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Geachte mevrouw de Voorzitter van de Gemeenteraad,

Geachte heer Ondervoorzitter,

Geachte heer Burgemeester,

Geachte Raadsleden,

Met dit rapport breng ik opnieuw verslag uit van de klachten die de Gentse Ombudsdienst in het voorbije jaar 2019 heeft 
ontvangen en onderzocht. Zoals vorig jaar ligt de focus op hoe de burger de dienstverlening heeft ervaren, waar het is 
misgelopen en waar de diensten fouten hebben rechtgezet. Evenzeer toont het aan waar de grenzen liggen. Niet elke burger 
die beroep doet op de Ombudsdienst krijgt het antwoord waarop hij of zij had gehoopt. De Ombudsdienst waakt met andere 
woorden ook over de rechten van burgers die geen beroep op ons doen, door erop toe te zien dat er geen ongelijkheid wordt 
gecreëerd ten opzichte van hen die niet weten dat de Ombudsdienst bestaat. 

Ombudswerk heeft het grote voordeel dat je een overzicht krijgt op wat leeft binnen onze stad. Die helikopterblik geeft ook 
inzichten die je mist als je de zaken slechts vanuit één hoek of één dienst zou bekijken, en heeft een zeer grote meerwaarde 
voor de hele organisatie. Daarom is ons werk achter de schermen, dat niet naar voren komt in de statistieken, ook van belang 
om klachten te voorkomen. U leest er verder meer over.

Wat zich evenmin vertaalt in cijfers, is het stijgend aantal kwetsbare mensen dat beroep doet op de Ombudsdienst.   
Mensen met psychische problemen bijvoorbeeld worden meer en meer geacht zelfredzaam te zijn, maar dit lukt niet altijd even 
goed. Ook die burgers hebben recht op aandacht voor hun hulpvragen.

Ik wil er tot slot nog de nadruk op leggen dat de burger geen klant is van de overheid, want er is geen concurrentie-aanbod 
op dit vlak. De burger heeft geen keuze maar financiert wel de administratie, en heeft bijgevolg recht op een op alle vlakken 
behoorlijke dienstverlening. 

Ik wens u, geachte raadsleden, als verkozen vertegenwoordigers van de burger, dan ook veel inspiratie bij het lezen van dit 
verslag.

       Met respect,

       Helena Nachtergaele
       Ombudsvrouw Groep Gent

Voorwoord
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De Gentse Ombudsdienst is het aanspreekpunt voor 
burgers die niet tevreden zijn over het contact met of 
de werking van een stadsdienst. Hierbij ligt de focus 
op ontevredenheid ontstaan door een bepaald contact 
tussen de burger en één of meer administratieve diensten. 
Bij de Ombudsvrouw kan men dus terecht als men een 
klacht wil indienen over een stadsdienst. Vooraleer een 
klacht bij ons ontvankelijk is, moet de burger dit al wel 
hebben aangekaart bij de dienst in kwestie, anders zullen 
wij hem eerst en vooral informeren en doorverwijzen. 
Een bijkomende voorwaarde is dat de klacht gaat over 
een instantie waar wij voor bevoegd zijn, zoals de Lokale 
Politie, IVAGO, sogent, de Fietsambassade of WoninGent. 
Indien we niet bevoegd zijn om de klacht te onderzoeken, 
zoals nutsmaatschappijen als Farys of De Lijn, of als de 
bevoegdheid op Vlaams of federaal niveau ligt, zullen wij de 
burger opnieuw doorverwijzen. 

Heeft de burger al een klacht ingediend bij de dienst 
in kwestie maar kan hij geen genoegdoening nemen 
met het resultaat hiervan of heeft hij niet binnen een 
redelijke termijn reactie hierop gekregen, dan kan men 
bij de Ombudsvrouw terecht. De behandeling van zo’n 
tweedelijnsklachten is onze belangrijkste opdracht. Hierbij 
wordt er eerst naar het verhaal van de klager geluisterd. 
Op basis van zijn verhaal, de reactie van de betrokken 
dienst(en) en eventueel extra aanvullende informatie 
(brief- of mailwisseling, bezoek ter plaatse etc.) gaan 
we na of de klacht gegrond is. Deze evaluatie wordt 
gedaan op basis van verschillende ombudsnormen en 
in volledige onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Blijkt 
dat de klacht gegrond is, dan wordt er bemiddeld met 
de betrokken dienst(en) om tegemoet te komen aan de 

klager. Dit kan een rechtzetting van een fout inhouden, 
een verontschuldiging, het correct uitvoeren van een 
dienstverlening zoals de klager van een duidelijk antwoord 
voorzien of bepaalde werken ondernemen of zelfs de 
algemene werking van een dienst verbeteren. 

Een tweede belangrijke functie van de Ombudsdienst is 
om op basis van signalen die we bemerken, bepaalde 
aanbevelingen te doen naar diensten om hun algemene 
werking te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren nadat 
we bemerken dat er regelmatig klachten binnenkomen 
over dezelfde dienstverlening of als er bijvoorbeeld een 
inefficiënte samenwerking is tussen bepaalde diensten. In 
die zin kunnen ontvankelijke klachten die ongegrond zijn 
bevonden, omdat alle diensten hun procedures juist en op 
een (in de mate van het mogelijke) flexibele manier hebben 
gevolgd, toch aanleiding geven tot een bijsturing van de 
administratie. Hiervoor zijn aanbevelingen belangrijk om dit 

soort klachten in de toekomst te verminderen of zelfs  
te vermijden. 

De Ombudsvrouw heeft dus de bevoegdheid om 
onderzoeken naar de gegrondheid van klachten uit 
te voeren en aanbevelingen te doen. Maar daarnaast 
biedt de Ombudsdienst ook een luisterend oor aan 
misnoegde Gentenaars en spelen we een bemiddelende 
rol. De Ombudsdienst is als zodanig het sluitstuk van 
de algehele klachtenbehandeling van de Stad Gent, 
waarbij Gentinfo het eerste contactpunt is voor de burger.
De Gentse Ombudsdienst voldoet aan alle criteria voor 
ombudswerk: volledig inzagerecht in het kader van het 
onderzoeken van een klacht bij de diensten waarvoor 
we bevoegd zijn; we hebben het recht om aanbevelingen 
te doen, en de Ombudsvrouw brengt jaarlijks verslag uit 
van haar activiteiten door middel van dit verslag aan de 
gemeenteraad.

Deel 1: De opdrachten en werking van de Ombudsdienst

behandeling van tweedelijnsklachten 

Verhaal van 
de klager

Analyse door de
Ombudsdienst

Visie en reactie
van de betrokken
dienst

Conclusie van
het dossier

� Correcte dienstverlening?
� Bewijsstukken?

Gegronde klacht?

� Objectiveren 
 van de klacht

� Bevoegd? � Feedback naar  
 de burger en
 naar de dienst
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Net zoals in 2018 is het totaal aantal keer dat de burger 
een beroep deed op de Ombudsdienst licht gedaald, 
maar is het aandeel van de tweedelijnsklachten verder 
gestegen naar 33%. Dit is een zeer positieve evolutie, die 
inhoudt dat we steeds meer met onze hoofdtaak bezig 
zijn: het onderzoeken van tweedelijnsklachten. Wetende 
dat dit in 2016 slechts één vijfde was van het totaal aantal 
tussenkomsten, was er de voorbije jaren een gestage 
stijging (25% in 2017 en 31% in 2018) tot één derde van alle 
contacten met de burger in 2019. Hier wordt door het hele 
team ook dagelijks aan gewerkt: als wij een melding, een 
vraag om informatie of een eerstelijnsklacht ontvangen, 
verwijzen wij consequent door naar Gentinfo. “Fair-play” 

naar de diensten toe zodat zij bij een eerstelijnsklacht ook 
werkelijk de kans krijgen een klacht eerst te behandelen, 
is een winst voor de organisatie. Elk contact met de burger 
beschouwen we als een kans om de werking van onze 
dienst uit te leggen. 

Deel 2: Overzicht klachten en aanbevelingen 2019

verhouding aantal tussenkomsten en tweedelijnsdossiers
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Uit onderstaand overzicht blijkt dat het totaal aantal 
tussenkomsten licht gedaald is. 

2.1. Totaal aantal tussenkomsten
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Het grootste deel van de burgers contacteert ons per 
e-mail (46%), gevolgd door telefoon (30%), bezoek (22%), 
en een zeer kleine minderheid per brief. De digitale weg is 
zeer laagdrempelig, wat goed is, maar de mogelijkheid tot 
een persoonlijk gesprek is duidelijk zeer belangrijk voor de 
burger. 

De cijfers in dit overzicht geven enkel weer op welke manier 
een burger voor een melding of een klacht initieel contact 
met ons opnam. Voor 346 dossiers was een bezoek de 
aanleiding. Vaak komen mensen verschillende keren terug 
tijdens het onderzoek van hun klacht, want gemiddeld 
krijgen we bijna twee bezoekers per dag (420 bezoekers 
verdeeld over 242 werkdagen geeft 1,74).

Telefoon
30%E-mail 

46%

Bezoek
22%

Brief
2%

contactvormen

Contactname
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2.2. Hoe neemt de burger contact op?



7

Onmiddellijke tussenkomst

De burger komt regelmatig langs met een vraag of een 
probleem waarbij wij niet kunnen helpen. Dat gaat dan 
bijvoorbeeld om vragen naar advies bij problemen met 
de huisbaas, de vakbond, over privéproblemen, of andere 
zaken die niets te maken hebben met stad- of andere 
diensten waarvoor de Ombudsvrouw bevoegd is. Het 
luisterend oor voor frustraties en andere verzuchtingen 
van burgers is een belangrijke rol voor de Ombudsdienst 
als dienstverlening naar de burger. We noemen dit soort 
hulpvragen onmiddellijke tussenkomsten en waar mogelijk 
verwijzen we deze burgers door naar de juiste instanties. 

Informatievraag

We verwijzen door naar Gentinfo, maar als we het antwoord 
op de vraag kennen of het weinig moeite vraagt om het op 
te zoeken helpen we de burger zo snel mogelijk zelf verder.

Valt er iets te doen aan de vrij nieuwe trend van ‘de 
knallende uitlaten’. Blijkbaar vinden een aantal Gentse 
viriele chauffeurs het nodig om met veel uitlaatgeroffel 
door onze straten te knallen. Niet dat ze daarom te snel 
rijden, het gaat er hen blijkbaar om gezien te worden 
door ‘gehoord’ te worden. Ben ik de enige die dit nieuwe 
fenomeen nogal ambetant vind?

We verwijzen verzoeker door naar de Politie.

2.3. Soorten tussenkomsten

In onze straat blijft er ongelooflijk veel hondenpoep 
liggen. Er patrouilleren wel gemeenschapswachten door 
onze buurt, maar omdat ze zo zichtbaar zijn zullen ze 
nooit een hondeneigenaar op heterdaad betrappen. Is 
het mogelijk om in onze straat een hondenpoeptegel te 
leggen?

We sturen deze infovraag door naar Gentinfo.
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Ik ervaar al langer overlast van de hoge bomen van mijn 
buren, die langs een veldwegel staan. Het belemmert 
ook het zicht om van de oprit te rijden. Kunnen deze 
eigenaars verplicht worden om de bomen te snoeien?

De bomen bevinden zich op openbaar domein, 
maar staan langs buurtwegen en langs buurtwegen 
is het plantrecht eigendom van de aanpalende 
eigenaar. Vandaar dat de bomen in het verleden altijd 
onderhouden werden door de aangelande eigenaar. 
Sinds 1 september 2019 is echter het nieuwe Decreet 
Gemeentewegen van toepassing. Alle gemeentelijke 
wegen en buurtwegen worden sindsdien geacht 
een gemeenteweg te zijn. Er bestaat nogal wat 
onduidelijkheid, ook bij de Groendienst, over wat nu 
met het plantrecht langs buurtwegen gebeurt. Eén 
van de medewerksters van de Ombudsdienst had net 
een opleiding gevolgd over dit nieuwe decreet, en 
merkt op dat dit een hiaat is in het nieuwe decreet. 
We raadplegen de Juridische Dienst, die besluit dat 
het plantrecht niet meer is opgenomen in het nieuwe 
decreet gemeentewegen. Dit betekent dus dat het 
eigendomsrecht van de aangeplante bomen (op basis 
van het plantrecht) door de nieuwe regelgeving niet 
wijzigt. De Juridische Dienst adviseert dat vanuit de stad 
overeenkomsten worden gesloten met de eigenaars van 
deze bomen.

Doorverwijzing

Indien de burger bij ons langskomt voor een dienst 
of organisatie die volledig buiten onze bevoegdheid 
valt, verwijzen we deze burger door. Afhankelijk van 
de weerbaarheid van de burger in kwestie doen we 
dit zelf, of wijzen we de weg. Vaak gaat dit om een 
andere Ombudsdienst (bijvoorbeeld naar de Vlaamse 
Ombudsman), maar net zo goed naar Farys, Fluvius, of de 
Ombudsdienst voor Verzekeringen. 

Enige tijd geleden werden enkele pontons van 
het jaagpad langs de Leie, achter de panden van 
Oudburg, weggehaald ter restauratie. Om enkele kleine 
werkzaamheden aan onze achtergevel te kunnen 
uitvoeren, hadden wij graag geweten wanneer wij deze 
pontons opnieuw mogen verwachten. Op onze mails van 
10 en 20 april kregen we geen antwoord. 

De herhaalde vragen werden gesteld aan De Vlaamse 
Waterweg. We sturen de klacht door naar de Vlaamse 
Ombudsman.

Ik heb sinds 14 juni 2019 overlevingspensioen 
aangevraagd met ingang vanaf 1 augustus 2019. Tot 
op heden heb ik nog géén betaling ontvangen. Ik heb 
al verschillende malen contact opgenomen met de 
pensioendienst in Brussel en Gent. Ik krijg steeds een 
andere uitleg. Vorige week heb ik gevraagd of ik toch al 
géén voorschot kan krijgen want ik snap dat alles moet 
onderzocht worden maar mijn rekeningen blijven ook 
lopen.

We verwijzen betrokkene door naar de Ombudsman 
Pensioenen. Niet veel later worden we geïnformeerd dat 
het probleem opgelost is.
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Melding

Een melding is een neutrale uiting van een burger over een 
situatie, gebrek of tekortkoming, zonder dat hij ontevreden 
is over de dienstverlening, waarbij de tussenkomst van 
een stadsdienst of een dienst aangeboden door derden 
mogelijk noodzakelijk is.

Dit om u te melden dat er een winkelkar gedumpt is in 
de Leie ter hoogte van onze residentie Van Hembyse. 
Steekt nog half boven water. 

We sturen deze melding door naar Gentinfo om de juiste 
dienst hiervoor te contacteren.

Ik woon in de feestenzone en heb daar een garagebox. 
Als ik naar mijn garage moet, moet ik de afsluiting aan de 
Reep passeren. Vorig jaar liet men mij daar doorrijden. 
Eerst gewoon door te zeggen waar ik woon, de dagen 
daarna moest ik mijn naam en adres noteren. Geen 
probleem mee, ik begrijp dat men moet controleren. 
Omdat ik vreesde dat het dit jaar misschien niet meer 
zou lukken, stelde ik formeel de vraag. Blijkbaar mag ik 
slechts tot 13u binnenrijden in de zone. Toeristen mogen 
dat, via dezelfde weg, tot 19u. Bij het Mobiliteitsbedrijf 
was men vriendelijk en toonde men begrip. Ze namen 
ook contact op met de Politie, maar zij zijn resoluut: er 
worden geen aanpassingen gedaan. Als bewoner mag ik 
na 13u niet meer voorbij de afsluiting rijden. De logica 
ontgaat mij hier toch: een toerist mag het wel, maar een 
bewoner niet? Het zal wel te laat zijn om er voor deze 
Feesten iets aan te doen. Maar het zou goed zijn als hier 
voor volgend jaar een oplossing kan komen. Ik wil niet 
het onmogelijke of onredelijke, ik wil enkel dezelfde 
mogelijkheden krijgen die wel geboden worden aan 
toeristen.

Het Mobiliteitsbedrijf laat weten dat ze de opmerkingen 
van verzoeker meenemen naar de werkgroep van 
de Gentse Feesten en dit zullen aftoetsen met de 
Politie. 

Bedanking

Het gebeurt niet vaak, maar af en toe laat een burger 
weten dat hij dankbaar is om een dienstverlening door een 
stadsdienst.

Deze keer gaat het niet over een klacht maar hoe 
tevreden ik ben over een perfecte dienstverlening 
van Loket Overlijdens. Ik had telefonisch gevraagd of 
ik de urne van mijn vader mocht laten opgraven en 
meenemen naar huis, zodat, na mijn overlijden, mijn as 
samen met de zijne zou kunnen uitgestrooid worden. De 
dame aan de lijn kon mij er niet onmiddellijk antwoord 
op geven maar zou informeren bij het diensthoofd en mij 
terug bellen én inderdaad, amper 5 minuten later belde 
ze terug met de mogelijke oplossing én die dame was 
supervriendelijk! Dat verdient een bloemetje …

We sturen deze melding door naar de Dienst 
Burgerzaken.
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Signaal

Het komt regelmatig voor dat burgers bij de Ombudsdienst 
een klacht uiten over het beleid van de Stad Gent. In dat 
geval geven we dit signaal door aan de burgemeester of 
aan de bevoegde schepen.

Verzoeker klaagt de ontoegankelijkheid aan van de 
stad of stadsdiensten. Verzoeker rijdt in een rolstoel, 
en kan zich zelfstandig verplaatsen met behulp van 
een elektrische rolstoelfiets. Hij geeft een opsomming 
van hindernissen en moeilijkheden: Geen enkele 
van de shuttlebussen in Gent is toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers, hetzelfde geldt voor wat die 
wandelbusjes betreft. Bij werven worden heel regelmatig 
gehandicaptenplaatsen ingenomen om bijvoorbeeld 
een hoop materiaal op te leggen: kan hier wat meer 
aandacht aan worden besteed? Parkeerplaatsen voor 
andersvaliden zijn vaak niet breed genoeg. Om in en uit 
de auto en rolstoel te geraken moet de rolstoel op gelijke 
hoogte als de wagen kunnen staan en dit kan vaak niet: 
de rand van het voetpad is te hoog, de weg ligt niet gelijk 
genoeg, of er is niet genoeg ruimte. Voetpaden liggen 
te slecht of zijn niet toegankelijk door onvoldoende 
verlaagde stoepranden, ze staan te vol met geparkeerde 
fietsen. Sommige straten zijn volledig voorbehouden voor 
bewoners parkeren. Daar mag hij dus niet parkeren, maar 
dan wordt de afstand tot de bestemming te groot. In het 
algemeen: de toegankelijkheid van Gent verslecht in de 
plaats van te verbeteren.

De Ombudsvrouw stuurde dit door als een signaal naar 
de bevoegde schepenen.  

Eerstelijnsklacht

Wanneer een burger bij de Ombudsvrouw zijn 
ontevredenheid uit over een niet correcte uitvoering van 
de dienstverlening van de stad, of bijvoorbeeld over een 
onbehoorlijke reactie of antwoord van een medewerker, 
zonder eerst contact op te nemen met de betrokken dienst, 
spreken we van een eerstelijnsklacht.

Op dat moment verwijzen we de burger door naar de juiste 
dienst, omdat elke dienst eerst de kans moet krijgen om 
een geschil of probleem met de burger zelf op te lossen. 
In de praktijk sturen we de klacht vaak zelf door naar de 
betrokken dienst, om de drempel voor de burger zo laag 
mogelijk te houden. Een klacht indienen is immers al een 
grote stap voor de meesten en het zou jammer zijn als er 
feedback wordt mislopen.

Ik ben een buurmeisje van een dame van 91 jaar. Zij heeft 
enorm last van waterschade van de bovenbuur. Hij heeft 
iets uitgestoken met zijn verwarming en mijn buurvrouw 
heeft letterlijk stromend water door haar plafond! 
Verwarming werkt ook niet meer volgens ons. Wij vinden 
dit niet meer normaal!

Er werd op 16 januari melding gedaan bij WoninGent 
en daags nadien werd dit naar ons doorgestuurd. Er 
kwam al iemand langs van WoninGent om het probleem 
in te schatten en zij moeten eerst de tijd krijgen om 
het nodige te doen. Indien nodig kan verzoekster terug 
contact opnemen.

Wij willen hierbij formeel klacht indienen over de 
stadsbibliotheek De Krook. Vandaag wilde onze zoon een 
boek ontlenen maar dat bleek niet te kunnen zonder 
betaling van een nog uitstaande boete. Onze zoon wist 
niet zo goed waar hij het had, zeker niet wanneer de 
bediende aangaf dat dit ongeoorloofd was en dat we 
hiervoor vandaag een deurwaarder aan de deur zouden 
krijgen. Blijkbaar zou het gaan om iets van in het jaar 
2008? Hij was toen 5 jaar. Mogelijks hebben we toen een 
ontlening gedaan, doch zijn we er ons niet van bewust 
dat wij iets niet zouden hebben teruggebracht. Omdat hij 
het boek nu echt nodig had voor school én nogal onder 
de indruk was, heeft hij dan maar de boete van 9,60 euro 
betaald. Wij kunnen hiermee geenszins akkoord gaan! 
Een minderjarige kan hiervoor niet verantwoordelijk 
gesteld worden. Indien deze boete werkelijk dateert 
van 2008 zijn wij van mening dat dit volgens het 
consumentenrecht al lang verjaard is. Mogen wij uiterlijk 
binnen de 14 dagen een reactie verwachten? 

We sturen deze eerstelijnsklacht door naar De Krook.
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Tweedelijnsklacht

Wanneer een burger contact opneemt nadat hij eerder een 
klacht heeft geformuleerd bij een administratie, en waarbij 
hij geen of niet binnen een redelijke termijn antwoord 
krijgt, of waarbij hij geen voldoening neemt met het 
gekregen antwoord, spreken we van een tweedelijnsklacht. 

Tweedelijnsklachten zijn de kernactiviteit van de 
Ombudsdienst. Het zijn dan ook deze klachten waar we 
in dit jaarverslag dieper op ingaan en toetsen aan de 
ombudscriteria.

Een burger beseft vaak ook niet dat dankzij een klacht 
ook andere burgers mee hiervan de positieve gevolgen 
ondervinden. Meestal is dit voor gelijkaardige gevallen in de 
toekomst, maar soms ook op het moment zelf:

IVA Mobiliteitsbedrijf
Interne klachtenbehandeling
Ongegrond

Verzoeker ondernam verschillende pogingen om een 
parkeerticket te kopen op de Elyzeese Velden met 
verschillende bankkaarten, maar dat liep telkens mis. 
Omdat ook de andere automaat niet werkte, legde hij net 
als andere chauffeurs zijn parkeerschijf. Bij zijn terugkeer 
vond hij een retributie van 30 euro. Ook bij alle andere 
wagens zat een retributie onder de ruitenwisser. Omdat 
hij niet onmiddellijk telefonisch kan worden geholpen 
door het Mobiliteitsbedrijf, dient hij klacht in bij de 
Ombudsdienst.

Daags na het indienen van het bezwaar via het 
webformulier krijgt verzoeker de melding dat het 
Mobiliteitsbedrijf had gemerkt dat de parkeerautomaat 
een storing vertoonde en de retributie wordt 
geannuleerd. Omdat we het weinig correct vinden 
dat alleen van wie klaagt de retributie zou worden 
geannuleerd, schrapt het Mobiliteitsbedrijf op ons 
verzoek vervolgens ook de retributies van de andere 
parkeerders in diezelfde straat. De Ombudsdienst kwam 
dus enkel tussen om de gelijkheid te bewaren tussen 
alle betrokken burgers, aangezien het Mobiliteitsbedrijf 
los van ons de retributie reeds had ingetrokken.
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In 62% van de onderzochte klachten bleek dat de klacht 
van de burger onterecht was en de dienstverlening correct 
was verlopen. In iets meer dan een derde van alle gevallen 
bleek de klacht van de burger geheel of gedeeltelijk terecht, 
waarbij in bijna één vijfde van de keren de fout van de 
administratie werd rechtgezet of hersteld waar mogelijk. 
Dat we in 3% van de gevallen het label “geen oordeel” 
moeten geven ligt meestal aan het feit dat het om “woord 
tegen woord” gaat, en de waarheid niet meer valt te 
achterhalen. 

In 2019 ontving de Ombudsdienst 513 tweedelijnsklachten. 
Hiervan werden er 475 effectief ten gronde onderzocht. 
In 3% van de gevallen komt de Ombudsvrouw niet tussen 
omdat de burger na het indienen van zijn klacht niet meer 
antwoordt op verdere vragen om informatie. Soms is een 
klacht ook “zonder voorwerp” omdat ze werd opgelost nog 
voor wij contact konden opnemen met de dienst. Wanneer 
er een juridische procedure opgestart wordt, schort de 
Ombudsvrouw meteen haar onderzoek op. In sommige 
gevallen is de Ombudsvrouw niet bevoegd, bijvoorbeeld bij 
HR-gerelateerde klachten van het eigen personeel. 

Ongegrond
62%

Gedeeltelijk
gegrond

6%

Geen oordeel
3%

Gegrond
10%

Gegrond maar
gecorrigeerd

19%

kwalificatie van de afgesloten tweedelijnsklachten

Tweedelijnsklachten

Geen tussenkomst 14 2,7%

Nog in onderzoek 14 2,7%

Onderzoek ten gronde 475 92,6%

Onontvankelijk 4 0,8%

Opschorting 6 1,2%

Totaal 513

2.4. Beoordeling van de ontvankelijke klachten of tweedelijnsklachten
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aantal gegronde klachten per dienst (top tien)
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Wanneer we dieper inzoomen op de klachten, zien we 
dat net als de voorgaande jaren mobiliteit voor het 
hoogste aantal klachten zorgt, gevolgd door klachten over 
WoninGent en IVAGO. Over de Groendienst kregen we een 
derde meer klachten dan in 2018: van 15 naar 23, waarvan 
er in 2019 iets meer dan de helft gegrond was. De Dienst 
Wegen, Bruggen en Waterlopen staat dan wel op de vierde 
plaats, ze zakten wel in aantal klachten: van 33 in 2018 naar 
25, waarvan er 9 gegrond waren.

tweedlijnsklachten per dienst
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2.5. Overzicht klachten per dienst
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Mobiliteit krijgt veel klachten, vaak 
ongegrond

Het Mobiliteitsbedrijf spant nog steeds de kroon van het 
aantal gegenereerde klachten in 2019. Het aandeel van 
de klachten dat terecht was, daalde echter naar 20% ten 
opzichte van één derde in 2018. Van alle klachten over deze 
dienst is 80% ongegrond. 

Steeds terugkerende klachten zijn deze over 
parkeerretributies, het niet juist aan- of afmelden van 
bewonersvergunningen bij een vervangwagen, discussies 
over laden en lossen. Het valt op dat retributies die het 
gevolg zijn van het niet volledig afwerken van de online 
aanmeldprocedure steeds terugkeren. Het Mobiliteitsbedrijf 
is van mening dat dit voldoende duidelijk is, maar de 
Ombudsvrouw is het hier niet mee eens. Het maandelijks 
overleg tussen de Ombudsvrouw en het Mobiliteitsbedrijf 
blijft noodzakelijk.

Wat sterk is afgenomen in 2019 tegenover het jaar voordien, 
zijn de klachten over het al dan niet krijgen van een 
herinnering over het hernieuwen van de vergunningen 
voor het autovrij gebied: deze problemen werden duidelijk 
aangepakt. 

WoninGent

Dat WoninGent een verouderd patrimonium heeft, blijkt ook 
uit de klachten die de Ombudsdienst ontvangt. Hier was 
55% van de klachten terecht, wat een daling is ten opzichte 
van 2018 toen 62% van de klachten gegrond was. In 
absolute cijfers is het aantal klachten echter licht gestegen.

In 2019 kregen we van de huurders van WoninGent vooral 
klachten over aanslepende herstellingen en de moeilijke 

communicatie daarrond, en een gestegen aantal klachten 
over betwiste aanrekeningen. Dit werd nog versterkt 
doordat WoninGent de achterstand in de afrekeningen van 
de verwarming (de ISTA-meters) en de waterfactuur heeft 
ingehaald. Hierdoor kregen de huurders op zes maanden 
tijd de afrekeningen van 2016, 2017 en 2018. Voor sommigen 
bleek dit een drama, omdat het voorschot ontoereikend 
bleek en enkelen meer dan 2.000 euro moeten opleggen. 
Voor kansarme groepen is het al moeilijk om een 
afrekening van één jaar financieel te kunnen behappen. Als 
je na 2015 geen afrekening meer hebt gehad is het moeilijk 
om je verbruik op te volgen en indien nodig bij te sturen of 
het voorschot te verhogen. 

In de loop van 2019 heeft de Ombudsvrouw regelmatig 
overleg gehad met de nieuwe voorzitter van de raad 
van bestuur van WoninGent, in overleg met de Vlaamse 
Ombudsman, om tot een betere samenwerking te komen. 
Hoewel dit zeker zijn nut heeft, zijn we nog niet tot een 
gezamenlijk protocol gekomen. De Vlaamse Ombudsman is 
wettelijk gezien de enige die bevoegd is om klachten over 
sociale huisvesting te onderzoeken. Sinds 2016 geldt echter 
de mondelinge afspraak dat de Gentse Ombudsdienst een 
klacht over WoninGent mag onderzoeken als de burger 
verkiest om rechtstreeks naar ons toe te komen.

IVAGO

Bij IVAGO stellen we een sterke daling vast van het aantal 
terechte klachten: van 76% in 2018 naar 57% het afgelopen 
jaar, wat neerkomt op 21 burgers die een gegronde klacht 
hadden over deze intercommunale. Gelet op het grote 
aantal dagelijkse interacties op het terrein is dit een mooie 
daling.

De 37 tweedelijnsklachten over IVAGO die we onderzocht 
hebben, gingen meestal over een fout gelopen ophaling 
van de gele huisvuilzak en de gft-container. Vooral dat 
laatste zorgt voor wrevel. Voor stakingen hebben de meeste 
Gentenaars begrip, maar ook te volle afvalkorven, niet snel 
genoeg opgehaalde sluikstorten, foute aanrekeningen en 
ontbrekende veegacties zorgen voor klachten.

Minder klachten

Het valt op dat Dienst Burgerzaken, die toch zeer veel 
interacties heeft met de burger, in 2019 minder dan de helft 
van het aantal klachten genereerde dan het jaar voordien: 
van 34 tweedelijnsklachten in 2018 naar 16 in 2019, waarvan 
slechts één vierde gegrond was (in 2018 was dat nog 44%). 
De dienst heeft het afgelopen jaar sterk ingezet op het 
verbeteren van de communicatie en heeft het taalgebruik 
in zowel formulieren, brieven als standaard e-mails 
vereenvoudigd en verbeterd. Dat de dienst sinds oktober 
2019 ook inzet op een interne vorming rond dienstverlening, 
heeft wellicht mee deze daling veroorzaakt.
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De helikopterblik van de Ombudsdienst
Problemen die er aanleiding toe geven dat burgers klacht indienen, beperken zich vaak niet tot één enkele stadsdienst, maar 
leggen soms bloot dat diensten ongewild naast elkaar werken. Soms krijgen wij klachten binnen die aanleiding geven tot overleg 
tussen verschillende diensten met vrij grote bijsturingen tot gevolg, waar veel meer burgers voordeel bij hebben dan enkel die 
ene klager. Ook de diensten winnen hierbij, zoals in bijgaand voorbeeld:

Dienst Stedenbouw en Dienst Belastingen
Overeenstemming met de regelgeving
Geen oordeel
Verzoeker wil het perceel bouwgrond naast zijn eigendom verkopen. Als zijn notaris de nodige stukken opvraagt bij Dienst 
Stedenbouw, blijkt dat deze dienst geen zekerheid kan geven of dat stuk grond wel mag bebouwd worden. Verzoeker vindt 
dat vreemd, want hij betaalt al jaren belasting op onbebouwde bouwgrond voor dat perceel. Bovenal wil hij duidelijkheid of 
hij nu een bouwgrond bezit of niet.

In april 2019 was er een overleg tussen de Ombudsdienst, Dienst Stedenbouw en Dienst Belastingen. Daar bleek dat het 
Ruimtelijk Structuurplan, ook bekend als de nota Ruimte voor Gent, in 2017 van kracht werd. Hierin wordt de voorkeur 
gegeven om niet alle bebouwbare percelen effectief te laten bebouwen. Dit heeft uiteraard invloed, en naar aanleiding van 
deze specifieke klacht werd onderzocht welke percelen die, als gevolg van deze nota, in een gelijkaardige geval verkeren. 
Dat bleken een 8-tal percelen te zijn over heel Gent. Het zijn stukken die voornamelijk begroend zijn, waarvan als gevolg 
van deze klacht werd onderzocht of de belasting op onbebouwde bouwgrond, die eigenlijk bedoeld is om bebouwing aan 
te moedigen, kon geschrapt worden. Op 18 december 2019 werd een nieuw reglement goedgekeurd om voor deze percelen 
geen belasting op onbebouwde bouwgrond meer te heffen. Dit geeft ook een grotere rechtszekerheid aan de eigenaars van 
de percelen. Omdat dit een beleidsbeslissing betreft, kan de Ombudsdienst hierin geen oordeel vellen.
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2.6. Overzicht klachten per 
onderzocht ombudscriterium
 
We hebben er opnieuw voor gekozen om te vertrekken 
vanuit het standpunt van de burger. Hoe heeft de burger de 
dienstverlening van de verschillende diensten ervaren? Op 
welk vlak moet de administratie haar dienstverlening het 
meest bijschaven? 

De beste manier om dit te doen is nagaan hoe goed 
de “normen van behoorlijk bestuur” ook gekend als 
ombudsnormen of ombudscriteria werden nageleefd. De 
ombudsnormen zijn in feite kwaliteitsnormen waaraan een 
behoorlijk werkende lokale overheid moet voldoen.

We geven in dit hoofdstuk een overzicht van de tien 
ombudscriteria die het vaakst werden afgetoetst bij 
het beoordelen van een klacht, en hoeveel keer deze 
daadwerkelijk werden geschonden. U zal bij de voorbeelden 
merken dat er vaak meerdere ombudscriteria worden 
gebruikt om een klacht te evalueren. Voor een volledige lijst 
van alle ombudsnormen verwijzen we naar de bijlagen bij 
dit verslag.

Het ombudscriterium dat het meest onderzocht werd 
is ‘Zorgvuldigheid’, gevolgd door de ombudscriteria 
‘Overeenstemming met de regelgeving’ , ‘Redelijke 
behandelingstermijn’ en ‘Adequate communicatie’. 

Wanneer we ook rekening houden met het aantal keren dat 
de geuite klacht gegrond was, of deels gegrond of gegrond 
maar gecorrigeerd, dan zien we dat het ombudscriterium 
‘Redelijke behandelingstermijn’ de kroon spant. 

top 10 van onderzochte ombudscriteria
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Aantal x onderzocht Aantal x gegrond maar gecorrigeerd en gedeeltelijk gegrond

Ombudscriteria Aantal keer onderzocht % Aantal keer gegrond

Redelijke behandelingstermijn 97 63,92%

Interne klachtenbehandeling 46 50,00%

Consequent gedrag 14 50,00%

Adequate communicatie 80 47,50%

Zorgvuldigheid 133 35,34%

Actieve dienstverlening 49 32,65%

Actieve/passieve informatieverstrekking 18 27,78%

Motiveringsplicht 28 17,86%

Billijkheid 55 7,27%

Overeenstemming met de regelgeving 106 6,60%
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Zorgvuldigheid

Dit is het meest algemene beginsel. Het slaat zowel op 
het eigen handelen van de overheid, dat plichtsbewust 
en nauwgezet moet zijn bij de voorbereiding en in het 
nemen van een besluit, als op de interactie met de burger. 
Daar moet de overheid vriendelijk en zorgzaam zijn. Elke 
overheidsdienst dient nauwkeurig te werken, de dossiers 
deskundig op te volgen, oplossingsgericht te reageren en 
fouten tijdig te herstellen. Ook bij de uitbesteding van 
taken aan derden is de dienst verantwoordelijk voor de 
kwaliteitscontrole. 

Mobiliteitsbedrijf
Zorgvuldigheid en overeenstemming met de regelgeving 
Gegrond maar gecorrigeerd

Verzoeker kreeg een parkeerboete bij het parkeren in de 
Brusselsesteenweg. Verzoeker had, zoals hij al jaren deed, 
een ticket gekocht voor 24 uur. Het Mobiliteitsbedrijf 
reageerde dat daar maximaal gedurende 3 uur mag 
worden geparkeerd. Nochtans geven alle automaten 
in deze straat de mogelijkheid een parkeerticket te 
verkrijgen voor 24 uur parkeren. Verzoeker vond dit zeer 
misleidend. 

Het Mobiliteitsbedrijf geeft toe dat de signalisatie over 
de parkeerduur aan de Brusselsesteenweg onvoldoende 
duidelijk is. Ook de parkeerautomaat zou in principe 
enkel parkeertickets voor maximum 3 uur mogen 
afleveren. Het Mobiliteitsbedrijf gaat daarom akkoord om 
de retributie te annuleren.

IVAGO
Zorgvuldigheid
Gegrond maar gecorrigeerd

Verzoeker kreeg een afspraak van IVAGO voor de ophaling 
van het grofvuil op 22 oktober 2019, maar er kwam echter 
niemand opdagen. Verzoeker contacteert IVAGO, die zegt 
dat er die dag te veel ophalingen voorzien waren, maar 
dat ze de volgende dag zouden langskomen. Omdat er 
opnieuw niemand langs kwam, belde verzoeker opnieuw 
naar IVAGO. Toen zou er als reden opgegeven geweest 
zijn dat er op woensdag geen ophalingen gedaan worden. 
Op 24 oktober 2019 kwam er nog steeds niemand langs, 
waarop verzoeker klacht indiende.

We contacteren IVAGO. Door een interne fout stond deze 
ophaling niet op de lijst van de ploegen. Op 25 oktober 
2019 werd alles opgehaald.

WoninGent
Zorgvuldigheid
Ongegrond

Een huurster van WoninGent kreeg bericht dat ze een 
maand huur te weinig betaald zou hebben. Mevrouw 
was gedurende een periode in schuldbemiddeling en 
haar advocaat deed de betalingen altijd al het eind van 
de maand voor de maand die moest komen. Toen de 
huurster de betalingen weer zelf deed, bleef ze dit ritme 
aanhouden. Omdat ze nu later betaald wordt, stort ze de 
huur pas in het begin van de maand. Volgens WoninGent 
zit mevrouw nu een maand achter met de huur. Haar 
advocaat zegt echter dat er geen huurachterstand is. 
Mevrouw heeft daarover drie verschillende medewerkers 
van WoninGent aan de lijn gehad, maar ze geloven haar 
niet. 

Bij nazicht van de betaaloverzichten van WoninGent 
bleek het te kloppen dat er al sinds oktober 2016 een 
huurachterstand was. Doordat daarna de huur telkens te 
vroeg betaald werd, viel dit nooit op bij WoninGent. Pas 
toen mevrouw haar huur gewoon op tijd betaalde, viel 
de achterstand op. In oktober 2016 werden de betalingen 
gedaan door de schuldbemiddelaar van verzoekster. Deze 
advocaat beging een vergissing door de betaling van 
kosten te aanzien als een betaling van huur. Verzoekster 
had dus gelijk dat zij correct had betaald, maar de 
vergissing lag bij haar schuldbemiddelaar en niet bij 
WoninGent.
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Dienst Belastingen
zorgvuldigheid 
Gegrond maar gecorrigeerd

Een burger kreeg voor een woning in zijn bezit twee 
brieven met betrekking tot belasting op tweede verblijven 
aanslagjaar 2017. Hij diende verweer in, omdat het 
gebouw verhuurd was en er iemand was gedomicilieerd. 
Op 17 januari 2019 werd dit verweerschrift niet aanvaard 
omdat het huurcontract dat aan het verweerschrift was 
toegevoegd niet geldig zou geweest zijn op het moment 
van het aanslagjaar. Nochtans was de huurder daar 
gedomicilieerd van december 2014 tot en met 17 januari 
2018. Er was dus wel degelijk iemand gedomicilieerd in 
2017. Kan dit nog rechtgezet worden?

De woning van verzoeker bestaat uit een handelspand 
op het gelijkvloers en een appartement er boven. Het 
aanslagbiljet is niet voor de winkel maar alleen voor het 
appartement. De dienst laat weten dat er inderdaad een 
vergissing is gebeurd met het nazicht van de domicilie 
van de huurder, en zet de fout recht. Verzoeker moet de 
belasting dus niet betalen.

Overeenstemming met de regelgeving

De overheid moet handelen in overeenstemming met 
de normen en verplichtingen zoals deze door een 
wettelijke regeling op alle niveaus werden vastgelegd. Het 
overheidshandelen moet in overeenstemming zijn met de 
rechtsregels. Wat onwettig is, is onbehoorlijk.

Bij het onderzoek van de tweedelijnsklachten werd dit 
ombudscriterium 106 keer onderzocht, wat het op één 
na hoogste aantal was. Wat echter opvallend is, is dat dit 
criterium slechts 6,6% van de keren geschonden werd. Dit 
wijst erop dat de burger vaak onterecht van mening is dat 
de regelgeving door de diensten werd geschonden. 

Mobiliteitsbedrijf
Overeenstemming met de regelgeving 
Ongegrond 

Verzoekster verzocht het Mobiliteitsbedrijf of het 
mogelijk was om gedurende één maand (omwille van 
een verhuis binnen de stad) een bewonersvergunning 
te krijgen voor beide adressen. Ze was verbaasd toen dit 
werd geweigerd, en vraagt zich af op basis waarvan het 
Mobiliteitsbedrijf dit niet wil toestaan. 

Het Mobiliteitsbedrijf is bij het uitreiken van de 
bewonersvergunningen gebonden aan de bepalingen 
die gesteld worden in het Ministerieel Besluit (MB) van 9 
januari 2007 inzake de gemeentelijke parkeerkaart. Dit MB 
stelt o.a. dat de bewonersvergunning enkel kan uitgereikt 
worden aan personen die hun hoofdverblijfplaats of 
domicilie hebben in de gemeente, zone of straat die 
vermeld is op de bewonersvergunning. 

Men kan dus in principe enkel een bewonersvergunning 
bekomen voor het adres waar men officieel 
gedomicilieerd is en men kan niet officieel 
gedomicilieerd zijn op twee adressen. In Gent kan men 
ook een tijdelijke bewonersvergunning krijgen maar 
dan moet men wel al de aangifte van domiciliewijziging 
doorgegeven hebben aan de Dienst Burgerzaken en dan 
wordt automatisch de bewonersvergunning van het oude 
adres geschrapt. Men kan dus niet, ook al is het tijdelijk, 
twee bewonersvergunningen krijgen voor twee adressen.
Zolang men de adreswijziging niet heeft doorgegeven aan 
Dienst Burgerzaken en een tijdelijke bewonersvergunning 
heeft aangevraagd voor het nieuw adres, dient men 
te voldoen aan de betaalplicht, als men daar wenst te 
parkeren.
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Juridische Dienst
Overeenstemming met de regelgeving en zorgvuldigheid
Ongegrond

Een burger voert al enkele maanden een discussie met 
de Gentse administratie over de kostprijs van het takelen 
van zijn voertuig. Hij veronderstelt dat de kosten voor 
administratieve afhandeling van het takelen gedekt 
worden door de GAS-boete, en vraagt zich dan ook af 
waarom deze kostprijs vervijfvoudigd wordt. Staat de 
burger hier helemaal machteloos? Is dit voor herziening 
vatbaar? 

Bij een takeling worden er twee bedragen aangerekend: 
een GAS-boete van 58 euro omdat men verkeerd 
geparkeerd stond, en een belasting op het takelen die 
momenteel 264 euro bedraagt. Dit reglement werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad en wordt bij elke 
takeling rechtlijnig toegepast. We sturen verzoeker 
het belastingreglement door met de manier hoe hij 
bezwaar kan indienen. Aangezien het hier om een 
beleidsbeslissing gaat, kan de Ombudsdienst niet ten 
gronde tussenkomen.

 

IVAGO
Overeenstemming met de regelgeving
Gegrond maar gecorrigeerd

Bij de afrekening van IVAGO koos de verzoekster voor 
domiciliëring, waardoor zij recht heeft op een korting van 
1%. Zij stelde op haar afrekening echter vast dat eerst de 
BTW berekend wordt voordat de 1% korting in rekening 
wordt gebracht. Dit kan toch niet? 

Door een software update werden bepaalde 
betalingscondities onbewust gewijzigd waardoor de 
1% korting pas berekend werd na de berekening van 
de BTW. Dankzij deze klacht werd dit rechtgezet zodat 
de volgende facturaties correct zullen verlopen. De 240 
andere burgers die per ongeluk te veel betaalden, zullen 
het verschil dat teveel werd geïnd teruggestort krijgen.

Redelijke behandelingstermijn

Elk dossier wordt binnen de opgelegde, wettelijke voorziene 
termijnen behandeld of anders binnen een redelijke 
termijn. De redelijke termijn wordt voor elk concreet geval 
beoordeeld in functie van het spoedeisende karakter 
van de vraag, van haar complexiteit en van de mogelijke 
negatieve gevolgen die een laattijdig antwoord kan hebben 
voor de burger. 

Het valt op dat dit criterium bij een aantal diensten 
veelvuldig wordt geschonden. De Groendienst, maar ook 
Dienst Stedenbouw maken melding van een achterstand 
door personeelstekorten. 

Groendienst
Redelijke behandelingstermijn
Gegrond maar gecorrigeerd

Verzoeker heeft sinds enkele weken last van ratten in 
de voortuin, niet enkel hij maar ook de overburen. Hij 
contacteerde de week voordien de Groendienst, die 
pas ten vroegste midden december 2019 kon komen. 
De situatie is voor verzoeker echter onhoudbaar, omdat 
de ratten reeds graven onder het voetpad tot op de 
aangelegde parkjes van de Stad Gent. Hij vreest voor zijn 
veiligheid, die van zijn katten en de funderingen/kabels/
leidingen van zijn woonst. In november 2019 dient hij 
klacht in bij de Ombudsdienst.

Ten gevolge van een verminderde personeels-
aanwezigheid duurde het opstarten van een bestrijdings-
opdracht hier iets langer dan gewoonlijk. Om tegemoet 
te komen aan de klacht van verzoeker schuift het Eco-
Werkhuis de uitvoering van deze taak naar voor.
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Dienst Stedenbouw
Redelijke behandelingstermijn
Gegrond maar gecorrigeerd

Ik ben architect en ondervind al maanden problemen 
met Stedenbouw. Je krijgt geen deskundige meer aan 
de telefoon. Als je belt kom je nooit verder dan de 
frontoffice, maar die mensen kunnen niet verder helpen. 
Als ik mail ontvang ik enkel een ontvangstmelding. In 
sommige dossiers wacht ik al maanden op een antwoord. 
Ik verlies hierdoor klanten: zij geloven gewoonweg niet 
dat hun dossier maanden stil ligt omdat Stedenbouw zijn 
werk niet doet. Ik ben radeloos.

De Dienst Stedenbouw beaamt dat wachttijden voor 
antwoord nu langer zijn dan gebruikelijk. Door een 
tijdelijk lagere personeelsbezetting is een achterstand 
ontstaan bij de behandeling van mails en kunnen ze de 
vooropgestelde 2 weken adviestijd voor meer complexe 
vragen momenteel niet halen. Ook geven ze voorrang 
aan de formele vergunningsaanvragen, zodat die alvast 
binnen de vooropgestelde - dwingende - termijn beslist 
kunnen worden. Voor een aantal vragen van deze 
verzoeker had Stedenbouw bijkomend advies nodig 
van een andere stadsdienst, hetgeen ook bijkomende 
tijd neemt. Ondertussen zijn alle vragen van verzoeker 
beantwoord. 

WoninGent
Redelijke behandelingstermijn interne 
klachtenbehandeling
Gedeeltelijk gegrond

De verzoeker betwist de afrekening van de huurwaarborg. 
Er wordt immers een bedrag van 68,26 euro aangerekend 
voor openstaande schuld reparaties. Verzoeker heeft 
echter bezwaar ingediend, maar kreeg nooit antwoord 
op zijn e-mail hierover, noch op zijn herinnering. Daarom 
heeft hij de factuur voor de herstelling nooit betaald. Het 
kan toch niet dat men dit nu zomaar aanrekent op de 
eindfactuur?

WoninGent erkent dat de huurder geen antwoord 
kreeg op zijn betwisting van de factuur. Er werden 
geen herstellingskosten aangerekend, maar enkel een 
verplaatsingskost van 68,26 euro. We kunnen niet meer 
achterhalen wat er precies gebeurd is aangezien er 
tussen huurder en technieker enkel mondeling contact 
was, intussen al een jaar geleden. WoninGent heeft 
geen antwoord gestuurd op de betwisting en de huurder 
kreeg ook geen enkele herinnering aan de openstaande 
factuur. Pas bij de verhuis werd het factuurbedrag plots 
afgetrokken van de terug te betalen huurwaarborg. 
Dit zonder verdere toelichting of een antwoord op de 
betwisting. Dit is geen correcte manier van werken en 
communiceren.

Lokale Politie
Redelijke behandelingstermijn
Gegrond maar gecorrigeerd

De verzoeker klaagt aan dat zijn zoon na negen maanden 
nog steeds niet verhoord is voor een ongeval waarin hij 
betrokken was. 

Na nog een herinnering van onze dienst uit, laten 
zowel verzoeker als de Politie ons weten dat het 
verhoor heeft plaatsgevonden en dat de Politie zijn 
verontschuldigingen heeft aangeboden aan verzoeker.
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Adequate communicatie

De burger mag op zijn brief, e-mail of fax binnen een 
redelijke termijn een antwoord verwachten, of minstens 
een ontvangstmelding. Een ontvangstmelding moet 
een inhoudelijke opvolging krijgen. De brief moet een 
contactpersoon vermelden. De informatie moet correct zijn.

Het lijkt evident, maar tegen goed communiceren wordt 
vaak gezondigd. Diensten reageren wel op een melding 
of een klacht van een burger, maar laten na om dit terug 
te koppelen naar deze burger. Een mondige burger zal 
reageren, maar kan evengoed afhaken.

IVAGO
Adequate communicatie en motiveringsplicht
Ongegrond

Na een stakingsactie is het GFT niet opgehaald en 
worden er geen alternatieven aangeboden.

Door een staking werd de ophaling van GFT geannuleerd. 
IVAGO communiceerde hierover duidelijk op de website 
en via verschillende media. De GFT fractie werd niet 
opgehaald omdat die toch minder wordt aangeboden 
tijdens de wintermaanden en er ook een tweewekelijkse 
ophaling is. IVAGO deed wel een inhaalbeweging voor 
papier/karton, waar de ophaling slechts maandelijks is. 
Burgers bij wie de GFT als gevolg van de syndicale actie 
niet werd opgehaald en die deze fractie ook niet wensen 
mee te geven met de restfractie kunnen beroep doen op 
een comfortdienst tegen betaling.

Mobiliteitsbedrijf
Adequate communicatie, redelijke 
behandelingstermijn en consequent gedrag
Gegrond

Een arts stelt vast dat de parkeerautomaten in het 
centrum nog voor de Gentse Feesten reeds zijn afgeplakt. 
De parking in de buurt Reep staat vaak vol. Ze vraagt zich 
dan ook af waar haar patiënten legaal kunnen parkeren. 
Het Mobiliteitsbedrijf zou nog niet hebben gereageerd 
op haar e-mail. In de week voor en ook tijdens de 
Gentse Feesten heeft deze arts raadplegingen, ze wil dus 
bereikbaar blijven. 

Verzoekster stuurde de mail op 11 juli naar 
Parkeerheffingen en niet naar het algemeen mailadres. 
Onmiddellijk antwoord kwam er niet door de 4 
dagen collectieve sluiting door de Vlaamse feestdag. 
Hierover werd niet geïnformeerd in de automatische 
ontvangstmelding. Het klopt dat de parkeerautomaten 
te vroeg werden afgedekt. Dit gebeurde al op 10 juli, 
daar waar het parkeerverbod voor de Gentse Feesten 
pas op 12 juli in voege ging. De automaten mochten pas 
gedeactiveerd worden na plaatsing van de signalisatie 
door de Wegendienst. App en sms parkeren werd 
in de tussenperiode wel overal aanvaard. Dit zou 
gecommuniceerd zijn aan de burger, maar die informatie 
was niet terug te vinden op het informatiebord bevestigd 
aan de parkeerautomaat. 

Dienst Evenementen en Feesten, Markten en Foren
Adequate communicatie en degelijke dossieropvolging
Gegrond

De verzoeker is niet tevreden omdat hij geen uitnodiging 
ontving om zich in te schrijven voor de straatanimatie 
tijdens de Gentse Feesten. Herhaaldelijke e-mails met 
vragen hieromtrent bleven onbeantwoord. Een maand 
later vernam verzoeker dat zijn aanvraag “te laat” zou 
zijn. Verzoeker bereidde zich een jaar lang voor op deze 
straat-act en voelt zich lelijk gepasseerd.

Het klopt dat verzoeker dit jaar niet werd aangeschreven. 
Dit jaar koos Evenementen en Feesten ervoor om de 
mailinglijst samen te stellen met adressen van artiesten 
die bij de Stadswinkel in 2019 een jaarvergunningen 
hadden aangevraagd en adressen van mensen die in 2018 
via e-mail het formulier hadden aangevraagd. Voorheen 
werd verzoeker spontaan aangeschreven en kreeg hij het 
aanvraagformulier tijdig gemaild. Deze werkwijze creëert 
bij deze burger de verwachting dat deze service ook dit 
jaar wordt geleverd. Het is wenselijk dat zo’n aanpassing 
meer klantgericht wordt aangepakt en de dienst een 
nieuwe werkwijze op voorhand aankondigt.
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Billijkheid 

Er blijven steeds situaties over waarin vriendelijk, correct 
en volgens de regels werd gehandeld maar waarbij men 
met het gevoel blijft zitten dat de uitkomst toch niet 

goed is. Het gaat altijd om uitzonderingssituaties waar de 
bestaande regels niet in (konden) voorzien. Billijkheid kan 
alleen ingeroepen worden in strikt uitzonderlijke situaties 
en als daardoor geen schade aan derden wordt berokkend.

Dienst Burgerzaken
Billijkheid
Ongegrond

Ik heb een klacht over het niet verkrijgen van een 
Belgisch rijbewijs op basis van mijn Egyptisch rijbewijs 
dat ik in december 2006 behaalde. Dit oorspronkelijk 
rijbewijs verloor ik in 2016, kort na mijn aankomst in 
België. Ik heb, nadat ik mijn Egyptisch rijbewijs was 
verloren, in mijn land van herkomst een nieuw rijbewijs 
aangevraagd en verkregen. Omdat dit nieuw rijbewijs 
werd uitgereikt nadat ik mij in België had gevestigd 
en niet minstens zes maanden voordien, weigerde 
Burgerzaken om mijn buitenlands rijbewijs om te zetten 
in een Belgisch rijbewijs. Ik heb echter ook een attest, 
verkregen van de Egyptische autoriteiten, dat bewijst dat 
ik mijn rijbewijs in Egypte behaalde in 2006 en ik heb dit 
attest ook officieel laten vertalen.

Deze man heeft voor zijn werk hier dringend het bewijs 
nodig dat hij een rijbewijs heeft. Het lijkt ons niet logisch 
dat hij geen omzetting zou kunnen verkrijgen van zijn 
Egyptisch naar een Belgisch rijbewijs, aangezien hij wel 
degelijk kan aantonen dat hij sinds 2006, dus tien jaar voor 
hij zich in België vestigde, al een rijbewijs had behaald. 
Dienst Burgerzaken mag geen rijbewijzen omwisselen die 
behaald (omgewisseld) zijn na binnenkomst België. Ook 
al is het eerste rijbewijs vroeger verkregen dan nog wordt 
er naar de uitgiftedatum gekeken van het rijbewijs dat 
wordt voorgelegd bij de omwisseling. Helaas kan verzoeker 
enkel een Belgisch rijbewijs verkrijgen door examens te 
doen met voorlegging van zijn Egyptisch rijbewijs. Via 
de federale Ombudsdienst horen we dat de wetgeving 
hierover zal versoepelen, maar over welke wijzigingen het 
zou gaan en wanneer deze wetgeving in voege zal treden 
is nog niet geweten. Hoewel de regelgeving hier correct 
werd toegepast, blijft dit een ongelukkige uitkomst voor de 
burger die ook wij betreuren. 
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Actieve dienstverlening

De burger heeft recht op een goede service. De ambtenaar 
mag zich niet afstandelijk opstellen en moet inzet en goede 
wil tonen om de burger voort te helpen, ook als hij bij hem 
niet aan het juiste adres is. De ambtenaar dient proactief 
te handelen en problemen binnen het reglementaire kader 
inventief en constructief op te lossen of te vermijden. Elke 
ambtenaar neemt zijn verantwoordelijkheid en doet niet 
aan doorschuifgedrag. 

Mobiliteitsbedrijf
Actieve dienstverlening 
Gegrond maar gecorrigeerd

Een parkeerwachter schrijft een retributie uit terwijl 
de verzoeker aan de automaat parkeerrechten aan het 
ophalen was. Dit leidde tot een onenigheid tussen de 
verzoeker en de parkeerwachter. 

Volgens het Mobiliteitsbedrijf heeft de parkeerwachter 
inderdaad niet gepast gereageerd, en hij zal hier 
persoonlijk op aangesproken en gecoacht worden. 
De parkeerwachter heeft wel de melding ‘verzoek tot 
annuleren’ en ‘contact met burger’ doorgegeven. De 
parkeerwachter had dit wel volledig en duidelijk moeten 
communiceren. 

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Actieve dienstverlening 
Ongegrond 

Ze zijn bezig met het vervangen van de voetpaden in 
mijn straat. Ik heb aan de Wegendienst gevraagd of het 
mogelijk is om de dorpel aan mijn huis te verlagen zodat 
ik gemakkelijker met mijn scootmobiel van en op het 
voetpad kan rijden om zo mijn huis binnen te rijden. 
Iemand van de dienst is komen kijken, maar toch is mijn 
aanvraag geweigerd.

Voor het plaatsen van trottoirverlagingen voor minder 
mobiele mensen zijn er bindende richtlijnen. Eén ervan 
is dat de aanvrager de toegankelijkheidsambtenaar 
moet contacteren en zelf ook inpandige aanpassingen 
aan zijn huis moet gedaan hebben, vooraleer er 
aanpassingen gebeuren op het openbaar domein. 
Geen van beide was gebeurd, waardoor de gevraagde 
verlaging niet kon. Verzoeker werd door de dienst 
afdoende geïnformeerd over de stappen die hij zelf kan 
ondernemen om een mogelijke boordsteenverlaging via 
de toegankelijkheidsambtenaar aan te vragen. 

Interne klachtenbehandeling

Elke administratie moet in staat zijn om klachten van 
burgers op een correcte manier te behandelen, en moet 
dan ook in de mogelijkheid voorzien om een klacht te 
kunnen indienen. Belangrijke aspecten daarbij zijn een 
redelijke behandelingstermijn, een ernstig feitenonderzoek 
en een degelijke motivering van eventuele reacties.  
De burger heeft een klachtrecht.

 

WoninGent
Interne klachtenbehandeling en zorgvuldigheid
Gegrond maar gecorrigeerd

Collectief ingediende klacht van 9 huurders van 
WoninGent. Ze wonen in één appartementsgebouw dat 
twee ingangen heeft in verschillende straten. Hierdoor 
hebben niet alle bewoners hetzelfde adres. De bewoners 
van straat X kregen echter een andere afrekening van de 
gemeenschappelijk delen dan de bewoners van straat 
Y: X kreeg geld terug, terwijl Y moest opleggen. Omdat 
de afrekening niet transparant genoeg was, vroegen ze 
meer uitleg aan WoninGent. Dankzij dit contact besefte 
WoninGent dat het om één gebouw ging en geen twee 
verschillende, en er gebeurde een rechtzetting. Concrete 
vragen over bepaalde kostenplaatsen bleven echter 
onbeantwoord.

De Ombudsdienst heeft hierover verschillende keren 
samengezeten met de boekhoudkundige afdeling van 
WoninGent en kreeg volledige inzage in de berekeningen. 
De manier van werken wijzigde enkele jaren geleden 
waardoor interne informatie verloren ging. Het klopt dat 
WoninGent hier opeenvolgende vergissingen maakte. 
Meerdere huurders vonden het overzicht dat ze kregen 
over de herberekening niet duidelijk genoeg. Ook wij 
vinden dat dit wat uitgebreider mocht en met wat meer 
uitleg. Na herberekening bleek dat elke huurder 137,64 
euro te veel betaald had. 

De medewerkers van WoninGent beseffen dat door de 
opeenvolging van fouten het vertrouwen van de huurders 
in WoninGent sterk verminderd is. Ze geven de fout toe, 
sturen alle betrokken huurders een brief en betalen aan 
iedereen het teveel betaalde bedrag terug. Ook wie nog 
een openstaande schuld heeft bij WoninGent krijgt een 
terugbetaling, er worden geen inhoudingen gedaan. Dit is 
een positieve geste van WoninGent naar de huurders toe.
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Dienst Financieel Thematische Hulpverlening (OCMW)
Interne klachtenbehandeling en overeenstemming met 
de regelgeving
Ongegrond 

De verzoekster klaagt dat haar een leefloon geweigerd 
wordt als student. Het OCMW liet als antwoord op haar 
vraag weten dat haar moeder een extra toelage zou 
krijgen. Mevrouw vindt dat ze geen antwoord kreeg op 
haar eigenlijke vraag.

Het OCMW stelt dat dit aan verzoekster en haar moeder 
mondeling toegelicht werd. Verzoekster ontkent dit 
echter. Wij kunnen niet achteraf achterhalen wat er 
gezegd werd tijdens de afspraak.

Verzoekster heeft volgens de regelgeving geen recht 
op een leefloon als student. Zij is al enkele keren van 
studierichting veranderd en ze is al ouder dan 26. 

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Interne klachtenbehandeling
zorgvuldigheid 
Gegrond 

Een burger stelt begin juli vast dat er kasseien losliggen 
in het Acaciapark. Op 15 augustus was dit nog het geval. 
Hoe dit kan begrijpt hij niet, want er passeren geregeld 
Gemeenschapswachten, medewerkers van IVAGO, de 
Groendienst en het Eco-Werkhuis. Toch meldt hij dit 
daags nadien aan Gentinfo, die dit doorgeeft aan Dienst 
Wegen, Bruggen en Waterlopen. Een controleur van deze 
dienst laat de burger echter weten dat dit een private 
weg is, eigendom van een huisvestingsmaatschappij. 
Omdat de wegaanleg identiek is aan deze van de 
aanpalende straat en het ook behoort tot het parkje, 
neemt hij hier geen genoegen mee. 

Wij kunnen zien in de online toepassing die gebruikt 
wordt door de Wegendienst dat het stukje weg wel 
degelijk tot het openbaar domein behoort. Bij nader 
inzien gaat ook de Wegendienst de eigendomsverhouding 
na, en stelt vast dat Stad Gent dit wegdek moet 
herstellen en onderhouden.

Motiveringsplicht

De overheid moet haar beslissingen ten aanzien van 
de burger motiveren door haar argumenten op een 
afdoende manier toe te lichten en te verduidelijken in een 
verstaanbare taal. Het gebruik van standaardformules of 
te algemene formuleringen is ontoereikend. Een bondige 
motivering volstaat evenwel als ze duidelijk is en op maat 
van de burger.

Groendienst
Motiveringsplicht 
Ongegrond

Verzoeker klaagt over overlast door de bomen die te dicht 
bij zijn woning zouden staan, zonlicht afnemen en hars 
zouden verspreiden. De vogels in deze bomen zouden 
ook hun sporen nalaten op de blauwe hardsteen, de 
keitjes en het zwembad van verzoeker. De Groendienst 
zou geweigerd hebben om in te gaan op de vraag van 
verzoeker om de bomen te snoeien of te verwijderen.

Bij een plaatsbezoek konden we zelf vaststellen dat er 
geen overhangende takken zijn aan de tuinzijde van 
verzoeker. Er werd evenmin hars of andere plakkende 
substantie waargenomen.

De stam van de boom voor de woning bevindt zich op 
10 meter van de gevel en de dichtste tak hangt tot 6 
meter van de woning. Dit is volgens de Groendienst 
een aanvaardbare afstand want de norm is minstens 3 
meter van de gevel. Verschillende medewerkers van de 
Groendienst hadden contact met verzoeker en lieten 
weten waarom het verwijderen of snoeien van de boom 
niet aan de orde is.

Actieve/passieve informatieverstrekking

De overheid moet haar passieve en actieve 
informatieverstrekking verzorgen. Als de burger 
informatie vraagt, moet hij die krijgen, tenzij de wet 
daarop uitzonderingen heeft voorzien (passieve 
informatieverstrekking). De overheid moet het publiek 
uit eigen beweging zo duidelijk, objectief en uitgebreid 
mogelijk voorlichten binnen de grenzen die de wet stelt 
(actieve informatieverstrekking). Deze informatie moet 
correct, volledig, duidelijk, doeltreffend en actueel zijn. 
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Dienst Milieu en Klimaat 
LEZ
Actieve/passieve informatieverstrekking en 
gelijkheid en onpartijdigheid
Gedeeltelijk gegrond

De verzoekster rijdt met een wagen van euronorm 4, die 
is ingeschreven als lichte vrachtwagen. Deze categorie 
moet een hogere retributie betalen om de LEZ-zone 
binnen te mogen dan een voertuig dat is ingeschreven 
als een personenwagen, zelfs al gaat het om éénzelfde 
type auto zoals de wagen van verzoekster. De klaagster 
vindt dit discriminerend, aangezien het hier toch om de 
uitstoot gaat en er op dat vlak geen verschil kan zijn, 
ongeacht of dit nu fiscaal gezien een personenwagen is 
dan wel een lichte vrachtwagen. In haar communicatie 
met Dienst Milieu en Klimaat in een poging om hiervoor 
een verklaring te krijgen, werd eerder ingegaan op de 
fiscale voordelen die zij met haar categorie van voertuig 
geniet dan op de grond van de zaak. Omdat deze 
maatregel echter niet gaat over belastingvoordelen maar 
over emissie, en mevrouw geen echt antwoord krijgt op 
haar vraag, dient ze klacht in.

Na een grondig onderzoek bleek inderdaad dat 
de informatie die mevrouw kreeg van de dienst 
ontoereikend was. Als een voertuig van de band rolt 
heeft het inderdaad dezelfde emissie, ongeacht een 
gebruik als personenwagen (M1) dan wel als lichte 
vrachtwagen (N1). Het vaststellen van de effectieve 
emissie voor elk apart voertuig is financieel niet haalbaar 
en daarom werd voor het berekenen van de toegang tot 
de LEZ-zone gezocht naar een haalbare, zo evenwichtig 
mogelijke rekenmethode. Daarbij werd gekozen voor een 
differentiatie tussen voertuigcategorieën en niet tussen 
voertuigtypes. De berekende (gemiddelde) milieukost 
per categorie houdt rekening met de emissies van alle 
modellen uit die categorie. In die zin had mevrouw 
gewoon pech dat zij onderaan de categorie zit met een 
voertuig dat minder uitstoot dan het gemiddelde van 
die categorie, waardoor zij relatief gezien meer moet 
betalen. Nog los van de kost van de emissie, zit er in de 
retributie ook een administratieve kost vervat samen met 
een verrekening van het ontstane economische voordeel 
wegens het niet moeten vervangen van het voertuig. 
Voor de categorie N1 is dit voordeel groter dan bij de 
M1 omdat de gemiddelde aankoopprijs in dit segment 
ook hoger is. Dit alles maakt dat het verschillend 
retributiebedrag voor een voertuig uit de categorie N1 in 
vergelijking met een uit de categorie M1 gegrond is. 

Dankzij deze klacht hebben wij de LEZ-ambtenaren erom 
gevraagd de burger juist te informeren bij eventuele 
toekomstige vragen over de totstandkoming van de 
tarifering door berekening van de milieukost, en niet 
meer te wijzen op het fiscale voordeel dat men heeft 
met een lichte vrachtwagen ten opzichte van een 
personenwagen. Het gaat hier immers om een retributie 
op uitstoot. 

Brandweer
Actieve/passieve informatieverstrekking, 
overeenstemming met de regelgeving
Ongegrond

Verzoekster klaagt dat zij een factuur krijgt van de 
Brandweer voor het verwijderen van een stuk hangende 
dakgoot, die was losgekomen in de storm van maart 
2019. Toen zij belde met het verzoek om hulp van de 
Brandweer, was haar gezegd dat deze interventie gratis 
zou zijn. Ze heeft contact opgenomen met de Brandweer, 
maar die weigert de factuur in te trekken.

Voor dergelijke interventies moet steeds betaald worden, 
behalve tijdens een storm. Verzoekster nam slechts een 
paar dagen na een storm contact op met de brandweer. 
Het retributiereglement werd dus correct toegepast. 
We gaven verzoekster wel het advies na te gaan of ze 
deze factuur kon inbrengen als stormschade bij haar 
verzekering. Er kon niet achterhaald worden met wie 
verzoekster gesproken heeft. Misschien was dit met 
iemand van Brandweerzone centrum zelf of met iemand 
van de noodcentrale. De Brandweer stelt wel dat alle 
medewerkers heel goed weten dat ze altijd moeten 
verwijzen naar het retributiereglement. Naar aanleiding 
van deze klacht werd deze richtlijn nog eens bij iedereen 
benadrukt. 
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Consequent gedrag

De overheid of de ambtenaar dient consequent te 
handelen. Dat wil zeggen dat zij toezien op eenzelfde 
manier van handelen en informeren in gelijkaardige 
gevallen. Er dient eenheid van beleid te zijn. 

De Fietsambassade
Consequent gedrag en actieve/passieve 
informatieverstrekking
Gedeeltelijk gegrond

De verzoeker klaagt dat de fietsambassade soms wel en 
soms niet de factuur doorstuurt naar zijn bewindvoerder. 
Eveneens klaagt hij over het gebrek aan transparantie in 
de prijszetting.

We doen navraag bij De Fietsambassade. Het klopt 
dat de afrekening in het verleden soms niet naar de 
bewindvoerder gestuurd werd en dankzij deze klacht 
werd dit aangepast zodat het niet meer kan voorvallen. 
Een klant kan steeds vragen naar een prijsinschatting 
die steeds in eer en geweten gebeurt. Om dit zo correct 
mogelijk te doen worden de klanten steeds te woord 
gestaan door een technicus.
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2.7. De belangrijkste 
aanbevelingen

Meer flexibiliteit gevraagd    
van het Mobiliteitsbedrijf

Een busbedrijf dat dagelijks de autovrije zone in het 
centrum van Gent in moet voor vervoer van toeristen 
is afhankelijk van de hotels voor het aanvragen van de 
vergunning om deze zone te mogen binnenrijden. De 
verzoeker klaagt dat hij voor één van zijn voertuigen 
een GAS-boete kreeg, omdat het hotel per vergissing de 
letter O in plaats van een cijfer 0 had ingegeven voor de 
nummerplaat in de registratietool van het Mobiliteitsbedrijf. 
De initiële GAS-boete gaat verloren in de post, en de 
verzoeker is pas op de hoogte als hij een herinnering 
krijgt. Op dat moment is de periode om verweer in te 
dienen reeds voorbij, want het Mobiliteitsbedrijf verstuurt 
de herinneringen pas na het aflopen van de dertig 
dagen verweertermijn. Daar waar LEZ-boetes volgens de 
regelgeving aangetekend moeten worden verstuurd, is dat 
voor GAS-boetes niet verplicht. De burger heeft met andere 
woorden, als B-Post in gebreke blijft, geen enkel verweer 
meer tegen de GAS-boete. Het Mobiliteitsbedrijf gaf toe dat 
ze in dit geval, indien het verweer tijdig was ingediend, de 
GAS-boete zeker hadden geschrapt omwille van de kleine 
menselijke fout. 

De Ombudsvrouw heeft het Mobiliteitsbedrijf er op gewezen 
dat de verzoeker er geen enkel voordeel bij had om niet 
tijdig zijn verweer in te dienen dus dat er wel degelijk kan 
van uit gegaan worden dat de verzoeker de GAS-boete niet 
ontvangen heeft. Het Mobiliteitsbedrijf bleef echter bij het 
standpunt dat zij de GAS-boete hebben verstuurd en dat 
de verzoeker niet tijdig een verweerschrift heeft ingediend. 

Hij dient zich te wenden tot het hotel om eventueel een 
terugbetaling te vragen van deze GAS-boete.

Gelet op het feit dat de regelgeving omtrent GAS-boetes 
nergens verbiedt om een herinnering te versturen voor het 
verstrijken van de termijn om verweer in te dienen, vinden 
we dat deze houding van de GAS-ambtenaren van het 
Mobiliteitsbedrijf getuigt van onredelijkheid. 

De aanbeveling is dan ook tweeledig:

Stuur de herinnering twee weken voor het vervallen van 
de termijn om verweer in te dienen, zodat de burger een 
redelijke kans heeft om verweer in te dienen;

Wees redelijk indien duidelijk blijkt dat er een materiële 
vergissing is gebeurd bij het aanvragen van een vergunning, 
zeker indien dit door een derde gebeurd is.



28

Mobiliteit en de gebruiksvriendelijkheid   
van de online tool

In 2019 ontving de Ombudsdienst ook verschillende 
klachten van burgers die een retributie kregen omdat ze 
hun online aanvraag voor een bewonersvergunning, het 
ingeven van de nummerplaat van hun vervangwagen etc. 
niet helemaal tot het eind hadden afgewerkt. Hierdoor bleef 
hun dossier “ in aanvraag” staan en was de vergunning niet 
in orde, hoewel de burger in kwestie overtuigd was van het 
tegendeel. De Ombudsdienst heeft verschillende van deze 
klachten besproken met het Mobiliteitsbedrijf, dat telkens 
weigerde de retributies te annuleren omdat de tool volgens 
hen voldoende duidelijk aangeeft dat de aanvraag nog niet 
is afgewerkt. Strikt genomen is dat zo en zeker als je zoals 
de medewerkers van het Mobiliteitsbedrijf zeer vertrouwd 
bent met hoe deze tool werkt en eruit ziet. Maar als burger 
gebruik je deze online tool in het beste geval slechts enkele 
keren per jaar, waardoor het gebruik ervan minder evident is.

De aanbeveling is dan ook tweeledig:

Ga na hoe de tool nog gebruiksvriendelijker kan gemaakt 
worden zodat misverstanden uitgesloten worden, ook voor 
mensen die niet vertrouwd zijn met de tool;

Wees in afwachting hiervan redelijk indien een burger te 
goeder trouw handelde en dit ook blijkt uit de handelingen 
die de burger op de tool uitvoerde. 

IVAGO en de gevolgen van een stakingsdag

Een staking is een geval van overmacht en heeft zowel 
consequenties voor IVAGO (verstoorde ophaalrondes) 
als de burger (het niet ophalen van het afval). De burger 
moet na gelijk welk geval van overmacht de mogelijkheid 
krijgen om op een klantvriendelijke manier zijn afval aan te 
bieden. Mensen die wonen in centrumgebied waar afval in 
zakken wordt aangeboden kunnen dit opvangen door bij de 
eerstvolgende ophaling een extra zak aan te bieden. Voor 
mensen die wonen in een gebied waar de ophaling gebeurt 

door middel van containers kan dit niet. Deze mensen 
zouden bij een teveel aan afval gebruik moeten maken 
van een dure comfortdienst waarbij na afspraak een groot 
volume kan worden aangeboden.

Voorzie na gevallen van overmacht ook voor de burger in 
landelijkgebied gelijke mogelijkheid. Geef die burger de 
kans om bij het eerstvolgend moment waarop restafval 
wordt aangeboden ook een extra groene IVAGO zak naast 
de container mee te geven.
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IVAGO en de sociale correctie 

Een alleenstaande burger met recht op een 
tegemoetkoming van de Stad Gent, kreeg begin augustus 
een betalingsuitnodiging van IVAGO in de bus van 51,17 euro. 
Een telefoon naar IVAGO wees uit dat deze burger nog een 
resterend saldo van 9,76 euro had van de tegemoetkoming 
van de stad Gent. Omdat deze burger hiermee nog de 
ledigingen kan betalen tot eind september, het moment 
waarop de nieuwe tegemoetkoming van de stad Gent 
betaald wordt, leek deze betalingsuitnodiging niet zinvol. 
IVAGO legde uit dat de burger deze betalingsuitnodiging 
kreeg omdat zijn saldo minder dan 10 euro was, maar op de 
brief staat hier verder geen uitleg over. Dit kan ertoe leiden 
dat mensen met een sociale tegemoetkoming nodeloos 
het voorschot aanzuiveren. Om dit te voorkomen, is het 
wenselijk dat de betalingsuitnodiging meer informatie 
bevat. 

Een transparante betalingsuitnodiging zorgt ervoor dat 
burgers met een sociale tegemoetkoming niet nodeloos 
een te hoge aanzuivering doen. Het lijkt zinvol om bij de 
betalingsuitnodiging over de volgende zaken te informeren: 
-  De duidelijkheid dat er momenteel nog een saldo is  
 voor x aantal ledigingen; 
-  De informatie dat indien er niks in de persoonlijke  
 situatie wijzigde, het saldo aangezuiverd wordt via een  
 sociale tegemoetkoming van de stad in de loop van de  
 maand september; 
-  De vermelding dat er gekozen kan worden om het  
 bedrag niet aan te zuiveren, of slechts een kleiner  
 bedrag ter overbrugging te betalen.

WoninGent en de communicatie met de huurders

Bij een groot aantal klachten over aanslepende 
herstellingen bij huurders van WoninGent, loopt het mis 
op vlak van de communicatie. De steeds terugkerende 
boodschap is dat huurders bellen om een technisch 
defect door te geven en vragen om herstelling, waarbij de 
respondent van WoninGent antwoordt “dat het zal worden 
doorgegeven”. Doordat de huurders telkens dit antwoord 
krijgen, zonder enige concrete reactie wat met hun melding 
zal gebeuren of al gebeurd is, leidt dit tot frustratie en 
uiteindelijk tot meer telefoons. 

Onze aanbeveling is dan ook om te zorgen voor een betere, 
concretere opvolging van dergelijke meldingen dat iets aan 
herstelling toe is. De aanbeveling is tweeledig:

-  Zorg ervoor dat de huurder bij een eerste signalement  
 een idee kan krijgen binnen welke termijn iets zal  
 bekeken worden binnen de organisatie;

-  Zorg ervoor dat de beller bij een vraag naar de stand  
 van zaken bij een reeds gesignaleerd mankement, een  
 concreet antwoord krijgt met de stappen die eventueel  
 al ondernomen of gepland zijn.

Stem de voorwaarden van een 
omgevingsvergunning af op geplande wegenwerken 

Bij het afleveren van een omgevingsvergunning waarbij 
een bestaande oprit of garage niet langer gebruikt wordt, 
vermeldt de vergunning dat na de werken het voetpad door 
de stad heraangelegd en verhoogd zal worden en zoals 
voorzien in het retributiereglement aangerekend wordt aan 
de bouwheer. De bouwheer is dan ook verplicht om na het 
uitvoeren van de werken deze aanvraag in te dienen. In de 
praktijk kan dit echter als gevolg hebben dat een burger 
conform de omgevingsvergunning verplicht een aanvraag 
moet indienen voor een verhoging van het voetpad terwijl 
er in de nabije toekomst wegenwerken in de straat gepland 
zijn waarbij het voetpad opnieuw opgebroken zal worden.

Onze aanbeveling is dan ook om de verplichting tot een 
verhoging van een voetpad na verbouwingswerken uit 
de omgevingsvergunning te schrappen en via een intern 
protocol (Wegendienst/Stedenbouw) te organiseren. Het 
opbreken van verlagingen komt immers het algemeen 
belang ten goede. Op deze manier krijg je een uniforme 
opstaphoogte van de voetpaden wat de veiligheid ten 
goede komt en het op de stoep parkeren ontmoedigt. 
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Denk aan de minder mobiele weggebruiker   
bij onthardingsmaatregelen

Nu er meer aandacht is voor het ontharden van het 
publiek domein, wordt er vaak grind gelegd op voetpaden 
of parkeerplaatsen. Dit wordt ook soms als voorwaarde 
opgelegd bij private projecten. Voor rolstoelgebruikers, 
mensen die zich verplaatsen met een rollator of met kleine 
kinderen in een wandelwagen worden die verplaatsingen 
heel lastig en soms onmogelijk. 

Onze aanbeveling is dan ook om steeds rekening te 
houden met de toegankelijkheid en begaanbaarheid van 
oppervlaktes die op een waterdoorlatende manier worden 
aangelegd, door bijvoorbeeld verharde stroken te voorzien 
waarop rolstoelen, buggy’s en rollators wel kunnen rijden.

LEZ en gelijke behandeling voor de niet digitaal 
actieve burger

Het grootste deel van de burgers die een betalende 
jaarvergunning voor toegang tot de LEZ-zone aanvragen, 
doet dit digitaal. Van deze mensen bewaart de Dienst 
Milieu en Klimaat het e-mailadres in de database. Hen 
zouden ze als gunst een herinnering sturen per e-mail. 
Voor de burgers die hun vergunning in levenden lijve aan 
het loket aangevraagd hebben, bewaart de dienst het adres 
momenteel niet, omdat de LEZ databank hiervoor niet 
is voorzien. Deze burgers zouden dan geen herinnering 
kunnen ontvangen, wat een ongelijke behandeling creëert. 

Indien er een herinnering gestuurd wordt aan de houders 
van een betalende jaarvergunning, moet dit aan alle 
houders van een vergunning gebeuren en niet enkel deze 
die het e-loket hebben gebruikt. Ook de niet-digitale 
aanvragers moeten in dat geval een herinnering kunnen 
ontvangen.

Dit is vergelijkbaar met de tussenkomst van de 
Ombudsdienst bij het Mobiliteitsbedrijf. Zij pasten begin 
2018 hun informaticasysteem aan, zodat vanaf dan ook 
een ontvangstmelding kon gegeven worden aan burgers 
die hen aanschreven per brief. Voorheen werden er enkel 
ontvangstmeldingen verstuurd als je het Mobiliteitsbedrijf 
aanschreef via elektronische weg.

Onze aanbeveling is dan ook om de LEZ- databank zodanig 
aan te passen dat de postadressen van de burgers die hun 
aanvraag niet via de digitale weg hebben ingediend, ook te 
bewaren zodat ook zij net zoals de digitale aanvragers een 
herinnering zullen kunnen ontvangen.

Bewaak de dienstverlening bij besparingen   
op personeel

We hebben eerder in dit verslag al opgemerkt dat de 
redelijke behandelingstermijn in sommige diensten 
meer dan andere structureel werd overschreden door 
personeelstekorten. We merken tegelijk ook op in het 
beleidsplan dat de personeelsbezetting de komende jaren 
zal worden verminderd omwille van budgettaire restricties. 

Onze aanbeveling is dan ook om er aandacht voor te 
hebben dat dit niet ten koste gaat van de dienstverlening 
naar de burger toe.
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Deel 3: De Ombudsdienst anticipeert achter de schermen 

De Ombudsvrouw is in de eerste plaats een aanspreekpunt 
voor burgers die klachten hebben over een dienstverlening 
van de stad. De Ombudsdienst is echter meer dan dat. Het 
is immers niet de bedoeling dat de Ombudsvrouw als het 
ware van op een eiland als een soort rechter optreedt. 
Vanuit haar expertise is de Ombudsvrouw steeds in de weer 
om de dienstverlening te verbeteren en gaat zij proactief 
met de diensten in gesprek om na te gaan hoe klachten 
voorkomen kunnen worden. Zo is er maandelijks een 
overleg met het Mobiliteitsbedrijf. 

Samen met een expert van Departement Financiën 
bekeken we bij de start van de samenwerking met het 
nieuwe gerechtsdeurwaarderskantoor GDW-Gent, of de 
briefwisseling gericht aan de burgers niet beter kon. Op 
vraag van de Ombudsdienst werd deze brief nog een stukje 
verduidelijkt.

Hetzelfde geldt voor wat de invoering van de Lage Emissie 
Zone (LEZ) betreft. Ook hier zaten we verschillende keren 
samen met de Dienst Milieu en Klimaat en vormde de 
uitwisseling van onze ervaringen met klachten over de 
GAS-boetes naar aanleiding van het circulatieplan, voor een 
meerwaarde. 

Vanuit een helikopterblik kan de Ombudsvrouw eveneens 
voorstellen doen om de dienstverlening naar de burger te 
optimaliseren en organisatie breed op een uniforme wijze 
uit te rollen. Zo ijvert de Ombudsvrouw bijvoorbeeld achter 
de schermen om de vergunninghouders van zowel de LEZ-
zone als het autovrij gebied op een zelfde manier al dan 

niet te verwittigen bij het vervallen van hun vergunning. 
Precies daarom zaten zowel de expert van het Departement 
Financiën, als de Privacy Expert van Stad Gent af en toe 
mee aan tafel.

De Ombudsvrouw stelt eveneens jaarlijks haar 
jaarverslag voor op de directieraden van de verschillende 
departementen en diensten die hier vragende partij voor 
zijn. Op dat ogenblik wordt er ingezoomd op de specifieke 
klachten die de Ombudsvrouw ontving over de werking of 
de dienstverlening van dit departement. 

De Ombudsvrouw maakt eveneens actief deel uit van de 
interne werkgroep rond de nieuwe stads- brede aanpak van 
de eerstelijnsklachten

De Ombudsvrouw maakt naast de contacten die ze heeft 
binnen de eigen organisatie, ook deel uit van heel wat 
bredere netwerken. De Ombudsvrouw is lid van POOL, 
het Permanent Overleg Ombudslui van België, het POLO, 
het Permanent Overleg van Lokale Ombudslui, het IOI, 
het International Ombudsman Institute en het EOI, het 
European Ombudsman Institute.

Op 28 november 2019 kwam een delegatie van de 
Ombudsdienst van Seoul, Zuid-Korea op bezoek. Het is 
verrijkend om te horen dat op een afstand van meer dan 
8.000 km in deze miljoenenstad ook mobiliteit, huisvesting 
en huisvuilophaling de meeste klachten genereert en te 
horen op welke wijze dit aangepakt wordt.

Op 21 oktober 2019 ontving de Ombudsvrouw de lokale 
ombudsmensen van POLO, samen met de Vlaamse 
Ombudsman op het Gentse stadhuis. Tijdens dergelijke 
overlegmomenten worden ervaringen uitgewisseld. Op deze 
manier is het bijvoorbeeld ook verrijkend om ervaringen uit 
te wisselen met de Ombudsdienst van de Stad Antwerpen, 
die al enkele jaren ervaring heeft met de LEZ en klachten 
daarover.

Personeelsbestand    
van de Ombudsdienst
Het personeelskader bestaat uit vijf voltijdse equivalenten: 
de Ombudsvrouw, een adjunct van de directie en drie 
consulenten. Na het vertrek van een medewerker in 2018 
kregen we vijf maanden versterking van iemand van de 
Mobiele Ploeg. Sinds juni 2019 is ons team versterkt met 
een adjunct van de directie.

Budget

Budget 2015 19.548 euro

Budget 2016 19.666 euro

Budget 2017 (20 jaar bestaan) 26.284 euro

Budget 2018 19.902 euro

Budget 2019 19.022 euro
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