvan de 
parkeerkaarten dan ook ongeldig gemaakt?

04.01  Nahima Lanjri (CD&V): À 
partir de 2017, les policiers 
équipés de smartphones pouvant
scanner les codes QR des cartes 
de stationnement et retirer les 
cartes échues du circuit, il sera 
plus difficile d'abuser des cartes 
de stationnement échues délivrées 
aux personnes handicapées. Le 
nombre de cartes de stationne-
ment échues actuellement en 
circulation s'élèverait à environ 
200 000. Combien d'entre elles 
sont-elles encore utilisées? Les 
personnes qui en font usage 
ignorent-elles que les cartes 
doivent être renvoyées après le 
décès de leur bénéficiaire ou 
omettent-elles de le faire? Retirer 
les cartes de stationnement 
échues du circuit par le biais de 
contrôles de police est-il réaliste? 
L'usage illicite des cartes de 
stationnement était-il l'objet des 
29 000 procès-verbaux établis en 
2015? L'établissement d'un 
procès-verbal entraîne-t-il 
l'annulation de la carte de 
stationnement? Les intéressés 
sont-ils simplement sanctionnés 
par une amende ou sont-ils 
renvoyés au parquet ou à la DG 
Personnes handicapées?  
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Wordt bij het aantreffen van een vervallen parkeerkaart de QR-code 
doorgegeven en de kaart onbruikbaar gemaakt? Hoe gebeurt dat? 
Krijgen de gebruikers ervan alleen een boete of worden zij ook 
doorverwezen naar het parket of doorgegeven aan de DG Personen 
met een handicap?

In heel wat grote steden gebeurt de controle op het correct parkeren 
bijna uitsluitend door parkeerwachters en niet door de politie. In welke 
mate hebt u hierover overleg gepleegd met minister Jambon? Zullen 
ook parkeerwachters worden ingeschakeld om deze vormen van 
inbreuken vast te stellen? Of mag dat niet en behoort dat niet tot hun 
taken? Als zij dat wel mogen doen, krijgen zij daarvoor een opleiding?

Welke andere pistes volgt u om vervallen parkeerkaarten uit omloop 
te halen of om het onterecht gebruik ervan verder aan banden te 
leggen?

Sommige personen met een handicap melden ons dat het praktischer 
zou zijn om te werken met een kleinere parkeerkaart, type 
identiteitskaart, zodat zij deze in hun portefeuille kunnen meenemen. 
Kunt u hiermee rekening houden?

Tot slot wilde ik nog melden dat mijn collega Nathalie Muylle vandaag 
niet aanwezig kan zijn. Ik ga er uiteraard van uit dat u straks in het 
globale antwoord ook op haar vragen antwoordt. Zij stelde een vraag 
in verband met de parkeerkaarten en wou weten op welke manier de 
punten in de categorie “verplaatsing en mobiliteit” of “verplaatsing” en 
in de categorie ‘”zelfredzaamheid” zullen worden toegekend.

Hoe kunnen wij het proces van beoordeling, of iemand al dan niet in 
aanmerking komt voor een parkeerkaart, transparanter maken? 

Op welke manier kan men in de toewijzing rekening houden met de 
wisselende toestand van een bepaalde persoon? Iemand met 
bijvoorbeeld een chronische aandoening kan bij momenten in een 
heel slechte toestand verkeren en daarna weer iets beter zijn. Kan 
men hiermee rekening houden bij het vrijgeven van de kaart, zodat 
mensen daarop niet steeds beoordeeld worden? Wanneer iemand in 
een iets betere fase verkeert, moet worden voorkomen dat een kaart 
geweigerd wordt.

Le ministre Jambon a-t-il été 
consulté à ce sujet? Des gardiens 
de parking seront-ils également 
affectés à la constatation de ces 
infractions? Quelles sont les 
autres pistes explorées pour retirer 
les cartes de stationnement 
échues du circuit ou en réfréner 
l’usage illicite? La suggestion de 
création d'une carte de 
stationnement d'un format réduit à 
ranger dans un portefeuille a-t-elle 
également été retenue? 

Comment rendre plus 
transparente la question de savoir 
si un citoyen peut prétendre à une 
carte de parking? Comment 
prendre en considération les 
changements d'état d'une 
personne?

04.02 Staatssecretaris Elke Sleurs: Mijnheer de voorzitter, mevrouw 
Lanjri, ik zal de vragen van mevrouw Muylle incorporeren in mijn 
antwoorden. 

Zij had inderdaad gevraagd naar de algemene zelfredzaamheid. De 
rubriek “verplaatsing en algehele zelfredzaamheid” wordt, zoals de 
zes gekende rubrieken, beoordeeld aan de hand van het MB van 
30 juli 1987. Ik citeer het ministerieel besluit tot vaststelling van de 
categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van 
zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de 
integratietegemoetkoming. Binnen de medische dienst bestaat er een 
consensustekst voor de concrete toepassing ervan. In hetzelfde MB 
staat letterlijk: “Het is de gemiddelde toestand die moet geëvalueerd 
worden.” 

Dus, wanneer een persoon op het moment dat deze zich aanbiedt 

04.02  Elke Sleurs, secrétaire 
d'État: La rubrique "déplacement" 
et l'autonomie générale sont 
évalués selon les dispositions de 
l'arrêté ministériel du 30 juillet 
1987 fixant les catégories et le 
guide pour l'évaluation du degré 
d'autonomie en vue de l'examen 
du droit à l'allocation d'intégration. 
Le service médical dispose d'un 
texte de consensus pour 
l'application de ces règles. Cet 
arrêté ministériel dispose 
littéralement que "c'est la situation 
moyenne qui doit être évaluée".
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voor een evaluatie bij een arts, zich in een acute fase bevindt, zal bij 
de bepaling van de zelfredzaamheid rekening gehouden worden met 
de klachten op dat moment. Bevindt iemand zich in een rustigere fase 
van de chronische aandoening, dan kan bij de evaluatie rekening 
gehouden worden met de gemiddelde toestand. Alles hangt dus af 
van het type chronische aandoening, waarbij onder andere het 
verloop van het klachtenpatroon bepalend is voor de wisselingen in
zelfredzaamheid. 

De term ”chronische ziekte/aandoening” duidt op de duur in de tijd, op 
het permanent karakter ervan en op de nood aan een vaak langere 
periode van zorg. Op zich zegt dit echter niet veel over het verloop 
van de klachten en nog minder over de verschillen in uiting tussen 
personen met dezelfde chronische aandoening. Niet alle mensen met 
een chronische ziekte hebben dezelfde problemen wat 
zelfredzaamheid betreft. 

Bij wijze van voorbeeld, diabetes mellitus wordt beschouwd als een 
chronische ziekte. Als deze onder controle is, de patiënt zich goed 
verzorgt en degelijk wordt opgevolgd, dan is het mogelijk dat de 
zelfredzaamheidsproblemen niet zo groot zijn vergeleken met iemand 
met dezelfde diagnose, maar die een moeilijker te regelen 
suikerspiegel heeft en dus ook meer bijkomende letsels zal hebben 
als gevolg van de ziekte en bijgevolg ook meer fluctuaties kan 
vertonen in de zelfredzaamheid. Het bepalen van de gemiddelde 
toestand is daarom niet zo eenvoudig als de term laat uitschijnen. De 
schaal vooropgesteld in het MB is een generieke schaal die alle 
soorten aandoeningen moet evalueren. Elke aanvrager wordt 
individueel geëvalueerd. Dit kan aanleiding geven tot een verkeerde 
perceptie van de variabiliteit van de beslissingen voor personen met
dezelfde chronische aandoening. 

Het evaluatieproces is afhankelijk van diverse instanties, naargelang 
de criteria en de manier waarop deze worden bepaald. Zo is 
bijvoorbeeld 80 % globale invaliditeit een criterium dat niet door de 
DG Personen met een handicap wordt beoordeeld, omdat het niet tot 
de bevoegdheid van deze dienst behoort. Mensen moeten dan terecht 
bij een andere instantie, bijvoorbeeld Mobiliteit. Deze instanties 
hebben hun eigen beslissingsprocessen. De dienst voor burgerlijke en 
militaire oorlogsslachtoffers, bijvoorbeeld, beslist over het criterium 
50 % invaliditeit aan de hand van de OBSI, de officiële Belgische 
schaal ter bepaling van de invaliditeit. Deze schaal wordt bij de 
DG Personen met een handicap echter niet meer gebruikt. Wanneer 
iemand bij de DG Personen met een handicap een aanvraag voor een 
parkeerkaart indient en in het bezit is van een beslissing van een 
andere instantie die recht geeft op een kaart, heeft betrokkene 
automatisch recht op de parkeerkaart voor zover onze dienst daarvan 
op de hoogte werd gesteld. 

Volledige transparantie komt neer op het stroomlijnen van al deze 
processen, wat in een omgeving van verspreide bevoegdheden, 
zowel federaal als regionaal, niet evident is.

Wat uw vragen in verband met het misbruik van de parkeerkaarten 
betreft, het vaststellen van misbruik van parkeerkaarten voor 
personen met een handicap behoort uitsluitend tot de bevoegdheid 
van de politie. Het is de politie die beslist om al dan niet een proces-
verbaal op te stellen. De DG Personen met een handicap wordt 

En conséquence, lorsqu'une 
personne se présente chez un 
médecin pour une évaluation 
pendant une phase aiguë de sa 
maladie, les troubles qui se 
manifestent à ce moment seront 
pris en considération. Si le patient 
se trouve dans une phase plutôt 
calme de la maladie, il sera tenu 
compte de l'état moyen.

Le terme de "maladie chronique" 
porte sur la durée, sur le caractère 
permanent et sur le besoin d'une 
longue période de soins mais 
n'implique aucune description 
quant au déroulement des 
troubles. Tous les patients atteints 
d'une même maladie chronique ne 
sont pas confrontés aux mêmes 
problèmes en termes d'autonomie.

Il n'est pas si simple de déterminer 
l'état moyen. Le processus 
d'évaluation dépend de plusieurs 
instances. Par exemple, le critère 
relatif aux 80 % d'invalidité globale 
n'est pas évalué par la DG 
Personnes handicapées, mais par 
la Mobilité. Ces instances 
possèdent leurs propres 
processus décisionnels. La DG 
Victimes de la guerre, par 
exemple, se sert du barème 
officiel belge des invalidités pour 
évaluer le critère relatif aux 50 % 
d'invalidité. Ce barème n'est 
toutefois plus utilisé par la DG 
Personnes handicapées. Il est vrai 
qu'une personne en possession 
d'une décision d'une autre 
instance donnant droit à une carte 
peut automatiquement bénéficier 
d'une carte de stationnement par 
le biais de la DG Personnes 
handicapées. L'ajustement de tous 
ces processus n'est toutefois pas 
évident au vu de la répartition des 
compétences.

La constatation d'abus relatifs aux 
cartes de stationnement relève 
exclusivement des attributions de 
la police. C'est elle également qui 
décide de dresser ou non un 
procès-verbal. La DG Personnes 
handicapées n'étant pas informée 
de cette décision, elle ne dispose 
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hiervan niet automatisch op de hoogte gebracht en beschikt dus ook 
niet over cijfers met betrekking tot het aantal processen-verbaal, de 
intrekking van de parkeerkaart of de redenen daarvoor. Er zijn geen 
structurele afspraken tussen de DG Personen met een handicap, de 
DG Han, en politiezones over controleacties op ongeldige en/of 
vervallen parkeerkaarten, aangezien deze bevoegdheid alleen tot de 
politie behoort.

De DG Personen met een handicap levert op vraag van de politie wel 
de nodige informatie met betrekking tot ongeldige en/of vervallen 
kaarten, indien een politiezone bijvoorbeeld een actie wenst te 
ondernemen. Deze acties worden ook op provinciaal vlak 
gecoördineerd. Bijvoorbeeld de provincies West- en Oost-Vlaanderen 
hebben in het verleden reeds sensibiliserings- en controleacties 
georganiseerd in samenwerking met de DG Personen met een 
handicap. 

Sinds oktober 2016 wordt een nieuw model van parkeerkaarten 
geproduceerd. Deze kaarten zijn nu voorzien van de QR-code 
waarover u het had. Deze laat een efficiëntere code toe. Ik heb er 
eentje bij en kan u dus de nieuwe kaart tonen die vanaf nu wordt 
afgeleverd. De bedoeling is om, rekening houdend met de budgettaire 
mogelijkheden, binnen de drie jaar alle oude kaarten te vervangen
door het nieuwe model, zodat de controles veel gemakkelijker 
verlopen. Zo zullen de kaarten die in het verleden niet werden 
teruggestuurd naar aanleiding van het overlijden van een gerechtigde, 
niet meer kunnen worden gebruikt. Bij het afleveren van de kaart 
wordt eveneens nog op een duidelijke manier in een begeleidende 
brief vermeld dat de kaart na het overlijden van de gerechtigde moet 
worden terugbezorgd. 

De parkeerkaart is steeds opgemaakt in overeenkomst met de 
Europese richtlijnen. Om deze parkeerkaart te veranderen naar het 
type van een identiteitskaart, moeten wij de Europese richtlijnen 
aanpassen. Dat is niet zo eenvoudig en zal via Europa moeten gaan. 
Vandaar dat wij ons nog altijd aan de huidige maatstaven hebben 
gehouden. Binnen dit voorgeschreven formaat en rekening houdend 
met de vaste Europese vermeldingen is het echter wel mogelijk om 
bijkomende gegevens zoals de QR-code op te nemen. Ook is het 
eventueel mogelijk om de kaarten van technologie te voorzien, 
eventueel met radiofrequentie, die wel zou kunnen worden ingelezen 
door de controlerende agent of parkeerwachter. 

Begin 2017 wordt er ook gestart met de ontwikkeling van een app die 
zal toelaten om alle bestaande en nieuwe parkeerkaarten te 
controleren op hun geldigheid. Voor de kaarten die sinds 2016 worden 
afgeleverd, is dat dan via de QR-code. Voor de oudere 
parkeerkaarten zonder QR-code zal de app toelaten om via het 
intikken van het nummer van de parkeerkaart, vooraan op de kaart, te 
controleren of deze nog geldig is. Zo proberen wij het probleem van 
ongeldige kaarten aan te pakken. 

Alle nieuwe kaarten hebben een QR-code. De bedoeling is om alle 
oude kaarten te vervangen. Ondertussen ontwikkelen wij ook de app 
om de oude kaarten via het nummer dat er nog opstaat te 
controleren, zodat het oneigenlijk gebruik van oude parkeerkaarten 
eindelijk een halt wordt toegeroepen. 

pas de chiffres à ce propos. 

La Direction générale Personnes 
handicapées fournit, à la demande 
de la police, les informations 
nécessaires sur les cartes non 
valables ou arrivées à expiration, 
lorsqu'une zone de police prévoit 
de lancer une action, par exemple. 
Ces actions sont coordonnées sur 
le plan provincial. 

Depuis octobre 2016, des cartes 
de stationnement dotées d'un 
code QR plus efficace sont 
produites. Nous souhaitons 
remplacer toutes les cartes par 
celles-ci dans les trois ans en vue 
de faciliter les contrôles. Les 
cartes qui, en cas de décès, ne 
sont pas renvoyées, ne pourront 
plus être utilisées.

La carte de stationnement répond 
aux directives européennes. Pour 
la modifier en fonction des types 
de carte d'identité, nous devons 
adapter les directives 
européennes, ce qui n'est pas 
aisé. Nous pouvons, si nécessaire, 
intégrer dans les nouvelles cartes 
des technologies leur permettant 
d'être lues par un agent contrôleur 
ou contractuel. Début 2007, nous 
procéderons en outre au 
développement d'une nouvelle 
application qui permettra de 
contrôler la validité des anciennes 
et des nouvelles cartes et d'ainsi 
mettre fin définitivement à toute 
utilisation abusive.
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Zo proberen wij alle kaarten die niet langer geldig zijn, ertussenuit te 
halen.

04.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, kunt u 
nog het volgende verduidelijken? Op drie jaar tijd zullen alle oude 
kaarten door nieuwe worden vervangen. Bedoelt u alle kaarten, en 
dus niet alleen de vervallen kaarten? 

04.03  Nahima Lanjri (CD&V): 
Toutes les anciennes cartes –
donc pas uniquement les cartes 
périmées – seront remplacées par 
de nouvelles en l'espace de trois 
ans.

04.04 Staatssecretaris Elke Sleurs: Ja.

04.05  Nahima Lanjri (CD&V): Hoeveel vervallen kaarten zijn er? Ik 
meen dat het er tweehonderdduizend waren.

04.05  Nahima Lanjri (CD&V): 
Combien dénombre-t-on de cartes 
périmées? Ce chiffre avoisinerait 
les 200 000.

04.06 Staatssecretaris Elke Sleurs: Het aantal van 
tweehonderdduizend is een raming.

04.06  Elke Sleurs, secrétaire 
d'État: Le nombre de cartes 
périmées et non renvoyées est 
estimé à 200 000 … 

04.07  Nahima Lanjri (CD&V): En hebt u het over alle kaarten?

04.08 Staatssecretaris Elke Sleurs: Er zijn 380 000 parkeerkaarten.

04.09  Nahima Lanjri (CD&V): Er zijn 380 000 parkeerkaarten, 
waarvan er tweehonderdduizend vervallen zijn?

04.10 Staatssecretaris Elke Sleurs: Tweehonderdduizend kaarten 
daarbovenop, waarvan wij vermoeden dat ze vervallen zijn. Er zijn dus 
380 000 personen die een geldige kaart hebben en er zijn 
tweehonderdduizend personen — dat is een raming — die de kaart 
vermoedelijk nooit hebben teruggestuurd. Maar door de QR-code 
kunnen alle nieuwe kaarten worden gecontroleerd. De oude kaarten 
zullen worden gecontroleerd via een app die wij ontwikkelen omdat 
wij, budgettair gezien, niet alle kaarten ineens kunnen vervangen. Dat 
is niet mogelijk. De app is in feite een alternatief om de oude kaarten 
die een nummer dragen, te controleren.

04.06 Elke Sleurs, secrétaire 
d'État: … et on dénombre par 
ailleurs 380 000 cartes de 
stationnement valables.

Le code QR permet de contrôler 
toutes les nouvelles cartes. Les 
anciennes cartes seront 
contrôlées par le biais de l'app à 
développer parce que d'un point 
de vue budgétaire, nous ne 
sommes pas en mesure de 
remplacer toutes les cartes en une 
fois. 

Le président: Ce sont des questions, pas un dialogue.

04.11  Nahima Lanjri (CD&V): Ik zal niet meer repliceren, dit is de 
laatste vraag. In de grote steden mogen de parkeerwachters wel 
controleren?

04.12 Staatssecretaris Elke Sleurs: Zij kunnen geen boete 
uitschrijven.

04.13  Nahima Lanjri (CD&V): Kan alleen de politie dat? Ik dacht dat 
u zei dat zij wel konden controleren. Hoe zit het dan met de boetes? 
Dat was niet helemaal duidelijk in uw antwoord.
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04.14 Staatssecretaris Elke Sleurs: Boetes worden opgelegd door de 
politie.

04.15  Nahima Lanjri (CD&V): Controles kunnen wel gebeuren? Als 
een parkeerwachter vaststelt dat iemand een ongeldige kaart heeft, 
wat moet hij dan doen? Moet hij dan de politie erbij halen om een 
boete uit te schrijven? Dat is toch zeer omslachtig? Ik neem aan dat 
er voor de steden toch wel een andere oplossing moet gezocht 
worden.

04.16 Staatssecretaris Elke Sleurs: Er is een boete voor 
foutparkeren en een boete voor het gebruik van de kaart. Men zit daar 
met verschillende zaken. Retributies kunnen door parkeerwachters 
gegeven worden, een boete moet door de politie gegeven worden.

04.16 Elke Sleurs, secrétaire 
d'État: En outre, les préposés aux 
infractions de stationnement 
peuvent effectuer un contrôle, 
mais seule la police peut infliger 
une amende.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

05 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Evita Willaert aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen 
met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van 
Financiën, over "het contactcenter voor personen met een handicap" (nr. 13722)
- de heer Daniel Senesael aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen 
met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van 
Financiën, over "de telefoonlijn van de Directie-generaal Personen met een handicap" (nr. 13783)
- mevrouw Muriel Gerkens aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, 
Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de 
minister van Financiën, over "de onbereikbaarheid van de diensten van de DG Personen met een 
handicap" (nr. 13850)
- mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen 
met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van 
Financiën, over "het callcenter van de DG Personen met een handicap" (nr. 14593)
05 Questions jointes de
- Mme Evita Willaert à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux 
Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre 
des Finances, sur "le centre de contact pour les personnes handicapées" (n° 13722)
- M. Daniel Senesael à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux 
Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre 
des Finances, sur "la ligne téléphonique de la Direction générale Personnes handicapées" (n° 13783)
- Mme Muriel Gerkens à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux 
Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre 
des Finances, sur "la non-accessibilité des services du SPF en charge des allocations pour personnes 
handicapées" (n° 13850)
- Mme Nahima Lanjri à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux 
Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au ministre 
des Finances, sur "le call-center de la Direction générale pour les Personnes handicapées" (n° 14593)

05.01  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mevrouw de staatssecretaris, 
mijn vraag dateert al van september. De socialistische vakbond 
ACOD meldde toen dat er sinds januari 2016 een miljoen telefonische 
oproepen van mensen met een handicap naar de Directie-generaal 
voor Personen met een handicap onbeantwoord zijn gebleven. Een 
miljoen, dat kan tellen!

Sinds april 2016 zou het contactcenter voor personen met een 
handicap – het nummer 0800.987.99 – vrijwel onbereikbaar zijn. ln 

05.01  Evita Willaert (Ecolo-
Groen): En septembre, la CGSP 
signalait qu'un million d'appels 
téléphoniques de personnes 
handicapées adressés à la DG 
Personnes handicapées étaient 
restés sans réponse depuis janvier 
2016. Selon le syndicat socialiste, 
ces manquements sont impu-


