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DG PH ou le feront prochainement, je peux vous 

indiquer que nous avons trouvé une solution, en 

collaboration avec le Conseil d'État. Je souhaite 

également souligner que cela a nécessité un 

exercice d'équilibrisme particulièrement complexe. 

 

En effet, la DG PH qui est caractérisée par 

définition par des sorties financières élevées a été 

particulièrement touchée par l'économie linéaire. 

C'est là une des sources des problèmes de 

fonctionnement auxquels la DG doit faire face 

actuellement. 

 

Concrètement, deux membres du personnel du 

secrétariat sur trois seront remplacés à leur 

départ. Ensuite, un membre actuel du secrétariat 

recevra la fonction de coordinateur. Dans ce 

cadre, nous analysons actuellement la possibilité 

de primes. 

 

01.03  Catherine Fonck (cdH): Madame la 

secrétaire d'État, votre réponse est rassurante 

pour ce qui est de l'indépendance. On verra dans 

les faits si ce n'est pas simplement une 

indépendance dans les mots mais bien une pleine 

indépendance, réelle et entière. 

 

Pour ce qui concerne le remplacement, puisque le 

CSNPH vous a adressé son avis, lui avez-vous 

déjà fait part de ce remplacement partiel de deux 

membres sur trois, plus le coordinateur avec une 

éventuelle surprime? Avez-vous un accord avec le 

CSNPH? Les choses sont-elles sereines? Le 

CSNPH considère-t-il qu'il est en mesure 

d'assurer ses missions avec un secrétariat revu à 

la baisse et remplacé en temps et heure? Vous 

me dites que, oui. J'imagine donc que c'est le cas. 

 

01.04 Staatssecretaris Zuhal Demir: Ik heb de 

betrokkenen vorige week gezien op het kabinet 

voor een overleg. Dan hebben we dat zo 

gecommuniceerd aan hen. 

 

01.05  Catherine Fonck (cdH): En is er een 

akkoord?  

 

01.06 Staatssecretaris Zuhal Demir: Er was een 

akkoord en ze waren ook tevreden, denk ik. 

 

01.07  Catherine Fonck (cdH): Je vous remercie, 

madame la secrétaire d'État. J'espère donc qu'ils 

seront remplacés au moment de leur départ. 

C'est, en tout cas, l'engagement que vous prenez 

aujourd'hui. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

02 Vraag van 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 

Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "het 

misbruik van parkeerkaarten voor personen met 

een handicap" (nr. 25246) 

02 Question de 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 de la Sécurité et de l'Intérieur, sur 

"l'utilisation abusive des cartes de 

stationnement attribuées aux personnes 

handicapées" (n° 25246) 

 

02.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de 

staatssecretaris, meer dan een jaar geleden 

kaartte ik al het probleem van misbruik met 

parkeerkaarten aan. U hebt het probleem zelf ook 

opgenomen. U hebt in uw beleidsnota geschreven 

dat u er werk van wilde maken om het misbruik 

van parkeerkaarten tegen te gaan. U zou 

onderzoeken of het juridisch mogelijk was 

gemeenschapswachters de bevoegdheid te geven 

dergelijke overtredingen vast te stellen. Ook 

onderzocht u of de verhoging van de strafmaat 

mogelijk of wenselijk is. Bovendien vermeldde u 

dat begin december 2017 een app zou zijn 

ontwikkeld en dat in het voorjaar van 2018 een 

website zou worden gelanceerd, waarmee 

eenvoudig de geldigheid van parkeerkaarten zou 

kunnen worden vastgesteld. 

 

Ik heb ook minister Jambon vragen over de 

problematiek gesteld, omdat hij als minister van 

Binnenlandse Zaken bevoegd is. In zijn antwoord 

op een vraag die ik hem al in 2017 stelde, deelde 

hij mee dat hij bezig was met de wijziging van de 

wet en dus het wetgevende kader. 

 

Sindsdien heb ik daarover echter niets meer 

gehoord. 

 

Aangezien u bevoegd bent voor personen met een 

handicap en overlegt met de betrokken minister, 

vernam ik graag van u wanneer wij de 

wetswijziging eindelijk mogen verwachten. Ik 

neem aan dat de gemeenschapswachters daarna 

wel tegen dergelijke overtredingen kunnen 

optreden. 

 

Welke specifieke bevoegdheden met betrekking 

tot de controle op het gebruik van de 

parkeerkaarten zullen aan de 

gemeenschapswachters worden toebedeeld? 
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Wat is de stand van zaken met betrekking tot, 

enerzijds, de app en, anderzijds, de website? 

Wanneer mogen wij daarvan de lancering 

verwachten of zijn zij al in gebruik? Welke 

specifieke functies zullen de app en de website 

bevatten? 

 

Wie zal van de app en website gebruik kunnen 

maken? Hoe zal dat functioneren? 

 

02.02 Staatssecretaris Zuhal Demir: Mevrouw 

Lanjri, samen met de bevoegde minister Jambon 

plannen wij inderdaad een uitbreiding van de 

bevoegdheden van de gemeenschapswachten, 

opdat zij ook gemengde inbreuken zouden kunnen 

vaststellen. 

 

Enkele artikelen uit de wet van 15 mei 2007 

betreffende de civiele veiligheid moeten hiertoe 

worden aangepast. De wetswijzigingen werden 

opgenomen in de wet houdende diverse 

bepalingen. De interkabinettenwerkgroep voor een 

tweede lezing van de wetswijzigingen staat 

gepland voor de komende dagen. 

 

De voorbereidingen voor de app en de 

webapplicaties zijn intussen afgerond. De 

machtigingsaanvraag voor publicatie van de app 

in de appstores zal vandaag worden besproken in 

het sectoraal comité van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid. 

 

De app is in eerste instantie bedoeld voor politie 

en parkeerwachters, maar zal, indien de 

machtiging door de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid wordt verleend, ook toegankelijk zijn 

voor de burger. 

 

In de app zal elke gebruiker het nummer van de 

parkeerkaart kunnen ingeven of de QR-code van 

de parkeerkaart kunnen scannen. Na enkele 

seconden geeft de app dan weer of het een 

geldige of een ongeldige parkeerkaart betreft. 

 

Persoonsgegevens zijn uiteraard niet beschikbaar. 

Het enige wat men te weten komt, is of het gaat 

om een geldige of een ongeldige parkeerkaart. 

Het openstellen van die informatie is vergelijkbaar 

met hetgeen gebeurt met de openbare database 

voor de status van nummerplaten van de FOD 

Mobiliteit en Vervoer. 

 

Op de webapplicatie zal de functionaliteit beperkt 

zijn tot het ingeven van een nummer van een 

parkeerkaart en niets meer. 

 

02.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de 

staatssecretaris, het heeft lang geduurd, maar ik 

ben heel blij dat  uiteindelijk het wetsontwerp 

klaarligt om gemeenschapswachters en 

parkeerwachters de bevoegdheid te geven op te 

treden tegen misbruiken. 

 

De app en de website zijn nog in voorbereiding en 

u had het in dat verband over 2 mei. Maar vanaf 

wanneer zullen beide precies kunnen worden 

gebruikt? 

 

02.04 Staatssecretaris Zuhal Demir: Alles staat 

klaar, zegt men mij. Wij wachten vandaag op de 

uitkomst van het sectoraal comité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Zodra 

het comité groen licht geeft, wordt alles in werking 

gesteld. 

 

02.05  Nahima Lanjri (CD&V): Dus dat zal geen 

maanden meer duren?  

 

02.06 Staatssecretaris Zuhal Demir: Nee, tenzij 

we bericht zouden krijgen van het sectoraal 

comité dat er nog aanpassingen zouden moeten 

gebeuren. Ik ga ervan uit dat dat iets is voor de 

komende dagen. 

 

02.07  Nahima Lanjri (CD&V): Dan is de app 

bruikbaar voor politie en parkeerwachters, maar 

nog niet voor de burger? 

 

02.08 Staatssecretaris Zuhal Demir: Ja. 

 

02.09  Nahima Lanjri (CD&V): Moet de 

Privacycommissie daar nog haar fiat aan geven? 

 

02.10 Staatssecretaris Zuhal Demir: Die is 

vertegenwoordigd in het sectoraal comité. 

 

02.11  Nahima Lanjri (CD&V): De goedkeuring 

van het sectoraal comité is dus ook een 

goedkeuring door die commissie. Dank u, 

mevrouw de staatssecretaris. 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

03 Questions jointes de 

- Mme Isabelle Galant à la ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique sur "les 

conséquences du dysfonctionnement du 

système informatique de la Direction générale 

Personnes handicapées" (n° 23916) 

- Mme Catherine Fonck 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 de la Sécurité et de 


