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Geachte heer Burgemeester, mevrouw de Algemeen Directeur, dames en 
heren Schepenen,  

Mevrouw de voorzitter, mijnheer de ondervoorzitter van de 
gemeenteraad, 

Geachte raadsleden, 

Zoals het reglement over de werking van de Ombudsdienst bepaalt (zie 
artikel 4 §5a “op vraag van het college van burgemeester en schepenen en 
de Commissie Algemene Zaken kan de Ombudsvrouw/man een 
tussentijdse rapportering geven over de behandelde klachten”) kan ik op 
vraag van het College en de Commissie Algemene Zaken een tussentijdse 
rapportering geven over de behandelde klachten. Het was tot nu toe niet 
de gewoonte, maar het lijkt mij nuttig en logisch om naast het jaarverslag 
kort aan jullie te rapporteren over wat wij bij de Ombudsdienst ontvangen 
aan klachten. 

Het is geenszins mijn bedoeling u een ‘jaarverslag-light’ in de maag te 
splitsen, maar u veeleer een beknopt overzicht te geven met een stand 
van zaken van de eerste helft van 2020, met enkele aanbevelingen die uw 
aandacht verdienen. U krijgt op deze manier sneller de feedback die de 
burger, het bestuur en de diensten via ons bezorgen.  

Ik wens u samen met mijn team veel leesplezier en een deugddoende 
zomer. 
 

Helena Nachtergaele 

Ombudsvrouw Stad Gent 
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Overzicht klachten per dienst 
 

In de eerste helft van 2020 (1 januari tot en 
met 25 juni) deed de burger 838 maal een 
beroep op de Ombudsdienst. Dit leidde tot de 
opmaak van een tweedelijnsdossier in bijna 
40% van de gevallen, 300 in totaal. Van deze 
dossiers werden er al 207 onderzoeken 
afgesloten. 

Diensten die de meeste tweedelijnsklachten 
genereren: 

Het Mobiliteitsbedrijf, WoninGent en IVAGO 
voeren reeds jaren het klachtenlijstje aan. De 
halfjaarlijkse cijfers lijken eenzelfde tendens 
aan te geven. Een nieuwkomer in de lijst is 
evenwel de Dienst Milieu en Klimaat. Het zal 
niemand verbazen dat de invoering van de LEZ 
hier de aanleiding toe is. Frustraties omdat de 
wagen niet toegelaten wordt tot de LEZ, het 
krijgen van een LEZ-boete of het oordeel dat 
de stadsdienst foutieve informatie gaf. Het 
brengt de misnoegde burger tot bij de 
Ombudsvrouw.  

Diensten die ten opzichte van 2019 
verdwijnen uit deze top tien zijn de 
Groendienst, de Dienst Stedenbouw en 
Ruimtelijke Planning en de Dienst Toezicht, 
Bouwen, Wonen en Milieu.  

 

 

Beoordelingen van de tot 
hiertoe afgesloten klachten 
 

Van de 300 ingediende tweedelijnsklachten, 
werden er reeds 207 dossiers effectief 
afgesloten.  

11 dossiers waren niet ontvankelijk, waarvan 
10 klachten over mobiliteit (GAS-boetes).  
In sommige gevallen verkoos de verzoeker om 

het dossier af te sluiten nog voordat het 
onderzoek afgerond was. 

 

Beoordeling 
Aantal 
afsluitingen 

Gegrond 9 
Gedeeltelijk gegrond 9 
Gegrond maar 
gecorrigeerd 35 
Geslaagde bemiddeling 9 
Geen oordeel 6 
Ongegrond 118 
Totaal 186 

Overzicht beoordeling afgesloten onderzoeken 

Mobiliteitsbedrijf 
34%

Ivago
10%

WoninGent 
9%

Dienst Milieu en 
Klimaat

7%

Dienst Wegen, 
Bruggen en 
Waterlopen

5%

Financieel 
Thematische 

Hulpverlening 
4%

Juridische Dienst en 
Kennisbeheer

3%

Belastingen
3%

Burgerzaken
3%

Andere diensten
22%
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Van de onderzochte dossiers werden er 9 
afgesloten na een geslaagde bemiddeling. Een 
voorbeeld hiervan is de klacht van de 
bewoners van de Waalbrugstraat en het wijkje 
achter de McDonalds, met hun oude vraag 
naar een veilige oversteekplaats; de overlast 
van de Mc Donalds en het niet opgenomen 
zijn van hun wijk bij de voorziene werken aan 
de R4. 

 

Overzicht klachten per 
onderzochte ombudscriteria 
 

Onderstaand overzicht geeft de 5 meest 
geschonden ombudsnormen weer. In de 
eerste helft van 2020 waren dit de criteria 
actieve dienstverlening, adequate 
communicatie en zorgvuldigheid. 

Ombudscriteria 

Aantal keer 
gegrond, 
gedeeltelijk 
gegrond of 
gegrond maar 
gecorrigeerd 

Actieve dienstverlening 14 
Adequate 
communicatie 13 

Zorgvuldigheid 12 
Actieve/passieve 
informatieverstrekking 8 
Redelijke 
behandelingstermijn 6 

Overzicht van de 5 meest geschonden ombudsnormen 

 

Het hoge aantal klachten waarin het 
ombudscriterium actieve dienstverlening 
geschonden werd, is heel vaak het gevolg van 
herhaaldelijke problemen met de 
huisvuilophaling. Wanneer een burger met 
een tweedelijnsklacht bij de Ombudsvrouw 
komt, en het gaat over een eenmalige 
misgelopen huisvuilophaling, dan is dit een 
schending van het ombudscriterium 
zorgvuldigheid. Wanneer een burger echter 
naar de Ombudsvrouw stapt omdat er 
regelmatig problemen zijn die al gesignaleerd 
werden bij IVAGO, dan wordt dit beschouwd 
als een schending van het ombudscriterium 
actieve dienstverlening. 

Het lijkt evident, maar tegen goed 
communiceren wordt vaak gezondigd. Het 
ombudscriterium adequate communicatie 
werd in het eerste half jaar 13 keer 
geschonden. Diensten reageren wel op een 
melding of een klacht van een burger, maar 
laten na om dit terug te koppelen naar deze 
burger.  

Vragen en klachten over 
Coronamaatregelen 
 

Door corona moesten ook de stadsdiensten 
zowel de dienstverlening als de interne 
organisatie op zeer korte termijn herzien en 
anders organiseren. Ook de Ombudsdienst 
sloot haar deuren voor bezoekers en het hele 
team werkte 10 weken lang van thuis uit. De 
hele periode bleef de dienst zowel telefonisch 
als via e-mail bereikbaar. Sinds 2 juni 2020 is 
de Ombudsdienst opnieuw open voor 
bezoekers, en roteren we met het team voor 
een minimumbezetting op kantoor.  

Het is een aangename vaststelling dat de 
burger gedurende de lockdown een beroep is 
blijven doen op de tussenkomst van de 
Ombudsvrouw (dit in tegenstelling tot 
sommige andere lokale ombudsdiensten). Als 
we het totale aantal tussenkomsten van 1 
januari tot en met 25 juni 2020 vergelijken 
met dezelfde periode in 2019, stellen we zelfs 
een lichte stijging van het aantal 
contactnames vast (838 nu tegenover 747 in 
2019). Rekening houdend met de 10 weken 
dat we niet toegankelijk waren voor bezoek, is 
dat een opmerkelijke vaststelling.  
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Op zich kan het vreemd lijken dat er geklaagd 
werd, aangezien de dienstverlening tot de 
meest essentiële zaken werd beperkt. Heel 
wat oproepen bleken informatievragen over 
de coronamaatregelen. De maatregelen waren 
niet altijd helemaal duidelijk wat verschillende 
burgers naar de Ombudsvrouw leidde. 
Frustraties omdat het woonzorgcentrum geen 
bezoek meer toeliet; de vrees voor de 
handhygiëne aan de parkeermeters met de 
touchscreens; de vraag om een gedeeltelijke 
terugbetaling te krijgen voor de tweede 
bewonersvergunning naar aanleiding van de 
afschaffing van de parkeercontroles; het 
melden dat op bepaalde plaatsen de 
maatregelen niet nageleefd worden; waar 
blijven de beloofde mondmaskers; de strenge 
aanpak van de politie naar de jongeren toe; 
het waren allemaal redenen waarvoor de 
burger de Ombudsvrouw contacteerde. 

Slechts één ontvankelijk dossier ging over de 
beperkte loketfunctie naar aanleiding van 
Covid-19-maatregelen. De Dienst Burgerzaken 
volgde in eerste instantie de richtlijnen van 
VLAVABBS, de Vlaamse vereniging van 
Ambtenaren en Beambten van de burgerlijke 
stand, waarbij er een onderscheid gemaakt 
werd tussen essentiële dienstverlening 
(bijvoorbeeld voorgenomen huwelijk) en niet 
essentiële dienstverlening (zoals een aanvraag 

voor de toekenning van de Belgische 
nationaliteit). In een tweedelijnsdossier 
betreurde een burger de vertraging die de 
toekenning van de Belgische nationaliteit aan 
zijn kindje hierdoor opliep.  

De telefonische bereikbaarheid van sommige 
diensten blijkt ook na de versoepeling van de 
maatregelen onvoldoende. Ofwel zijn de 
diensten enkel per e-mail bereikbaar, ofwel 
blijken de keuzemenu’s aan telefoon voor 
sommige burgers een probleem waardoor ze 
afhaken. Bij de Ombudsdienst hebben wij 
dankzij Digipolis een zeer goed systeem: alle 
boodschappen van het antwoordapparaat 
komen terecht in onze algemene mailbox. Alle 
collega’s kunnen deze beluisteren. Elke 
oproeper wordt vervolgens teruggebeld (hetzij 
van thuis uit, hetzij van op kantoor), ook zij die 
niets hebben ingesproken op het 
antwoordapparaat. Dat werkt heel goed, en er 
hoeft niets te worden doorgeschakeld. 
Iedereen beschikt over een dienst-gsm sinds 
het begin van de thuiswerkmaatregelen. 

 

 

 

  

Meer inzetten op bemiddeling 
 

De behandeling van tweedelijnsklachten is de 
belangrijkste opdracht van de Ombudsvrouw. 
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 mailverkeer, bezoek ter plaatse etc.) gaan 
we na of de klacht gegrond is. Deze evaluatie 
gebeurt op basis van verschillende 
ombudsnormen en in volledige 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Als 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. 

Net als de Vlaamse Ombudsdienst, en de 
lokale Ombudsdiensten van Antwerpen en 
Brugge, wil de Ombudsdienst nog meer 
inzetten op bemiddeling en niet louter een 
klacht beoordelen als een rechtbank. 
Bemiddelen is vaak duurzamer omdat het, als 
het goed lukt tenminste, meer gericht is op de 
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win-win voor beide partijen. Het versterkt ook 
het vertrouwen in de overheid nadat de 
burger eerst niet tevreden was over een 
dienstverlening.  

Bemiddelen is dus zeker niets nieuws in het 
ombudswerk. Steeds meer wordt er gekozen 
om dit pad op te gaan en bevoegdheden op 
deze manier ook uit te breiden. Om hier beter 
te kunnen op inzetten, heeft de Dienst Talent 
en Ontwikkeling gezorgd voor een gepaste 
opleiding voor het hele team van de 
Ombudsdienst. Dit is gepland voor oktober 
2020.  

 

Aanbevelingen 
 

Een belangrijke functie van de Ombudsdienst 
is om op basis van signalen die we opmerken 
uit klachten, 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. Voor de eerste helft van 2020 wil ik 
twee belangrijke aanbevelingen doen: 

 

Aanbeveling 1 - Publieke toiletten: 
meer en proper graag 
 

Zorg voor voldoende, voor iedereen 
toegankelijk en net publiek sanitair, 
zowel in het centrum van Gent als 
in de deelgemeenten. 

Investeer nog meer in publiek sanitair op 
plaatsen waar de meest kwetsbare 
groepen (onder andere dak- en thuislozen) 
samenkomen. Zorg dat er werk wordt 
gemaakt van het frequent en grondig 
reinigen van dit sanitair en ook dat 
herstellingen niet op zich laten wachten. 
Maak dat het onderhoud van alle publieke 
toiletten onder alle omstandigheden kan 
gebeuren, ook in tijden van lockdown. 
Deze publieke dienstverlening komt 
tegemoet aan een basisbehoefte en moet 
continu verzekerd blijven. 

De aanleiding voor deze aanbeveling is 
tweeledig.  

Zowel tijdens de periode van lockdown als in 
de weken van de versoepelde 
coronamaatregelen werden wij gecontacteerd 
over het gebrek aan voldoende beschikbaar, 
24/24 bereikbaar, netjes onderhouden 
sanitair. Ook na de versoepeling, toen mensen 
opnieuw gingen shoppen en naar het 
stadscentrum kwamen nog voor de horeca 
aan de slag kon, bereikten ons signalen van 
verwaarloosd en vuil sanitair. Dit geldt niet 
alleen voor het stadscentrum, maar evenzeer 
voor de deelgemeenten. Daar werd vaker dan 
anders gewandeld en gefietst, maar men kon 
nergens terecht voor een toiletbezoek. Door 
de sluiting van onder andere de lokale 
dienstencentra waren de bijhorende toiletten 
niet toegankelijk. Naast het (altijd 
toegankelijke) urinoir bleek er een groot 
tekort aan de klassieke wc. Dit had het 
fenomeen ‘wildkakken’ tot gevolg. 

Daarnaast bleek dat het speciaal voor mensen 
zonder dak boven het hoofd een hele 
zoektocht was om in de nabijheid van de 
plaatsen waar zij verblijven dit sanitair te 
vinden. Rekening houdend met het feit dat 
deze mensen in tijden van “blijf in uw kot” al 
geen thuis hebben, vind ik het niet voldoende 
ter beschikking hebben van een basisbehoefte 



 
7 

als een toilet een bijkomende aantasting van 
de menselijke waardigheid. Voorzie extra 
toiletten in de nabijheid van de lockers voor 
daklozen (momenteel de Abeelstraat en de 
Rembert Dodoensdreef aan het Baudelopark).  

 

Aanbeveling 2 - GAS/LEZ: bijsturing en 
mildheid gevraagd 
 

Beperk de LEZ- en GAS-boetes tot 
een maximumplafond als blijkt dat 
de overtreding werd gestopt zodra 
de eerste boete is ontvangen. 

Binnenrijden in het autovrij gebied kan 
enkel met een geldige vergunning. Elke 
overtreding kan aanleiding geven tot een 
‘GAS 4’ boete van 58 euro. Doordat er een 
drietal weken verstrijkt tussen het begaan 
van een overtreding en het versturen van 
de kennisgeving ervan, kan de rekening 
aardig oplopen als de overtreder in de 
vaste overtuiging was dat hij of zij geen 
fout had begaan. Hoewel LEZ-boetes veel 
sneller worden verstuurd, neemt het 

bedrag van de boete ook snel toe. Eén LEZ-
boete bedraagt immers 150 euro. 

 

Een man die ten onrechte het autovrij gebied 
was binnengereden, kreeg pas na 14 
overtredingen de eerste GAS-boete van 58 
euro in de bus, wat resulteerde in een 
totaalbedrag van 812 euro. Ook de LEZ-boetes 
kunnen aardig oplopen aangezien het bedrag 
per boete veel hoger is (150 euro). Zo werd de 
Ombudsdienst gecontacteerd door een burger 
die in februari 5 keer de LEZ-zone binnenreed 
met een niet-conforme auto. Zodra deze 
burger de eerste boete ontving, is hij de LEZ-
zone niet meer binnengereden. Intussen was 
de rekening wel opgelopen tot 750 euro (5 
maal 150 euro). 

De eigenlijke bedoeling van een boete is het 
bijsturen van een ongewenst gedrag, niet de 
burger in financiële moeilijkheden brengen. 
Ik vermoed dat iedereen het eens is met dit 
principe. Er is op zijn minst een precedent 
geschapen door het invoeren van de 2/3 
regeling zoals dat in 2018 gebeurde, in de zin 
dat het in bepaalde omstandigheden moet 
mogelijk zijn om de redelijkheid te laten 
primeren, en een dading te sluiten zodat een 
deel van de boetes uitzonderlijk kan worden 
kwijtgescholden.  

In de zomer van 2018 heeft het toenmalige 
bestuurscollege een regeling uitgewerkt om 
vergunninghouders die vergeten waren hun 
vergunning voor het autovrij gebied te 
verlengen en zodoende hoge aantallen GAS-
boetes hadden opgelopen, een deel te laten 
kwijtschelden. Het argument van het beleid 
was toen dat het nooit de bedoeling is 
geweest om een reeks boetes te laten 
accumuleren tot soms immense bedragen. 
812 euro en 750 euro zijn forse bedragen, en 
ik kan mij niet voorstellen dat deze 
bezorgdheid enkel zou gelden voor een 
bepaalde groep vergunninghouders, en niet 
voor alle burgers. 

De bekeurende overheid blijft bovendien in 
gebreke ten opzichte van de burger als deze 
overheid niet in staat is om een boete binnen 
een redelijke termijn te bezorgen aan de 
overtreder, en vervolgens ook nog halsstarrig 
weigert om zich enigszins soepel op te stellen. 
In alle klachten die wij over deze materie 
hebben onderzocht, komt telkens terug dat 
van zodra de burger weet dat hij of zij een 
overtreding heeft begaan, dit ongewenst 
gedrag onmiddellijk stopt. Alleen zijn de drie 
(of soms vier) weken vooraleer een GAS-boete 
in de bus valt, onredelijk lang en kan de 
onwetende of verstrooide overtreder intussen 
veel boetes hebben verzameld.  
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Er kan evenmin betwist worden dat de 
administratie hier ook voor een stuk in 
gebreke blijft, net door die lange 
doorlooptermijn tussen de eerste vaststelling 
van de overtreding, en de ontvangst van de 
eerste boete (in één dossier duurde het 16 
dagen voor het versturen van de boete, die de 
klager ontving de 22e dag na het begaan van 
de overtreding). Het versturen van een 
dergelijke geautomatiseerde actie zou sneller 
moeten kunnen. Voor de volledigheid vermeld 
ik er hier wel bij dat er voor de LEZ-boetes een 
veel snellere doorlooptijd geldt. 

Het lijkt mij dan ook redelijk om, indien de 
overtreder onmiddellijk stopt zodra het besef 
er is, er een eenmalige regeling wordt 
uitgewerkt waarbij de boetes boven een 
bepaald plafond worden kwijtgescholden. 

 Foto Jeroen Willems 
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