03 Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse
Zaken en Gelijke Kansen over "de ongerustheid van de bond van ambulanciers" (nr. 22519)
03.01 Peter Logghe (VB): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, uit cijfers die ik in het
verleden onder meer van uw diensten mocht ontvangen, is reeds gebleken dat ambulanciers, maar
ook brandweerlui en personeel van andere hulpdiensten in het algemeen, in toenemende mate het
slachtoffer worden van agressie, soms zelfs van zware gewelddaden.
De UVVA, de Unie van Vlaamse Ambulanciers, en de Unie van Belgische Ambulancediensten trekken
in een persmededeling zwaar aan de alarmbel en vragen dringend bijkomende maatregelen van de
minister van Binnenlandse Zaken. Zij vragen onder andere politiebijstand, zeker bij risicogevallen.
Ik heb dan ook een aantal heel concrete vragen. Ten eerste, u hebt ongetwijfeld kennis genomen van
de persmededeling van zowel de UVVA als de UBA. U weet dat agressiviteit tegen het personeel van
alle hulpdiensten toeneemt. Met andere woorden, steunt u de verenigingen die meer
veiligheidsmaatregelen vragen?
Ten tweede, een van de eisen betreft politiebijstand. Bent u bereid, mevrouw de minister, om die
verenigingen hierin te steunen? Zij vragen dat elke oproep zou worden beoordeeld op een aantal
risicofactoren en dat bij een bepaalde risicogevoeligheid zou worden overgegaan tot het verlenen van
politiebijstand. Kunt u dat standpunt bijtreden? Bent u bereid om die piste verder te onderzoeken?
Ten derde, welke bijkomende maatregelen zult u nemen om het toenemende geweld in te dijken
tegen personeel van diensten die alleen bestaan in dienstverlening aan de bevolking? Als die mensen
niet langer de baan opgaan om andere mensen te helpen dan komen er volgens mij toch heel wat
mensen in verlegenheid.
Ik ben benieuwd naar uw antwoord.
03.02 Minister Joëlle Milquet: Vooreerst herhaal ik dat agressie tegen een ambulancier hoe dan ook
een verzwarende omstandigheid is, bepaald in artikel 410bis van het Strafwetboek, met het oog op
het streng bestraffen van geweld tegen bepaalde beroepen van algemeen belang zoals het personeel
van openbaar vervoer en ambulanciers. Uiteraard heb ik begrip voor de vraag naar meer
veiligheidsmaatregelen. Dit is natuurlijk een van onze prioriteiten.
Indien er op bepaalde plaatsen problemen van agressie worden vastgesteld tegen medisch personeel
moeten er afspraken worden gemaakt tussen de 100-centrale, de lokale politie en de hulpdiensten.
Men kan en moet in elke sector afzonderlijk ook maatregelen treffen.
De stuurgroep en de vier thematische werkgroepen hebben voor de geïntegreerde politie al heel wat
geconcretiseerd. Bepaalde maatregelen voor de brandweer die ertoe strekken de veiligheid van de
brandweerlieden voor de behoeften van de interventie zelf te verzekeren, kunnen eveneens
beschermingsmaatregelen vormen in geval van geweld tegenover hen. Zo zijn de brandweerlieden
uitgerust met een ASTRID-radio die over een noodknop beschikt die hen door middel van een
eenvoudige druk op de knop rechtstreeks in contact stelt met een 100-centrum. Sommige
brandweerdiensten hebben eveneens black box track in hun voertuigen geïnstalleerd om te allen tijde
de plaats te kunnen bepalen waar het voertuig zich bevindt. Er worden dus steeds meer
veiligheidsmaatregelen genomen.
03.03 Peter Logghe (VB): Mevrouw de minister, ik zal een korte reactie geven, want uw antwoord is
vrij duidelijk.
Ik neem er in elk geval nota van dat u niet afkerig staat tegenover bijkomende veiligheidsmaatregelen.
Zo zou u het bijvoorbeeld zien zitten om, net als de brandweer, ook de hulpdiensten of
ambulancediensten te laten beschikken over een ASTRID-radio en/of een tracksysteem waarmee zij
vrij gemakkelijk te volgen zijn.
Ik wil u toch wel een waarschuwing meegeven. Wij mogen niet te licht gaan over de persmededeling
van UVVA en de Unie van Belgische Ambulancediensten. Die mensen riskeren hun leven en stellen
hun leven ten dienste van anderen zodat er mensenlevens kunnen worden gered. Het zou moordend

zijn als wij die mensen niet zouden helpen. Wanneer u geen maatregelen neemt, zou de motivatie bij
die beroepscategorie kunnen verdwijnen. De verzuchtingen zijn dus terecht en ik hoop dan ook dat wij
daaromtrent nog maatregelen van u zullen mogen begroeten. Ik ben dus benieuwd naar wat de
toekomst brengt.

