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14.04  François Bellot, ministre: Le rôle de l'État 

consiste à favoriser l'émergence de solutions et à 

coordonner, mais pas à centraliser les données. 

Les Régions nous ont d'ailleurs bien dit qu'elles 

étaient seules compétentes pour la gestion de 

leurs réseaux - routier et autoroutier. Nous 

voulons être les facilitateurs de la mise en oeuvre 

de solutions techniques mises à disposition des 

Régions et des gestionnaires de voiries locales, 

régionales ou provinciales. 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

15 Question de Mme Isabelle Galant au ministre 

de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la 

Société Nationale des Chemins de fer Belges, 

sur "la hausse des ventes de voitures 

électriques" (n° 22356) 

15 Vraag van mevrouw Isabelle Galant aan de 

minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol 

en de Nationale Maatschappij der Belgische 

Spoorwegen, over "de stijgende verkoop van 

elektrische voertuigen" (nr. 22356) 

 

15.01  Isabelle Galant (MR): Monsieur le 

ministre, nous avons récemment appris que la 

vente de voitures électriques dans notre pays 

avait significativement augmenté entre 2015 et 

2016. Cette augmentation se chiffre à hauteur de 

147 % en un an, ce qui fait de notre pays le 

premier en l'Europe à avoir autant vendu sur le 

marché automobile. 

 

Concrètement, c'est environ 10 000 voitures 

électriques qui s'ajoutent aux routes belges, 

contrairement à nos voisins européens comme les 

Pays-Bas ou le Danemark, qui voient leurs ventes 

chuter sur la même période. Ainsi, les voitures 

électriques représentent 1,6 % de la totalité du 

parc automobile. Ce taux nous permet d'être à la 

sixième place au niveau européen, aux côtés de 

la Suède et de la Suisse. 

 

Quant aux infrastructures adéquates pour ce type 

de voitures, la Belgique investit énormément, avec 

plus de 20 stations de recharge par 1 000 

kilomètres et se classe quatrième au niveau 

européen derrière la Suisse, le Luxembourg et les 

Pays-Bas. 

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous 

communiquer l'évolution de la vente de voitures 

électriques depuis le début de la législature? 

Combien de personnes ont pu profiter depuis 

2014 des incitants fiscaux disponibles pour 

acheter ce type de voiture? Ces incitants sont-ils 

la principale raison de cette hausse des ventes? 

Voyez-vous d'autres raisons ou facteurs qui 

l'expliqueraient? 

 

Objectivement, la Belgique est bien classée au 

niveau européen, nous pensons qu'il faut 

maintenir cette exigence pour les années à venir 

dans l'intérêt du citoyen. Trois axes nous 

paraissent pertinents à renforcer. Tout d'abord, les 

incitants fiscaux: vont-ils être maintenus voire 

élargis? Ensuite, les investissements liés aux 

infrastructures: quelle stratégie d'action 

favoriserait la présence de bornes de recharge 

électriques au kilomètre? Enfin, les campagnes 

d'informations car la pédagogie est un des leviers 

pour inciter l'accroissement de voitures 

électriques: estimez-vous que l'action du 

gouvernement doit s'axer davantage sur de telles 

campagnes? 

 

15.02  François Bellot, ministre: Chère collègue, 

en ce qui concerne la vente de voitures 

électriques, je ne peux vous communiquer de 

chiffres. Par contre, je peux vous fournir 

l'information relative à l'immatriculation de 

véhicules électriques. Je vais vous remettre ces 

chiffres relatifs à l'évolution de l'immatriculation de 

véhicules électriques, purs et hybrides, depuis 

2014.  

 

Il y a un large éventail d'incitants fiscaux à divers 

niveaux administratifs mais hors de mes 

compétences. Pour ce qui est des informations à 

ce sujet, je vous renvoie vers les Régions et le 

Ministre des Finances.  

 

Je partage votre opinion selon laquelle les 

carburants alternatifs comme l'électricité devraient 

être favorises et même soutenus. Les initiatives 

que vous avez proposées sont certes 

intéressantes mais ne relèvent malheureusement 

pas de ma compétence. Je suggère donc que 

vous portiez le débat auprès du ministre 

compétent pour les aides au secteur. 

 

15.03  Isabelle Galant (MR): Monsieur le 

ministre, je vous remercie pour vos réponses. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

16 Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de 

minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol 

en de Nationale Maatschappij der Belgische 

Spoorwegen, over "de staat van het Leuvense 

station" (nr. 22379) 

16 Question de Mme Els Van Hoof au ministre 

de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la 
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Société Nationale des Chemins de fer Belges, 

sur "l'état de la gare de Louvain" (n° 22379) 

 

16.01  Els Van Hoof (CD&V): Mevrouw de 

voorzitter, mijnheer de minister, dit is een 

opeenvolging van vragen over de staat van het 

Leuvense station. Ondertussen heb ik via 

schriftelijke vragen reeds een antwoord gekregen 

op een aantal elementen die terugkomen in mijn 

mondelinge vraag omdat de problemen inzake 

netheid en toegankelijkheid al een tijdje 

aanslepen. 

 

U hebt een onderhoudsplan overgemaakt voor 

onder andere de luifels van het station, die al 

sinds lang niet meer zijn hersteld en gereinigd. 

 

Een belangrijke problematiek blijft de 

toegankelijkheid van het station en het feit dat er 

veel liften defect zijn en roltrappen die al een tijdje 

buiten werking zijn. Inmiddels hebt u meegegeven 

dat aan de roltrappen zal worden gewerkt. 

 

Hebt u een zicht op de huidige werkzaamheden? 

Wanneer worden deze afgerond? 

 

Wat gebeurt er met betrekking tot de 

toegankelijkheid van het station? Er is in het 

station van Leuven een actie geweest met minder 

mobiele personen, die aangaven dat het voor hen 

moeilijk was het station via de hoofdingang te 

bereiken. Hebt u voor dat probleem oplossingen 

uitgewerkt? 

 

Een belangrijk algemeen euvel is dat de reizigers 

niet worden geïnformeerd over de 

werkzaamheden en de defecten. Een duidelijke 

signalisatie in en rond het station of bijvoorbeeld 

een app met actuele informatie kan daarover 

duidelijkheid scheppen. 

 

16.02 Minister François Bellot: Mevrouw de 

voorzitter, mevrouw Van Hoof, de NMBS 

informeert mij dat bij de renovatie van het station 

van Leuven veel aandacht werd besteed aan de 

toegankelijkheid voor personen met een beperkte 

mobiliteit. In samenspraak met de Nationale Hoge 

Raad voor Personen met een Handicap werd de 

toegang tot het gebouw ter hoogte van het perron 

gesitueerd, zowel voor rolstoelgebruikers als voor 

blinden. Via deze toegang komen zij onmiddellijk 

in de wachtzaal terecht, waar een aangepast loket 

ter beschikking staat van de rolstoelgebruikers. 

Het was niet mogelijk om in het station van 

Leuven in een helling naar de hoofdingang te 

voorzien, omdat de beschikbare ruimte te beperkt 

is en men dus niet zou kunnen voldoen aan de 

wettelijk geldende normen. 

 

Het station van Leuven fungeert als proefproject, 

om de communicatie bij werkzaamheden en/of 

defecten ten aanzien de klanten te verbeteren. Er 

werd bijvoorbeeld een standaardaffiche ontwikkeld 

die de reizigers in geval van allerhande defecten 

moet informeren. 

 

Wat betreft de communicatie met de klanten en 

het geleiden van de reizigers tijdens 

werkzaamheden, wordt de signalisatie aangepast 

aan de fasering van de werkzaamheden. 

Bijkomend wordt er tussentijds controle uitgevoerd 

om te kijken of de signalisatie nog adequaat is. 

 

De NMBS informeert mij dat haar 

aanbestedingsprocedure voor de reiniging van de 

luifels is afgerond en dat een aannemingscontract 

werd gesloten. De reiniging van de luifels kan 

aanvangen zodra de werken aan de perrons en de 

luifels zijn afgerond. De luifels zullen jaarlijks 

worden gereinigd. Daarbij is het nodig de 

bovenleiding buiten spanning te zetten. 

 

Het station te Leuven wordt wel degelijk 

systematisch onderhouden. De roltrappen en liften 

worden bijvoorbeeld zes keer per jaar 

onderhouden en vier keer per jaar gekeurd. Ook 

worden alle perrons en onderdoorgangen 

dagelijks gereinigd. 

 

De werkzaamheden aan perron 1 zijn volop in 

uitvoering. Begin december werd het 

heraangelegde perron 1A kant Brussel in dienst 

genomen en werd het gedeelte kant Tienen 

afgesloten. Deze fase zal duren tot mei 2018. Met 

behulp van tijdelijke signalisatie worden de 

reizigers naar de perrons geleid. De roltrappen in 

de onderdoorgang kant Brussel zijn allemaal 

operationeel. De roltrappen in de onderdoorgang 

kant Tienen zijn de oudste en vertonen inderdaad 

het vaakst mankementen. De NMBS laat weten 

dat zij momenteel werken. 

 

16.03  Els Van Hoof (CD&V): Mijnheer de 

minister, ik dank u voor het volledige antwoord. 

Het blijft belangrijk om het accent te leggen om de 

communicatie met de reiziger. Dat neemt immers 

heel wat frustratie en onzekerheid weg. Ik meen 

dus dat dit wel een werkpunt blijft. 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

17 Question de M. Emir Kir au ministre de la 

Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la 

Société Nationale des Chemins de fer Belges, 

sur "les centristes sur les autoroutes" 


