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Hoofdstuk 1

INLEIDING

In Boek 2 van het jaarverslag 2013 van de dienst Ombudsvrouw Stad Gent, krijgt u een overzicht van bijna alle klach-
tendossiers: de klacht in de woorden van de verzoeker, het onderzoek door de dienst, de beoordeling, de opvolging 
en de aanbevelingen aan de dienst. 
Enkele dossiers konden we om bijzondere redenen niet bekend maken: om redenen van privacy bijvoorbeeld. 
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Hoofdstuk 2

Departement Bevolking en Welzijn

2.1. Dienst Burgerzaken
zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201301-41
Ongeregistreerde akte.

In 2009 heb ik mijn huwelijksakte (vertaald uit het Perzisch en gelegaliseerd) afgegeven aan de Gentse administratie. 
Die werd echter nooit geregistreerd.
Ik wil dat dit rechtgezet wordt. Ik wil dat er een Belgische procedure tot echtscheiding komt, maar dat kan niet als de 
akte niet geregistreerd werd.
Daardoor kom ik ook in de problemen met mijn verblijfsvergunning.

Onderzoek:
Huwen en Samenwonen vindt geen huwelijksakte terug. Er komt wel een onderzoek naar de omstandigheden van 
het huwelijk op vraag van de vrouw.
Verzoeker kan echter wel degelijk een huwelijksakte voorleggen van 2009, maar die werd pas gelegaliseerd in april 
2012.
Als we dan vragen of hij ons een kopie kan bezorgen van het ontvangstbewijs, blijkt dat hij dat helemaal niet heeft.
Er speelt duidelijk van alles tussen verzoeker en (de familie van) zijn vrouw, of ex-vrouw, maar niets wijst op een fout 
door de stadsdiensten.

Beoordeling: ongegrond

fair play
Verzoek: 201301-45
4 Jaar en 9 ½ maand.

Vorig jaar kreeg ik een uitnodiging om mijn identiteitskaart te vernieuwen. Ik ben langs geweest in Sint-Amandsberg 
op 30 november 2012 (moest gaan voor 6 december). Nu ga ik om mijn pas op 4 januari 2013 en niettegenstaande 
mijn oude nog geldig was tot 19 februari 2013, is mijn nieuwe al geldig met terugwerkende kracht van 30 november 
2012 (tot 30 november 2017). Ik vind dit geen eerlijke handelswijze, want op die manier zijn de passen geen 5 jaar 
geldig, maar slechts 4 jaar en 9 1/2 maand!!

Onderzoek:
De verontwaardiging van verzoekster is volledig terecht. De procedure voor de elektronische identiteitskaart werd 
echter vastgelegd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de gemeenten moeten die strikt volgen. 
De burger moet tijdig opgeroepen worden voor de hernieuwing van zijn identiteitskaart, zodat hij steeds over een 
geldig identiteitsdocument kan beschikken. Gelet op de aanmaak- en leveringstermijn moet het Loket Bevolking de 
uitnodiging daarom ruim voor .de vervaldatum opsturen. Loket Bevolking zal de klacht van verzoekster meenemen 
naar de volgende besprekingen met FOD Binnenlandse Zaken.



6

Beoordeling: ongegrond
Op zich is de klacht van verzoekster gegrond, maar Stad Gent kan daar zelf niets aan doen omdat dit op federaal 
niveau geregeld is. Loket Bevolking zal dit wel meenemen naar de besprekingen met FOD Binnenlandse Zaken.

professionaliteit
zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201301-108
Vervallen formulier.

Ik kom hier voor het gebrek aan professioneel handelen bij het Loket Bevolking. Ik heb mij ook boos gemaakt. Ik 
kwam om een formulier waarin ik aan mijn minderjarige dochter de toelating gaf om met vrienden naar het bui-
tenland te gaan. Dit formulier werd mij echter geweigerd omdat mijn identiteitskaart was gestolen op 20 december 
2012. De ambtenaar weigerde mij dit formulier voor mijn dochter mee te geven op basis van het bewijs van aangifte 
van diefstal omdat dit verlopen zou zijn… De ambtenaar bleef bij de weigering; ik werd doorgestuurd omdat ik het 
nieuwe nummer van mijn identiteitskaart nodig had. Toen ik met het nieuwe nummer boven kwam, had ik de hand-
tekening nodig dus werd het meegeven van het formulier opnieuw geweigerd. Toen ik mij de volgende dag aanbood 
bij een andere ambtenaar is het zonder problemen meegegeven. Ook op dat moment had ik mijn nieuwe identiteits-
kaart niet, maar wel het bewijsje van diefstal.

Onderzoek:
Alles begint bij het ‘bewijs van aangifte van diefstal van een identiteitskaart’. Dat bewijs werd door de Politie op-
gemaakt op 20 december 2012. Daaronder staat dan de volgende formulering: “Dit document, dat enkel in België 
als tijdelijk bewijs dient, vervalt op 20-12-12 (+30 dagen).” Met andere woorden, het document was geldig tot 19 
januari 2013. We checken dit ook nog eens bij de Politie en die bevestigt dat. Toen verzoekster dus op 16 januari 
2013 aan het loket verscheen, was het document dus wel degelijk nog geldig en had de medewerkster aan het loket 
een formulier voor ouderlijke toestemming moeten afleveren. Zij keek echter enkel naar de datum en hield geen 
rekening met de +30 dagen die tussen haakjes stond. Ze beschouwde het document dus als vervallen en ongeldig, 
en verzoekster had ook nog geen nieuwe identiteitskaart aangevraagd. Vanuit die visie handelde de medewerkster 
de situatie ook verder af: verzoekster moest een nieuwe identiteitskaart aanvragen en ze moest haar verliesattest 
laten verlengen. Verzoekster is volgens de dienst op dat moment beginnen schelden en is weggelopen. Later op de 
dag kwam ze volgens de dienst terug waarop ze met het verliesattest zwaaide (zonder het voor te leggen) en uitte 
ze ook bedreigingen. De medewerkster is daarop boos geworden en verzoekster is weggegaan zonder het verlengde 
.verliesattest voor te leggen. De dag nadien is verzoekster dan heel rustig teruggekeerd naar het loket bij een andere 
medewerkster en heeft ze de nodige papieren voorgelegd. Ze kreeg dan ook zonder problemen het formulier voor 
de ouderlijke toestemming. Conclusie is dat de medewerkster inderdaad een fout maakte bij de interpretatie van het 
verliesattest. De formulering van de vervaldatum is zeker niet optimaal, maar vanuit haar vakkennis had de mede-
werkster dit toch moeten kunnen inschatten. Het is ook niet professioneel om mee te gaan in de agressie van een 
klant. Toch ook hier enige nuance: het is gemakkelijk zeggen, maar in de praktijk is het zeker niet gemakkelijk om 
rustig te blijven terwijl iemand je verbaal aanvalt en je bedreigt.

Beoordeling: gegrond
Er werd een fout gemaakt en het is niet professioneel om zelf boos te worden. Toch is hier enige nuance nodig, 
verzoekster ging zelf over de schreef.

Aanbeveling:
Vestig de aandacht erop dat medewerkers bij dit formulier goed moeten opletten voor de formulering bij de ver-
valdatum.
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redelijke termijn
Verzoek: 201301-112
Werkaanbieding verloren.

Mijn vrouw is op vraag van haar werkgever naar België komen werken. Zij is hier van 1 januari 2010 en ikzelf ben 
naar hier gekomen in oktober 2010. Elk jaar zijn er moeilijkheden om tijdig onze verblijfsvergunningen te verlengen 
(die gekoppeld zijn aan een arbeidskaart). Eindelijk had ik ook werk gevonden en op 27 december 2012 heb ik mijn 
documenten ingediend voor verlenging van mijn verblijfsvergunning die liep tot 20 december 2012. Ik heb dit pas zo 
laat kunnen doen omdat eerst alle documenten van mijn vrouw in orde moesten zijn. Mijn vrouw had dat in oktober 
gedaan, maar het duurde een tijd voor ze een antwoord kreeg. Ik kreeg daarna pas een afspraak op 27 december. 
Die werkaanbieding heb ik ondertussen verloren omdat mijn verblijfsvergunning niet tijdig verlengd werd! Ik ben 
vooral kwaad omdat ik herhaaldelijk gebeld heb en vroeg of er nog iets moest gebeuren, want ik kon beginnen 
met werken, maar mijn papieren moesten daarvoor wel in orde zijn. Ik zat dus te wachten op een reactie van Loket 
Migratie. Bovendien had men mij beloofd dit met spoed te behandelen gezien de dringendheid voor mijn werk. Zo 
nodig zou ik ook voor een spoedprocedure betalen. Toen het antwoord toch op zich liet wachten en mijn toekom-
stige werkgever moeilijk begon te doen, hoorde ik telkens bij de administratie: we wachten op Brussel. Blijkt dat er 
in Gent al op 28 december een brief van Binnenlandse Zaken was toegekomen met de vraag dat ik binnen de dertig 
dagen na betekening loonfiches moest binnen brengen van de referentiepersoon enzovoort. Ik ben dit pas op 22 
januari 2013 te weten gekomen en pas na de derde keer bellen op die dag. Twee keer werd mij zelf meegedeeld dat 
er geen antwoord was van Brussel. Op die manier ben ik dus die werkaanbieding kwijt geraakt! Vorig jaar heeft mijn 
vrouw hetzelfde meegemaakt: ook bij haar zei men herhaaldelijk dat er nog geen antwoord van Brussel was… terwijl 
dat dat er blijkbaar wel al was. Ik begrijp dat er veel werk is, maar dit is toch niet ernstig!

Onderzoek:
Verzoeker is een gezinshereniger en hij is dus inderdaad afhankelijk van de A-kaart van zijn vrouw. Die werd aange-
vraagd op 15 december 2012. Op 28 december 2012 kreeg Loket Migratie een fax van DVZ dat verzoeker de be-
staansmiddelen van de referentiepersoon moest aantonen en er moest ook een relatieverslag doorgestuurd worden. 
Op 22 januari 2013 wordt alles doorgefaxt naar DVZ en op 6 februari 2013 kwam er een positieve beslissing. Wat de 
communicatie betreft, zegt Loket Migratie dat het enkel mogelijk is om beknopte informatie te geven aan de tele-
foon omdat het doornemen van het volledige dossier te veel tijd in beslag zou nemen. Met telefonische onbereik-
baarheid voor anderen tot gevolg. Loket Migratie verontschuldigt zich dat er in januari wat tijd verlopen is.

Beoordeling: gegrond
Zowel de afhandeling van het dossier van de vrouw als de afhandeling van het dossier van de man zijn traag verlo-
pen.

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201302-154
Albanese Belg.

Mijn kind is geboren op 22 november en het is aangegeven in de maand november. Een maand later op 22 decem-
ber ben ik in Sint-Amandsberg een formulier gaan halen om de Belgische nationaliteit aan te vragen voor mijn kind. 
Ik heb dat formulier niet gekregen, want mijn zoontje was al Belg. Dat werd mij meegedeeld. Ik vond dat vreemd, 
want op de papieren die ik meekreeg toen ik de geboorte kwam aangeven, stond er dat hij Albanees was. Maar 
goed, ik was blij dat hij al Belg was en ik heb ook zo een klein vierkant identiteitsbewijsje voor kinderen meege-
kregen en daarop stond dat hij Belg was. Ik heb voor hem op 7 januari dan een reispasje aangevraagd. Dit kon niet 
onmiddellijk, want mijn kindje moest daar bij zijn. Als ik dan op 30 januari die papieren waarvoor ik al betaald had 
ging afhalen bleek dat mijn zoon geen Belg is! Mijn vierkant kaartje werd ingehouden en vervangen door een ander 
waarop staat: Albanees. De reispas kreeg ik niet, maar ik kreeg wel mijn geld terug. Maar ik neem daar geen genoe-
gen mee, want ik ben op 22 december een formulier gaan vragen om de Belgische nationaliteit aan te vragen voor 
mijn kind, en dat formulier werd mij dus geweigerd. Nu de regelgeving is veranderd op 31 december kan ik het niet 
meer aanvragen! Ik meen dus dat ik echt wel schade leidt. Op mijn vraag of ik een bewijs kon krijgen dat mijn kind 
verkeerdelijk als Belg was ingeschreven, kreeg ik te horen dat dit alles uit de computer was verwijderd. Ik wil dat u 
dit echt onderzoekt: hoe kan ik een reispas aanvragen op de Belgische nationaliteit mocht dat inderdaad niet in de 
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computer staan? En hoe gaan ze dit nu allemaal rechtzetten?

Onderzoek:
Het kind werd aangegeven op 26 november 2012 en werd ingeschreven onder de Albanese nationaliteit aangezien 
beide ouders Albanees zijn. Door een menselijke fout werd het kind bij de verwerking echter ingeschreven onder de 
Belgische nationaliteit. Dit werd later rechtgezet en de dienst verontschuldigt zich hiervoor. Wat de aanvraag van de 
Belgische nationaliteit betreft is er in dit geval geen verschil tussen de nieuwe en de oude regelgeving. Het kind kon 
en kan pas de Belgische nationaliteit krijgen als beide ouders minimum 10 jaar in België ingeschreven zijn. En dat is 
niet het geval voor de vader. Verzoekster heeft met andere woorden geen schade ondervonden door de fout bij de 
verwerking.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Er werd verontschuldigd voor de foutieve inschrijving, maar wat de grond van de zaak betreft, heeft de administratie 
correct gehandeld. De fout werd rechtgezet en er is geen schade geleden.

redelijke termijn
professionaliteit
Verzoek: 201302-194
Familiebezoek.

I am a Doctoral Candidate in the Ghent University. I unwittingly omitted to include my Marriage Certificate among 
the documents for certification while processing my Visa Application in my home country - Nigeria, in 2011, before 
coming in for my program here. Realizing the necessity of this, I made to formalize same here by applying for this, 
which I submitted at the Commune in Ghent since 13 June, 2012. I was informed it would take couple of months to 
process, but up till now, I have not got a response from the Administration. Upon enquiries at the Commune last 
week Tuesday, 12 February, 2013, I was told that there has been no response from the Officer-in-Charge, and that I 
should lodge a complaint to your office, for possible intervention. I am only trying to get this through so as to enable 
my family attend the Public Defense of my Thesis in the event that I am rounding up, hopefully later in the year. I 
never intend relocating my family to stay here in Belgium. I and my wife are both University Lecturers in one of Nige-
ria’s most reputable universities. I am here on a Study Leave fully sponsored, and thus must (!) go back to my job on 
completion of my program here. The purpose of their visit is simply to witness my Thesis defense as above stated, 
and nothing more than that. On this note, I wish you kindly use your good offices to intervene to secure its approval, 
so as not to deprive my family the opportunity of sharing in their moment of joy.

Onderzoek:
Toen verzoeker naar België kwam, werd hij geregistreerd als ongehuwd en daardoor lukt het niet zomaar om zijn 
vrouw te laten overkomen. Hij moet met andere woorden een huwelijksakte indienen. Dat heeft hij ook gedaan op 
13 juni 2012. De huwelijksakte moest dan door Dienst Burgerzaken - Huwen en Samenwonen erkend worden. Op 
29 januari 2013 kreeg Loket Migratie de huwelijksakte echter terug met de opmerking: “onleesbaar”. Huwen en 
Samenwonen heeft er dus meer dan een half jaar over gedaan om tot die opmerking te komen! .Als we daar meer 
uitleg over vragen zegt de verantwoordelijke dat er achterstand is, dat er geen vraag was om dit dringend te behan-
delen en dat de medewerker aan het loket toch ook had kunnen vaststellen dat de akte onleesbaar was…We raden 
verzoeker aan om een nieuwe ‘leesbare’ huwelijksakte binnen te brengen en er uitdrukkelijk bij te zeggen dat het 
ondertussen dringend is.

Beoordeling: gegrond
Als het meer dan een half jaar duurt om enkel tot het besluit te komen dat iets onleesbaar is, kunnen we niet van 
een redelijke termijn spreken. Dit wijst erop dat in al die tijd niemand het document zelfs maar in handen heeft 
genomen. Wat dan weer niet echt professioneel is.

Aanbeveling:
Zorg voor een betere intake zodat je sneller ziet of een dossier volledig is en of alles leesbaar is.
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redelijke termijn
coördinatie
Verzoek: 201303-228
Naar Brussel.

Ik ben een erkende politiek vluchteling uit Iran.
Door een ambtshalve afschrijving in Aalst na de relatiebreuk met mijn partner zit ik nu in de grootste moeilijkheden. 
Ik woon nu bij mijn moeder in Gent en ik wou daar ingeschreven worden. Op 6 oktober 2012 deed ik dus een aan-
vraag om de ambtshalve afvoering te schrappen en in november 2012 bracht ik de nodige bewijzen binnen dat ik in 
die voorbije zes maanden in België verbleef. Er kwam een woonstvaststelling en die werd door de wijkagent door-
gestuurd op 12 december 2012. Tot op vandaag [2 maart 2013] kan ik niet werken en heb ik geen inkomen. Ik had 
werk, maar ik ben mijn werk verloren door de ambtshalve afschrijving. Ik kan wel teruggaan naar mijn oude werkge-
ver; dus ik wil zo vlug mogelijk opnieuw ingeschreven worden. Ik realiseer mij dat dit allemaal via Brussel moet gaan, 
maar er zou tot op vandaag nog altijd niets naar Brussel doorgestuurd zijn.

Onderzoek:
Het politieverslag werd inderdaad doorgestuurd naar Dienst Burgerzaken op 12 december 2012. Daarna verdwijnt 
ieder spoor van het dossier totdat het begin maart 2013 effectief door Loket Migratie wordt doorgefaxt naar DVZ. 
Eind december was er een collectieve sluiting door de eindejaarsperiode en de medewerkster die verantwoordelijk 
was voor het dossier was twee weken ziek in februari, maar dan nog is hier geen sprake van een redelijke termijn. De 
vraag is ook of taken dan niet overgenomen kunnen worden bij langdurige afwezigheid. Het diensthoofd van Loket 
Migratie heeft gevraagd om in de toekomst datumstempels te zetten zodat er tenminste een spoor is van het traject 
dat een dossier aflegt. Hij volgt het dossier ook op.

Beoordeling: gegrond

redelijke termijn
vertrouwen
coördinatie
Verzoek: 201303-233
Vermist dossier.

Ik heb me ingeschreven aan de universiteit in oktober. Net nadat ik me aan de universiteit ingeschreven had, ging 
ik naar Loket Migratie om een afspraak te maken, en ik heb een afspraak gekregen voor 13 november 2012. Toen ik 
die dag naar het loket ging, heeft iemand me gezegd dat ik ambtshalve afgevoerd was en naar de Turkse ambassade 
moest gaan om een Belgisch visum aan te vragen. Of beter, naar Turkije gaan en opnieuw een visum aanvragen. Die 
vrouw kende de procedure niet. Door haar onwetendheid, kon ik mijn papieren niet indienen. Daarna ging ik naar 
Infopunt Migratie om een beetje uitleg te krijgen, want ik vond het gek om naar Turkije te gaan terwijl mijn studies 
doorgingen. En daar ben ik geïnformeerd dat dat niet nodig was. Al wat ik moest doen was bewijzen dat ik het land 
niet verlaten heb en wachten op de Politie. Dus ging ik weer naar Loket Migratie om een nieuwe afspraak te maken. 
De nieuwe afspraak was drie weken later. Dus ik heb bijna een maand verloren. Op de dag van de afspraak heb ik 
uiteindelijk mijn papieren ingediend. Nu moest ik wachten op de Politie. De agent die verantwoordelijk is voor onze 
straat had me op 4 januari 2013 gebeld dat ze mijn dossier naar het loket gestuurd had en dat mijn dossier in orde 
was. Zelf heeft ze een kopie naar me gestuurd. Toen ik maar niks hoorde over de afloop van mijn dossier heb ik Loket 
Migratie telkens gebeld en ze hebben me altijd dezelfde uitleg gegeven: dat ik moest wachten, dat ze niks van de 
Politie hadden, enzovoort. Ik ben zelf weer naar Loket Migratie gegaan en daar zei iemand tegen mij dat als ze een 
papier krijgen, ze het onmiddellijk naar Brussel sturen… dus mijn papieren waren ook in Brussel. Ik was blij om dat te 
horen. Na een tijdje heb ik Loket Migratie nog eens gebeld en ben ik te weten gekomen dat ze niks naar Brussel ge-
stuurd hadden. Ik was echt in de war. Dan ging ik naar Infopunt Migratie (18 februari 2013). Ze hebben Loket Migra-
tie gebeld om  te vragen of ze de brief van de Politie hebben ontvangen, maar dan hebben ze natuurlijk nee gezegd. 
Daarna heeft het Infopunt de verantwoordelijke agent gebeld en zijn ze te weten gekomen dat ze mijn dossier al 
op 8 januari 2013 doorgestuurd had. Daarom heeft het Infopunt opnieuw het Loket gebeld en gezegd wat de agent 
gezegd had. Ze gingen dat controleren en een mail sturen. De volgende dag ging ik weer naar Infopunt Migratie om 
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te checken of ze een mail gekregen hadden. In de mail zei iemand dat ze het papier van de Politie gevonden (!) heb-
ben, maar ze moesten wachten op de mevrouw die verantwoordelijk is voor mijn dossier. Omdat ze ziek is, kunnen 
ze mijn dossier niet doorsturen. Dat vind ik echt onaanvaardbaar. Sinds oktober probeer ik mijn papieren in orde te 
brengen, maar helaas heb ik te veel tijd verloren. Nu zeggen ze dat mijn papieren in Brussel zijn en dat ze wachten 
op het antwoord, maar ik heb mijn vertrouwen in hen verloren. Ik kan niet focussen op mijn lessen, want ik loop 
altijd achter mijn papieren. Het is bijna zes maanden en mijn papieren zijn nog maar net naar Brussel opgestuurd. En 
ik weet niet of ik een positief antwoord zal krijgen, want ze denken nu dat ik niks doe en mijn verantwoordelijkheden 
niet opneem.

Onderzoek:
Op 17 december 2012 werd er aan de Politie gevraagd om een woonstcontrole te doen en op 5 januari 2013 werd er 
een positief verslag opgemaakt. Het dossier verdwijnt dan ergens bij Dienst Burgerzaken tot het op 22 februari 2013 
werd doorgefaxt naar DVZ. Op 11 maart 2013 gaf DVZ toelating om verzoekster opnieuw in te schrijven. De Politie 
moet daarvoor nog eens een nieuwe woonstcontrole doen. Wat de foute informatie betreft, biedt Loket Migratie zijn 
verontschuldigingen aan. De medewerkers hebben nochtans de opdracht om enkel informatie te geven waarvan ze 
zeker zijn. Er wordt volgens Loket Migratie hard gewerkt om via interne opleidingen de kennis van de medewerkers 
te verhogen, maar dat vergt tijd. De medewerkster die de herinschrijvingen behandelt, was inderdaad langere tijd af-
wezig. Haar werk werd wel overgenomen door een collega, maar die moest dat bovenop haar eigen werk doen. Deze 
procedure is volgens Loket Migratie niet snel aan te leren en daardoor kan niet iedereen dit zomaar overnemen. Ook 
hiervoor biedt Loket Migratie zijn verontschuldigingen aan. Momenteel verloopt de procedure voor woonstvaststel-
lingen volledig op papier. De voornaamste stappen worden wel geregistreerd, maar die registratie is niet altijd raad-
pleegbaar door iedereen. Uit deze klacht en uit vele andere klachten blijkt duidelijk dat een goede registratie echt 
een noodzaak is. Nu ‘verdwijnen’ dossiers voor meer dan een maand en achteraf kan niet nagegaan worden wat 
daarmee gebeurd is. Loket Migratie probeert dat nu op te vangen door middel van datumstempels, maar eigenlijk 
moet heel het proces grondig bekeken worden.

Beoordeling: gegrond
Er liep van alles mis: verkeerde informatie, geen continuïteit, slechte registratie, … Dat verzoekster haar vertrouwen 
verloor, is dan geen wonder.

Aanbeveling:
Er is behoefte aan herziening van het volledige proces voor woonstvaststellingen. Het is aangewezen om alle acto-
ren hierbij te betrekken.

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek:201303-246
Moeilijke adreswijziging.

In 2008 kocht ik een woonhuis gelegen te Gent. Na zware verbouwingswerken plaatste ik een aanvraag om mijn 
domicilie officieel over te zetten naar deze woonst. Deze aanvraag is gebeurd op 25 april 2011. Na enkele maanden 
was de overzetting van domicilie nog steeds niet in orde en heb ik contact genomen met het dienstencentrum te 
Sint-Amandsberg. Daar werd me verteld dat ik moest wachten op een bezoek van de wijkagent. Na wederom enkele 
maanden wachten, had ik nog steeds geen bericht van de wijkagent, zodat ik op eigen initiatief nog eens gebeld heb 
naar het dienstencentrum. Er werd me nogmaals verteld om te wachten op een bezoek van de wijkagent. Ook deze 
keer was dit wachten tevergeefs. In oktober 2011 heb ik terug de vraag uitgesteld bij het dienstencentrum om mijn 
domicilie officieel over te zetten naar mijn woonst. De domicilie heeft immers een impact op alle officiële documen-
ten. Jammer genoeg werd ik deze keer afgesnauwd met weer een keer de mededeling dat ik moest wachten op een 
bezoek van de wijkagent. Na deze onvriendelijke behandeling durfde ik zelf niet verder aandringen. Een jaar later 
was dit echter nog steeds niet in orde. Hoog tijd dus om toch nog eens mijn stoute schoenen aan te trekken en een 
zoveelste poging te ondernemen om mijn domicilie te verplaatsen. Maar deze keer dan wel rechtstreeks bij het Ad-
ministratief Centrum in Gent. Daar werd me verteld dat ik best gewoon een nieuwe aanvraag deed, maar de datum 
van aanvraag zou dan wel veranderen naar eind 2012. Tijdens dit contact had ik aangekaart dat deze aanvraagdatum 
wel belangrijk is voor bijvoorbeeld de renovatiepremie.
Eind 2012 was er nog geen verandering. Daarop heb ik de aanvraag nogmaals online gedaan. Tot mijn grote vreugde 
volgde het bezoek van de wijkagent kortelings hierop. Jammer genoeg was ik zelf niet thuis op het moment van be-
zoek, maar de aanwezigheid van mijn vriendin was voor de wijkagent afdoende. Het gevolg is wel dat de datum van 
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mijn inschrijving nu op het begin van dit jaar (2013) staat. Als dit niet gecorrigeerd wordt, dan verlies ik zo een deel 
van mijn renovatiepremie. Dit zal waarschijnlijk nog andere gevolgen hebben voor mij. Zou het mogelijk zijn om mij 
hierover zo snel mogelijk te informeren?

Onderzoek:
De eerste aanvraag werd gedaan via het e-loket op 25 april 2011. De Politie zegt dat zij die aanvraag echter nooit ge-
kregen hebben. Volgens Dienst Burgerzaken hebben zij nog verschillende herinneringen gestuurd, maar daar kunnen 
geen data van gegeven worden en ook geen kopieën. Uiteindelijk werd er op 7 oktober 2011, nadat verzoeker nog 
eens contact opnam, een duplicaat verstuurd en dat heeft de Politie wel ontvangen. De buurtinspecteur ging langs, 
maar op het opgegeven nummer vond ze geen woning maar een garage. Volgens het verslag was het pand “volledig 
leeg en binnenin is het een ravage”, er werden ook geen personen aangetroffen. Ze gaf dus een negatief advies en 
dat werd verstuurd naar Dienst Burgerzaken op 21 oktober 2011. Op 13 december 2011 werd dit geregistreerd door 
Loket Bevolking – Identiteit. Op 3 januari 2013 deed verzoeker dan een nieuwe aanvraag en op 19 januari was er 
een positieve woonstvaststelling door de buurtinspecteur. De adreswijziging van verzoeker wordt volgens de regels 
ingeschreven in het register op de datum van de tweede aanvraag. Er liep duidelijk een en ander mis, maar de regis-
tratiedatum kan nu niet meer aangepast worden. Er was pas een positieve vaststelling na de aanvraag van 3 januari 
2013 en dat is ook de datum die genoteerd wordt in het rijksregister.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Maak dringend werk van digitale procedures voor adreswijzigingen.

zorgvuldigheid - procedure
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201303-276
Geen uitkering.

Ik heb recht op een B-kaart en ik heb die begin januari 2012 aangevraagd, maar ik kreeg .pas een afspraak op 10 fe-
bruari. Ik heb toen gezegd dat ik niet veel tijd had, want mijn A-kaart verviel op 12 februari 2012. Ze antwoorden dat 
er geen plaats was. Het kon dus niet anders. Op 10 februari bleek dan dat ik nog papieren nodig had van de Politie 
en van de mutualiteit. Waarom hebben ze dat toen niet gezegd! Ik zei dat ik toch twee dagen nodig zou hebben om 
die documenten te verzamelen. Maar ze hadden geen tijd voor mij. Ik moest een nieuwe afspraak maken en dat kon 
pas drie weken later. Uiteindelijk kon ik mijn aanvraag pas doen in de eerste week van maart. Omdat het maar bleef 
duren hebben we ontelbare keren gebeld, maar nooit kregen we nieuws. Ze waren aan het wachten op Brussel… 
Maar ik mocht wel werken. Op 30 mei 2012 is mijn B-kaart pas in orde gekomen. Al die tijd werkte ik als grondwer-
ker, maar door de slechte weersomstandigheden was ik vaak technisch werkloos. Ik kreeg daarom een uitkering. Nu 
zit er door al dat gedoe een leegte tussen de vervaldatum van mijn A-kaart (12 februari 2012) en de begindatum van 
mijn B-kaart (13 juni 2012). Daarom moet ik van de RVA die uitkeringen van de vier maanden daartussen terug beta-
len. Ik kan mij dat echt niet permitteren!! Ik heb het al niet breed en ik heb twee kinderen. Het is toch niet eerlijk dat 
ik al dat geld moet betalen omdat ze mij in de Zuid altijd laten wachten hebben!

Onderzoek:
Verzoeker heeft zijn verblijfskaart tijdig aangevraagd, maar hij moest inderdaad wachten op een formele bevestiging 
van zijn verblijfsrecht en de administratieve verwerking van de beslissing. Volgens Loket Migratie wordt er echter 
‘de jure’ geacht dat verzoeker in de periode tussen zijn oude en nieuwe verblijfskaart steeds een verblijfsrecht had. 
Alleen ontbrak het materiële bewijsstuk daarvan (de B-kaart). RVA vordert dus onterecht de uitkeringen voor die 
periode terug en Loket Migratie bezorgt hen dan ook, via de vakbond van verzoeker, een verklaring hierover. Om dit 
soort toestanden in de toekomst te vermijden, vaardigde Dienst Vreemdelingenzaken recent trouwens een KB uit 
waardoor gemeenten een tijdelijk verblijfsdocument (bijlage 15) mogen afleveren voor die tussenperiode. Dat zou 
dit soort problemen moeten voorkomen.

Beoordeling: ongegrond
De leegte tussen de einddatum op de oude en de begindatum op de nieuwe verblijfskaart zorgde echter voor ver-
warring. Recent werd dit van hogerhand opgelost via de bijlage 15. Loket Migratie deed er trouwens alles aan om dit 
misverstand recht te zetten.
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redelijke termijn
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201303-315
Onderbemand.

In naam van een van de jongeren die we begeleiden (we noemen hem ‘Ali’) meld en vraag ik u het volgende. Op 8 
januari ontving Ali een schrijven van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken met daarin de mededeling 
dat er een beslissing werd genomen inzake zijn machtiging tot verblijf. De brief eindigde met volgende zin: “U zal 
eerstdaags door de gemeente worden ontboden voor mededeling en overhandiging van deze beslissing.” Op 22 ja-
nuari belde ik naar de Dienst Burgerzaken – Loket Migratie, met de vraag wanneer Ali door de gemeente zou worden 
ontboden om de beslissing overhandigd te krijgen. De mevrouw die ik aan de lijn kreeg vertelde me dat de dienst 
hopeloos achterop was geraakt met de dossiers en het mogelijks nog maanden zou duren – “We zijn onderbemand 
meneer.” Toen ik de slotzin van de brief aanhaalde en wees op het woord ‘eerstdaags’, antwoordde de mevrouw 
eerder smalend dat de Dienst Vreemdelingenzaken kon schrijven wat ze wil, maar daarmee haar werk nog niet 
was gedaan. Vandaag 27 maart heeft Ali nog steeds geen idee wanneer hij zal ontboden worden om de beslissing 
te vernemen. Ik hoef u niet te vertellen wat een dergelijke situatie met een mens doet. Ik hoop dan ook dat u snel 
duidelijkheid kan brengen over de reden waarom de uitnodiging zo lang op zich laat wachten, Ali de uitnodiging kan 
bezorgen en zo een einde maken aan de quasi ondraaglijk onzekere situatie van Ali.

Onderzoek:
Op 8 januari 2013 heeft DVZ inderdaad een beslissing genomen waarbij de verblijfsaanvraag van ‘Ali’ werd gewei-
gerd. Twee maanden later is de beslissing nog niet aan de burger meegedeeld. We trachten te achterhalen waarom 
dat zo lang moet duren. Loket Migratie moet dan een Sefor-dossier opstarten (= uitwijzing) vooraleer zij verzoeker 
kunnen uitnodigen. Zo een dossier is volgens Loket Migratie heel arbeidsintensief, alleen al de eerste afspraak aan 
het loket neemt bijvoorbeeld 30 tot 40 minuten in beslag. Dat betekent dat er ook niet zoveel mensen per dag 
kunnen worden uitgenodigd. Terwijl het aantal Sefor-dossiers juist toeneemt. Loket Migratie zegt dat zij ook van 
andere steden en gemeenten horen dat dit onhoudbaar wordt om op te volgen. Daarbovenop komt nog dat er in dit 
soort dossiers een reeks vragen zijn over de maatregelen die DVZ voorschrijft maar die botsen met de regelgeving 
inzake het rijksregister. Daardoor kan de Dienst Burgerzaken niet correct schrappen. Die vragen werden meer dan 
een jaar geleden al aan DVZ voorgelegd en een deel daarvan werd nu pas beantwoord. Loket Migratie zegt dat zij 
door dit antwoord weer verder kunnen en ze zetten nu een inhaalbeweging in. In dit concreet geval gaat het om een 
dossier waarin onduidelijkheden zaten in het verloop van de regularisatieprocedure. Daarover was er contact met 
DVZ waarbij zij de instructie gaven om voorlopig nog geen Sefor op te starten. Recent deelde DVZ echter mee dat de 
Sefor-procedure nu toch kan starten voor Ali. Hij werd hier ondertussen ook van op de hoogte gebracht.

Opvolging:
Tegen midden 2013 wordt de achterstand in zogenaamde Sefor-dossiers weggewerkt volgens de dienst. Toch krijgen 
wij in de 2de helft van 2013 nog identieke klachten.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Er is hier geen sprake meer van een redelijke termijn. Loket Migratie kan dit wel verantwoorden en heeft ook niet 
alles in handen. Dit is een heel complexe materie en communicatie hierover is helemaal niet evident. Toch kon Loket 
Migratie zelf initiatief nemen om iets van informatie te geven in plaats van te wachten tot mensen komen klagen.

Aanbeveling:
Bekijk wat er bij dit soort dossiers toch al meegedeeld kan worden aan de betrokkene. Alles is beter dan mensen 
in het ongewisse te laten.
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hoffelijkheid
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek:201304-328
Die Chinese.

Om mijn verblijfspapieren in orde te maken na mijn huwelijk heb ik mij al vijf keer moeten aanmelden bij Loket Mi-
gratie. Aanvankelijk was er een fout gemaakt met de datums en het referentienummer. Hiervoor werden geen excu-
ses aangeboden. Iedereen kan zich vergissen, maar het blijft toch getuigen van professionalisme dat een fout wordt 
rechtgezet en er verontschuldigingen volgen. Er was ook gebrek aan duidelijke info op de meegegeven documenten 
(bijvoorbeeld het verzekeringsbewijs: welke verzekering? Die van de mutualiteit? Van mijn echtgenoot voor mij?). 
Het is trouwens heel moeilijk om Loket Migratie telefonisch te bereiken om een afspraak te maken. Ik moest me 
vorige week dus verplaatsen om een afspraak te krijgen voor 26 maart 2013. Als ik dan op de afspraak kwam, was 
het dossier niet voorbereid. Ze moesten zelfs zoeken naar het dossier! Ik kreeg te horen dat ik niet geïnviteerd was, 
dat dit niet de normale procedure was! Ik was behoorlijk kwaad en er ontstond een discussie. In het Nederlands 
sprak de loketbediende over mij als: ‘die Chinese’. Ik voel mij enorm beledigd!! Alle documenten zijn er en de Politie 
is langs geweest. Wat is dan de reden om dit dossier niet af te werken? Waarom moest ik opnieuw een nieuwe 
afspraak maken?! Er is toen een leidinggevende bij gekomen en deze mevrouw was zeer hoffelijk, attent en ook luis-
terbereid. Zij heeft meteen het dossier opgevolgd, maar er werden geen excuses aangeboden, dat werd geweigerd 
door de betrokken ambtenaar. Ik wil deze inefficiëntie en vooral de onbeleefdheid van die ene ambtenaar aanklagen 
zodat mijn klacht toch enig nut heeft.

Onderzoek:
Bij het ‘Attest aanvraag verblijf voor een familielid van een unieburger’ (bijlage 19ter) was er inderdaad een foutieve 
code en datum ingegeven. Dit werd later rechtgezet en volgens Loket Migratie heeft dit geen invloed op de afhan-
delingstermijn van de aanvraag. Loket Migratie verontschuldigt zich hiervoor. De loketmedewerkers geven aan de 
burgers een lijst mee met de documenten die ze zelf moeten opvragen en voorleggen. Op die lijst staat duidelijk 
‘ziektekostenverzekering’. Indien nodig wordt er ook meer uitleg gegeven door de medewerkers. De betrokken me-
dewerkster kan echter niet meer bevraagd worden omdat ze ondertussen de dienst heeft verlaten. Het diensthoofd 
acht het wel aannemelijk dat er gesproken werd over ‘die Chinese vrouw’. Aan het loket worden er namelijk geen 
namen gebruikt om privacyredenen en omdat het binnen de organisatie van de dienst ook niet praktisch is. Verder 
zegt Loket Migratie dat het dossier van verzoekster niet zoek was, maar dat het op dat moment niet in het klasse-
ment zat omdat men bezig was een aantal data te verwerken. Het dossier voorbereiden en klaarleggen is volgens 
Loket Migratie niet .haalbaar door het beperkte aantal medewerkers en omdat er heel veel tijdverlies is wanneer 
burgers niet komen opdagen op de afspraak. Over de bereikbaarheid van de dienst zegt Loket Migratie dat er tijdens 
de kantooruren steeds drie medewerkers verantwoordelijk zijn voor de telefoons. Dit kan echter niet altijd gegaran-
deerd worden (bijvoorbeeld als er teveel zieken zijn) en zelfs bij een voltallige bezetting gebeurt het dat alle lijnen 
bezet zijn. Tot slot zegt Loket Migratie dat zij geen nieuwe afspraak kunnen geven voor de afhandeling van het dos-
sier omdat het aan DVZ is om een beslissing te nemen. Pas als de dienst nieuws krijgt van DVZ kan er een afspraak 
gegeven worden.

Beoordeling: gegrond
Ook uit andere klachten blijkt dat er nog efficiënter werk geleverd kan worden. Maar volgens de dienst ontbreekt er 
ondersteuning.

Aanbeveling:
Hoffelijk taalgebruik kan wrijving voorkomen.
Er is behoefte aan een efficiëntere toegankelijkheid van dossiers en vooral aan digitale ondersteuning.
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redelijke termijn
Verzoek:201304-331
Onzekere beslissing.

Ik wacht al 8 jaar op een beslissing over mijn verblijf. Die is nu genomen in Brussel en zij verwijzen mij naar de 
gemeente. Als ik hier bij de administratie echter naar die beslissing vraag, zegt men: “Ge moet wachten tot wij de 
beslissing doorsturen.” Of het nu negatief of positief is, ik wil het gewoon weten om uit die onzekerheid te geraken. 
De brief die ik van Brussel heb gekregen, werd verstuurd op 26 februari 2013. We zijn nu een maand later en ik weet 
nog altijd niet wat er nu eigenlijk beslist is.

Onderzoek:
Op 26 februari 2013 nam DVZ een beslissing en bracht verzoeker daar ook van op de hoogte. Voor het resultaat van 
de beslissing verwijzen zij altijd door naar de gemeente. DVZ verbiedt trouwens wel uitdrukkelijk dat de diensten 
deze beslissing telefonisch meedelen.
De beslissing was in dit geval negatief waardoor een Sefor-procedure (= uitzetting) opgestart moest worden. Volgens 
Loket Migratie zijn dit soort dossiers heel arbeidsintensief en daarnaast zijn er ook heel wat onduidelijkheden in de 
regelgeving. Zo botsen de instructies van DVZ bijvoorbeeld met de regelgeving inzake het rijksregister. Pas heel re-
cent werden de vragen hieromtrent beantwoord in een omzendbrief. Daarbovenop stijgt het aantal dossiers enorm. 
We polsen ook even naar de situatie in Antwerpen en daar hebben ze inderdaad hetzelfde probleem en ook daar 
duurt het een aantal maanden vooraleer een beslissing betekend wordt. Op 17 april 2013 wordt er uiteindelijk een 
uitnodiging verstuurd naar verzoeker om zich aan te melden voor de betekening van de beslissing. 

Beoordeling: gegrond
Dit is geen redelijke termijn, maar er zijn verzachtende omstandigheden. Loket Migratie probeert een inhaaloperatie 
in te zetten.

actieve informatieverstrekking
zorgvuldigheid - fouten
Verzoek:201304-360
Verkeerde informatie.

Ik heb me in mei 2012 aangemeld bij Loket Migratie aan de Zuid met een duidelijke vraag: wat is de procedure die ik 
moet volgen voor een regularisatie van het verblijf van mijn partner in België? Hij is Braziliaan en we wonen samen 
sinds 1 mei 2012. Ik heb een papier meegekregen op datum van 31 mei. Dit was overzichtelijk en duidelijk en in roze 
was nog eens aangeduid welke procedure ik moest volgen (niet EU). Maar in de periode dat ik mijn dossier binnen-
breng, kom ik te weten dat de informatie die ik meegekregen had, was verouderd. Er stond namelijk als voorwaarde 
gedurende minstens 1 jaar voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken in België of in een ander land te hebben 
samengewoond. Bleek dat dit twee jaar moest zijn en dat dit al van kracht was sinds september 2011. Hoe is het mo-
gelijk dat men bij een loket de verouderde informatie meegeeft?! Resultaat: het verzoek werd negatief beoordeeld 
op basis van het feit dat we nog niet lang genoeg samen zijn en hij heeft bevel gekregen om het land te verlaten. We 
krijgen dus niet de kans om samen te blijven wonen. Ik vermoed dat ik niet de enige ben die dergelijke informatie 
heeft meegekregen.

Onderzoek:
In het geval van verzoekster is er inderdaad een oude fiche meegegeven met informatie die niet meer correct was. 
Op zich heeft dit de beoordeling van het dossier niet veranderd, maar het heeft verzoekster wel op een verkeerd 
been gezet. Voor haar zorgde dit voor teleurstelling en frustratie. De snel wijzigende regelgeving en de onduidelijk-
heid van veel wijzigingen is een continu probleem in de praktijk. Net daarom werden er mondjesmaat infofiches 
opgebouwd en die worden ook constant bijgewerkt. De fiches zijn digitaal beschikbaar voor alle medewerkers en er 
wordt ook gevraagd om de online versie te gebruiken. Daarnaast worden er ook voortdurend infosessies gegeven 
over wijzigingen.

Beoordeling: gegrond
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Aanbeveling:
Benadruk nog eens bij alle medewerkers om enkel de infofiches die online staan te gebruiken.

zorgvuldigheid – procedure
Verzoek: 201304-361
Echtscheidingspapieren?

Ik vind dit echt onmenselijk! Ik woon al sinds februari 2012 samen met mijn nieuwe vriend.
Ik was in 2008 in Marokko gehuwd met iemand anders, maar dit huwelijk werd nooit erkend in België, en ondertus-
sen zijn we gescheiden sinds januari 2013. Ik was dus niet gehuwd voor de Belgische wetgeving. Wanneer ik nu een 
samenlevingscontract wil met mijn huidige vriend vraagt men mij het bewijs dat ik gescheiden ben. Ik heb dat dan 
ook bezorgd aan de dienst Huwelijken. Nu zeggen ze dat ze mijn echtscheiding nog eens doorgestuurd hebben aan 
de procureur. Dit begrijp ik echt niet. Mag ik de motivering waarom dit werd opgestuurd? Ik ben al honderd keer 
naar de Dienst Burgerzaken geweest. Omdat ik hier als ongehuwd sta, hebben ze pas op de laatste moment mijn 
echtscheidingspapieren gevraagd. Dit vind ik er echt over. Ondertussen kunnen wij mijn partner niet inschrijven op 
ons gezamenlijk adres. In september 2012 heeft hij voor de eerste keer een bevel gekregen om het land te verlaten. 
In april 2012 hebben we al een samenlevingscontract aangevraagd. Ik wil met deze man samenleven. Ook mijn twee 
kinderen (die niet van hem zijn) zijn zeer aan hem gehecht. Ik heb het gevoel dat men het mij opzettelijk moeilijk 
maakt zodat men hem het land kan uitzetten. Ik vind dit onmenselijk. Hij kan ook niet werken ondertussen, want 
hij heeft niets van papieren. Mag ik vragen wat hier aan de hand is? Waarom die echtscheidingspapieren werden 
gevraagd voor een huwelijk dat in ons land niet is erkend? En van een Belgische onderdaan? Er was ook een regula-
risatieaanvraag, maar die is negatief. Ik probeer al meer dan twee jaar om wettelijk samen te wonen. Maar dit wordt 
door allerlei onterechte vragen naar documenten onmogelijk gemaakt.

Onderzoek:
Verzoekster is gehuwd in Marokko, maar dat huwelijk is niet erkend in België. Dat wil echter niet zeggen dat het 
persoonlijk statuut van verzoekster ongewijzigd is. Minstens in Marokko zullen zij en haar vorige partner namelijk 
als gehuwd beschouwd worden. Dat statuut moet dus gewijzigd worden vooraleer ze een samenlevingscontract 
kan aangaan met haar huidige partner. Het Marokkaanse huwelijk moet met andere woorden ontbonden worden. 
Verzoekster heeft dan een echtscheiding bekomen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg in Gent. Wat heel verwon-
derlijk is, gezien het huwelijk helemaal niet erkend werd volgens de Belgische wetgeving. Daarom moest Dienst Bur-
gerzaken advies vragen aan de Procureur des Konings om te kunnen inschatten wat de consequenties hiervan waren. 
Het Parket-Generaal zegt nu dat het echtscheidingsvonnis niet impliceert dat het huwelijk erkend wordt in België en 
zolang Marokko het Belgische vonnis niet overneemt, blijft het persoonlijke statuut van verzoekster gehuwd. Ver-
zoekster moet er dus voor zorgen dat de Marokkaanse overheid de echtscheiding uitspreekt en pas dan kan ze hier 
in België een samenlevingscontract of huwelijk aangaan met haar nieuwe partner.

Beoordeling: ongegrond
Het Belgische vonnis zorgde voor veel verwarring en het was niet duidelijk welke consequenties dit had. Daardoor 
was er een advies van het Parket nodig. Dienst Burgerzaken handelde hier dus correct.

redelijke termijn
Verzoek: 201304-363
Betaalde concessie.

Ik heb twee jaar geleden een brief ontvangen over het verlopen van de concessie voor het graf van mijn ouders in 
november 2013. In november 2012 heb ik 500 euro betaald om de concessie met 10 jaar te verlengen, maar ik heb 
hier nog altijd geen bevestiging van gekregen. Ik heb al enkele keren gebeld naar de bevoegde dienst en daar zei de 
dame aan de telefoon mij dat dit nog moet voorgelegd worden aan het college maar dat ze niet wist wanneer dit zou 
gebeuren. We zijn nu al zes maanden later en ik heb schrik dat dit verloren gaat gaan. Ik zou toch graag mijn bewijs 
hebben dat ik de concessie terug ingekocht heb.
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Onderzoek:
Dienst Burgerzaken - Overlijdens meldt ons dat de betaling van de concessie goed ontvangen is en dat die verlengd 
werd tot 14 november 2023. De dienst zegt dat ze er door administratieve achterstand nog niet toe gekomen zijn om 
het bewijs van de verlenging te versturen. Ze proberen die achterstand zo snel mogelijk weg te werken. De burger 
heeft dus een terechte klacht als hij vijf maanden op een bevestiging moet wachten.

Beoordeling: gegrond
Zo een lange termijn om een betaling te verwerken en een bevestiging te versturen is niet redelijk.

zorgvuldigheid - procedure
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201304-390
Terugbetaling.

Het weekend van 31 maart 2013 was er een technische storing bij de bank, daardoor ging een transactie niet door. ‘s 
Anderendaags probeerde ik nogmaals, uiteindelijk bleek na het weekend dat er tweemaal 500 euro gestort was voor 
de verlenging van een grafconcessie.
Ik heb daarvoor klacht ingediend bij de bank en tevens gevraagd aan de dienst overlijdens van Stad Gent het teveel 
gestorte bedrag terug te storten. Ik kreeg als antwoord dat dit een speciale procedure was die maanden zou kunnen 
aanslepen. Eerlijk gezegd, ik vind dit kafkaiaans en heb dit bij een privé-instantie nog nooit voorgehad.

Onderzoek:
Na onze tussenkomst zal het geld zo snel mogelijk teruggestort worden.
Omdat het hier om een dubbele betaling gaat, is het boekhoudkundig niet mogelijk om gewoon een creditnota op 
te maken en moet er een andere procedure gevolgd worden. Volgens de Dienst Boekhouding duurt dit echter geen 
maanden, maar hooguit twee .weken. Op voorwaarde natuurlijk dat Dienst Burgerzaken het nodige doet.

Beoordeling: gegrond
Er moet inderdaad een speciale procedure gevolgd worden, maar die hoeft zeker niet zolang te duren.

Aanbeveling:
Talm niet met terugbetalingen.

zorgvuldigheid - fouten
klachtenmanagement
Verzoek: 201304-393
Foute informatie.

Ik zend u hierbij een samenvatting over onze klacht ten aanzien van de dienst Burgerzaken van de Stad Gent. Klacht 
betreft foutieve informatie aan ons verstrekt aan het Loket ‘Reizen’ op 4 juli 2012. Bij het aanvragen van een nieuwe 
reispas, vroegen wij in verband met onze geplande reis naar Zuid-Afrika expliciet of onze dochter (toen minder dan 
2 jaar oud) in het paspoort van de ouders moest worden ingeschreven, dan wel een eigen paspoort moest hebben. 
Wij kregen hierop het antwoord: “Kinderen worden niet meer in het paspoort van de ouders ingeschreven, maar een 
Kids-ID volstaat.” De persoon die ons op 4 juli 2012 te woord stond, staat op het ontvangstbewijs voor de reispasaan-
vraag. Ik had deze vraag gesteld omdat de procedure die ik begin jaren 1990 moest volgen voor mijn oudere kinde-
ren inhield dat zij in het paspoort van de ouders werden ingeschreven. Als gevolg van deze foutieve informatie wer-
den wij op de dag van onze afreis naar Zuid-Afrika (28 september 2012) aan de check-in British Airways geweigerd 
en moesten wij onze reisplannen drastisch aanpassen en nieuwe, dure vliegtickets aanschaffen. Wij dienden reeds 
op 28 september 2012 per telefoon via Gentinfo een klacht in, opgevolgd door een brief per e-mail aan de bewuste 
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dienst verstuurd op 2 oktober 2012.  Slechts na onze rappel kregen wij pas op 9 november 2012 een eerste reactie 
van de bevoegde ambtenaar van de Dienst Burgerzaken. Hierna volgde, wat ons betreft, onbevredigende correspon-
dentie met de man. Zijn eerste antwoord illustreert ons inziens duidelijk dat onze zaak niet correct werd onderzocht. 
In zijn e-mail van 9 november 2012 vermeldt hij: “Na mijn onderzoek is nu gebleken dat mijn loketmedewerkster 
jullie op 5 juli [!] 2012 heeft medegedeeld dat jullie aangezien het kind afwezig was bij de aanvraag van jullie nieu-
we reispassen, jullie dochter moesten meebrengen voor de aanvraag van een nieuwe reispas (want minderjarige 
kinderen moeten persoonlijk aanwezig zijn) en zij heeft jullie niet gezegd dat een Kids-ID volstaat voor een reis naar 
Zuid-Afrika”. Welnu, op 5 juli hebben wij de bewuste vraag niet gesteld en bezocht enkel ik, zonder echtgenote en 
dochter, het loket om voor mijzelf een nieuwe reispas aan te vragen.
Met dank voor uw tussenkomst.

Onderzoek:
In een eerste antwoord maakt het diensthoofd van Dienst Burgerzaken - Rijden en Reizen inderdaad geen onder-
scheid tussen de communicatie op 4 en 5 juli 2012. Hij ‘gooit. alles op een hoop’ en verwijst hiernaar als 5 juli. Hier-
door heeft verzoeker echter geen vertrouwen meer in een correcte behandeling van zijn klacht en vanaf dan focust 
hij ook op die onzorgvuldigheid. De dienst blijft er echter bij dat op geen van beide dagen verkeerde informatie werd 
gegeven. De twee loketmedewerkers hebben allebei jaren ervaring en kennen de materie door en door. Volgens de 
dienst zouden zij nooit meedelen dat een kids-ID voldoende is om naar Zuid-Afrika te reizen. De loketmedewerkster 
van 5 juli heeft volgens de dienst zelfs uitdrukkelijk vermeld dat een kids-ID niet (!) volstaat. Eerder kregen wij nog 
nooit klachten over het geven van verkeerde informatie over reispassen voor kinderen. Integendeel, als we al klach-
ten kregen, was dat omdat de dienst juist heel strikt omgaat met reispassen voor kinderen en niet wil afwijken van 
de instructies. Alles wijst er op dat het hier waarschijnlijk om een misverstand ging.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Alles wijst erop dat het om een misverstand ging. Het is weinig waarschijnlijk dat de loketmedewerkers deze infor-
matie zouden geven. De onzorgvuldigheid waarmee de oorspronkelijke klacht werd afgehandeld, heeft het wantrou-
wen bij verzoeker echter doen toenemen.

Aanbeveling:
Ga niet te licht om met klachten. Een klein foutje wordt al snel uitvergroot en leidt tot wantrouwen.

redelijke termijn
zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201305-432
Geen cent waard.

Bij de opmaak van mijn man zijn identiteitskaart werd er een fout gemaakt in de spelling van zijn naam en zijn ge-
boorteplaats. Daarom moest er een nieuwe kaart aangemaakt worden.
Er werd mij gevraagd om voor de nieuwe identiteitskaart het bedrag van 17 euro toch te betalen en aangezien het 
om een fout ging van de ambtenaar (de naam en de geboorteplaats stonden correct op het paspoort van mijn man) 
werd mij beloofd dat het bedrag teruggestort zou worden. We hadden trouwens ook nieuwe pasfoto ’s moeten laten 
maken. Kortom, onze schade is niet alleen de 17 euro, maar ook 7 euro pasfoto’s. Tot nu toe, bijna een jaar later, 
hebben we nog altijd niets ontvangen. Ze gingen ons contacteren hierover en ik wacht nog altijd. Om de drie à vier 
maanden zijn we zelf aan het loket gaan horen: het ging in orde komen… Telkens werden opnieuw onze gegevens 
genoteerd. Waarom moet dit zo lang duren? Is er geen eenvoudige terugbetaling mogelijk? We spraken eerst over 
17 euro, maar nu zetten wij de puntjes op de i. Na zoveel verplaatsingen en aandringen, willen wij ook de foto’s 
terugbetaald krijgen. We hadden dus graag 24 euro ontvangen op onze rekening.

Onderzoek:
Eerst en vooral moest er een nieuwe identiteitskaart gemaakt worden omdat de oude beschadigd was, niet om-
wille van foute gegevens. Loket Migratie zegt dat er trouwens geen fout gebeurd is. Dat is de versie van de dienst. 
Het is wel zo dat de naam van de echtgenoot in het huwelijksboekje met accenten staat. Op zijn F-kaart staat de 
naam echter zonder accenten en ook de geboorteplaats is anders. Loket Migratie moet zich namelijk baseren op de 
paspoortgegevens. Andere documenten zoals geboorteakte in combinatie met bevolkingsuittreksel uit land van her-
komst mogen zij niet gebruiken, in tegenstelling tot de burgerlijke stand. Op het paspoort van de echtgenoot staat 
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zijn naam in hoofdletters, zonder accenten en zo werd de naam dus ook overgenomen. De geboorteplaats werd ook 
correct overgenomen van het paspoort en die verschilt met het trouwboekje. Het diensthoofd kan natuurlijk niet 
garanderen dat er aan het loket geen misverstand ontstond over terugbetaling van het duplicaat, maar het zou hem 
verwonderen dat er beloftes zijn gedaan in die richting. Op de kaft van het dossier stond namelijk duidelijk vermeld 
dat er geen nieuwe identiteitskaart aangevraagd kan worden met terugbetaling van kosten zolang het probleem met 
de geboorteplaats en de naam niet is uitgeklaard. Het dossier werd ook apart gelegd zodat medewerkers altijd een 
stand van zaken moesten vragen aan het diensthoofd. Er werd wel beloofd om het probleem verder te onderzoe-
ken. Dat het zolang duurde kwam omdat het toch een speciaal geval was en omdat er aan verschillende instanties 
advies gevraagd moest worden. Pas recent werd de nodige informatie ontvangen om een finale beslissing te kunnen 
nemen: omdat er geen fout gebeurd is, kan er ook geen terugbetaling komen. Loket Migratie verontschuldigd zich 
trouwens voor de lange duur van het onderzoek. Als de echtgenoot wil dat zijn naam mét accenten op zijn identi-
teitskaart staat, zal hij een officieel attest moeten voorleggen van zijn land van herkomst dat dit inderdaad zo hoort. 
Als de Dienst Vreemdelingenzaken dit aanvaardt, kan de identiteitskaart aangepast worden.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Er werd geen fout gemaakt door Loket Migratie maar het is voor een burger vrij kafkaiaans dat 2 bureaus van een-
zelfde dienst niet dezelfde bronnen mogen gebruiken. Het onderzoek duurde inderdaad heel lang, maar het ging dan 
ook om een speciaal geval en Loket Migratie was ook afhankelijk van andere instanties om de nodige informatie te 
krijgen. Maar er werd ook hierover niet gecommuniceerd.

Aanbeveling:
Communiceer bijvoorbeeld via telefoon ook wanneer opzoeking te lang duurt en leg uit waarom. Dan vermijd je 
klachten en zeg duidelijk wanneer er geen fout is gemaakt en waarom. 
Waarom is die verschillende schrijfwijze niet door de dienst zelf opgemerkt? Hier is digitale ondersteuning aange-
wezen. 

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201305-471
Wettelijke samenwoonst.

Mijn vriendin en ik hebben op 19 november 2012 een aanvraag ingediend voor wettelijk samenwonen bij Stad Gent. 
Deze aanvraag werd geregistreerd op het e-loket, waarna een bevestigingsmail verstuurd werd naar ons, samen met 
de vermelding van het aanvraagnummer. Omdat wij deze aanvraag elektronisch ondertekend hebben, waren wij in 
de veronderstelling dat er geen verdere acties ondernomen moesten worden. Deze week zijn onze belastingbrie-
ven binnengekomen, waarop op beide vermeld staat dat wij op 1 januari 2013 niet wettelijk samenwonend waren. 
Hierop heeft mijn vriendin contact opgenomen met de Dienst Bevolking, waar haar gemeld werd dat zij ons dossier 
niet konden vinden (ook niet na vermelding van het aanvraagnummer). Er werd haar gezegd dat er op het einde van 
2012 technische problemen waren, en dat onze aanvraag hierdoor mogelijks niet verwerkt werd. Volgens Dienst 
Bevolking moeten wij .gewoon een nieuwe aanvraag indienen. Dit is een groot probleem voor ons. Ik ben docto-
raatsstudent aan de Universiteit Gent, waardoor ik een speciaal belastingvrij statuut heb (ik heb geen belastbaar 
loon). Wanneer wij als wettelijk samenwonend geregistreerd staan, geeft dit een aanzienlijk belastingvoordeel voor 
mijn partner. Als wij een nieuwe aanvraag moeten indienen, zal dit pas geldig zijn vanaf 1 januari 2014, en dan ben 
ik geen doctoraatsstudent meer. Dan verliezen wij dus ook dit voordeel. Dit is een serieuze financiële aderlating. Als 
oplossing hadden wij graag gezien dat onze wettelijke samenwoning vanaf 1 januari 2013 geldig zou zijn, omdat wij 
het bewijs hebben dat dit in 2012 aangevraagd werd.

Onderzoek:
Er waren inderdaad problemen met het webformulier waardoor een paar vermeldingen en ook de handtekeningen 
ontbraken. Verzoeker en zijn partner zijn hier de dupe van omdat ze dachten dat ze wel degelijk in orde waren. Bei-
den worden daarom uitgenodigd op het kantoor om het aanvraagformulier van 19 november 2012 eigenhandig aan 
te vullen en te ondertekenen. Dienst Burgerzaken zal dan de rest in orde maken.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Er was inderdaad iets fout met het webformulier. Dit werd pas achteraf ontdekt en werd ondertussen ook opgelost. 
De problemen die verzoeker hierdoor kreeg, worden aangepakt.
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overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201305-494
Gescheiden kamers.

Mijn echtgenote kreeg op 24 september 2012 een pensioen als alleenstaande aangezien zij definitief haar intrek 
nam in een woonzorgcentrum. Wij kregen toen ieder de helft van het pensioen. Mijn echtgenote kreeg het IGO en 
de uitbetaling van de FOD Sociale Zekerheid - tegemoetkoming hulp aan bejaarden. Tot wanneer ikzelf na enkele 
maanden de beslissing nam om in hetzelfde rusthuis mijn intrek te nemen, weliswaar op een aparte kamer (!). En 
dan begon de miserie. Er werd een nieuwe administratieve beslissing genomen door de Rijksdienst voor Pensioenen 
(RVP). We stonden ingeschreven op hetzelfde adres, men hield geen rekening met het feit dat we op aparte kamers 
waren gehuisvest, ondanks de attesten die zowel door onszelf als door het zorgcentrum werden overgemaakt. Dus 
moesten we maar terug genoegen nemen met het gezinspensioen wat duidelijk minder was dan het persoonlijk 
pensioen. Aan mijn echtgenote werd wel de code alleenstaande gegeven, zodanig dat zij kon genieten van het IGO. 
Hierdoor kon zij ook nog verder genieten van haar tegemoetkoming hulp aan bejaarden. Het gemeentebestuur wei-
gert het verschillend kamernummer aan te passen in het rijksregister omdat het adres een woon- en zorgcentrum 
is. De RVP kan dit niet aanpassen in haar nieuwe databank die strikt werkt met het rijksregister. Blijkbaar kon het 
vroeger manueel wel aangepast worden. Nochtans hebben wij recht op ieder een pensioen als alleenstaande. Deze 
constante verandering van administratieve beslissingen veroorzaakt telkens een kettingreactie .zoals mutualiteit 
(mijn echtgenote had ondertussen een apart dossier), de FOD Sociale Zekerheid schrapte haar vergoeding (door het 
gezinspensioen waren er teveel inkomsten). Ondertussen is deze vergoeding opnieuw in orde (via de attesten die 
hun werden bezorgd).Ik wil opnieuw een toekenning van het gesplitste gezinspensioen. Rekening houdend met het 
verblijf op aparte kamers en het betalen van aparte facturen (persoonlijke keuze).

Onderzoek:
Volgens de ‘Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters’ moeten bewoners in een 
woonzorgcentrum ingeschreven worden onder de term ‘gemeenschappen’. Dat is hier ook correct gebeurd. Het is 
aan de RVP om te beslissen of verzoeker en zijn vrouw een aparte vergoeding moeten krijgen. De bevolkingsdienst 
van Stad Gent moet zich houden aan de onderrichtingen en dat doet ze hier ook. Dit neemt niet weg dat de burger 
hier naar de federale overheid toe toch wel een klacht heeft. We geven de klacht door aan de Ombudsman voor de 
Pensioenen.

Beoordeling: ongegrond

efficiëntie en effectiviteit
doorschuifgedrag
Verzoek: 201306-528
Wachtende.

Mijn ex-echtgenote en ikzelf oefenen gezamenlijk ouderlijk gezag uit over onze twee zonen. Ze zijn echter gedomicili-
eerd bij hun mama omdat kinderen van gescheiden ouders nu eenmaal maar op één plaats hun domicilie kunnen 
hebben. Deze zomer ga ik met mijn echtgenote en onze drie kinderen (zij heeft ook een zoon uit een vorig huwelijk) 
naar de Verenigde Staten op reis en daarom heb ik reispassen nodig voor mijn zonen. Op 29 mei 2013 heb ik me 
samen met mijn zonen om 12.30 uur aangemeld aan het loket van de reispassen op de eerste verdieping van het 
Administratief Centrum. We hadden alle nodige zaken bij: twee recente pasfoto’s en hun identiteitskaarten. Omdat 
ik al eerder een aantal keer naar de Verenigde Staten ben gereisd en daarom weet dat de controles daar erg strikt 
zijn en de minste vermeende eigenaardigheid voor argwaan en problemen kan zorgen, had ik vooraf aan mijn 
ex-echtgenote gevraagd om bij dezelfde Gentse stadsdiensten een officieel document voor onze zonen te laten 
aanmaken waarin in vier talen (waaronder uiteraard het Engels) staat gestipuleerd dat zij expliciet de toestemming 
heeft dat de kinderen met mij naar de Verenigde Staten mogen reizen, vanzelfsprekend voorzien van de nodige 
stempels en handtekeningen (om dus te vermijden dat de Amerikaanse douane zou vallen over de combinatie van 
een ander domicilieadres dan het mijne en de afwezigheid van de moeder, wat hen zou kunnen doen vermoeden 
dat het om een soort van ontvoering van mijn kinderen zou gaan). In een geest van voorzienigheid had ik ook die 
twee documenten meegenomen en legde ik ze ook spontaan aan de stadsambtenaar voor. Groot was echter mijn 
ontzetting toen ik van de ambtenaar die me bediende te horen kreeg dat de kinderen op een ander adres woonden 
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en dat ik niet gemachtigd was .reispassen aan te vragen voor mijn zonen en dat alleen de moeder dat kon. Ik legde 
eerst de link met het andere adres en zei dat dat toch nog gebeurde, maar dat bleek niet de eigenlijke reden. Toen ik 
vroeg waarop ze zich baseerde om dit te zeggen, kreeg ik te horen dat er een code was gekoppeld aan mijn naam die 
erop neer kwam dat er een vonnis tegen mij was uitgesproken. Toen zakte mijn broek helemaal af van verbazing. Ik 
meldde haar dat dat een vergissing moest zijn daar ik in 2011 en 2012 zonder enig probleem bij de dienst bevolking 
(op het gelijkvloers van hetzelfde gebouw) eveneens alleen identiteitskaarten had aangevraagd en afgehaald. Ik 
kreeg het laconieke antwoord dat ze dat bij de dienst bevolking niet hadden mogen doen en dus de regels ter zake 
niet hadden gevolgd. Ik liet het daar niet bij en protesteerde. De dame in kwestie ging dan maar advies vragen aan 
haar overste, omdat haar argumenten mij niet konden overtuigen. Ze kwam terug en meldde dat haar overste haar 
standpunt deelde en dat ik de aanvraag niet mocht doen. Ten slotte zei ze dat ik dan maar met de Echtscheiding 
Onderlinge Toestemming (EOT) terug moest komen en dat ze dan gingen zien. Ik ben ziedend naar huis gereden en 
wou dit zo snel mogelijk laten rechtzetten. Ik ben dus ’s namiddags rond 14.30 uur teruggekeerd naar dezelfde 
stadsdiensten en deed aan de infobalie mijn verhaal. Daar waren ze even ontzet als ik en toen ik vroeg of iemand 
snel kon helpen, zeiden ze dat ik jammer genoeg opnieuw moest gaan aanschuiven aan de dienst reispassen. Het 
was daar nog een heel stuk drukker dan ’s middags…Na opnieuw 45 minuten wachten en terwijl het nog lang niet 
aan mij was, zag dezelfde vrouwelijke ambtenaar van ‘s middags me en aangezien ze me herkende en duidelijk zag 
dat ik een halve bibliotheek bijhad om mijn ouderlijk gezag te bewijzen, wenkte ze me (en liet ze me dus eigenlijk 
voorgaan). Ik toonde onmiddellijk mijn EOT en de relevante passages, waarop ze me met mijn EOT opnieuw naar 
haar overste trok (die zich trouwens geen moment verwaardigde me persoonlijk te ontvangen, laat staan persoonlijk 
aan te spreken aan het loket). Ik zag ze met drie of vier personen zich verdiepen in mijn EOT (daar staan ook andere 
zaken in, bedragen en onroerende goederen waarmee ze geen zaken hadden en die totaal irrelevant zijn in het kader 
van de hierboven geschetste problematiek), ze hebben kopieën genomen van mijn EOT, bleven nog overleggen en 
uiteindelijk kwam na lange en bange minuten dezelfde vrouwelijke ambtenaar me zeggen dat het ok was en dat ik 
dus de reispassen mocht aanvragen. Toen ik vroeg dat te willen doen en er eveneens voor te zorgen dat die verkeer-
de code van mijn naam werd weggenomen, zei ze dat ik eerst verder mocht gaan aanschuiven en mijn beurt afwach-
ten en dat ik aan de persoon die me zou bedienen moest zeggen dat ze haar moesten contacteren om te horen te 
krijgen dat ik de reispassen mocht aanvragen ondanks de ‘vonnis’-code achter mijn naam. Dat vond ik op dat 
moment het toppunt maar het ergste moest jammer genoeg komen. Ik heb opnieuw zo’n half uur mogen wachten 
en diende me dan opnieuw aan een loket. Ik verwees naar de dame van een half uur ervoor, die werd erbij gehaald 
en ze bevestigde dat ik ondanks de code toch de reispassen mocht aanvragen. Opnieuw mocht ik mijn akte EOT 
bovenhalen om dit te staven. Ik kreeg het ondertussen danig op mijn heupen en kon mijn ergernis en vernederd 
gevoel niet verbergen, al heb ik mijn waardigheid ten allen tijde behouden. De reispassen werden aangevraagd en 
betaald en toen vroeg ik aan de dame (aan wie ik het verhaal nog eens helemaal mocht uitleggen) of ze dan aub die 
foutieve code van mijn naam kon wegnemen en me dit kon bevestigen op papier om herhaling van dit triest verhaal 
te voorkomen. Ze antwoordde dat ze dat niet kon doen en dat ik daarvoor bij de dienst bevolking moest zijn. Dit was 
als een mokerslag. Ik drong natuurlijk aan dit te willen doen maar dat was zinloos, ik moest naar de dienst bevolking. 
Toen ik wanhopig zei dat ik daar weer ging mogen aanschuiven en bovendien het hele verhaal opnieuw ging moeten 
doen, schreef ze een briefje met haar naam, stempel, handtekening en binnenpost op en de vermelding ‘ouderlijk 
gezag aanpassen’. Ik smeekte bijna dat iemand me zou voornemen omdat het ondertussen na vieren was en mijn 
kinderen nog moesten studeren en ikzelf ook mijn hele vrije dag in rook zag opgaan. Ze zei me dat ik opnieuw naar 
de infobalie moest gaan en dat ze er daar gingen voor zorgen dat ik ging worden voorgenomen. Niets was echter 
minder waar. Ik terug naar de infobalie, daar herkenden beide overigens zeer vriendelijke en empathische dames me 
onmiddellijk. Je raadt het al: ze konden er niet voor zorgen dat ik werd voorgenomen, ik moest weer gaan aanschui-
ven, nu aan de dienst bevolking dus! Opnieuw waren er vele tientallen wachtenden voor mij. Na zowat opnieuw 45 à 
60 minuten wachten was het eindelijk opnieuw mijn beurt. Ik probeerde mijn kalmte te bewaren en legde nog maar 
eens het verhaal uit en verwees naar de laatste dame van de reispassen en toonde haar briefje en mijn identiteits-
kaart (voor de zoveelste keer). Met ongeloof werd er gereageerd. Er werd gekeken in de computer en – en nu wordt 
het helemaal absurd – ze zeiden dat ze helemaal niets verkeerd zagen en dat ik me geen zorgen moest maken, dat de 
dienst reispassen al eerder raar uit de hoek was gekomen en er andere interpretaties op nahield. Ik zei dat dat niet 
de mening van de dienst reispassen was en vertelde nogmaals over mijn helletocht door die bewuste dienst. Ik ging 
niet weggaan zonder een bewijs of attest dat mijn naam gezuiverd was. Een paar collega’s en een overste werden er 
opnieuw bijgehaald, er werd gebeld naar de dienst reispassen en waarom of waardoor is me een totaal raadsel maar 
ineens bleek er toch iets fout te zijn en werd me opnieuw naar mijn EOT gevraagd. De zoveelste vernedering op een 
rij. Opnieuw bogen zich meerdere mensen over deze notariële akte, werd erin gelezen en eindeloos gebladerd, 
werden er kopieën genomen en werd er druk overlegd. Ik had ondertussen mijn hoofd door het loket gestoken en 
aan andere stadsambtenaars laconiek gevraagd of dit soms verborgen camera was en naar waar ik moest kijken om 
mooi in beeld te komen. Mijn toorn was nu niet meer in te houden, iedereen heeft zijn grenzen. Eindelijk kwam de 
loketbeambte van de dienst bevolking terug, ze gaf me mijn EOT terug en toen ik haar om een bewijs vroeg dat de 
fout was rechtgezet, zei ze me tot mijn nu totale ongeloof dat ze dat niet kon, dat ik daarvoor bij een andere stads-
dienst moest zijn maar dat dat daarvoor ondertussen te laat was, dat ik een andere dag ging moeten terugkomen. Ik 
kon me amper inhouden moord en brand te schreeuwen en zei dat ik weigerde terug te komen. Na veel aandringen 
en over en weer gediscussieer beloofde ze me dat ze het probleem aan die dienst ging uitleggen en ging vragen om 
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het op te lossen en me hiervan telefonisch en via mail of brief op de hoogte te brengen. Ze kon me echt niet helpen. 
Ik kon niet anders dan me hierbij neerleggen, ondertussen was zelfs een bewakingsagent al een oogje in het zeil 
komen houden omdat het er luid aan toeging of omdat de dame ondertussen één of andere alarmknop had inge-
duwd. Totaal gefrustreerd en volledig murw ging ik richting uitgang, mijn twee zonen in mijn zog, het was ondertus-
sen bijna 18 uur. Ik klaag hierbij dan ook de ondermaatse werking van zowel de dienst bevolking als (maar vooral!) 
de dienst reispassen aan. Ik wens eigenlijk niemand zo’n dag toe zoals ik heb meegemaakt. Ondertussen heb ik wel 
de bevestiging ontvangen dat het in orde is met die verkeerde code achter mijn naam. Men heeft me ervoor gebeld 
een paar dagen later, toen ik een mail of brief ter bevestiging vroeg moest hiervoor wel weer eerst toestemming 
worden gevraagd aan één of andere overste, maar uiteindelijk heb ik de mail gekregen. Ik koester deze mail nu als 
was het het meest kostbare document op aarde, ik heb een geplastificeerde versie en meerdere kopieën. De schrik 
zit er nu namelijk danig in dat ik hem vroeg of laat nog zal moeten bovenhalen. Ik wil mijn verhaal aan om het even 
wie bevestigen maar hoop vooral dat dergelijke laakbare toestanden worden aangepakt.

Onderzoek:
Volgens de onderrichtingen moet de aanvraag van een reispas gebeuren door de ouder bij wie de kinderen gedo-
micilieerd zijn. Indien er co-ouderschap is en het vonnis hiervan niet bij Loket Bevolking werd geregistreerd, moet 
de andere ouder die een reispas wil aanvragen dit vonnis voorleggen. Voor een kids-ID is dat anders. Daar kan de 
aanvraag gebeuren door iedere persoon die het ouderlijk gezag uitoefent. Een vonnis is hier dus niet nodig.
Verzoeker bood zich ’s morgens aan met zijn zonen die bij de mama gedomicilieerd zijn. Er was echter geen vonnis 
geregistreerd in het rijksregister en hij kon dus zelf geen aanvraag doen. Er was helemaal geen vonnis tégen ver-
zoeker. Er was gewoon geen vonnis geregistreerd waardoor de ‘standaardregels’ golden. Hier ontstond een eerste 
misverstand.
Verzoeker heeft zich ’s namiddags dan terug aangeboden mét het vonnis. Door de complexiteit en verscheidenheid 
van dit soort vonnissen duurt het even voor dit grondig bekeken is, maar uiteindelijk bleek alles in orde te zijn. 
Daarna werd verzoeker dan doorgestuurd naar Loket Bevolking om het vonnis te laten registreren om zo hetzelfde 
probleem in de toekomst te vermijden. Loket Rijden en Reizen kan dat niet zelf doen, ze moesten dus wel doorver-
wijzen. Aan Loket Bevolking ontstond duidelijk opnieuw een misverstand over het vonnis, maar dat werd na een 
telefoontje opgelost. De registratie van het vonnis kan niet zomaar direct gebeuren aan de balie, daarom wordt er 
ook een kopie genomen die dan wordt overgemaakt aan de cel Informatieverwerking. Daar worden de betreffen-
de dossiers dan bijgewerkt. Dienst Burgerzaken zegt dat het in die periode zeer druk is aan de loketten, vooral op 
woensdagnamiddag en zaterdag, en de medewerkers proberen om iedereen op een gelijke manier te behandelen. 
We begrijpen natuurlijk dat het voor verzoeker heel onaangenaam was om telkens zo lang te moeten wachten. 
Samen met een aantal misverstanden en een complexe administratie zorgde dit duidelijk voor heel wat frustratie bij 
hem.

Beoordeling: ongegrond
Eigenlijk verliep alles correct. Door de combinatie van een complexe administratie, een aantal misverstanden en het 
lange wachten ontstond er echter heel wat frustratie bij verzoeker. Wat natuurlijk heel begrijpelijk is.

Aanbeveling.
Klaar dergelijke complexe situaties op voorhand uit zodat misverstanden en frustraties vermeden kunnen worden.

fair play
Verzoek: 201306-530
Geplooide foto.

Ik had een nieuwe identiteitskaart nodig en ik heb daarvoor twee pasfoto’s binnen gegeven. Op 5 juni 2013 werd 
er mij een brief gestuurd dat ik mij opnieuw moest aanmelden bij Loket Bevolking omdat mijn foto geplooid en 
beschadigd was. Die foto’s waren nochtans perfect in orde en ik wil het hier niet zomaar bij laten. Ik moet nu nieuwe 
foto’s laten nemen (20 euro) en ik heb er ook nog eens al het achternageloop bij. Ik vind het niet correct dat ik moet 
opdraaien voor de slordigheid van iemand anders.

Onderzoek:
De brief die verzoekster kreeg, is een typebrief waarin de reden van weigering die de producent opgeeft gewoon 
wordt overgenomen. In dit geval klopte dat echter niet. De foto was helemaal niet geplooid of beschadigd. Op 
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het gezicht op de foto stonden er witte vlekjes en bij de digitalisering van de foto bleek dat de foto daardoor niet 
voldeed. Daarom werd hij dus geweigerd. Aan het loket, bij de aanvraag van de nieuwe identiteitskaart, kon dit niet 
ingeschat worden. Op het eerste zicht leek er namelijk niets mis met de foto.

Beoordeling: ongegrond
De foto werd niet beschadigd onderweg, maar door de slechte omschrijving van de reden waarom de foto gewei-
gerd werd, ontstond er hierover een misverstand. Loket Bevolking kon niet op voorhand inschatten dat de foto niet 
zou voldoen en bij de communicatie later konden zij ook enkel de mededeling van de producent overnemen. Maar 
ze hadden na de opmerking van klager zich wel beter kunnen informeren bij de producent. Dat gebeurt pas na onze 
tussenkomst.

actieve informatieverstrekking
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201308-681
Verkeerde informatie.

Ik ben als Nederlander al gedurende 30 jaar inwoner van Gent en beschik over een E+-kaart, duurzaam verblijf. Al 30 
jaar heb ik met deze kaart (voorheen papieren verblijfsvergunning) binnen Europa kunnen reizen, zonder probleem. 
Immers, de dienst bevolking beschouwt dit als een geldige identiteitskaart, die tot op heden ook zo wordt beschouwd 
door de douane en Politie. De dienst bevolking heeft mij altijd verzekerd van het feit dat ik met deze kaart binnen 
Europa kon reizen. Tot maandag. Ik had met de luchtvaartmaatschappij Ryanair een vlucht Charleroi-Alicante, heen en 
terug, geboekt met de gegevens van mijn E+-kaart en ook met deze gegevens de reis betaald. Ik ben in Charleroi zonder 
problemen met mijn E+-kaart langs de douane gepasseerd. Bij het instappen van het vliegtuig werd mij door Ryanair de 
toegang tot het vliegtuig geweigerd, daar ik niet over een geldige identiteitskaart beschik. Mijn E+-kaart was voor hen 
niet geldig als reisdocument. De douane en ook de luchtvaartpolitie meldden mij daarop dat er geen enkel probleem 
was en dat ik met mijn E+-kaart kon vertrekken. Het was volgens hen gelegen aan het interne beleid van Ryanair dat 
mijn kaart niet werd aanvaard.
Ik ben terug naar Gent gekeerd, geld kwijt en reis verloren. Gisteren deed ik daarover navraag bij mijn ambassade 
(Ambassade der Nederlanden). Wat blijkt: inderdaad, mijn E+-kaart is geen geldig identiteitsbewijs en ik mag met 
deze kaart België niet eens verlaten. De ambassademedewerker vertelde mij dat ze dagelijks met dit probleem wordt 
geconfronteerd omdat niemand op de hoogte blijkt te zijn van deze regelgeving. Ik ben dus al meer dan 30 jaar in de 
overtuiging dat ik binnen Europa kan reizen maar ben niet wettelijk bezig geweest en riskeer, bij problemen in het bui-
tenland, nog een grote boete erbij. Ik dien voor mijn buitenlandse verplaatsingen te beschikken over of, voor Europa, 
een Nederlandse identiteitskaart, of een nationaal paspoort der Nederlanden, of beide. De ambassade wijst de verant-
woordelijkheid van deze informatie toe aan de dienst bevolking van mijn woonplaats, die over de richtlijnen van deze 
regelgeving dient te beschikken en op de achterzijde van mijn E+-kaart bij het vak “opmerkingen” moet aangeven dat 
deze E+-kaart geen geldig reisdocument is. Ik begaf mij daarna naar de dienst bevolking van Nieuw-Gent en vroeg wat 
voor kaart ik had. De medewerkers antwoordden: dit is uw identiteitskaart en u mag in gans Europa daarmee reizen. 
Waarop ik hen meldde dat dit echter niet zo was. Na veel zoeken hebben deze mensen dan de toepasselijke regelgeving 
gevonden. Zijzelf waren daar helemaal niet zo van op de hoogte en vielen bijna achterover van verbazing. Elke E+-kaart-
bezitter wordt op die manier verkeerd ingelicht over de geldigheid en toepasbaarheid van zijn zogenaamde ‘identiteits-
bewijs’ in België. Bij navraag bij andere Nederlanders in België is er inderdaad niemand die dat weet en allemaal reizen 
ze binnen Europa met hun E+-kaart. Ook Politie en douane zijn hiervan niet op de hoogte. Het is dus louter toevallig dat 
betreffende luchtvaartmaatschappij Ryanair mij weigerde, anders had ik nog steeds met ‘illegale’ identiteitsgegevens 
binnen Europa blijven reizen. Want, gedurende 30 jaar ben ik bij alle luchtvaartmaatschappijen kunnen opstappen zon-
der probleem. Mijn geld zal ik van Ryanair niet terugzien, hoewel ik mij ernstige vragen stel bij het feit dat mijn E+-kaart 
wel aanvaard werd om mijn geld te innen maar niet om het vliegtuig op te stappen. Ik zal hierover dan ook een klacht 
aan Ryanair en aan de pers formuleren. Ik kan mijn geld voor het ticket, noch de gemaakte kosten voor mijn verblijf in 
Spanje van Ryanair recupereren, daar het niet hun verantwoordelijkheid is om voor de juiste documenten te zorgen. 
Omdat mijn ambassade de verantwoordelijkheid van dit gebeuren (verkeerde informatie over de geldigheid van de E+-
kaart) bij uw diensten legt, ben ik dan ook zo vrij mij tot u te wenden met deze klacht en de vraag om mijn reisticket van 
240 euro te vergoeden. Mag ik vragen deze klacht als ernstig te beschouwen?
Het is toch zeer aangewezen en noodzakelijk de inwoners van Gent met een andere nationaliteit dan de Belgische en 
die over een E+-kaart beschikken, in te lichten over de wettelijke toepasbaarheid van hun ‘Belgische identiteitskaart’, 
hen te vragen deze, zoals eerder vermeld, correct aan te maken met de opmerking ‘geen geldig reisdocument’ om op 
deze wijze te voorkomen zoals mij op maandag 29 juli overkwam. Ik zal eenzelfde klacht formuleren bij de Federale 
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Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, die uiteraard ook de verantwoordelijkheid heeft om steden en gemeenten in te 
lichten over regelgeving die de Nederlandse Overheid Binnenlandse Zaken aan hen doorgeeft met betrekking tot de 
geldigheid van de in België verstrekte identiteitsgegevens en documenten aan hun onderdanen die in België wonen.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat de versie van de medewerker Nieuw-Gent niet overeenkomt met wat verzoeker mee-
deelt; alles is mondeling gebeurd. Men kon zich daar wel zeer goed het contact met verzoeker herinneren: er wordt 
ten stelligste betwist dat men pas na veel zoeken de correcte informatie heeft gegeven. Men deelt mee dat men 
altijd, als men op reis gaat, in het bezit moet zijn van een reispas of een identiteitskaart. Zo een E+-kaart is een ver-
blijfskaart (en laat toe het land opnieuw binnen te komen). Wij nemen onmiddellijk na de klacht de proef op de som. 
Wij bellen anoniem en krijgen de correcte informatie; namelijk dat men het moet combineren met een identiteits-
kaart of reispas. In realiteit blijkt dat sommige luchtvaartmaatschappijen het wel als identiteitspapier aanvaarden, 
maar nooit Ryanair. Dat staat ook duidelijk op de website van Ryanair en in elk geval had de touroperator verzoe-
ker daar zeker op de hoogte van moeten stellen. Overigens is de federale regelgeving duidelijk ter zake. Wat aan 
verzoeker mondeling is meegedeeld, kunnen wij niet achterhalen. Het is het woord van verzoeker tegen dat van een 
medewerker. Ons rondbellen brengt niet aan het licht dat men meedeelt dat een E+-kaart voldoende zou zijn.

Besluit:
De versie van verzoeker en van de dienst spreken elkaar op een aantal punten tegen. Wij zijn uiteraard niet bevoegd 
voor Ryanair, maar het is duidelijk dat deze maatschappij de geldende regelgeving strikt toepaste. Voor de Dienst 
Burgerzaken is het ook duidelijk dat men niet kan reizen met een E+-kaart, maar blijkbaar was dit onvoldoende dui-
delijk voor verzoeker met de gekende gevolgen.

Opvolging:
Wij maken aan de Dienst Burgerzaken een aanbeveling over. Deze dienst antwoord ons dat de aanbevolen zaken 
worden opgenomen in een flyer. 

Beoordeling: geen oordeel
De versies van verzoeker en dienst spreken elkaar op een aantal punten tegen.

Aanbeveling:
Bij het uitreiken van de E+-kaart dient duidelijk te worden gemaakt dat dit document onvoldoende is om ermee te 
reizen. Het is aangewezen om deze info ook schriftelijk mee te geven. 

flexibiliteit
zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201309-831
Documenten te laat.

We zijn op 28 mei 2013 gehuwd en we moesten binnen de drie maanden een aantal documenten voorleggen (dus 
ten laatste op 4 september 2013). Ik meldde me aan tijdens de publieksuren op 2 september maar… ik werd terug-
gestuurd omdat ik moest wachten op een afspraak. Op de aanvraag voor een verblijfskaart die we van Stad Gent 
hadden meegekregen, staat echter nergens dat we die documenten enkel met een afspraak kunnen binnenbrengen. 
Ik zei nochtans uitdrukkelijk dat die documenten voor de vierde september binnen moesten zijn en dat ik ze dus 
ook wilde overmaken. Volgens de bediende zou het echter geen probleem opleveren dat de afspraak iets later zou 
volgen. Ik kreeg een afspraak op 11 september en werd ontvangen door een dame. Die zei dat de documenten te 
laat waren, maar ze zou ze nog doorsturen. De kans was echter groot dat mijn vrouw een bevel zou krijgen om het 
land te verlaten. Maar ik zou daar wel tegen in beroep kunnen gaan! Ik neem een dergelijke manier van handelen 
dus niet! Gebrek aan flexibiliteit, gebrek aan bereikbaarheid van de dienst en gebrek aan communicatie. En vooral: 
het risico dat mijn vrouw wordt opgepakt omdat de documenten door toedoen van de administratie niet binnen de 
afgesproken termijn vallen.

Onderzoek:
In principe kunnen burgers enkel terecht bij Loket Migratie met een afspraak. Bij de afgifte van een bijlage 19 ter 
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wordt dat normaal gezien ook altijd meegedeeld. Dit is volgens de dienst momenteel het enige haalbare systeem om 
alles vlot te laten verlopen. Het diensthoofd is er zich echter van bewust dat dit ook zijn beperkingen heeft en daar-
om is er een werkafspraak dat dringende dossiers toch behandeld worden, ook al is er geen afspraak. Loket Migratie 
verontschuldigt zich dat dit bij verzoeker toch niet gebeurd is. Loket Migratie stuurde de aanvullende documenten 
door naar DVZ met de mededeling dat verzoeker zich wel degelijk tijdig aanbood, maar dat hij de documenten niet 
kon voorleggen door hun fout. Normaal is dit voldoende voor DVZ, maar indien nodig zal het diensthoofd ook nog 
eens persoonlijk contact opnemen. De vrouw van verzoeker wordt uitgenodigd om haar inschrijving te regelen en 
om haar attest van immatriculatie te overhandigen. Verzoeker hoefde zich tot slot geen zorgen te maken dat zijn 
vrouw zomaar het land uitgezet zou worden aangezien er nog geen weigeringsbeslissing is. Ook een eventueel be-
roep werkt opschortend.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Verzoeker werd ondanks de dringendheid van zijn dossier toch niet verder geholpen. Dit tegen de interne afspraken 
in; Loket Migratie verontschuldigt zich hier ook voor en zet de fout recht bij DVZ.

redelijke termijn
Verzoek: 201309-852
Ambtshalve schrapping.

Ik contacteer u namens mijn cliënte. Zij woont reeds jaren in een sociale woning die ze huurt via De Gentse Haard. 
De huurprijs wordt jaarlijks herberekend. Haar moeder woonde een tijd lang bij haar in, maar vertrok toch terug 
naar haar thuisland Bulgarije. Mijn cliënte ging langs bij de wijkagent met het verzoek haar moeder te laten schrap-
pen van haar adres. Ik nam hierover zelf contact op met de wijkagent en met de dienst verantwoordelijk voor de 
ambtshalve schrappingen in Gent. De aanvraag om de moeder van mijn cliënte ambtshalve te schrappen dateert 
reeds van 17 september 2012. De wijkagent heeft meerdere controles uitgevoerd op haar adres en heeft geconsta-
teerd dat haar mama er niet meer woont. Door een stop bij Stad Gent van ambtshalve afvoeringen duurde het tot 
11 april 2013 tot haar moeder effectief werd geschrapt. Gentse Haard stelde de huurprijs met ingang van januari 
2013 veel hoger in dan het jaar ervoor en dit omdat mijn cliënte haar moeder nog steeds op haar adres stond. Ze 
weigeren de huurprijs met terugwerkende kracht aan te passen. De huurprijs werd pas aangepast na de effectieve 
ambtshalve schrapping. Door het feit dat de ambtshalve schrappingen een tijd lang niet werden doorgevoerd, dient 
mijn cliënte nu 1244,68 euro achterstallige opleg te betalen aan de Gentse Haard. Iets wat zij niet kan betalen gezien 
haar precaire financiële toestand. Onze juridische dienst nam reeds contact op met de Gentse Haard, echter tot op 
heden zonder resultaat. Heeft u enig idee of hier toch nog iets aan te doen valt?

Onderzoek:
Er was zeker geen stop van ambtshalve schrappingen. Het is wel zo dat een onderzoek naar ambtshalve schrapping 
soms lang kan duren. De aanvraag tot ambtshalve schrapping gebeurde op 17 september 2012. Eerst komt de Politie 
in actie om effectief te onderzoeken of een persoon niet meer op het gekende adres woont. Dan onderzoekt de 
Dienst Burgerzaken of ze de betreffende persoon niet kunnen terugvinden op een ander, nieuw adres. Als er niets 
gevonden wordt, moet er door FOD Justitie gecontroleerd worden of de persoon niet in de gevangenis zit. Op 8 
maart 2013 kreeg Stad Gent bevestiging dat de moeder nergens opgesloten zat. Dan pas was het uiteindelijk aan het 
college van burgemeester en schepenen om de persoon in kwestie ambtshalve te schrappen. Dat gebeurde op 11 
april 2013. Die datum wordt ook genoteerd in de registers. Dit duurde inderdaad allemaal lang, maar een ambtshal-
ve schrapping is en blijft een uitzonderingsmaatregel waar men niet te licht mag over beslissen. Alles kon eigenlijk 
veel vlotter gelopen hebben als de moeder gewoon gemeld had dat ze definitief vertrok naar het buitenland. Dan 
was heel deze procedure niet nodig geweest.
Wij geven het resultaat van ons onderzoek ook door aan de maatschappelijk werker, zodat ze dit eventueel kan 
gebruiken als argument naar de huisvestingsmaatschappij toe.

Opvolging:
We merken dat de moeder helemaal niet naar het buitenland vertrokken is, maar zich na de ambtshalve schrapping 
heeft ingeschreven in een andere gemeente. Het is ook niet de eerste keer dat ze ambtshalve geschrapt wordt om 
dan kort daarna weer elders ingeschreven te worden. Omdat dit toch enigszins verdacht is, melden we dit ook aan 
het OCMW en aan de Dienst Burgerzaken.

Beoordeling: ongegrond
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overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201309-900
Naam van de moeder.

Mijn broer heeft gisteren zijn tweede kind bij Stad Gent aangegeven. Hij en zijn vrouw hadden reeds een eerste 
kind. Zij werd door de moeder aangegeven en de erkenning door de vader gebeurde achteraf. Ze woonden op dat 
moment ook reeds wettelijk samen. Op 7 september 2010, dus na de geboorte van hun eerste kind, trouwden ze in 
Gent. Op donderdag 26 september 2013 heeft mijn broer zijn zoontje aangegeven. Volgens de bediende van de Stad 
Gent was het enkel mogelijk om de familienaam van de vader te kiezen en dan achteraf maar de naam veranderen 
via de dienst naamswijziging van de FOD Justitie. Mijn broer en zijn vrouw vinden dit problematisch en zouden graag 
hebben dat hun beide kinderen dezelfde familienaam hebben en hun voorkeur gaat uit naar de naam van de moeder 
omdat hun dochter onder andere reeds onder deze naam gekend is in de kleuterklas. Bovendien is de naamswij-
zigingsprocedure een relatief trage procedure, volgens de website van de dienst naamswijziging gemiddeld 1 à 2 
jaar. Hierdoor zou er een verwarrende situatie ontstaan waarbij beide kinderen zijn van dezelfde ouders, maar een 
andere naam hebben. Een veel handigere oplossing - die volgens mij gezien de geboorteaangiftetermijn van 15 ka-
lenderdagen nog mogelijk is - is het aanvaarden van een verzoekschrift van mijn broer en zijn vrouw om hun zoontje 
de achternaam van de moeder te geven. Bovendien ligt deze keuze in lijn met de goedkeuring door de ministerraad 
van het wetsvoorstel van Minister Turtelboom om deze mogelijkheid toe te staan.

Onderzoek:
Het wetsvoorstel van de Minister van Justitie waar verzoeker naar verwijst (waarbij de ouders de familienaam kun-
nen kiezen), moet nog in het parlement besproken en gestemd worden. Dit is dus nog niet van toepassing. Volgens 
de huidige regelgeving is het zo dat het kind de naam van de vader moet(!) dragen als de afstamming van vaderszij-
de vaststaat (art.335, §1 van het burgerlijk wetboek). De Dienst Burgerzaken kan en mag hier niet van afwijken. De 
procedure naamswijziging bij FOD Justitie is momenteel dus inderdaad de enige mogelijkheid om de familienaam 
van het zoontje aan te passen.

Beoordeling: ongegrond
De Dienst Burgerzaken volgt de regelgeving en gaf correcte informatie. De berichtgeving die verzoeker vond op de 
website van FOD Justitie zorgde echter voor verwarring.

redelijke termijn
Verzoek: 201310-957
Geen E-kaart.

Wij wonen in Gent sinds augustus 2008. Op 30 augustus 2011 heeft een ambtenaar van Stad Gent onze identiteits-
kaarten afgenomen. Waarom is ons niet duidelijk. In augustus 2012 kregen we een brief van Loket Migratie met 
de volgende tekst: ”Wij hebben het genoegen u in te schrijven in het vreemdelingenregister en u een E-kaart af te 
leveren.” Tot vandaag is dit alles nog niet in orde. Er zijn herhaaldelijk papieren binnen gebracht. We zijn al twee 
jaar zonder identiteitspapieren. De politie is al drie keer langs gestuurd. En er moet altijd gezocht worden naar ons 
dossier. Waarom komt dit niet in orde? Ondertussen krijgen we geen kinderbijslag en we werken wel, maar het geeft 
telkens problemen omdat we geen papieren hebben.

Onderzoek:
Op 31 augustus 2011 werd de E-kaart van verzoekers inderdaad ingetrokken omdat ze geen verblijfsrecht meer 
hadden. Ze voldeden volgens DVZ namelijk niet meer aan de voorwaarden omdat de echtgenoot zijn zelfstandige 
activiteit had stopgezet en dus geen stabiel inkomen meer had. De vrouw volgt, als gezinslid, zijn verblijfsstatuut. 
Hij heeft dan een nieuwe verblijfsaanvraag gedaan als werknemer. Daarvoor heeft hij een aantal stukken moeten 
voorleggen, maar op 8 juni 2012 werd zijn aanvraag toch geweigerd. Hij is in beroep gegaan tegen die beslissing en 
op 8 oktober 2013 was er een positief arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen waardoor hij nu opnieuw 
een E-kaart krijgt. De vrouw kreeg in tegenstelling tot haar man in augustus 2012 al een toekenning van een nieu-
we E-kaart, maar DVZ vroeg nog bijkomende bewijzen van actuele arbeid. Volgens Loket Migratie heeft DVZ hier de 
relatie tussen beiden verkeerd geïnterpreteerd. Ondertussen hebben ze al verschillende keren contact opgenomen 
met DVZ, maar er is nog altijd geen verdere beslissing. Omdat dit zo een complex dossier is, wordt het opgevolgd 
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door één dossierbehandelaar (wat niet de normale gang van zaken is). Misschien daardoor dat het dossier niet altijd 
onmiddellijk gevonden werd.

Beoordeling: ongegrond
Het duurt inderdaad allemaal heel lang voor verzoekers, maar daar kan Loket Migratie zelf niets aan doen. Dit ligt 
volledig in handen van DVZ.

afdoende motivering
Verzoek: 201310-988
Uitgeschreven.

Ik woon met mijn zwangere vrouw en mijn kind bij mijn ouders en blijkbaar heeft men mij daar uitgeschreven zonder 
dat ik dat wist! Ik ben razend, want ondertussen moet ik mij terug laten inschrijven en 40 euro betalen. Ik kan niet 
eens een geboortepremie aanvragen. Waarom heeft men mij uitgeschreven? Ik woon daar wel degelijk, want het 
pand dat ik huurde is onbewoonbaar verklaard en dan ben ik sinds januari naar mijn ouders verhuisd. Ondertussen 
zoek ik iets anders. Ik heb al drie maanden geen kindergeld gehad, en ook voor de RVA heb ik problemen. Ik werk 
als interim en af en toe heb ik geen werk. Het is een ramp als je geen adres hebt. Er is nooit een agent bij ons langs 
geweest om uit te maken of ik daar woon of niet, mijn ouders bevestigen dat zelfs op papier. Ook alle buren kunnen 
getuigen dat ik daar woon. Wat is hier eigenlijk aan de hand?! Ik wil dus meer uitleg. Iemand uitschrijven betekent 
echt wel heel veel problemen.

Onderzoek:
Op 8 november 2012 vernam de buurtinspecteur dat verzoeker en zijn vrouw niet meer in Oostakker woonden, 
maar verhuisd waren naar een adres in Sint-Amandsberg. Daarom werd een verslag ambtshalve schrapping opge-
maakt. Op 23 november 2012 deden verzoekers ook effectief een aanvraag tot adreswijziging naar dat adres. De 
buurtinspecteur daar kon echter na verschillende plaatsbezoeken niemand aantreffen en gaf daarom een negatief 
verslag. Dienst Burgerzaken stuurde op 26 februari 2013 ook een brief naar dat adres met de mededeling dat zij 
niet ingeschreven waren. Daar kwam geen reactie op. Op 28 maart 2013 werd verzoeker dan afgeschreven. Uit-
eindelijk deed verzoeker opnieuw een aanvraag tot inschrijving op 17 oktober 2013 (de dag van de klacht bij de 
Ombudsdienst) voor het oorspronkelijke adres in Oostakker. Hij en zijn gezin werden daar ondertussen opnieuw 
ingeschreven. Het komt er eigenlijk op neer dat verzoeker ambtshalve geschrapt werd omdat hij gemeld had dat hij 
ging verhuizen. Toen die verhuis niet doorging omdat het pand onbewoonbaar. verklaard werd, heeft hij dat echter 
niet gemeld. De buurtinspecteur kon hem .logischerwijs niet aantreffen en Dienst Burgerzaken wist ook niet waar 
verzoeker nu met zijn gezin verbleef. Het gevolg was een ambtshalve schrapping.

Beoordeling: ongegrond
Het is begrijpelijk dat verzoeker er in deze situatie niet aan denkt om al zijn verhuisbewegingen te melden, maar dat 
zorgde er wel voor dat hij ambtshalve geschrapt werd. Ondertussen is alles weer in orde.

redelijke termijn
Verzoek: 201311-1073
Wachtende.

Ik heb al op 29 mei 2013 een brief gekregen van Dienst Vreemdelingenzaken dat er een beslissing is over mijn ver-
blijfsvergunning. De gemeente ging mij die beslissing meedelen.
We zijn nu 13 november en ik weet nog altijd van niets. Als je dan aan het loket je mond eens opendoet, staat er 
direct een veiligheidsagent naast je.
Onderzoek:
Verzoeker was het laatst ingeschreven in een andere gemeente. De beslissing zal dus ook naar die gemeente door-
gestuurd zijn. We verwijzen hem dan ook door naar daar. De veiligheidsagent in kwestie was een vervangster die 
blijkbaar niet gewoon was dat er al eens stemverheffingen zijn aan het loket. Het diensthoofd houdt dit intensief in 
het oog. Al de medewerkers krijgen trouwens een opleiding om om te gaan met probleemsituaties aan het loket.

Beoordeling: ongegrond
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privacy en discretie
Verzoek: 201312-1164
Privacy geschonden.

Op maandag 25 november was ik bij de dienst samenwonen/huwelijken van Stad Gent voor het in orde brengen 
van het wettelijk samenwonen voor een van mijn ‘cliënten’. Ik werk bij vzw Jong, als trajectbegeleidster. Wij bieden 
ondersteuning op verschillende manieren aan jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Ik was met het koppel zelf aanwezig 
bij de dienst voor al hun papierwerk rond wettelijk samenwonen in orde te brengen. Beide personen werd gevraagd 
om hun paspoort af te geven, wat volgens mij bij de procedure hoort. Eén van de personen had nog geen Belgisch 
paspoort dus dat maakte de zaak iets ingewikkelder. Op dat moment werd ook mijn paspoort gevraagd en zonder 
mijn toestemming ook ingelezen en een print van mijn gegevens gemaakt. Hierbij kreeg ik de mededeling dat dit bij 
het dossier werd gevoegd. Ik had hier niets tegen in te brengen. Kan dit zomaar? Ik vond dat op dat moment mijn 
privacy werd geschonden en dat dit niet ter zake deed. Ik vond dit niet kunnen. Ik was gewoon vertrouwenspersoon 
van het koppel en was mee om alles uit te leggen in functie van mijn werk.

Onderzoek:
De identiteit van derden wordt gecontroleerd in het kader van een eventueel onderzoek naar schijnhuwelijken. 
Het optreden van tussenpersonen kan namelijk een element zijn binnen dat onderzoek. Bij het bezoek wordt niet 
geoordeeld over het eventuele verdachte karakter, maar er wordt aan elke bijstandsverlener wel gevraagd zich te 
identificeren. Als die persoon dat niet wil doen, wordt hem of haar gevraagd zich te verwijderen. Volgens Dienst 
Burgerzaken - Huwen en Samenwonen wordt hierover de nodige tekst en uitleg gegeven aan het loket. We hebben 
begrip voor beide standpunten. Hoe je het ook draait of keert, verzoekster is hier betrokken partij en een vermelding 
van haar aanwezigheid in het dossier lijkt ons zeker een meerwaarde te hebben. Als ze dat niet wil, moet ook de 
privacy van het koppel beschermd worden. Aan de andere kant wordt het professionele en persoonlijke leven van 
verzoekster op één hoop gegooid. Het is niet nodig om haar thuisadres en andere persoonlijke gegevens te kennen. 
Haar ‘professionele gegevens’ zijn volgens ons voldoende.

Beoordeling: geen oordeel
Voor beide standpunten valt iets te zeggen. Het is geen flagrante inbreuk op de privacy van verzoekster, maar het zit 
toch wel in een grijze zone.

Aanbeveling:
Bekijk of het lezen van de identiteitskaart van derden echt noodzakelijk is. Is het noteren van de naam, functie en 
contactgegevens niet voldoende?

Opvolging aanbeveling:
Dienst Burgerzaken zegt dat het in het kader van een onderzoek naar schijnrelatie belangrijk is om juist de 
persoonlijke gegevens te kennen. Het zijn immers niet zelden de persoonlijke gegevens die zicht geven op een 
eventuele ‘verdachte’ betrokkenheid.
Het opvragen van de identiteitskaart is een standaardprocedure waarbij kan vastgesteld worden of de opgegeven 
gegevens stroken met de werkelijkheid en die procedure is voor iedereen dezelfde.
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redelijke termijn
Verzoek: 201312-1166
Wachten op registratie.

Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende.
Op 5 september diende ik mij aan aan het loket van Dienst Bevolking - Huwelijken in het Zuidgebouw voor de 
registratie van mijn huwelijk dat plaatsvond in Turkije op 30 januari 2013. Ik had alle documenten bij zoals visum 
van mijn vrouw en de huwelijksakte. Aan het loket werd mij meegedeeld dat alle documenten in orde waren en dat 
de registratie binnen twee à drie weken in orde zou zijn. Aangezien ik na twee maanden nog niets hoorde, nam ik 
zelf contact op met Dienst Huwelijken op 15 november laatstleden. Men meldde me dat er een vergissing was ge-
beurd en dat ze het dossier onmiddellijk in orde gingen maken. Vorige week ben ik terug naar het loket geweest en 
bevestigde men mij dat het dossier in orde was. Hierbij wil ik vragen waarom het zo lang duurde en waarom ik niet 
op de hoogte werd gebracht over de vergissing. In plaats van twee à drie weken heeft het meer dan twee maanden 
geduurd om mijn dossier in orde te brengen waardoor ik het document ‘wijziging personalia’ niet kon invullen en dit 
ook een gevolg had voor mijn loon.

Onderzoek:
Volgens Dienst Burgerzaken - Huwen en Samenwonen was de afspraak dat verzoeker zich samen met zijn vrouw zou 
aanbieden op kantoor als zij in België aankwam (september). Dan kon alles verder afgehandeld worden. Dat gebeur-
de echter niet en verzoeker nam pas opnieuw contact op op 13 november. Op vrijdag 15 november kwam hij dan 
effectief langs met zijn vrouw en het dossier werd vervolledigd. Het huwelijk werd dan geregistreerd in het rijksre-
gister op dinsdag 20 november. Nadat verzoeker zich aanbood met zijn vrouw is de afhandeling van het dossier snel 
verlopen. Dat het zo lang duurde ligt aan verzoeker zelf.

Beoordeling: ongegrond

2.2. Dienst Sociale Voorzieningen
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201304-387
Ontoegankelijk voor rolstoel.

Onze zoon, geboren in 1990 is volledig rolstoelgebonden. Hij studeert momenteel aan de School of Arts (Kask). In 
september had hij een kamer voor student met een beperking toegewezen gekregen in de home van de Hogeschool 
Gent. Omwille van problemen kreeg hij een kamer op het gelijkvloers, voorzien voor een gastdocent. Onze zoon 
kreeg onlangs bericht dat de lift in 2013 niet zou vernieuwd worden en de nu toegewezen kamer is geen mogelijke 
oplossing meer voor een volgend academiejaar. Om in de toekomst onze zoon zelfstandig te laten functioneren heb-
ben we uiteindelijk beslist om een klein appartement te kopen dicht bij de Bijlokesite en zijn atelier in de Offerlaan. 
De hoogte van de dorpel van de inkom is net te hoog om die met zijn rolstoel te kunnen nemen. De hoogte is nu 18 
cm en het voetpad vertoont een lichte verzakking van ongeveer 2cm langs de gevel van het appartement. Vóór de 
aankoop had ik reeds contact opgenomen met de cel Toegankelijkheid van Stad Gent om het probleem te bespreken. 
Op 9 april hadden we ter plaatse een afspraak met het diensthoofd. Net voor de inkomdeur is er een verluchtings-
rooster van de kelder. De verzakking van het voetpad zou kunnen hersteld worden op de oorspronkelijke hoogte, 
nl. ongeveer een 2 cm en dat is dan ook de hoogte van de verluchtingsrooster. Jan kan met zijn rolstoel slechts een 
maximumhoogte van 12 cm aan. De maximum toegelaten hoogte voor een herstelling, volgens het diensthoofd, 
bedraagt slechts die 2 cm wat overeenkomt met de bestaande hoogte van de rooster. .Zij had een aantal voorstellen 
om het hoogteprobleem te verhelpen: een paar mobiele telescopische goten die telkenmale op de dorpel en voet-
pad aangebracht worden en na gebruik weer weggenomen moeten worden. Dit was voor onze zoon niet werkbaar. 
Een tweede voorstel was een ingebouwde mobiele plaat die van onder de inkomvloer een hellend vlak maakt tot op 
het voetpad. De kostprijs van dergelijke plaat bedraagt ongeveer 9000 euro, zonder de kosten voor de aanpassing. Ik 
had gehoopt dat er na die eerste bespreking een eenvoudiger oplossing aangeboden zou worden. Alle aangeboden 
oplossingen lijken ingewikkeld of erg duur te zijn terwijl het iets hoger maken van het voetpad alle problemen zou 
kunnen wegwerken. We zijn de dienst Toegankelijkheid dankbaar voor de reeds gedane tussenkomsten maar gezien 
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de hoogdringendheid wenden wij ons tot u om ons uit deze precaire situatie te helpen.  Het is volgens mij niet zinvol 
om reeds volgende week het voetpad te herstellen zonder ervoor te zorgen dat hiermee de inkom voor een rolstoel 
bereikbaar wordt. Ik had gehoopt dat er begrip zou zijn voor de beperking waarmee mijn zoon moet leven. 

Onderzoek:
De Dienst Wegen blijft bij zijn standpunt dat men een trottoir moeilijk aan ieders wens kan gaan aanpassen met het 
resultaat dat men dan een golvend trottoir heeft, ook al heeft de dienst het nodige begrip voor het probleem van 
de student. De oplossing zal op het privé terrein moeten gezocht worden. De toegankelijkheidsambtenaar begeleidt 
de familie in haar zoektocht naar praktische en betaalbare oplossingen. De toegankelijksheidsambtenaar denkt ook 
mee en gaat verschillende keren ter plaatse. Ze stelt als oplossing voor dat men de inkomdorpel zou aanpassen. 
Probleem is dat het gaat om een appartement in een appartementsgebouw: indien men dus aanpassingswerken 
wil laten uitvoeren heeft men ook het akkoord van de andere eigenaars nodig. Maar daar kan de ambtenaar niet in 
tussenkomen.

Opvolging:
Enkele weken later laat verzoekster ons weten dat de algemene vergadering van mede-eigenaars akkoord gaat met 
de voorgestelde aanpassingen van de inkom. Hiermee is het toegankelijkheidsprobleem opgelost.

Beoordeling: ongegrond
De toegankelijkheidsambtenaar heeft vanuit haar deskundigheid het dossier correct opgevolgd. Er werden concre-
te, haalbare voorstellen gedaan, die uiteindelijk tot een oplossing hebben geleid. Dat dachten we maar eind 2013 
krijgen we het signaal dat het probleem toch nog niet opgelost is. 

consequent handelen
Verzoek: 201306-522
Wachtende MMC.

Ik moet op 11 juni 2013 om 9.30 uur in het vredegerecht zijn in Aalst en ik heb hiervoor gebeld naar de Mindermo-
bielencentrale om mij naar daar te voeren. Omdat ik niet kan zeggen om hoe laat ik daar zal gedaan hebben, willen 
ze me niet voeren. Nochtans staat in het contract dat ze moeten wachten als ik daar naar vraag (uiteraard tegen 
betaling). Ik moet daar echt zelf naar toe dus heb ik dringend vervoer nodig. Ze hebben me in het verleden al meer-
maals naar Aalst gevoerd en daar op mij gewacht. Ik snap niet waarom dit nu niet kan.

Onderzoek:
Voor vervoer buiten Gent heeft de Mindermobielencentrale (MMC) maar één aangepaste wagen beschikbaar en 
verzoekster is niet de enige klant op de planning van de chauffeur.
In het reglement en in de folder van de MMC staat trouwens duidelijk dat men bij de aanvraag telkens een heen en 
terug uur moet vermelden, ook indien er één of maximaal twee uur gewacht moet worden. Omdat verzoekster geen 
terug uur kan opgeven (ook niet hoelang er gewacht moet worden), kan de MMC geen rit voor haar regelen. Als 
verzoekster geen terug uur kan geven, heeft de MMC ook geen zicht of de andere ritten op die voormiddag in gevaar 
komen. Ze kunnen de klanten die eerder vervoer aangevraagd hebben ook niet gaan schrappen. In het beste geval 
kunnen ze wat schuiven met de uren, maar dan hebben ze zeker het terug uur nodig. In het verleden heeft de MMC 
nog zulke discussies met verzoekster gevoerd waarbij zij blijkbaar niet begrijpt dat zij niet de enige klant is die zij 
vervoeren. Indien mevrouw met concrete afspraken komt zal de MMC altijd kijken hoe ze kan helpen als de wagens 
niet volgeboekt zijn.

Beoordeling: ongegrond
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zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201307-608
Valiezen.

Ik wil een klacht indienen tegen de Mindermobielencentrale en meer bepaald over wat de chauffeur al dan niet mag 
doen. Volgens een verantwoordelijke van de Mindermobielencentrale is een chauffeur alleen verantwoordelijk voor 
de rit en is hij niet verplicht om valiezen te dragen. Hiervoor is de chauffeur blijkbaar niet verzekerd. Ik ben gehan-
dicapt en zit in een rolstoel en kan mijn valiezen zelf niet dragen. Nu zegt die verantwoordelijke dat ‘iemand’ maar 
mijn valiezen naar beneden moet brengen tot aan het voetpad waar de chauffeur wel de valiezen mag nemen en in 
de koffer steken. Op 8 juni 2013 heb ik beroep gedaan op de Mindermobielencentrale om naar een hotel te gaan in 
Oostende. Toen we daar aankwamen wou de chauffeur mijn valiezen en mijn rolator niet tot in het hotel brengen. 
Volgens hem moet ‘iemand’ anders dat doen (voorbeeld iemand van het hotel). Gelukkig heeft inderdaad iemand 
van het hotel dit gedaan. Toen ik op 18 juni 2013 naar huis ging, was het weer hetzelfde liedje: diezelfde .chauffeur, 
die trouwens te laat was, wou de valiezen niet vanuit het hotel naar de .wagen dragen. Iemand van het hotel heeft 
me dan geholpen om de valiezen en de rolator, naar het voetpad te brengen. Terug thuis stonden mijn valiezen en 
rolator ook terug op het voetpad. Ook dan zou ‘iemand’ die valiezen terug naar boven moeten brengen. Probleem 
is dat ik zo een ‘iemand’ niet heb. Ik heb geen contact met mijn buren en ook aan de conciërge van het gebouw 
moet ik dat niet vragen. Toen ik hiervoor belde naar de Mindermobielencentrale zei hij mij daar nog bij dat, als ik 
zou blijven vragen om mijn valiezen te dragen, er op den duur niemand meer met mij zou willen rijden. Op maandag 
1 juli 2013 deed ik terug een beroep op de Mindermobielencentrale om mij naar het Maria Middelares te voeren. 
Toen de chauffeur en ik wat aan het babbelen waren, kwam mijn verhaal van de rit naar zee ter sprake. De chauffeur 
vond het raar dat de Mindermobielencentrale hem niet gevraagd had om die ritten te doen, want hij woont dichter 
bij mij dan de chauffeur die ik toen heb gekregen. Ik heb voor die ritten 2 x 50 euro betaald maar had ik deze man 
als chauffeur gehad, dan hadden die ritten mij niet zo veel gekost. Ik had toen zeker 10 euro kunnen besparen. Hoe 
komt het dat de Mindermobielencentrale niet aan deze man, die zeker vrij was op 8 en 18 juni, heeft gevraagd om 
mij te voeren?

Onderzoek:
De vrijwilligers zijn verzekerd voor lichamelijke schade van deur tot deur: wel nog voor het helpen in- en uitladen 
van beperkte bagage, maar niet verder. Het staat iedere vrijwilliger vrij om meer te doen, maar dat doen ze dan 
volledig op eigen risico. Sommige vrijwilligers zijn al wat ouder, of hebben een beperking en voor hen is het ook niet 
vanzelfsprekend dat zij met zware koffers en dergelijke moeten sleuren. Het is dus aan de vrijwilligers zelf om te 
beslissen wat zij wel of niet extra doen. (Wetende dat zij dan niet meer verzekerd zijn.). Gebruikers van de Minder-
mobielencentrale (MMC) mogen trouwens altijd gratis een begeleider meenemen om hen te helpen. De MMC kiest 
een chauffeur op basis van de beschikbaarheid van de vrijwilliger, de afstand tussen de vrijwilliger en de gebruiker, 
het soort wagen en het doel van de rit. De chauffeur die verzoekster naar Maria Middelares voerde, zou inderdaad 
goedkoper geweest zijn en hij kiest er blijkbaar voor om wel met koffers te sleuren, maar hij heeft ook opgegeven 
dat hij niet in het weekend wil rijden. Hij kon dus niet ingeschakeld worden voor de rit naar Oostende. Tot slot zegt 
de MMC nog dat de chauffeur te laat was in Oostende omdat hij heel lang in de file stond door wegwerkzaamheden 
op de autosnelweg. Het is natuurlijk niet fijn voor verzoekster om te moeten wachten, maar daar kon de chauffeur 
zelf ook niets aan doen.

Beoordeling: ongegrond
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Hoofdstuk 3

DEPARTEMENT BRANDWEER

3.1. Dienst Administratie
zorgvuldigheid - fouten
overeenstemming met regelgeving
adequate communicatie
Verzoek: 201305-477
Zandzakjesperikelen.

Wegens regelmatige wateroverlast bij hevige regen staat onze kelder regelmatig onder water. Als bijkomende be-
scherming ben ik op zoek naar een vijftal zandzakjes. Groot was mijn verbazing dat ik dit niet kan verkrijgen bij de 
Brandweer zelfs tegen betaling. Ik word doorgestuurd naar doe-het-zelf magazijnen maar deze verwijzen mij naar de 
Brandweer, en zo blijven wij bezig. Is er echt niemand die een oplossing heeft a.u.b.?

Onderzoek:
Wij raadplegen de website van de Stad Gent en lezen dat de Brandweer zandzakjes ter beschikking stelt, weliswaar 
niet gratis. In het retributiereglement lezen wij dat de prijs, naar gelang de aanleiding, ofwel 1 ofwel 2 euro per zakje 
bedraagt. Wij steken ons licht op bij de Brandweer die antwoordt dat zandzakjes gratis worden verdeeld bij (al dan 
niet aangekondigd) noodweer. Buiten deze omstandigheden wordt verwezen naar handelszaken. De Brandweer 
geeft de naam op van een winkel, maar dit is net de winkel waar verzoeker te horen kreeg dat hij zich tot de Brand-
weer diende te richten. De Brandweer besluit dan maar om verzoeker - gratis - 5 zandzakjes te bezorgen. Enkele 
dagen later meldt de Brandweer dat het retributiereglement werd geraadpleegd. Daarin staat dus dat de burger bij 
de Brandweer terecht kan voor het aankopen van zandzakjes. Weliswaar wordt deze vraag, buiten de periodes van 
hevige regenval of overstromingen, zelden of nooit gesteld.

Besluit:
Verzoeker werd niet correct geïnformeerd. Ook de ombudsvrouw werd aanvankelijk op het verkeerde been gezet.

Beoordeling: gegrond
Verzoeker en ombudsvrouw werden verkeerd geïnformeerd.

Aanbeveling:
Raadpleeg het retributiereglement grondig voor het antwoord wordt gegeven. 
Geef correcte informatie op de website, aan Gentinfo en de eigen onthaaldienst.
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3.2. Operationeel Personeel
adequate communicatie
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201304-346
Dakgoot.

Ik betwist de factuur van de Brandweer omdat ik vooraf tot twee keer toe (uitdrukkelijk ook opgenomen op recor-
der) heb gevraagd de interventie enkel uit te voeren indien ze kosteloos was. Achteraf dan een rekening sturen van 
168 euro is volgens mij niet rechtvaardig en ik wil deze dan ook niet betalen. Wat het noodweer betreft en de plots 
losgekomen dakgoot: ook daarover zijn de Brandweer en ik het niet eens maar dat kunt u lezen in de mail die ik 
hen stuurde en het antwoord van hen aan mij daarop. Ik vraag dan ook jullie tussenkomst om tot een rechtvaardig 
akkoord te komen.

Onderzoek:
In het retributiereglement van de Brandweer, onder artikel 4.8 staat: “wegnemen of beveiligen van een […] dakgoot 
[…] die op de openbare weg dreigen te vallen of de openbare veiligheid in het gedrang kunnen brengen (gratis bij 
stormweer of noodweer zoals aangekondigd in de berichtgeving van het KMI tenzij ingeval van kennelijk slecht on-
derhoud).” Er was inderdaad sprake van een losgekomen dakgoot waarvan bleek dat die slecht onderhouden was. Er 
is inderdaad het reglement, maar uit het onderzoek blijkt dat niet duidelijk werd meegedeeld dat de interventie niet 
gratis zou zijn als zou blijken dat de dakgoot slecht onderhouden was. Er is de plicht van de Brandweer om de burger 
zeer duidelijk te informeren. Wij stellen vast dat er bij beide partijen iets op te merken valt: verzoekster vooral wat 
betreft het slecht onderhoud van de dakgoot, de Brandweer wat betreft het verstrekken van volledige en correc-
te informatie over het (al dan niet) aanrekenen van de interventie. Om die redenen stellen wij de Brandweer een 
dading voor, die hierop neerkomt dat het bedrag van de retributie in twee wordt gedeeld. Na de Brandweer gaat ook 
verzoekster hiermee akkoord.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De communicatie van de Brandweer was onvoldoende adequaat, maar de dakgoot was  slecht onderhouden door 
verzoekster.

Aanbeveling:
Het retributiereglement primeert maar het is de plicht van de betrokken dienst om de burger zo volledig mogelijk 
te informeren in verband met de toepassing van dit retributiereglement.
Bijv. aan de hand van een folder zodat elke burger op identieke manier info krijgt. 
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Hoofdstuk 4

DEPARTEMENT COMMUNICATIE
EN PROMOTIE

4.1. Dienst Evenementen en Feesten
redelijke termijn
Verzoek: 201311-1056
Te traag.

Op 15 juli 2013 stuurde ik een aanvraag naar de Dienst Evenementen en Feesten om materiaal te ontlenen voor ons 
evenement op 19 oktober 2013. Op 11 september 2013 kreeg ik een brief terug waarin stond dat het gevraagde ma-
teriaal slechts deels beschikbaar was. Een efficiënte dienstverlening start volgens mij met een vlot antwoord. Twee 
maanden is voor mij te lang! Ik hoop dan ook dat de efficiëntie in de toekomst een stuk beter zal zijn! Als ik vergelijk 
met bijvoorbeeld de uitleendienst van de Jeugddienst, waar ik vaak de dag zelf reeds een antwoord krijg, is twee 
maanden wachttijd absoluut ondermaats.

Onderzoek:
De Dienst Evenementen en Feesten verontschuldigt zich bij verzoeker omdat hij zo lang heeft moeten wachten op 
een antwoord. De oorzaak hiervan is te vinden in een combinatie van de Gentse Feesten-drukte en de verlofperio-
de waardoor er een structurele onderbemanning was op de dienst. Momenteel loopt er wel een reorganisatie op 
de dienst waarbij ze er naar streven om via de integratie van verschillende uitleendiensten deze service beter uit te 
voeren in de toekomst. Het laattijdig beantwoorden van de aanvraag was echter niet de reden waarom de 30 klapta-
fels niet meer beschikbaar waren voor de organisatie van de verzoeker. De dossiers worden namelijk chronologisch 
verwerkt volgens de datum van event en niet volgens de datum van de aanvraag.

Beoordeling: gegrond
Door de drukte met de Gentse Feesten en een personeelstekort kwam het antwoord aan verzoeker rijkelijk laat. 
Dat is echter niet de reden dat er niet voldoende materiaal voorhanden was. Dit kwam door eerdere aanvragen van 
andere organisaties voor diezelfde dag.

4.2. Dienst Onthaal
klachtenmanagement 
adequate communicatie
Verzoek: 201305-468
Recht op aanvraagformulier.

Wij willen een melding maken rond een dienstverlening van de Dienst Sociale Voorzieningen op het Woodrow Wil-
sonplein, Gent Zuid.
Situatieschets:
Op donderdag 7 maart in de voormiddag sturen wij vanuit ons centrum één van onze patiënten naar het Adminis-
tratief Centrum van de Stad met de opdracht nieuwe aanvraagformulieren af te halen met betrekking tot Inkomens-
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vervangende Tegemoetkoming FOD. Mevrouw had een negatief advies ontvangen van de controlearts FOD met 
betrekking tot haar tegemoetkoming. Bij weigering heeft een patiënt recht om in beroep te gaan binnen de drie 
maanden. Men kan ook een nieuwe aanvraag doen, op basis van nieuwe medische elementen. Onze patiënt komt 
in de voormiddag aan bij het loket dat bevoegd is deze invulformulieren te overhandigen. Diezelfde ochtend om 10 
uur heeft mevrouw een afspraak bij maatschappelijk werk om de aanvraag samen opnieuw in te vullen. Deze kunnen 
dan ’s avonds mee naar de consultatie bij de huisarts om ze te vervolledigen. Mevrouw komt echter zonder invul-
formulieren op afspraak bij maatschappelijk werk. Mevrouw geeft aan dat men haar aan het loket de formulieren 
niet wou meegeven. Ze zou drie maanden moeten wachten en dan eens terugkomen. Ze zouden niet erg vriendelijk 
geweest zijn in de communicatie. In de namiddag bellen we zelf naar Dienst Sociale Voorzieningen. Een man staat 
ons telefonisch te woord en bevestigt mevrouw te hebben ontvangen aan het loket die ochtend. Wij vragen waarom 
mevrouw geen formulieren meekreeg en waar we kunnen terugvinden dat ze drie maanden zou moeten wachten. 
De ambtenaar antwoordt heel onvriendelijk dat er geen standaardprocedure is en ik die ook nergens kan vinden. Hij 
zegt dat men van hogerhand op de vingers tikt indien de loketbedienden te snel aanvraagformulieren meegeven. 
Hij begint zich heel subjectief uit te laten over de persoonlijke situatie van onze patiënt met de volgende woorden: 
“Allez, ge gaat me toch niet zeggen dat als ge afgekeurd bent, dat ge de week nadien om nieuwe aanvraagformulie-
ren komt? Ge kunt toch niet op een week plots een nieuwe ziekte hebben? Daarbij, ze moet maar in beroep gaan als 
het haar niet aanstaat.” Hij eist een attest van de huisarts waarin te vinden is dat de patiënt recht heeft om nieuwe 
aanvraagformulieren te komen halen. Ik geef dit door aan de arts die aan deze eis ook tegemoetkomt, maar wat 
opnieuw extra administratie met zich meebrengt. Bij deze gaat onze patiënt weer naar het loket, dit keer met het 
attest, en krijgt de formulieren uiteindelijk mee. Graag willen wij een duidelijke procedure voor het afhalen van nieu-
we aanvraagformulieren bij een weigering. Wij wensen een duidelijk zicht te krijgen op de wettelijk correcte wijze 
van werken. Voor ons kan het niet dat een ambtenaar/administratief bediende van de Stad zelf een eigen procedure 
toepast die nergens terug te vinden is. Het kan niet door de beugel dat de bediende zegt dat onze patiënt maar eens 
binnen drie maanden moet terugkeren terwijl hij zelf toegeeft dat dit nergens officieel vaststaat. Het kan ook niet 
dat de bediende een patiënt onvriendelijk wandelen stuurt. Het kan helemaal niet dat de bediende zich subjectief 
en heel onvriendelijk uitlaat over maatschappelijke situaties aan de telefoon. Het is niet aan hem als bediende, noch 
aan ons als maatschappelijk werker om inhoudelijke uitspraken te doen over een medisch dossier. Graag ontvangen 
wij een antwoord vanuit de Ombudsdienst op dit schrijven.

Onderzoek:
Deze klacht wordt op 11 maart 2013 via het algemene contactformulier op de website verstuurd naar Gentinfo. 
Hoewel de klacht duidelijk aan de Ombudsdienst gericht is, krijgen wij de klacht niet te zien omdat Gentinfo ze recht-
streeks doorgeeft aan het Departement Bevolking en Welzijn voor verdere afhandeling. De Ombudsdienst wordt ook 
niet op de hoogte gebracht van het feit dat de burger uitdrukkelijk vroeg om de klacht naar ons door te sturen. 
Op 21 mei 2013 stuurt de klachtencoördinator ons de klacht met het antwoord van Dienst Sociale Voorzieningen ter 
informatie. Hij is er zich niet bewust van dat de Ombudsdienst nooit gecontacteerd werd. De Dienst Sociale Voorzie-
ningen zegt dat zij contact opnamen met FOD Sociale Zekerheid en dat er gewoon geen duidelijke procedure bestaat. 
De medewerkers worden echter op de hoogte gebracht dat er wel degelijk een nieuwe aanvraag kan gebeuren 
tijdens de lopende beroepstermijn. Over het onthaal zegt Dienst Sociale Voorzieningen dat de medewerker, noch zijn 
collega’s, de communicatie als onbeleefd of onrespectvol ervoeren. Als de patiënte en verzoekers dit echter anders 
aanvoelden, is er natuurlijk iets fout en de dienst wil zich hier dan ook voor verontschuldigen. De medewerker en 
zijn directe leidinggevende worden hierop aangesproken en het komt tot een duidelijke afspraak.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
- Stuur klachten die rechtstreeks aan de ombudsvrouw gericht zijn altijd door.
- Geef burgers altijd (!) een aanvraagformulier mee als ze hierom verzoeken. Een weigering houdt het risico in dat 
ze een tegemoetkoming missen. Het is niet aan de lokale ambtenaar om hierover op voorhand te oordelen.

redelijke termijn
adequate communicatie
Verzoek: 201309-892
Einde Zebrapad.

Eind augustus had ik een mail naar Gentinfo gestuurd maar kreeg buiten de ontvangstmelding geen afdoend ant-
woord. Het gaat over een vangrail die men, na de restauratie, onder de spoorwegbrug op de Kortrijksesteenweg 
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heeft geplaatst die het zebrapad afsnoert waardoor het oversteken onmogelijk wordt. Mag ik veronderstellen dat dit 
een vergissing is of moet het zo? Of mogen er nog veilige oversteekplaatsen zijn voor voetgangers?

Onderzoek:
Uit ons onderzoek bij Gentinfo blijkt dat zij de mail van verzoeker hadden doorgestuurd naar het Vlaams Gewest, dat 
de Kortrijksesteenweg beheert. Het antwoord liet een tijd op zich wachten. Na tussenkomst van de Ombudsdienst 
komt er reactie van Gentinfo naar verzoeker: ze delen hem mee dat de vangrails geplaatst zijn door Infrabel en dat 
het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest het zebrapad zal verplaatsen zodat de voetgangers veilig 
kunnen oversteken. Kort daarop is dit werk ook uitgevoerd.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Gegrond wat de communicatie betreft: Gentinfo had duidelijker aan verzoeker moeten zeggen dat de oplossing in 
handen van het Vlaams Gewest lag.

Aanbeveling:
Zeg duidelijk aan de burger wanneer de oplossing in handen van een ander bestuur ligt en geef ook aan dat de 
oplossing wat langer op zich kan laten wachten.

4.3. Dienst Toerisme
klachtenmanagement
zorgvuldigheid - fouten
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201306-535
Citycard.

Eind april hebben wij (mijn vrouw, drie dochters van respectievelijk 17, 18 en 20, en ik) Gent bezocht. Daar wij allen 
cultuurliefhebbers zijn, had ik via internet vijf citycards besteld. Omdat er op de website van Visit Gent stond dat 
de musea veelal voor kinderen tot twaalf jaar gratis zijn dacht ik hier goed aan gedaan te hebben. Ook in de boek-
jes die bij de kaarten gevoegd waren stond hetzelfde. Bij elk museumbezoek werden wij er door de medewerkers 
aldaar op gewezen dat de aanschaf van de kaarten voor de twee jongste niet nodig had geweest. Naar aanleiding 
hiervan ben ik  maandag 29 april 2013 op bezoek geweest bij het toeristisch infokantoor aan het  Sint-Veerleplein. 
De baliemedewerkster dacht dat het een vergissing mijnerzijds was, maar nadat ik het haar liet zien sprak zij ook van 
een grove fout. Daar zij niet bij machte was om mijn geld terug te geven of ons op een andere manier tegemoet te 
komen heeft ze mij gevraagd een mailtje te sturen. Bij terugkomst in Nederland heb ik dat direct gedaan. Ik kreeg als 
antwoord dat het direct op de website gewijzigd zou worden, maar dat was alles. Ook op de mailtjes die ik daarna 
gestuurd heb, is geen reactie meer gekomen. Wat mij steekt is: ten eerste dat men de moeite en de beleefdheid niet 
kan opbrengen om mij van repliek te dienen en ten tweede dat wij 60 euro onnodig hebben uitgegeven.

Onderzoek:
Uit de documenten die verzoeker meestuurt blijkt inderdaad dat er aanvankelijk op de website vermeld stond ‘onder 
de 12 jaar’. Door de opmerking van verzoeker werd de website aangepast en staat nu vermeld dat er voor -19 jarigen 
een reductieprijs is. In verschillende musea betekent dit dat de toegang gratis is, in andere musea is er een vermin-
derde prijs.
De Dienst Toerisme kon via de gegevens van de citycards, die verzoeker heeft aangekocht, aantonen dat deze veel-
vuldig werden gebruikt en ook in musea waar er geen korting werd gegeven. De aankoop van de citycards voor de 
-19 jarigen was bijgevolg niet overbodig. De Dienst Toerisme kan hierdoor geen terugbetaling voorzien van de twee 
citycards maar zal wel, als compensatie, een reisgids ‘Gent en Oost-Vlaanderen’ opsturen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Op basis van de klacht van verzoeker werd de website van Dienst Toerisme aangepast. Uit de gebruiksgegevens blijkt 
dat de citycards voor de -19 jarigen toch ook vaak gebruikt werd in musea waar er geen korting werd gegeven. De 
citycards bleken niet overbodig te zijn. De Dienst Toerisme wil als tegemoetkoming een reisgids over Gent opsturen.
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Aanbeveling:
Antwoord op mails van toeristen. De Dienst is een uithangbord van de Stad. Controleer regelmatig de info op de 
website.

klachtenmanagement
Verzoek: 201310-935
Verloedering Jachthaven.

Ik ben havenmeester van de jachthaven aan de Lindelei. Ik zou toch een aantal problemen willen signaleren in 
verband met het plantsoen daar. Ik heb geen klacht over Ivago, want zij komen alle dagen het vuil opkuisen. Maar 
dit plantsoen is een vuile boel: lege blikjes, kapot glas, vette kartonnen doosjes van hamburgers of pita. Papier 
overal. We hebben dit al gesignaleerd aan de Gemeenschapswacht en zij hebben dat genoteerd. Ik weet dat men 
niet achter iedere boom een politieagent kan zetten, maar zoekt men ene oplossing. Ik weet niet of de banken daar 
een goed idee is: ze komen er op eten en slapen en laten hun vuile boel achter. Een triestig zicht voor de toeristen 
die onze haven aan doen. Er is een tijd geleden gevraagd of het niet mogelijk was om een hekken te plaatsten aan 
de trap naar de steiger: dit zou de vandalen toch wat tegen houden. Ik denk dat we dat gevraagd hebben aan de 
Dienst Toerisme. We hebben ook gevraagd om glas aan de waterreling te plaatsen . Ook daarop hebben we nog geen 
antwoord ontvangen. Ik hoop dat de diensten het probleem begrijpen en naar een oplossing zoeken. We zijn wel blij 
met de paaltjes die de wagens verhinderen om in het plantsoen te parkeren, want ook dat gebeurde.”

Onderzoek:
De verantwoordelijke van de Dienst Gemeenschapswachten laat weten dat zij regelmatig patrouilleren aan de jacht-
haven en dat zij de mensen aanspreken over het afval. Deze locatie zal verder worden opgevolgd. De coördinator van 
het Watertoerisme laat ons weten dat er ondertussen heel wat afspraken zijn gemaakt met verschillende diensten 
over het onderhoud van het groen in de buurt van de jachthaven, het veiliger maken van de jachthaven en het voor-
komen van vandalisme. Er zijn al enkele plaatsbezoeken georganiseerd om te kijken wat kan verwezenlijkt worden. 
Verzoeker mag steeds met hem contact opnemen om samen zijn bekommernissen te bespreken.

Beoordeling: ongegrond
Er werden reeds allerlei afspraken gemaakt met de verschillende diensten om de verloedering van de jachthaven 
tegen te gaan.
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Hoofdstuk 5

DEPARTEMENT CULTUUR EN SPORT

5.1. Bibliotheek
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201301-19
Extra bibliotheekkosten.

In februari 2012 kregen we een aanmaning om een uitgeleend boek (Het Belgisch Budget Bouwboek) terug te 
brengen naar de bibliotheek van Gentbrugge. Dat hebben we meteen gedaan. Er werd ons een boete van 28 euro 
aangerekend, die we op dat moment niet konden betalen omdat we geen cash geld op zak hadden. De bibliothecaris 
had ons verzekerd dat we de boete gewoon bij ons volgende bibliotheekbezoek konden betalen, en dat onze biblio-
theekpas tot dan zou worden geblokkeerd. Wij zijn sindsdien niet meer naar de bibliotheek geweest, en waren de 
boete ook wat uit het oog verloren. Dit echter zeker niet uit kwade wil, maar gewoon uit vergetelheid. Op 3 decem-
ber, ettelijke maanden na datum dus, hebben we een brief van de deurwaarder in de bus gekregen, waarin stond 
dat we in totaal 181,91 euro moesten betalen wegens het niet betalen van de bibliotheekboete. Wij vielen com-
pleet uit de lucht, omdat dit de eerste briefwisseling was die we over de boete hebben ontvangen. Daarop hebben 
wij meteen naar de deurwaarder gebeld, die ons eenvoudigweg zei dat zij het dossier van de bibliotheek gewoon 
uitvoeren. Zij vertelden dat er een aantal brieven waren verstuurd, maar wisten niet te vertellen welke of wanneer. 
Daarna hebben we naar de bibliotheekdienst van de Stad Gent gebeld. Daar vertelde men ons ook dat er een aantal 
brieven waren verstuurd, waaronder één aangetekende. Wij hebben echter geen enkele van die brieven ontvangen 
(die van de deurwaarder van 3 december was de eerste). Ze konden zien dat die aangetekende zending inderdaad 
niet afgeleverd was. Op 1 maart zijn wij verhuisd naar een nieuw adres in Gent, en het heeft enige tijd geduurd 
vooraleer mijn domicilieadres was gewijzigd, omdat het lang duurde vooraleer een buurtagent kwam vaststellen dat 
we effectief waren verhuisd. We weten dus niet of we daardoor een aantal brieven hebben gemist. Het komt hierop 
neer: hadden wij een brief ontvangen dat we de boete van 28 euro meteen moesten gaan betalen, dan hadden we 
dat ook direct gedaan. We zijn er echter nooit meer aan herinnerd, of de brieven hebben toch de weg niet naar ons 
gevonden. We willen de boete graag zo snel mogelijk vereffenen, maar met de extra kosten van 133,25 euro, aange-
rekend door de deurwaarder, zijn we helemaal niet akkoord. Er is iets grondig fout gelopen in de correspondentie, 
en daar hebben wij geen schuld aan, menen wij. Hopelijk kan de zaak nog verholpen worden.

Onderzoek:
Op 16 juni 2012 werd er een kosteloze herinnering gestuurd naar het nieuwe adres van verzoekster. Op 25 juli 2012 
werd dan een aangetekende brief verstuurd, maar die werd niet afgehaald en kwam op 16 augustus terug. Op 22 
oktober 2012 werd het dossier dan uiteindelijk doorgestuurd naar de deurwaarder. De aanmaningsprocedure werd 
dus volledig correct gevolgd en verzoekster heeft geen argumenten om de deurwaarderskosten te laten annuleren; 
er zit dus niets anders op dan de extra kosten te betalen.

Beoordeling: ongegrond
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zorgvuldigheid - procedure
klachtenmanagement
Verzoek: 201301-115
Boek en dwangbevel.

Op de laatste dag dat de bibliotheek open was voor het jaarlijkse verlof, kreeg onze jongste dochter (wij waren op 
het werk) telefoon van de bibliotheek dat er een boek terug gebracht moest worden. Onze dochter was op reis, wij 
zelf vonden hier het betreffende boek niet, de bibliotheek sloot de volgende dag. Wat ons vreemd leek was dat we 
vooraf geen kaartje of brief hadden ontvangen zoals normaal als een boek te laat wordt terug gebracht. We kwamen 
op 7 augustus terug van reis en onze dochter ging met het boek terug naar Drongen. Daar kreeg ze te horen dat de 
boete 31 euro was geworden, maar dat ze de boete niet meer kon betalen; een aangetekend schrijven was onder-
weg, zei men. Ik heb toen onmiddellijk een bericht gestuurd naar de bibliotheek via hun website en m’n mailadres 
ingevuld in het vakje onderaan, om me te antwoorden per mail hoe dit kon opgelost worden. Aangezien ik niets 
terug hoorde, dacht ik dat dit, geen prioriteit was voor de diensten. In november vond ik echter een dwangbevel in 
de bus, om een som van 184,61 euro te betalen. De communicatie is, vrees ik, door een samenloop van omstandig-
heden helemaal fout gelopen. Ik begrijp dat men regels hanteert, maar ik hoop alsnog op een regeling, want dit lijkt 
me een onevenredige boete voor het te laat indienen van een boek.

Onderzoek:
Er liep duidelijk vanalles mis. Eerst en vooral werd het boek natuurlijk te laat binnengebracht. Daarna werd de doch-
ter wel op de hoogte gebracht, maar was ze zelf op reis en haar ouders vonden het boek niet. De bibliotheek sloot 
dan tijdens de vakantie. Er werd uiteindelijk een aangetekende brief verstuurd op 2 augustus, maar die werd niet 
opgehaald en werd op 24 augustus teruggestuurd. Verzoekster zegt wel dat er problemen zijn met de postbedeling. 
Toen de dochter op 8 augustus naar de bibliotheek ging werd er echter verwezen naar de aangetekende brief. Toch 
werd die niet afgehaald. Verzoekster heeft op 8 augustus wel een e-mail proberen versturen via de website van de 
bibliotheek. Dat toont ze ook aan met een screenshot van de e-mail. Op onze vraag onderzoekt de bibliotheek dit 
nog eens grondig en zij hebben die e-mail nooit ontvangen. Waarschijnlijk heeft verzoekster niet op ‘verstuur be-
richt’ geklikt. Er wordt vanuit de bibliotheek trouwens altijd een ontvangstmelding verstuurd wanneer er een e-mail 
toekomt. Daarna nam verzoekster geen contact meer op met de bibliotheek tot ze een brief kreeg van de deurwaar-
der. Conclusie is dat de bibliotheek de procedure correct volgde en dat ze niet konden reageren op de e-mail van 
verzoekster omdat ze die nooit ontvangen hebben. Er was blijkbaar een ongelukkige samenloop van omstandighe-
den voor verzoekster, maar toch toonde ze bitter weinig initiatief om de situatie recht te zetten. Er zijn hier voor de 
bibliotheek onvoldoende elementen om alle gemaakte kosten op zich te nemen.

Beoordeling: ongegrond
De bibliotheek valt hier niets te verwijten, zij handelden op correcte wijze. Er zijn onvoldoende elementen om de 
gemaakte kosten op zich te nemen. Het opmaken van een e-mail die blijkbaar nooit verstuurd werd, is onvoldoende.

billijkheid
Verzoek: 201307-662
Misbruik bibliotheekpas.
Via een brief met aanmaning tot betaling ben ik op de hoogte gesteld dat iemand de bibliotheekpas van mijn 
4-jarige dochter gebruikt heeft om boeken, dvd’s en strips te ontlenen en deze niet meer terug te brengen. Ik wist 
niet dat de pas ontvreemd was. Deze was in het bezit van de (psychisch zwaar zieke) vader van mijn dochter maar 
deze is reeds enkele maanden vermist en wij hebben dus geen contact met hem. Het kan dus zijn dat de vader deze 
zaken ontleend heeft of dat een derde de kaart gestolen heeft. De vader is bij vonnis uit zijn ouderlijk gezag gezet 
omwille van de psychische problematiek, en dit in april 2012. Sinds 2011 hebben wij geen contact meer met hem. 
De ontlening gebeurde volgens gegevens van de bib op 12 maart van dit jaar. Ik heb deze situatie uitgelegd aan de 
bibliotheekverantwoordelijke. Deze toonde slechts tot op zekere hoogte begrip voor deze situatie, in die zin dat ik 
niet het ‘telaatgeld’ maar wel de kostprijs van de ontleende goederen moet betalen. Dit is een totaalbedrag van 
101,23 euro. Ik stel me vragen bij de evidentie waarmee deze ‘boete’ tot bij mij komt. Ik heb deze kaart voor mijn 
dochter nooit gebruikt, haar vader wel een paar keer in 2009. Ik had geen enkele reden om aan te nemen dat de 
kaart ontvreemd zou zijn of dat er misbruik mee zou gepleegd worden. In welke zin kan ik dan aangesproken worden 
voor deze kosten?
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Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat de bibliotheek aan het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de factuur 
oninbaar te verklaren. Verzoekster zal dus niet moeten betalen.

Besluit:
De bibliotheek handelde in overeenstemming met de regelgeving, maar toont het nodige begrip gezien de uitzon-
derlijke situatie.

Beoordeling: ongegrond
Ongegrond, want de bibliotheek handelde in overeenstemming met de regelgeving. Echter, de bibliotheek reageert 
heel klantvriendelijk op deze speciale situatie door de factuur oninbaar te laten verklaren.
Afwijking van de regel is hier mogelijk door een uitzonderlijke situatie en de afwijking berokkent ook geen schade 
aan derden

5.2. Dienst Monumentenzorg en Architectuur
Redelijke termijn
actieve informatieverstrekking
overeenstemming met regelgeving
Verzoek:201306-532
Traag advies.

Ik betwist de belasting op leegstand van een pand in de Posteernestraat. Ik krijg nu een dubbele belasting omdat de 
brief die mij vrijstelt van de belasting voor het tweede jaar pas 14 dagen nadien is gekomen… dus de leegstand moet 
betaald worden omdat ik tegen 18 oktober 2012 geen vrijstelling had (ik probeer al meer dan een jaar om aan een 
bouwvergunning te geraken!). Ik kreeg die vrijstelling op 28 oktober! Dat ik die vrijstelling zo laat kreeg nadat ik al 
een jaar aan een bouwvergunning tracht te komen is het gevolg van het feit dat dit pand plots historisch waardevol 
zou zijn en dat meer dan vier maanden is gewacht op advies van Monumentenzorg. Er waren dus meer partijen bij 
betrokken vooraleer mijn architect een plan kon indienen dat ook paste binnen de eisen van de Stad.
Er zijn zoveel aanwijzingen dat dit gebouw buiten mijn wil langer leeg stond en dat er in feite sprake is van over-
macht langs mijn kant. Dat ik in elk geval de geest van de wet heb gevolgd. De ambtenaren volgen vooral  de letter 
van de wet.

Onderzoek:
Wij vragen aan de verschillende diensten hun versie van de feiten, want in dit dossier is er een stedenbouwkundig 
luik, een fiscaal luik en het aspect ‘monument’. In de eerste plaats willen we weten waarom de Dienst Monumen-
tenzorg vier maanden heeft gewacht om advies uit te brengen en vooral of die vier maanden werkelijk het proces 
voor de aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor verzoeker vertraagd hebben. Volgens de dienst is hun advies 
niet bindend maar er wordt wel rekening mee gehouden bij de beoordeling van de aanvraag stedenbouwkundige 
vergunning. Wij stellen vast dat er op 15 december een plaatsbezoek plaats had waarbij het voor de dienst duidelijk 
werd dat er voor zij advies konden geven een archief- en een historisch onderzoek nodig waren. Hun advies werd 
op 13 februari, dus twee maanden later, doorgemaild naar verzoeker. Het bleek daarna, volgens de dienst, moeilijk 
te zijn om een voor alle partijen passende datum te vinden om dit advies te toetsen aan het project dat de architect 
op stapel had staan. Het komt er dus op neer dat de architect pas op 27 maart 2012 met zekerheid wist hoe hij zijn 
plannen moest aanpassen aan het advies van Monumentenzorg. Wat redelijk lang is, maar wat ook gedeeltelijk 
aan verzoeker zelf te wijten is, want het was moeilijk een datum te vinden. Maar in feite had de architect al vanaf 
13 februari aan de slag kunnen gaan, na de mail. In de chronologie van het dossier stellen we vast dat er pas op 
20 december 2012 een aanvraag stedenbouwkundige vergunning is ingediend. Wat is in die 9 maanden gebeurd? 
Volgens verzoeker kwam dit door het meerwerk voor de architect omdat hij Monumentenzorg moest volgen en dat 
dit heel wat aanpassingen met zich meebracht, en ook doordat hij bijkomende budgetten moest zien los te krijgen. 
De vergunning is op 4 april 2013 verleend. Pas vanaf die datum kon verzoeker dus een vrijstelling vragen van belas-
ting op leegstand op basis van een stedenbouwkundige vergunning. Maar in feite moest hij niet op zijn vergunning 
wachten om een vrijstelling te krijgen: hij had ook een vrijstelling kunnen krijgen op basis van een renovatiedossier. 
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Bij een vrijstelling krijgt hij dan twee jaar de tijd om werken uit te voeren en het pand te laten bewonen. Hij wist dat 
heel goed want toen hij op 26 oktober 2011 door de Dienst Administratie op de hoogte was gesteld dat zijn pand op 
18 oktober 2011 op de lijst van leegstaande woningen was geplaatst, had hij ook op papier de informatie ontvangen 
op welke manier hij een vrijstelling kon krijgen. Natuurlijk moest hij wachten op het advies van Monumentenzorg om 
een renovatiedossier op te maken en in te dienen. Dus strikt genomen had hij tijdens de periode tussen het advies  
van Monumentenzorg en de verjaardag op 18 oktober van de opname op de leegstandslijst een vrijstelling kunnen 
vragen. Hij heeft dit pas gedaan op 28 oktober 2012, nadat hij voordien nog een herinneringsbrief van de Dienst 
Administratie had gekregen op 20 september. Dus als wij alle data en verschillende stappen in de historiek van dit 
dossier naast elkaar leggen kunnen wij besluiten dat alles correct is verlopen volgens de verschillende stappen in de 
procedure, maar dat de Dienst Monumentenzorg veel tijd nodig gehad heeft om zijn advies te bezorgen. Maar ook 
verzoeker en zijn architect dragen een stuk verantwoordelijkheid in het verlengen van de termijnen. Verzoeker gaat 
echter niet akkoord met onze zienswijze en zegt dat data alleen niet belangrijk zijn, maar wel de geest van de wet 
die in het leven geroepen is om leegstand tegen te gaan. Dat klopt, maar de wetgeving is niet vrijblijvend en om die 
wet effectief en afdwingbaar te maken, kan men niet anders dan voorwaarden en termijnen inbouwen. Volgens de 
wetgeving is de belasting verschuldigd. Dit kan men niet betwisten want verzoeker heeft zijn aanvraag tot vrijstelling 
te laat ingediend. Hij kan echter nog altijd in beroep gaan tegen de aanslag, wat verzoeker ook van plan is te doen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Drie maanden om een advies uit te brengen kan als onredelijk beschouwd worden. In die zin is de klacht gegrond, al 
heeft de dienst een afdoende uitleg hiervoor gegeven. We moeten opmerken dat die termijn echter niet de oorzaak 
is dat de vrijstelling van belasting te laat is verleend. Uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat zowel de Dienst Monu-
mentenzorg als de Dienst Administratie verzoeker de nodige informatie gegeven heeft om alle moeilijkheden te 
vermijden. De diensten hebben strikt en correct de wetgeving toegepast.

5.3. Dienst Cultuurparticipatie
Consequent handelen
flexibiliteit
Verzoek: 201309-889
Paviljoen 13.

Graag had ik even mijn teleurstelling uit de doeken gedaan rond de bureaucratische verwerking van de indiening van 
mijn ontwerp voor de ontwerpwedstrijd Paviljoen 13 door de Dienst Cultuurparticipatie en de schepen van Cultuur, 
Toerisme en Evenementen.
Buiten het feit dat alles in een reglement is vastgelegd, heb ik hier toch enkele bedenkingen bij. De situatie:
Op de indiendag, 14 september, (er was geen locatie meegedeeld in het reglement) kon ik onmogelijk aanwezig zijn. 
Voor info hierover wendde ik mij op 23 augustus telefonisch tot de dienst zelf, welke mij na kort overleg meedeelde 
dat ik mijn ontwerp per post mocht opsturen “omdat ze niet konden verwachten dat iedereen aanwezig kon zijn.” 
Mooi, flexibel en vlot, dacht ik. Zo gezegd stuurde ik mijn ontwerp tijdig op. Na mijn terugkeer lees ik via mail echter 
dat mijn ontwerp geweigerd werd omdat het niet werd afgegeven op 14 september. Daarrond had ik hen toch ge-
contacteerd? Verdere navraag bij de schepen leert mij dat hier niets kan aan gedaan worden, en dat het spijtig is dat 
ik verkeerd werd ingelicht. Mijn idee over een stad in de toekomst, flexibel, klantgericht, uniek en simpel, vooruit-
gang voor elke burger strookt hier niet meteen mee. De wedstrijd lijkt me in dit opzicht eerder een formeel bureau-
cratisch gegeven. Waar het reglement in artikel 18 nog mogelijkheden toelaat om andere aangelegenheden niet in 
het reglement opgenomen te bespreken, daar rept geen enkele medewerker van de dienst of het kabinet over. Is 
het mogelijk bovenstaande te bekijken en hopelijk in de toekomst reglementen als deze te vermijden zodat echt elk 
individu of collectief mee kan denken aan een flexibel Gent?

Onderzoek:
Het reglement vermeld nergens dat het ontwerp persoonlijk moet ingediend worden of dat het niet vroeger inge-
diend mag worden. De jury neemt het ontwerp van verzoeker dan ook mee in de wedstrijd.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
De Dienst Cultuurparticipatie raadde verzoeker zelf aan om zijn ontwerp vroeger in te dienen om dit dan later te 
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gebruiken als argument om zijn ontwerp te weigeren. Dit is niet echt consequent en volgens het reglement was er 
ook geen grond om dit te doen.
Na onze tussenkomst wordt dit rechtgezet.

5.4. Museum voor Schone Kunsten
flexibiliteit
Verzoek: 201304-401
Museumtickets.

Hier mijn probleem bij het bestellen van tickets voor de tentoonstelling van het Modernisme in het MSK Gent.
Ik deed de reservatie via Boekjebezoek begin maart voor de tentoonstelling op 18 april 15 uur. De reservatie was 
twee gidsen voor 35 personen. Daar ik steeds met een grote groep ben, reserveer ik altijd voldoende. Enkele dagen 
nadien kreeg ik een reservatiebevestiging met de melding vooraf de gidsen en de inkomtickets te betalen, en over 
dat laatste gaat het nu. Normaal heb ik 30 à 35 dames mee op uitstap, maar ditmaal heb ik maar 25 dames die 
meegaan en dat kon ik dus niet weten vooraf als ik de reservatie deed. Wat voor mijn groep ook uitzonderlijk is. Mijn 
probleem is nu dat ik 35 tickets moet betalen en de overige 10 niet terugbetaald worden. Wat voor mij zeer klan-
tonvriendelijk is. Dat wij gidsen vooraf moeten betalen, is heel duidelijk en geen probleem, maar tickets… dat vind 
ik niet zo best en zou daar graag een andere oplossing voor vinden. In andere musea liggen ze klaar aan de balie en 
worden daar ter plaatse betaald. Hopelijk is er een oplossing voor mijn 10 tickets die ik niet nodig heb. Wat voor ons 
toch 65 euro is.

Onderzoek:
Verzoekster kreeg na haar reservatie een bevestiging met de volgende tekst: “Gidsenhonoraria en extra’s moeten 
verplicht vooraf via overschrijving betaald worden. tickets betaalt u vooraf samen met de gidsenhonoraria of ter 
plaatse aan de kassa. […] Kosteloze annulatie van uw reservatie kan tot 10 dagen voor het bezoek. Betaalde tickets 
worden niet terugbetaald.” Die tickets worden niet terugbetaald omdat dit voor Stad Gent meer kost aan adminis-
tratie dan het bedrag zelf. Daarom staat die tekst dan ook expliciet op de reservatiebevestiging. En toch betaalde ver-
zoekster de tickets op voorhand terwijl ze helemaal nog niet wist hoeveel personen er zouden meegaan. Zelf zegt ze 
dat de tekst dubbelzinnig was. Die tekst kan inderdaad beter geformuleerd worden, en daarvoor vragen we ook het 
advies van de taalambtenaar, maar hij is zeker niet dubbelzinnig. De 10 tickets worden dan ook niet terugbetaald.

Beoordeling: ongegrond
Verzoekster was op de hoogte van de voorwaarden en kon er perfect voor kiezen om 
de tickets pas aan de kassa te betalen. Toch heeft ze ervoor gekozen om alles op voorhand te betalen. De tekst op de 
reservatiebevestiging was hier nochtans duidelijk over.

5.5. Sportdienst
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201301-89
Schrappen.

Ik heb reeds meerdere malen gevraagd om mijn e-mailadres te schrappen voor de mails vanuit de Sportdienst. Blijk-
baar gaat dit echt heel moeilijk. Kan u tussenkomen zodat de Sportdienst me uit al zijn mailinglijsten verwijdert?

Onderzoek:
Voor ons onderzoek vragen wij eerst aan verzoeker meer informatie over de “meerdere malen” waarbij verzoeker 
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zijn vraag al zou hebben gesteld aan de Sportdienst. Verzoeker antwoordt ons dat zijn pc gecrasht is, maar dat hij 
die gegevens wel nog zal kunnen bezorgen. Verder vernemen wij echter niets meer. De Sportdienst vindt een e-mail 
terug van 30 oktober 2012 waarin verzoeker vroeg om zich uit te schrijven voor mailings. Als actie heeft de dienst 
verzoeker niet langer opgenomen in de lijst van promomails of nieuwsbrieven. De Sportdienst vindt geen andere 
e-mails terug. De Sportdienst verstuurde op 22 januari wel nog een e-mail met daarin de wijziging van een inschrij-
vingsdatum. Het is op deze e-mail dat verzoeker naar ons heeft gereageerd. Het is niet duidelijk waarom deze e-mail 
van 22 januari er kwam. Uiteindelijk wordt het e-mailadres door de Sportdienst ‘geblokkeerd’ waardoor verzoeker 
geen verder mailverkeer vanuit de Sportdienst meer zal ontvangen.

Besluit:
Als na de vraag van 30 oktober werd genoteerd dat verzoeker geen e-mails meer zou krijgen, is het vreemd dat op 22 
januari toch nog een e-mail werd verzonden.

Beoordeling: gegrond
Als na de vraag van 30 oktober werd genoteerd dat verzoeker geen e-mails meer mocht krijgen, is het vreemd dat op 
22 januari toch nog een e-mail werd verzonden.

zorgvuldigheid - procedure
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201309-861
Squashretributie.

Om het verhaal eerst te schetsen wil ik vermelden dat ik, toen ik verhuisd ben uit Gent, nog een aantal maanden 
daar mijn domicilie heb laten staan. Hierdoor komt het dat mijn briefwisseling nog op dat adres is toegekomen, 
maar ik ben hier niet van verwittigd geweest door de nieuwe bewoners. Toen ik uiteindelijk toch om mijn post kon 
gaan, kreeg ik een hele hoop briefwisseling waaronder een eerder dwangbevel van Modero voor een retributie van 
de Sportdienst. Ik heb toen alles betaald omdat het mijn schuld was dat ik mijn post niet had laten overkomen. De 
retributie van 4 euro heb ik gekregen omdat ik een zaal om te squashen heb gereserveerd, maar niet aanwezig kon 
zijn. Ik had wel verwittigd, maar er wordt sowieso de huur van het terrein aangerekend. Ik heb begin juli gebeld naar 
Stad Gent, maar daar kon men mij geen uitleg geven of er nog een retributie openstond of niet. Ik ga nog regelmatig 
squashen aan de Blaarmeersen, maar ook daar werd er mij niet gezegd dat er nog een boete openstond. Ik heb dan 
maar 4 euro betaald en dacht dat hiermee alles rond was. Nu kreeg ik gisteren een dwangbevel van Modero omdat 
ik de administratiekosten niet heb betaald. Ik vind dit niet kunnen. Ik heb de moeite gedaan om mij te informeren, 
maar men kon me niets zeggen en nu krijg ik terug een deurwaarder aan de deur.

Onderzoek:
Alles begint natuurlijk met de slordigheid van verzoeker zelf. Doordat hij zijn domicilie niet veranderde en zijn post 
niet liet doorsturen, heeft hij de briefwisseling over de retributie niet of te laat ontvangen. Nadat hij niet reageerde 
op de aangetekende zending werd, naast het aanrekenen van extra kosten, dan ook zijn naam geblokkeerd zodat hij 
geen terreinen meer kon reserveren. Toen verzoeker dan uiteindelijk op de hoogte was van de openstaande retribu-
tie heeft hij telefonisch contact opgenomen met de Sportdienst, maar daar kan niemand ons meer over vertellen. 
Ook verzoeker weet niet meer wanneer dat telefoontje gebeurde, met wie en wat er toen afgesproken werd. Vast 
staat dat verzoeker de 4 euro betaalde en dat zijn naam toen gedeblokkeerd werd. Nochtans was er toen nog altijd 
20 euro administratiekost verschuldigd. Verzoeker zegt zelf dat hij dacht dat alles toen in orde was en dat lijkt ons 
logisch, want de aangetekende brief heeft hij (door zijn eigen fout) nooit ontvangen en toen hij kwam squashen, 
werd er hem ook niet op gewezen dat er nog een openstaande schuld was. Wij stellen dan ook voor dat verzoeker 
de 20 euro nog betaald, maar dat de deurwaarderskosten geannuleerd worden. Hoewel de inningsprocedure correct 
gevolgd werd, werd verzoeker namelijk op het verkeerde been gezet toen zijn naam weer gedeblokkeerd werd. Na 
onze bemiddeling beslist de Financieel Beheerder van Stad Gent in samenspraak met de Dienst Invordering om de 
deurwaarderskosten te annuleren en voor eigen rekening te nemen.

Beoordeling: gegrond
Verzoeker werd op het verkeerde been gezet door de communicatie (of het gebrek daaraan) van de Sportdienst.
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Aanbeveling:
Zorg dat de baliemedewerkers op de hoogte zijn dat er openstaande schulden zijn zodat zij de bezoekers kunnen 
informeren

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201312-1192
Donker voetbalveld.

KSCE Mariakerke is een club met 350 leden waaronder 250 jeugdleden. We huren de voetbalaccommodatie van 
Stad Gent en betalen er zeer stipt voor. Eind september komt de KBVB de accommodatie wat betreft de verlichting 
keuren. Op de 13 (!) van de 27 lichtpunten is er (veel) te weinig lux. We melden dit aan de bevoegde diensten van 
Stad Gent om dit binnen de maand in orde te krijgen voor een herkeuring. Er is eerst geen (!) geld, dan wordt er 
toch geld gevonden, dan komt de firma uit West-Vlaanderen niet, dan... Alles wordt uitgesteld en uitgesteld. Na 
veel e-mail- en telefoonverkeer staan we drie maanden verder nog nergens! Clubs zien dat er te weinig verlichting is 
en spelen onder voorbehoud. Nu is er ook nog een lamp stuk waardoor we helemaal in de penarie zitten. Morgen-
avond  om 20.00 uur is er een officiële wedstrijd tussen onze damesploeg tegen KFAC Waarschoot (de leider tegen 
de tweede, een topper). En nog steeds is het stil aan de andere zijde, namelijk Stad Gent. Niettegenstaande het 
stadsbestuur in de krant komt op woensdag met de bouw van de Edugo-sporthal, ze het luxezwembad Rozebroeken 
bouwt, de Ghelamco-arena er staat,... maar een lamp indraaien bij voetbalclub KSCE Mariakerke kan blijkbaar niet! 
Hierbij is in december Mariakerke de wijk van de maand!!! De schepen van Sport mag zich aan een warm onderhoud 
verwachten op 14 december. Kunt u hier de nodige druk zetten bij het stadsbestuur, dat zich graag uitgeeft als een 
sportstad?! Ook hebben we reeds lang aangekaart dat de elektrische verwarming compleet oubollig is en ontzettend 
duur, tevens geven de douches veel te weinig warm water,... Dit wordt steeds gemeld, maar nooit komt er schot in 
de zaak. Maar nu is die ene lamp hoogdringend, want morgenavond is er match.

Onderzoek:
Normaal is het vervangen van lampen een huurderslast, maar omwille van de veiligheid zorgt Stad Gent zelf voor de 
vervanging van de lampen op de sportterreinen. Departement Facility Management nam contact op met verzoeker 
om mee te delen dat de firma die dit doet diezelfde dag niet meer kon langs komen. Ook de Sportdienst nam contact 
op met verzoeker om te vragen of de wedstrijd niet verplaatst kon worden, of ze hem een ander terrein moesten 
aanbieden. Verzoeker deelde toen mee dat hij een akkoord had met de tegenploeg om de wedstrijd gewoon door 
te laten gaan. De grote aanpak van de volledige verlichting door de firma (en uiteraard ook de vervanging van de 
defecte lamp) zal volgende week gebeuren.

Beoordeling: ongegrond
Het gaat hier niet om even een gloeilamp indraaien… Stad Gent is enerzijds afhankelijk van de gespecialiseerde firma 
die dit doet en anderzijds van beschikbare budgetten. Er wordt werk van gemaakt om alles in orde te brengen en 
ondertussen biedt Stad Gent een alternatief aan, maar verzoeker gaat daar niet op in.
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Hoofdstuk 6

DEPARTEMENT FACILITY MANAGEMENT

6.1. Dienst Onderhoud Gebouwen
redelijke termijn
adequate communicatie
Verzoek: 201302-135
Tineke van Heule.

Dit gaat over het standbeeld voor Tinkele van Heule in Gentbrugge.
Departement Facility Management schrijft op 16 augustus 2012, citaat: ‘We hopen dan ook op uw begrip en zullen 
alles in het werk stellen om het standbeeld nog voor het einde van het jaar, ten laatste januari volgend jaar, een 
grondige opkuisbeurt te bezorgen.” Sedert mijn aanvankelijke klacht van 7 november 2011 hebben de verantwoor-
delijke stadsdiensten ook deze formele toezegging nog niet uitgevoerd ondanks 15 maanden aandringen (cfr. Citaat). 
Mijn laatste toevlucht is de ombudsvrouw die mij hopelijk beter nieuws zal kunnen bezorgen.
Een deskundige verzekert mij dat de gevraagde opkuis van het beeld aan een wakkere poetsvrouw met emmer en 
poetsmiddel hoogstens 1 uur werk vraagt.

Onderzoek:
Wij sturen de klacht door op 2 februari 2013. We dienen een aantal keren aan te dringen bij de Dienst Onderhoud 
Gebouwen vooraleer we op 18 maart 2013 een reactie krijgen. De dienst zegt dat er voor een goede ontmossing 
enkel bij goede weersomstandigheden buiten kan worden gewerkt. Als het koud is, zijn de gebruikte producten niet 
werkzaam. Overigens gebeurt het ontmossen van het standbeeld niet door een schrobbeurt, maar door het toepas-
sen van een milieuvriendelijk ontmossend product dat wordt aangebracht, waarna de natuur zijn werk doet: de re-
gen spoelt het mos en de ontmosser weg. De dienst laat dit werk uitvoeren door de aannemer van het raamcontract 
‘natuursteen’ tegen eind maart. Uiteindelijk meldt verzoeker begin mei dat het standbeeld ontmost is.

Besluit:
De vertraging bij de uitvoering wordt voor een deel verklaard door de koude winterse omstandigheden, maar waar-
om werd dit werk niet voor de winter uitgevoerd en waarom werd er later niet over gecommuniceerd naar verzoe-
ker toe? Ook wij moesten lang wachten op een reactie, maar eind goed al goed.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
De opgegeven redenen voor de lange duur geven slechts een gedeeltelijke verklaring. De communicatie liet te wen-
sen over, maar de schoonmaakbeurt kwam er wel.

Aanbeveling:
Als er om bepaalde redenen ernstige vertragingen zijn, communiceer dat dan naar de burger.

6.3. Dienst Service en Logistiek
zorgvuldigheid – weloverwogen beslissing
zorgvuldigheid - procedure
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Verzoek: 201311-1121
Stoelen.

Ik ga niet akkoord met uw antwoord. De kinderen zijn niet slaven en lerares ook niet. Jullie gebruiken zoals jullie be-
talen ze niet geen loon en ze moeten de werk van uw personeel doen. Jullie hebben deze reglement gedaan en jullie 
moeten een oplossing zoeken. Als u niets doet, zal ik laten weten. Wat is het in Het Trappenhuis gebeurd? Te hebben 
dat neer zware stoelen elke dag. Ik wens dat u een goede oplossing vindt (organiseer maar goed jouw personeel en 
moet niet meer betalen). [sic]

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoeker Spaanstalig is en reageert op een antwoord dat hij ontving van het hoofd 
van de Dienst Service en Logistiek. Onderwerp is dat een keer per week de kinderen hun stoeltje terug op de vloer 
dienen te zetten, nadat het schoonmaken is gebeurd. Het schoonmaken gebeurt door een bedrijf. Het contract met 
dit bedrijf omschrijft dat de schoonmakers de tafels schoonmaken, dan de stoelen op de tafels zetten en de vloer 
schoonmaken. Daarna, ondertussen droogt de vloer, zetten de kinderen hun stoel op de vloer. Het betreft kinderen 
van het 1ste en 2de leerjaar die deze inspanning volgens de schooldirectie aankunnen. Deze werkwijze wordt al 
enkele jaren gevolgd. De reden is dat op deze wijze de schoonmaak in een enkele beweging kan gebeuren. Dit heeft 
een invloed op het budget en de ergonomische belasting van het schoonmaakpersoneel. Wij vernemen trouwens 
dat dit ook in andere scholen van andere onderwijsnetten – niet van de Stad Gent dus – ook op deze wijze gebeurt.

Besluit:
De bevoegde dienst volgt zorgvuldig de gebruikelijke procedure die tot stand kwam op basis van een weloverwogen 
beslissing. Eenvoudig gezegd: dat kinderen hun stoelen eens in de week moeten terugzetten is geen kinderarbeid 
maar hulpvaardigheid.

Beoordeling: ongegrond



46

Hoofdstuk 7

DEPARTEMENT FINANCIEN

7.1. Dienst Invorderingen
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201306-510
Dertig keer meer.

Ik heb een tijd geleden een boete moeten betalen aan Stad Gent van 100 euro. Deze is echter te laat betaald. Daar 
ga ik zeker niet over twisten. Ik heb daarvan een herinnering gekregen en daarna betaald. Tussen deze herinnering 
en de betaling hebben ze hier blijkbaar een aangetekende zending van verzonden. Deze heb ik nooit ontvangen en 
kunnen ze bij de dienst financiën bevestigen dat deze nooit is ontvangen. Blijkbaar wel op de hoogte van de betaling 
kreeg ik nu een deurwaarder voor de deur voor een openstaande schuld van 5 euro (kosten van een aangetekende 
zending). Dit maakt een sommetje van ongeveer 160 euro (maal 30!!) zonder excuus te betalen. En nu vraag ik mij 
af hoe ze het kunnen hard maken dat ik een deurwaarder moet betalen van iets waar ik nooit op gelijk welke manier 
van op de hoogte ben gebracht. De bevoegde dienst beweert te hebben geprobeerd om mij te bereiken. Waar niks 
van waar is. En ik heb al 10 of 15 jaar hetzelfde gsm-nummer en mailadres. Zo onmogelijk kan dat niet geweest zijn. 
Wees eens realistisch, moest ik op de hoogte zijn geweest van een schuld van 5 euro was deze toch al lang betaald. 
Dat zal mijn zorg niet geweest zijn. Maar dat hiervoor meteen een deurwaarder wordt aangesteld, vind ik helemaal 
ongepast. Het feit dat ze al een maand nodig hebben om mij van antwoord te voorzien, bewijst al niet veel goeie wil.

Onderzoek:
Het aanslagbiljet voor de 100 euro werd verstuurd op 29 oktober 2012. De eerste ‘gratis’ aanmaning werd verstuurd 
op 1 februari 2013. Omdat er geen reactie kwam, werd er een aangetekende brief verstuurd op 5 maart 2013. Op 
dat moment wordt er 5,80 euro extra aangerekend. Verzoeker weet dat, want hij heeft diezelfde belasting al twee 
keer eerder moeten betalen en beide keren betaalde hij na de aangetekende brief. Dit keer haalde hij de aangete-
kende brief echter niet af en die werd dus teruggestuurd naar Stad Gent op 26 maart 2013. Verzoeker betaalde wel 
100 euro op 21 maart 2013. De 5,80 euro kosten bleven dus open staan. De Dienst Invorderingen zegt dat zij altijd 
nog eens proberen contact opnemen als zij een e-mailadres of een telefoonnummer hebben, maar dat was hier niet 
het geval. Ze probeerden nog een telefoonnummer te vinden via 1207, maar verzoeker heeft een geheim gehouden 
nummer. Daarom werd het normale invorderingstraject via deurwaarder verdergezet. Op 30 april 2013 stuurde ver-
zoeker een klachtmail naar Dienst Invorderingen en daar kreeg hij op 15 mei 2013 ook uitvoerig antwoord op. Daarin 
kreeg hij ook de nodige uitleg en motivering.

Beoordeling: ongegrond
De invorderingsprocedure werd correct gevolgd. Verzoeker besliste zelf om de aangetekende brief niet af te halen, 
en om de extra kosten niet te betalen. Hij wist nochtans uit vorige situaties dat die er waren. Het lijkt er dus op dat 
hij gegokt en zwaar verloren heeft.

Aanbeveling:
Stuur nog een overzicht van openstaande bedragen.
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coulance
Verzoek: 201311-1152
Helaasheid der dingen.

Vorig jaar op 31 oktober 2012 ontleende mijn dochter het boek “De helaasheid der dingen” bij Bibliotheek Nieuw 
Gent met doel opmaak boekbespreking. Weliswaar met bibliotheekkaart op mijn naam. Het boek geraakte zoek en 
werd inderdaad niet tijdig teruggebracht naar de bibliotheek. Mijn huidige verblijfplaats is gelegen in een loftencom-
plex en de eerlijkheid gebied me te zeggen dat briefwisseling hier op zijn minst niet vlot verloopt. En dit door:
• Vindbaarheid: complexe structuur van de loftenopbouw.

• Volumeomvang ingebouwde brievenbussen zeer eng.
Met gevolg:
• Brievenbus heel snel propvol.

• Niet ontvangen van post.

• Terugsturen van post naar verzender.

• Terugsturen van post naar oud adres.

• Niet doorsturen van post naar Gent (ondanks betaling Do My Move voor mijn dochter, mezelf en m’n manage-
mentvennootschap).

Na klacht voor dit laatste, heeft Bpost zich nog per brief verontschuldigd voor de teweeggebrachte ongemakken. 
Ik zal trachten hiervan een bewijs terug te vinden. Echter heel wat briefwisseling is verloren gegaan en ik heb dan 
ook geen communicatie ontvangen. Ik ondervind nog tal van ongemakken hieromtrent: briefwisseling school soms 
ontvangen dan weer teruggestuurd naar afzender, ontbrekende facturen in mijn bvba, Telenet, Mobistar, KBC Lease, 
uitgavenstaat Visa,… Ook hier soms wel dan weer niets ontvangen. Groot was mijn verontwaardiging dat ik maandag 
25 november jongstleden bezoek kreeg van een zeer onvriendelijke en taalagressieve gerechtsdeurwaarder betref-
fende uitvoerend beslag op roerend goed. Met een afrekening van maar liefst 452,27 euro. Openbare verkoop voor-
zien op 10 januari 2014. Zelf het opschrijven van m’n dochters schoollaptop werd niet gespaard. En dit alles voor 
een laattijdig ingeleverd boek. Ik heb onmiddellijk telefonisch contact opgenomen met de Dienst Bibliotheek Stad 
Gent. Maar ondanks belofte geen telefoon terug ontvangen. Misschien foutief, maar uit pure frustratie ook media 
gecontacteerd die nog steeds bijzonder veel interesse hebben voor dit verhaal (hun bedoeling = filmen van opla-
den in beslag genomen goederen versus één boek ontleend voor schoolgaande jeugd bij Stad Gent). Woensdag 27 
november 2013 heb ik in de namiddag mijn eigen meetings herschikt en vrijaf genomen om samen met mijn dochter 
persoonlijk naar Bibliotheek Zuid te gaan. Via infodienst vriendelijk ontvangen en doorgestuurd naar klachtendienst. 
Men heeft uitvoerig en zelf verbijsterd naar ons verhaal geluisterd. Bijzonder was dat iedereen er op de hoogte was 
van ons dossier. De medewerkster had volle begrip voor de “compleet uit verband getrokken situatie”, maar alhoe-
wel ze volledig ons standpunt verdedigde, was ze niet bij machte om hier iets aan te wijzigen. Meest bizarre is dat 
wij het intact teruggevonden uitgeleende boek, dat wij mee hadden gebracht, niet eens hebben moeten afgeven (?). 
Men vertelde ons dat het niet om het boek ging, maar om het innen van de boete in kwestie (?). De medewerkster 
heeft me dan coördinaten doorgegeven van de Dienst Invorderingen en uzelf.
Klacht:
• Extreem uit verband getrokken boete voor te laat terug geleverd uitgeleend boek. Eén boek wat hier voor me op 

bureel ligt en niet eens gevraagd en zelfs niet aanvaard wordt bij teruglevering ervan vandaag.

• Letterlijk vandaag verwoord: “Doelstelling is innen van de boete en niet teruggave van het boek.”

• Gerechtsdeurwaarder en beslag op roerend goed voor een boek geleend aan een Gentse studente.

• Uit verband getrokken boete voor één boek bedraagt actueel 452,27 euro.

• ‘Core business’ van een bibliotheek is uitlenen van boeken en niet het maximale halen uit de boetes, die dan niet 
eens in de stadskist belanden, maar louter de desbetreffende gerechtsdeurwaarder verrijken.

Mevrouw, bij deze mijn excuses voor mijn frustratie, maar tegelijkertijd ook mijn oprechte dank voor uw luisterend 
oor en begrip tot het samen zoeken tot een professionele en redelijke oplossing hiervan. Echter de tijd dringt gezien 
nakende verlofperiode en openbare verkoop op 10 januari 2014. Ik hoop oprecht, in de eerste plaats voor mijn 
dochter (die er letterlijk wakker van ligt), en tevens ook voor de Stad Gent dat de titel van het ontleende boek niet 
bewaarheid wordt: de helaasheid der dingen.

Onderzoek:
Eerst en vooral zijn de verschuldigde kosten allang niet meer voor het boek zelf, maar voor de ‘diensten’ van de 
deurwaarder. Toen verzoeker het boek niet terugbracht en ook de retributie niet betaalde, werd het dossier uitein-
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delijk in handen gegeven van de deurwaarder. Op dat moment was het boek eigenlijk al ‘eigendom’ van verzoeker en 
zijn schulden die hij had bij Stad Gent werden ‘overgenomen’ door de deurwaarder die dit nu natuurlijk wil verhalen 
op hem. We vroegen verzoeker verschillende keren naar meer informatie om eventueel te kunnen aantonen dat er 
iets mis was met de oorsprong van de kosten, maar we kregen geen reactie. Pas toen we de inningsprocedure weer 
op actief moesten zetten, nam hij op 6 januari 2014 telefonisch contact op met ons. Het enige argument dat hij 
aandroeg, was dat de brievenbussen in het loftencomplex heel klein zijn. Dat op zich is echter onvoldoende reden 
om alles te annuleren en Stad Gent de kosten van de deurwaarder te laten betalen. Uiteindelijk is de grootte van de 
brievenbus de verantwoordelijkheid van verzoeker zelf. Stad Gent kan er niets aan doen dat brieven verloren gaan 
omdat zijn brievenbus niet in orde is.
Dat de kosten zo hoog opgelopen zijn, valt ook onder de verantwoordelijkheid van verzoeker zelf. Tenslotte ontving 
hij wel degelijk verschillende aangetekende brieven van de deurwaarder, maar daar reageerde hij niet op. Het is 
inderdaad jammer dat het zover moet komen voor het niet terug brengen van een bibliotheekboek. Verzoeker focust 
daarbij voortdurend op het hoge bedrag en op de onrechtvaardigheid daarvan, maar hij vergeet wel dat dat bedrag 
zo hoog geworden is omdat hij passief bleef tot de deurwaarder effectief beslag kwam leggen. We leggen verzoeker 
uit dat hij geen echte argumenten heeft om alles te annuleren en we dringen er bij hem op aan om zo snel mogelijk 
schriftelijk (!) contact op te nemen met de deurwaarder om de (af)betaling te bespreken.

Beoordeling: ongegrond
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Hoofdstuk 8

DEPARTEMENT HR

8.1. Sodiganda vzw
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201310-1031
Geen terugbetaling.
Zowel mijn echtgenote als ik zijn oud-werknemers van Stad Gent en zijn aangesloten bij Sodiganda. Elk jaar krijgen 
wij een deel van onze hospitalisatieverzekering terugbetaald. Ook dit jaar hebben mijn vrouw en ik onze bijdrage 
betaald en hebben de betalingsbewijzen tegelijkertijd begin september 2013 naar Sodiganda doorgestuurd. Op 17 
september 2013 heb ik dan een terugbetaling gekregen van 105 euro op mijn naam, maar de terugbetaling op naam 
van mijn echtgenote was er niet bij. Nog steeds niet. Ik heb al een paar keer gebeld naar Sodiganda en daar zegt 
men steeds dat het nog verwerkt moet worden. Waarom moet dat zo lang duren? Kon dit niet tegelijkertijd met de 
terugbetaling op mijn naam?

Onderzoek:
Sodiganda laat weten dat er inderdaad een fout is gebeurd waardoor de terugbetaling van mevrouw niet tezelfder-
tijd is gebeurd. Sodiganda verontschuldigt zich hiervoor. Men heeft ondertussen de betalingsopdracht opgemaakt en 
bij de eerstvolgende stortingsopdracht (eind november) zal het bedrag van 105 euro gestort worden. Wij melden dit 
aan verzoeker die ons begin december 2013 zal contacteren mocht de terugbetaling niet gebeurd zijn.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Door een fout bij Sodiganda is de terugbetaling van de echtgenote niet op hetzelfde moment gebeurd. Dit wordt zo 
vlug mogelijk rechtgezet.
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Hoofdstuk 9

DEPARTEMENT MILIEU, GROEN
EN GEZONDHEID

9.1. Dienst Milieutoezicht
klachtenmanagement
professionaliteit
Verzoek: 201305-439
Schouw.

Een week geleden sprak ik met iemand van jullie betreffende een meisje dat een appartement bij me huurt. Ze heeft 
enorm veel last van de rook- en geurhinder van een van de buren. Ze richtte zich reeds tot de Milieudienst Gent en 
tot de wijkagent. Er werd nauwelijks (lees: geen) gehoor gegeven aan haar probleem.
Bij wie kan ik best terecht om een einde te maken aan het opstoken van vuil in een allesbrander met als gevolg on-
leefbaarheid in het appartement door geur- en rookhinder?

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat de buurtinspecteur van de Lokale Politie wel algemene kennis bezit, maar voor de 
finesses doorverwijst naar de gespecialiseerde diensten. Nog volgens de Politie werd het appartementsgebouw van 
verzoeker blijkbaar gebouwd jaren na het gebouw dat de rookhinder veroorzaakt. Men kan moeilijk verlangen dat de 
eerste bewoner zijn schouw verhoogt als er later een ander gebouw komt. Nog volgens de Politie mag een particu-
lier evenwel geen stoffen in zijn kachel verbranden die gecatalogeerd kunnen worden als ‘afvalstoffen’. Met andere 
woorden: de kachel mag niet worden gebruikt als een ‘allesbrander’. Hier wordt verwezen naar de milieuwetgeving. 
Hiermee rekening houdend, als de juiste verwarmingsbrandstof wordt gebruikt, dan is dit volgens de Politie een 
verhaal voor de vrederechter. De afdeling Bouw- en Woontoezicht toetst nieuwgebouwde of vernieuwde schouwen 
aan het algemeen bouwreglement van de Stad Gent. Wanneer het gaat om een oude en niet recent gewijzigde 
schouw, kunnen geen aanpassingswerken worden opgelegd. Uit luchtfoto’s kan de afdeling Bouw- en Woontoezicht 
niet duidelijk opmaken of zich binnen een straal van 4 meter deur-, venster- en ventilatieopeningen bevinden (af-
stand perceelgrens gebouw klager tot schouw: 5 meter). Uit die foto’s blijkt wel dat de schouw reeds minstens sinds 
2002 aanwezig is. Bijgevolg kan niet meer worden opgetreden vanuit de afdeling Bouw- en Woontoezicht. Volgens 
de Dienst Milieutoezicht is het vreemd dat iemand van de Milieudienst geen gehoor zou hebben gegeven. De klacht 
is bij de dienst ook niet terug te vinden. Als er afval verbrand wordt, is Milieutoezicht bevoegd om op te treden. 
Uiteindelijk contacteert .de dienst eigenaar en huurster. Aan de buren wordt een aanmaning met sensibiliserende 
folder omtrent sluikverbranding overgemaakt. De Dienst Milieutoezicht gaat ook ter plaatse om vaststelling te doen 
en communiceert verder rechtstreeks met verzoeker en zijn huurster.

Besluit:
Dat de Milieudienst en de Lokale Politie geen gehoor gaven aan de klacht, wordt in het geval Milieudienst betwijfeld, 
in het geval van de Lokale Politie genuanceerd en geduid. De bevoegdheid ligt trouwens niet bij de Milieudienst 
maar bij de Dienst Milieutoezicht. In elk geval spreken de versies van verzoeker en de diensten elkaar tegen. Wij heb-
ben hier ook te maken iemand die klaagt voor iemand anders; een indirecte bron. Desondanks behandelt Milieutoe-
zicht de vraag naderhand, wat ook het geval is voor de afdeling Bouw- en Woontoezicht.

Beoordeling: geen oordeel
De versies van verzoeker en diensten spreken elkaar tegen.
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9.2. Gezondheidsdienst
professionaliteit
doorschuifgedrag
Verzoek: 201306-540
Rioolmuizen.

Een tweetal jaar geleden hebben ze onze straat (Scheldekaai) vernieuwd. Met het gevolg dat ze de rioleringen ook 
vernieuwd hebben. Nu is het zo dat we sindsdien last hebben van muizen die iedere keer uit de buizen komen, voor-
al in het bad en dergelijke. Ik heb daar gisteren voor gebeld naar de Gezondheidsdienst met de vraag daar iets aan te 
doen en ik kreeg de opmerking: “We doen enkel aan rattenverdelging en kakkerlakken, geen muizen. Daarvoor moet 
u bij een privéfirma zijn!” Het is namelijk zo dat ik wil dat zij die plaag komen oplossen want wij zijn er de dupe van 
dat de rioleringswerken niet goed zijn uitgevoerd, en wij nu daardoor in de buurt last hebben van muizen!

Onderzoek:
Eerst steken wij ons licht op bij TMVW in verband met de rioleringswerken. Volgens hen is het praktisch onmogelijk 
dat de rioleringswerken aan de basis van het muizenprobleem liggen. En mocht dat toch zo zijn dan zouden de mui-
zen, volgens TMVW door de terugslagklep van de binneninstallatie worden tegengehouden. Uit ons onderzoek bij de 
Gezondheidsdienst blijkt dat enkel de bestrijding van ratten en kakkerlakken tot hun takenpakket behoort, niet de 
verdelging van muizen. De dienst heeft daar de geldelijke middelen en ook het personeel niet voor, zegt de dienst. 
Daarenboven is de verdelging van muizen niet zo moeilijk. Voor ratten en kakkerlakken is het een andere zaak: dit 
moet professioneel aangepakt worden. De dienst herinnert zich goed het telefoontje van verzoekster en het moei-
lijke gesprek. De dienst zegt dat zij bereid waren haar telefonisch advies te geven en ze hebben zelfs voorgesteld om 
haar een fiche op te sturen met alle nodige informatie voor de herkenning en het oplossen van het probleem, maar, 
zeggen ze, verzoekster wilde dat zij ter plaatse de muizen kwamen bestrijden en wilde niet horen dat dit niet meer 
tot het takenpakket van de Gezondheidsdienst behoorde. Als het over een echte plaag gaat, met grote aantallen, ko-
men de mensen van de Gezondheidsdienst wel ter plaatse om advies te geven, niet om te bestrijden, zegt de dienst. 
Er is hier dus geen sprake van doorschuifgedrag. Ook wilden ze haar binnen hun mogelijkheden helpen. Ook voor de 
Gezondheidsdienst is het een mysterie hoe er muizen via de riolering komen want muizen voelen zich pas goed op 
warme, droge plaatsen. Wij brengen verzoekster op de hoogte van de bevindingen van TMVW en de Gezondheids-
dienst en raden haar aan om de binneninstallatie van het huis na te kijken. .We bezorgen haar de infofiche van de 
Gezondheidsdienst zodat ze zelf de muizen efficiënt kan bestrijden. Lukt het niet dan kan ze nog altijd een beroep 
doen op een gespecialiseerde firma.

Opvolging:
Enkele weken later informeren wij naar de situatie, maar krijgen geen reactie.

Beoordeling: ongegrond
Het takenpakket van de Gezondheidsdienst is wel omschreven en het is praktisch gezien onmogelijk voor de dienst 
om daar buiten te treden. Daarenboven is gebleken dat de dienst verzoekster met raad en informatie wel degelijk 
wilde helpen en dat het hier niet om een grote ‘plaag’ gaat. Ook zijn er aanwijzingen dat de oorzaak mogelijk elders 
ligt.

9.3. Groendienst
zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201302-170
Kruinen en wortels.

Ik ondervind last van kruinen en wortels van een viertal bomen die vrij dicht bij mijn eigendom staan. Ik ken de soort 



52

niet, misschien esdoorns (?). In elk geval heb ik er werkelijk schade van. Dit wordt ook bevestigd in het rapport van 
een tuinarchitecte. De bomen staan op 1,60 meter van mijn eigendom maar deze waar ik het meeste last van heb, 
staat op 2 meter. De wortels van al deze bomen komen in mijn tuin en ook onder de betegeling.
Op de oorspronkelijke plannen van het park Westerringspoor staan heesters, maar die kan ik niet meer vinden. Ze 
hebben er wel gestaan, maar die zijn al kapot door de bomen.
Mijn schade is:
• Wortels in mijn tuin zodat ik niet kan planten wat ik wil en bovendien gaat mijn beplanting kapot.

• Zeer veel bladafval op mijn platforms, en verstopping van mijn dakgoten omdat de takken boven mijn eigendom 
komen. Die zijn ondertussen langs mijn kant af en toe gesnoeid, maar dit maakt natuurlijk ook dat het een heel 
vreemd zich is. De bomen zijn enkel aan mijn kant gesnoeid.

Ik kan zelf de wortels op mijn kant afkappen, maar ik ben gepensioneerd en waarom moet ik dergelijke ingrepen 
doen? Als ik het laat doen, zal dat ook veel geld kosten. Werd er eigenlijk wel over nagedacht toen die bomen daar 
aangeplant werden en waarom op dergelijke afstand? Is die keuze te verantwoorden (gezien de uitgroeiende wor-
tels)?
Ik klaag al jaren en ik kan de schade ook bewijzen. Ik ben de dupe van ondeskundig aangeplante bomen die ook nog 
eens de lichtinval drastisch beperken. Maar de Groendienst heeft er geen oren naar om dit eens in alle objectiviteit 
te bekijken en toe te geven dat het hier om een ondeskundige boomkeuze, inplanting en snoei gaat die mij vooral 
schade berokkent. Ik wens in mijn tuin de planten aan te planten die ik verkies en zie ze graag ook groeien.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat de bomen langs de eigendom van verzoeker essen zijn en iets verderop een wilg. Vol-
gens de Groendienst werden de essen in het verleden al gesnoeid zodat er geen takken over de garage meer hangen. 
Nog volgens de Groendienst staan op het inrichtingsplan ook bomen langs de grens met de eigendom. Omdat een 
aantal bomen zich in een heesterbeplanting bevinden en de kleur op het plan voor beiden groen is, zijn ze moeilijk te 
onderscheiden. Nog volgens de Groendienst valt het niet uit te sluiten dat de boom- en struikwortels binnendringen 
in de tuin. Echter, de burger heeft altijd het recht om zonder toestemming wortels die op zijn eigendom binnen-
dringen, af te kappen. De Groendienst zal een vergunning aanvragen voor het rooien van de twee essen naast de 
woning. De bomen hebben door het snoeien immers een onherstelbaar verminkte kroon. Eens gerooid, wordt geen 
heraanplanting voorzien want de bomen staan te dicht bij de perceelgrens. Verder wenst de Groendienst niet te 
gaan. De wilg staat op voldoende afstand van de woning en staat er al behoorlijk lang. Het huis staat aan een open-
baar park en bomen maken daarvan een wezenlijk deel uit. Volgens de Groendienst staat de wilg op ruime afstand 
van de tuin en zal in geen geval zorgen voor het onttrekken van water en voedsel van beplanting. De wortels van 
bomen zitten veel dieper dan de wortels van struiken of bodembedekkers, neerslagwater komt eerst ter beschikking 
van de struiken en enkel het verder doorsijpelende water komt bij de wortels van de boom.

Besluit:
Zowel het destijds aanplanten van de bomen als de huidige intentie om de twee essen wel te rooien, maar de wilg te 
laten staan, waren destijds blijkbaar weloverwogen beslissingen. Echter, op dit moment blijkt toch dat de essen toch 
iets te dicht tegen het huis staan, mede omwille van de geldende regelgeving.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Gedeeltelijk gegrond maar gecorrigeerd. Zowel het destijds aanplanten van de bomen als de huidige intentie om de 
twee essen wel te rooien maar de wilg te laten staan, zijn weloverwogen beslissingen maar ze staan te dicht bij het 
huis. 

Aanbeveling: 
Afstand op voorhand goed inschatten
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efficiëntie en effectiviteit
afdoende motivering
Verzoek: 201304-375
Een GASboete voor…de Stad?

Ik richt mij tot u gezien ik niet zeker ben bij welke dienst ik terecht kan van Stad Gent of dat ik de Provincie moet 
aanschrijven. Ik woon in de Durmeschipstraat, eigendom gelegen aanpalend aan de waterloop de Lieve. Ik nam 
ook al vorig jaar contact op in verband met werken aan de Lieve. De Lieve is gesaneerd met uitzondering van het 
stuk grond palend aan mijn eigendom en dit wegens controle van de vervuilde grond. Ik zou heel dringend werken 
moeten uitvoeren aan de omheining van mijn eigendom maar gezien de geplande werken aan de Lieve is het niet 
opportuun daar nu nog veel geld aan te spenderen. Mijn afsluiting is ondertussen gans verzakt en dringend aan ver-
nieuwing toe. Het stuk grond tussen mijn afsluiting en de Lieve ligt er verloederd bij. Vorig jaar werd mij meegedeeld 
dat werken aan de Lieve voor desbetreffend stuk zeker voorzien waren voor 2013. Deze werken zijn al meerdere 
malen uitgesteld. Hoe zit dit nu eigenlijk? We zijn ondertussen april en er komt blijkbaar geen schot in de zaak. Kunt 
u mij of het juiste adres geven dat ik hiervoor moet contacteren of mij inlichten wat, wanneer voorzien is? Verder 
had ik ook laatstleden vernomen via via dat de bomen in de Durmeschipstraat rechts lopende tussen mijn eigendom 
en het volgende huis (zo een 250 meter) zouden omgehakt worden gezien ze te oud zijn. De wortels van deze bomen 
ondermijnen volledig mijn oprit die er gebobbeld en versleten bij ligt. Ook hier wil ik geen vernieuwingswerken doen 
zo lang de bomen er staan want dat is echt een maat voor niets. Kunt u zien wat hier van aan is en of daar al iets 
voorzien is en voor wanneer? Ten slotte zou ik ook graag hebben dat het stuk eigendom van Stad Gent, braakliggend 
en palend aan mijn eigendom, nog eens opgekuist geraakt. Ik moet dit elk jaar terug vragen. Het stukje is niet zo 
groot maar staat volledig vol met bramen en tengels die over mijn eigendom groeien. Ik heb graag mijn stukje eigen-
dom verzorgd, maar met bovenvermelde problemen is dit uiterst moeilijk.

Onderzoek:
Wat betreft de sanering van de Lieve schrijft de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen een bestek uit dat nog zijn 
administratieve weg dient te volgen via het college van burgemeester en schepenen en daarna de gemeenteraad. 
De werken zullen vermoedelijk worden uitgevoerd begin 2014, daar 2013 niet meer haalbaar zal zijn. Op onze vraag 
gaat de gemeenschapswacht ook langs bij verzoekster om de situatie ter plaatse te bekijken. Zij geven dit door aan 
de Groendienst met de vraag om dit verder op te volgen, maar er gebeurt niets. Een tweetal maanden later ver-
nemen wij van de Groendienst dat op dit terrein voorlopig niets zal worden gedaan. Immers, het terrein is op dit 
ogenblik ontoegankelijk voor de klepelmaaier waarmee het werk dient te worden uitgevoerd. Er moeten eerst twee 
populieren worden gerooid en dit is vergunningsplichtig. Wij stellen de Groendienst voor om voorlopig manueel 
de wilde kruiden te verwijderen maar de Groendienst zegt dat het hiervoor geen personeel kan inzetten daar dit 
een tijdrovende en ontzettend moeizame activiteit is. Men kan zich echter afvragen of het niet kunnen inzetten van 
personeel (omwille van de omvang van het werk) een aannemelijk argument is. Bij een burger zou er een GAS-boete 
uitgeschreven worden.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Volg deze klacht als betrokken dienst op

duurzaamheid
redelijke termijn
Verzoek: 201306-541
Welig tierend onkruid.

De klacht gaat over het onderhoud van de doorgang aan de Rietgracht en ook aan de voorkant van onze huizen. Het 
onkruid tiert er welig en wordt niet verwijderd. Waarom betalen we belastingen? Ik en de buurtbewoners zij het beu 
dat ons belastinggeld alleen maar gebruikt wordt om de stad proper te houden. We hebben ook recht op een prope-
re straat. Het onkruid tiert hier welig tussen de haag voor onze deuren. Ons trottoir is nu proper maar de dienst 
van de Stad veegt er nu zijn voeten aan. Ze komen de riolering kuisen maar deze die gekuist moet worden laten ze 
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aan de kant liggen. Heb het hun verleden week nog gevraagd aan de mannen die de riolering kwamen kuisen. Ons 
geduld is op. We gaan kijken welke stappen we nog kunnen doen, want zo kan het niet verder. En indien we het zelf 
moeten doen dan vragen we een tegemoetkoming voor ons materiaal alsook de terugbetaling van het container-
park. We hebben ook recht op deze diensten. Ik schrijf dit naar u omdat de andere diensten ons toch maar met een 
rietje wegsturen.

Onderzoek:
Voor het ruimen van de rioolkolk in het plantsoen vragen wij de tussenkomst van TMVW. Het klopt dat die rioolkolk 
soms vergeten wordt: men zal er speciaal op letten. Voor de andere klachten is het voor ons een beetje zoeken 
wie hier wat moet doen. Uiteindelijk vernemen wij van de Dienst Wegen, aan wie wij de klacht bezorgd hadden, 
dat de Groendienst instaat voor het plantsoen tegenover de deur van de klager: het gaat dus wel degelijk over een 
stuk openbaar domein. Voor de doorgang tussen de spoorlijn en de huizen laat de Groendienst weten dat die zone 
onlangs verkocht is aan de NMBS en dat die nu zal instaan voor het onderhoud. De dienst zegt dat men daar op de 
hoogte .is van de klachten van verzoeker. Ze proberen hem altijd uit te leggen dat, in tegenstelling tot vroeger, men 
niet meer spuit met chemische middelen, maar uit ecologische overwegingen het onkruid op een verantwoorde 
manier te lijf gaat. Het gevolg is dat er wat meer onkruid in het straatbeeld verschijnt, al wordt er heel regelmatig 
gemaaid en opgekuist.

Beoordeling: geen oordeel
Verzoeker preciseert niet aan wie hij zijn klachten heeft bekend gemaakt. Hij is enkel duidelijk wat de medewerkers 
van TMVW betreft, maar voor deze maatschappij zijn wij niet bevoegd.

Aanbeveling:
Graag pro-actief handelen zodat burger niet hoeft te klagen

Adequate communicatie
Verzoek: 201307-606
Bomen.

Hierbij wil ik toch wel een schandalige en ongezonde situatie aankaarten ter hoogte van ons huis palende aan het 
Storyplein. Zowat twee maanden geleden werd ons door de uitbater van de kantine gesignaleerd (naderhand als alle 
bomen al weg waren), dat ter hoogte van onze tuin alle bomen zouden weggehaald worden en er naast onze tuin 
een aangelegde parking zou komen met opnieuw groenaanplanting zodoende dat onze privacy zou gegarandeerd 
blijven. Deze bomen werden zelfs weggehaald zonder enige vorm van kapvergunning. Op een gegeven moment zijn 
de werken stilgelegd en is er verder niks meer gebeurd. Weliswaar is de volledige zone herschapen in een verwoe-
kerde zone met distels, onkruid, afval. Het onkruid is zodanig gegroeid dat het zelfs boven onze afsluiting uitkomt, 
mooi om op ons terras te zitten. Tevens is er onlangs een bodemonderzoek geweest, waaruit blijkt dat de opge-
voerde grond trouwens asbest zou bevatten. Deze situatie is volledig onaanvaardbaar, ons totaal uitzicht tussen 
de bomen is weg en tevens zit er asbest in de grond, ik heb twee kinderen en wil hebben dat ze opgroeien in een 
gezonde omgeving. Ik sta er dan ook op dat wij hieromtrent de nodige uitleg krijgen in verband met wat er met de 
situatie gaat gebeuren en hoe dit zal opgelost worden, wij staan er dan ook op dat op een of andere manier de oude 
situatie wordt hersteld, of dat er een sluitend alternatief wordt geboden en dat aan de ongezonde situatie asap iets 
wordt gedaan.

Onderzoek:
Dit betreft een bouwovertreding door de privé-uitbater van de cafetaria, waarbij asbest is vrijgekomen. Wij be-
handelen dit aanvankelijk als een melding die wij doorgeven aan de Groendienst, het Departement Onderwijs en 
Opvoeding, alsook de Milieudienst met de vraag dat deze diensten verzoeker rechtstreeks een antwoord zouden 
geven. Desondanks reageren de diensten niet naar verzoeker zelf, maar naar ons zodat wij dan verzoeker informe-
ren. Verzoeker ontvangt van de diensten rechtstreeks geen nieuws. Op basis van de informatie die wij telkens vragen 
en ontvangen, zijn wij wel in staat om verzoeker op de hoogte te brengen. In elk geval zijn diverse diensten intensief 
bezig om dit probleem op te lossen. De uitbater overtrad immers op flagrante wijze de regelgeving. Ook de Vlaams 
Milieu-Inspectie is hiermee bezig. In de loop van ons onderzoek bezorgt de Dienst Milieutoezicht verzoeker dan toch 
rechtstreeks een stand van zaken en even later zegt het Departement Onderwijs en Opvoeding toe om verzoeker 
verder op de hoogte te houden.
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Besluit:
De diensten gaven verzoeker niet spontaan de gevraagde informatie, maar brengen dit uiteindelijk toch in orde.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
De diensten gaven verzoeker niet spontaan de gevraagde informatie. De informatiestroom kwam moeilijk op gang.

redelijke termijn
adequate communicatie
Verzoek: 201307-620
Gekuiste gracht.

Eind april is de gracht gekuist. Het vuil werd toen opgestapeld maar het ligt er nog. Ik heb hiervoor al twee keer 
gebeld naar de Groendienst, de laatste keer was vorige week. Het is nu al 10 juli.

Onderzoek:
Bij ons onderzoek richten wij ons in de eerste plaats tot de Groendienst. De Groendienst verwijst ons naar de Dienst 
Wegen, Bruggen en Waterlopen (DWBW), die hiervoor bevoegd zou zijn. DWBW antwoordt ons dat het de gracht en 
de berm betreft van de Eversteinlaan, een deel van de R4 waarvoor het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV; Vlaam-
se overheid) bevoegd is. DWBW geeft de melding door aan AWV. Twee maanden later meldt verzoekster ons dat het 
afval (eindelijk) is weggenomen.

Besluit:
Dat dit de bevoegdheid is van AWV, had de Groendienst al in eerste instantie kunnen meedelen aan verzoekster. 
Over het behandelen van de melding door AWV spreken wij ons niet uit, daar wij niet bevoegd zijn voor deze dienst, 
maar wij konden verzoekster doorverwijzen naar de Vlaamse Ombudsdienst mocht er geen respons gekomen zijn 
binnen een redelijke termijn.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De Groendienst is niet verantwoordelijk voor het wegnemen van het afval door AWV, maar had verzoekster al in 
eerste instantie kunnen informeren over de bevoegdheid van deze dienst van de Vlaamse overheid ofwel klantvrien-
delijk het verzoek kunnen registreren en doorsturen naar de bevoegde collega’s.

Aanbeveling: 
Ambtenaren zijn verplicht correct door te verwijzen (cft Handvest van de ambtenaar, 1995)

redelijke termijn
Verzoek: 201310-1029
Vliegerkes.

In mijn straat staan een aantal bomen op openbaar domein, waarvan één juist voor mijn deur. Het is ook de enige 
boom aan mijn kant van de straat. Ik denk dat het om een esp gaat, zo een boom met ‘vliegerkes’. Om die ‘vlieger-
kes’ gaat het. Die dingen komen terecht op mijn plat dak en geraken in mijn regenpijp. Ik heb wel een stop op mijn 
regenpijp geplaatst, maar die dingen geraken er door. Het gevolg: een verstopte regenpijp en bij een zware regen-
vlaag heb ik zelfs een gescheurde regenpijp gehad. Het is een grote boom, dus met veel vliegerkes. Ook mijn over-
buren hebben zo een kastaar van een boom voor hun huis staan en ook zij maken hun beklag. Ik heb verleden jaar 
contact genomen met de Groendienst van de Stad. Zij hebben een onderzoek beloofd, maar ik heb er niets meer van 
gehoord en ook niet gezien dat er iets is veranderd. Die bomen zijn wel al gesnoeid geweest maar dat helpt niet: in 
het najaar zijn de vliegerkes daar. Ik ben 80 jaar en kan echt niet meer op het dak kruipen om de regenpijpen vrij te 
maken. Onze vraag: zouden in onze straat geen andere bomen kunnen komen, die minder van die hinderlijke dingen 
rondstrooien.
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Onderzoek:
Na herhaaldelijk aandringen bezorgt de Groendienst ons na anderhalve maand haar versie.
Volgens de Groendienst is het een esdoorn en die werd daar aangeplant omdat er voldoende ruimte was. De Groen-
dienst ontkent niet dat de boom voor hinder kan zorgen, maar volgens haar weegt deze hinder niet op tegen de 
talrijke voordelen die bomen in een woonomgeving kunnen bieden. De Groendienst beslist dan ook om de boom te 
laten staan. De Groendienst verontschuldigt zich wel voor het late antwoord.

Beoordeling: gegrond
De Groendienst beantwoordde de vraag van verzoeker met vertraging en verontschuldigt zich hiervoor.

Aanbeveling:
Bekijk het probleem van deze man. Misschien kan buurtoverleg of een vrijwilliger deze 80-jarige man helpen. 
Stuur dit soort verzoeken ook naar andere diensten door. 

flexibiliteit
coördinatie
Verzoek: 201312-1252
Vliegende bladeren.

In de Oranjerielaan in Mariakerke staan grote beuken en dat brengt natuurlijk veel bladeren met zich mee. De be-
woners, waarvan de meesten niet meer zo jong zijn, hebben hun best gedaan om al die bladeren te verzamelen in 
de bladkorven en die waren allemaal vol.Vandaag, 24 december 2013, kwam de Groendienst plotseling die korven 
ophalen. Al de bladeren die wij verzamelden vliegen dus allemaal in het rond. Met het huidige stormweer, moet ik 
u daar waarschijnlijk geen tekening bij maken. Toen ik dat zag, heb ik de chauffeur van de Groendienst aangespro-
ken en die zei dat hij de opdracht had gekregen om alle bladkorven op te halen en dat hij dat dus ook deed. Zonder 
oog voor de consequenties duidelijk. Ik heb toen ook naar de Groendienst gebeld en hun repliek was dat Ivago die 
bladkorven al vorige week had moeten legen. Het was dus niet hun fout…Bij Ivago zeiden ze dat ze met een ernstige 
achterstand zaten door een staking en ze verontschuldigden zich hier ook voor. Ze deden er alles aan om die ach-
terstand in te halen. Zo heeft iedereen een uitleg, maar wij zitten toch met de problemen. Ons harde werk teniet 
gedaan, en onze straat en onze tuinen weer vol bladeren. Ik stel dan ook voor dat Ivago en de Groendienst nu maar 
de boel komen opruimen.

Onderzoek:
De Groendienst verontschuldigt zich voor het voorval. Dit kwam door een slechte communicatie tussen Ivago, dat 
de manden moet leeg halen, en de Groendienst, die de manden zelf wegneemt. Ivago had verzekerd dat de manden 
op de afgesproken datum leeg zouden zijn, maar dat bleek niet het geval toen de medewerkers van de Groendienst 
begonnen ophalen. Dat de medewerkers toch de manden opgeladen hebben, zonder de bladeren mee te nemen, 
was een inschattingsfout volgens de Groendienst en zij zullen de resterende bladeren dan ook zelf verwijderen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
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Hoofdstuk 10

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING

10.1. Dienst Kinderopvang
zorgvuldigheid – fouten
klachtenmanagement
Verzoek: 201306-555
Naamsverwarring.

Ik heb een dochtertje van vier, geboren in 2009. Zij is opgevangen geworden in Tierlantijn toen ze peuter was en in 
Mandala en in Gentse Feesten in Domino in de Ferrerlaan. Nu gaat ze naar de kleuterschool Maria Vreugde in Won-
delgem. Wanneer het kindje in de opvang zit betaal ik ze via domiciliëring in Tierlantijn en Mandala. En in Domino 
via factuur maar plots merk ik dat ik ook word gedomicilieerd en facturen via domiciliering en factuur betaal voor 
een opvang in de Loods en de Rakkertjes waar het kind nooit geweest is. Ik ga mijn bankuittreksels na en merk dat ik 
al bijna twee jaar betaal voor een ander kind met een gelijkaardige naam waarin een “n” voorkomt in plaats van een 
“r”. Een kindje dat geboren is in 2008. Ik merk op dat dit geen Turkse familienaam is ook al is de naam erg gelijkend. 
Ik ben verwonderd dat De Loods en de Rakkertjes zomaar mijn bankrekening domiciliëren zonder mijn handtekening 
en toelating. Dus eis ik dit geld terug. Ik contacteer hiervoor iemand van de Dienst Kinderopvang en die zei vorige 
week: “ge moet wel uw facturen betalen”. Ik stopte met betaling van mijn eigen facturen omdat het niet in orde 
komt met die andere betalingen die ik terugeis. En “u bent te laat om die terugbetalingen te eisen van 2011”. Nu zou 
het mijn fout zijn? 

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat het dochtertje van verzoekster inderdaad een naamgenote heeft met niet alleen dezelf-
de voornaam maar ook dezelfde familienaam. Het klopt inderdaad dat verzoekster een aantal facturen betaalde voor 
prestaties geleverd aan dat andere kind. Het is zeer verwonderlijk dat de Dienst Kinderopvang deze fout niet eerder 
zelf heeft opgemerkt. Bij ons onderzoek valt ook op dat de Dienst Kinderopvang op een bepaald moment stelt dat de 
consultatie van de bankrekening van twee jaar terug niet meer mogelijk is. Dit lijkt geen ernstig argument. Aan par-
ticulieren wordt doorgaans aangeraden om bankuittreksels minstens 5 jaar te bewaren. Een openbare dienst moet 
dit gegeven professioneel kunnen hanteren. Wij hebben ook de indruk dat verzoekster bij de Dienst Kinderopvang 
met een kluitje in het riet werd gestuurd en dat haar vraag in eerste lijn onvoldoende werd onderzocht. Uiteindelijk 
wordt, na zeer veel over-en-weer geschrijf tussen ons en de Dienst Kinderopvang, 79,15 euro terugbetaald voor vier 
onterechte facturen die werden betaald. Drie andere onterechte facturen waren al in 2011 terugbetaald. Twee ande-
re onterechte facturen waren nog niet betaald. Uitdrukkelijke verontschuldigingen zijn er niet.

Besluit:
De Dienst Kinderopvang maakte diverse fouten. In het bijzonder: er werden prestaties voor een ander kind aangere-
kend, deze fout werd door de dienst zelf niet opgemerkt en het klachtenmanagement faalde.

Beoordeling: gegrond 
Pas na lang aandringen werden de onterechte en betaalde facturen terugbetaald.
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Hoofdstuk 11

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, 
MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN

11.1. Dienst Administratie
redelijke termijn
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201301-21
Lichtreclame.

Sinds kort woon ik aan de Groendreef. Aan de overkant van de Brugse Vaart, aan de Palinghuizen, pal tegenover de 
Guislainbrug, hangt een enorme lichtbak waarop allerlei reclame verschijnt. Het ding vind ik in de eerste plaats een 
staaltje van visuele stadsvervuiling. Vindt een meerderheid van de passanten dit verschijnsel niet vooral storend, of 
nog: wat is eigenlijk de effectiviteit van dergelijke reclame? Moet dergelijk lichtverschijnsel niet beantwoorden aan 
bepaalde technische vereisten en is er in dit geval een gunning gebeurd op basis van een onderzoek dat de storende 
invloed ervan in kaart brengt? Geldt er bijvoorbeeld geen beperking wat lichtintensiteit betreft? De lichtsterkte lijkt 
me passender voor hoogbouw in een of andere grootstad, toch niet voor een volkse wijk, waar de levenskwaliteit 
zo al genoeg te lijden heeft: verkeer, het zwerfvuil langs de Vaart, etc. Het ding staat elke dag aan tot heel laat op de 
avond, zeg maar nacht! Is het aspect verkeersveiligheid ook geen bezwarend argument? Tenslotte hangt het ding pal 
tegenover verkeerslichten op een belangrijke verkeersader en leidt zo toch ongetwijfeld menig weggebruiker af?

Onderzoek:
Verzoeker heeft verschillende mensen aangeschreven: burgemeester en schepen bevoegd voor mobiliteit. Oorspron-
kelijk gaat het om een klacht in eerste lijn en wordt de zaak onderzocht door de Dienst Administratie - Bouw- en 
Woontoezicht. De dienst stelt vast dat de lichtreclame een bouwovertreding is en dat deze ook niet regulariseerbaar 
is. De dienst volgt de zaken verder op. Maanden later laat verzoeker ons weten dat die lichtreclame er nog altijd 
hangt en ook nog functioneert. Hij twijfelt eraan of Bouwtoezicht wel voldoende daadkracht heeft in deze zaak. Uit 
ons onderzoek blijkt dat de dienst wel degelijk is opgetreden: eerst werd de overtreder aangemaand om de lichtre-
clame weg te halen en toen hij daar geen gevolg aan gaf, is er een pv opgesteld, zegt Bouwtoezicht. Daarmee is de 
geïjkte procedure voor bouwovertredingen opgestart. Maar ondertussen blijft de lichtreclame wel aan en dit wekt 
bij de burger het vermoeden dat Bouwtoezicht niets doet. Het college van burgemeester en schepenen heeft, op 
aanwijzen van de dienst, een herstelmaatregel voorgesteld. Dit betekent dat de eigenaar de plaats in de oorspronke-
lijke toestand moet herstellen, wat neerkomt op het weghalen van de reclame-inrichting. Deze herstelmaatregel is 
overgemaakt aan de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. Wanneer hun advies positief is, wordt de herstelmaat-
regel overgemaakt aan het Parket. Vanaf dat ogenblik is het dossier in handen van het gerecht en is het de rechter 
die beslist. Al deze stappen nemen heel wat tijd in beslag.

Beoordeling: ongegrond
De wetgeving wordt correct toegepast. De procedure gevolgd bij de handhaving neemt heel wat tijd in beslag, net 
om de rechtszekerheid te garanderen. Toch vragen wij ons af of die reclame ondertussen niet kan worden stilgelegd 
zoals men onvergunde werken stillegt.
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overeenstemming met regelgeving
redelijke termijn
zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201301-29
Overbouwd steegje.

Het gaat over een betwist erkenningsrecht op een overdekte steeg aan de Geldmunt. Ik heb in mijn aangetekende 
brieven (met datum van 31 mei en 8 oktober 2012 en een mail van 24 september 2012) duidelijk meegedeeld dat er 
onterecht een erkenningsrecht wordt geïnd op een overbouwd steegje. Ik heb gezegd dat ik ook 45 jaar heb be-
taald omdat ik meende dat dit ging om stadsbelasting. Maar nu is het voor mij duidelijk dat het om dat overbouwd 
steegje gaat. Al die jaren wordt onterecht dit erkenningsrecht gevraagd. De motivering van de Stad klopt niet want ik 
kan duidelijk aantonen dat dat steegje al overbouwd was in de 18de eeuw en bovendien is dit mijn privé eigendom 
waarop er wel doorgang moest gegeven worden voor achterliggende garages van de buur.
• Al ruim drie jaar dring ik aan op een duidelijk antwoord. Ik betaal ook niet meer.

• Het enige antwoord dat ik heb ontvangen is gekomen op 7 mei 2012 van de Dienst Administratie. Daarin wordt 
meegedeeld dat door een intern misverstand er nooit een antwoord is gekomen. Wat er in die brief staat klopt 
ook niet: er staat dat er in 1967 toelating is verleend aan een bepaald iemand om de steeg te overbouwen. Ik ben 
sedert 1959 eigenaar. Dat klopt dus niet.

• Ik schrijf een aangetekende brief op 31 mei 2012 waarop ik tot vandaag nog altijd geen antwoord heb ontvangen. 
Op 8 oktober schrijf ik opnieuw een aangetekend schrijven waarop nog altijd geen antwoord is gekomen. Op-
nieuw een intern misverstand?

• Op 20 december 2012 krijg ik opnieuw een betalingsuitnodiging voor dit erkenningsrecht. Zonder dat er ooit 
ernstig een onderzoek is gebeurd naar mijn bezwaren. Ik meen dat ik ook onhoffelijk word behandeld omdat men 
de moeite niet neemt om mijn bezwaren ernstig te nemen en mijn aangetekende brieven te beantwoorden en 
mij de bewijzen te overhandigen om dit erkenningsrecht te betalen op een privéweg. In mijn verkoopakte is geen 
sprake van een erkenningsrecht. Voorts kan aangetoond worden dat het steegje een privéweg is, hoe kan de Stad 
dan een erkenningsrecht eisen?

Onderzoek:
Uit ons onderzoek bij de Dienst Administratie - Inname Openbare weg komen twee fouten boven. In eerste instan-
tie heeft de dienst verzuimd om de aangetekende brieven en de mails van verzoekster na hun brief van 7 mei nog 
te beantwoorden. Daarenboven stond in de brief van de dienst van 7 mei 2012 een totaal fout gegeven in verband 
met de oorsprong van het erkenningsrecht. De dienst geeft dat nu ook toe. Wat de grond van de zaak betreft: heeft 
verzoekster al die jaren ten onrechte een erkenningsrecht betaald voor de overbouwing van een steegje, dat volgens 
haar haar eigendom is, maar volgens de Stad openbaar domein?
Een juridisch onderzoek bij de dienst geeft volgende argumenten om het straatje als eigendom van de Stad Gent te 
beschouwen:
• Het steegje was in oorsprong een waterstraatje, dat later werd aangepast als stenen straat. Wat er ook gebeurt: 

de bedding blijft eigendom van de Stad.

• Uit de huidige kadastergegevens blijkt dat dit steegje eigendom is van de Stad Gent. Daarenboven: het is voorzien 
van verkeerssignalisatie, wordt onderhouden door de Stad en is openbaar toegankelijk. Al deze elementen geven 
dus aan dat het hier wel degelijk gaat om het openbaar domein.

• Als men de eigendom van iemand anders overbouwt, moet men hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen. 
Voor het overbouwen is toestemming gekregen door het betalen van het erkenningsrecht. Dit erkenningsrecht vindt 
zijn oorsprong in het gewoonterecht en bestaat dus van oudsher. Dus ook toen het steegje in de 18de eeuw over-
bouwd werd. Dit erkenningsrecht waarborgt ook voor de Stad het eigendomsstatuut van het steegje. Wanneer we 
deze elementen aan verzoekster meedelen, en samen met haar de kadastrale uittreksels uit 1959 en uit 2013 bekij-
ken wordt het duidelijk dat verzoekster deze verkeerd geïnterpreteerd heeft en ervan uit ging dat ook het deel van 
de straat dat eertijds overbouwd werd hierdoor haar eigendom was. In ieder geval de Dienst Administratie zal haar 
een brief bezorgen met excuses voor de fouten in de eerdere briefwisseling en met de duidelijke motivatie waarom 
het stuk straat onder de overbouwing nog altijd eigendom is van de Stad. Bij betwisting zal dus enkel een rechter 
hierover uitspraak kunnen doen. Maar in ieder geval is de klacht van verzoekster over non respons en onzorgvuldig-
heid in de briefwisseling gegrond.
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Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Gegrond wat de redelijke termijn en de zorgvuldigheid der briefwisseling betreft. Ongegrond voor de grond van de 
zaak.

professionaliteit
adequate communicatie
Verzoek: 201302-181
Misverstand.

Op 15 februari 2013 werd ik door één van de (bejaarde) inwoners van de Ryvisschestraat gebeld omdat er ‘proble-
men’ zijn met werken op een terrein gelegen achter de woningen in deze straat, waar blijkbaar grachten worden 
gedempt waardoor de omwonenden last zullen/kunnen hebben van wateroverlast. Er zijn met de bouwheer in deze 
zin reeds eerder problemen geweest, waarbij vaststellingen werden uitgevoerd in 2012. Eén van de bewoners had 
deze melding (telefonisch) reeds gedaan bij de technische dienst te Zwijnaarde, doch werd daar niet geholpen… de 
technische dienst kon niets doen… Einde gesprek… Ik heb hierop zelf naar de technische dient gebeld, de situatie 
én plaatsgesteldheid uitgelegd (een terrein waarop een kantorencomplex wordt gebouwd gelegen in de Ryvissches-
traat te Zwijnaarde, gelegen achter de woningen 60 tot 70). Ik heb opnieuw melding gedaan van de werken welke 
daar bezig waren én de problemen welke deze werken kunnen veroorzaken voor de omwonenden uitgelegd. Ik 
heb duidelijk gevraagd of er een vergunning was afgeleverd voor het dempen van grachten op voornoemd terrein. 
Men liet mij daar koudweg weten dat zij daar niets konden aan doen. Ik heb niet de gewoonte mij van het kastje 
naar de muur te laten sturen en heb verder aangedrongen mij een duidelijk antwoord te verschaffen én eventueel 
vaststellingen te (laten) uitvoeren van de uitgevoerde activiteiten van de aannemer ter plaatse. Onmogelijk. Bij 
verder aandringen werd mij gevraagd wat het kadasternummer is van het bedoelde perceel waar de werken aan de 
gang waren!!!! En daar ik dat niet kon geven, was het gesprek ten einde. Uiteindelijk heb ik zelf het nummer van de 
‘bouwpolitie’ opgezocht… en heb ik nog maar eens gebeld. Nu moet ik toegeven (én met plezier) dat de mevrouw 
die ik daar aan de lijn heb gekregen waarschijnlijk een andere opleiding heeft gekregen want deze was super behulp-
zaam, had zelfs geen kadasternummer nodig (ze kon het opzoeken in het GIS-systeem en deed dat ook onmiddellijk) 
en probeerde onmiddellijk de verantwoordelijke door te geven (die niet onmiddellijk bereikbaar was). Er werd mij 
gevraagd naar mijn telefoonnummer en ik kreeg de belofte dat ik op de hoogte zou worden gehouden…Ik wens dan 
ook op de hoogte te worden gehouden van het gevolg dat wordt gegeven aan dit schrijven. Het lijkt mij nuttig na te 
gaan of nadien door de ‘bouwpolitie’ al dan niet overtredingen werden vastgesteld. Ik vraag dit niet omdat ik geen 
vertrouwen heb in deze dienst, maar indien wél vaststellingen werden gedaan lijkt het ‘probleem’ met de technische 
dienst mogelijk toch nog iets groter te zijn.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoeker iemand van het Loket Stedenbouw aan de lijn had. Uit ons onderzoek blijkt 
ook dat de bediende haar opdracht correct heeft uitgevoerd en dat zij de klacht van verzoeker onmiddellijk via mail 
heeft doorgestuurd naar Bouwtoezicht met de vraag om direct ter plaatse te gaan. Toch blijkt ook dat verzoeker het 
helemaal anders begrepen had en er zelfs van uit ging dat er niets zou gebeuren. Wij kunnen dan ook niet anders 
dan concluderen dat er bij de communicatie allicht iets fout gelopen is. Ook het feit dat verzoeker tweemaal is door-
verbonden, zal zijn perceptie van de dienstverlening niet positief hebben beïnvloed.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond wat de professionaliteit betreft. Gegrond voor de gebrekkige communicatie.

Aanbeveling:
Controleer altijd of uw boodschap door de burger duidelijk is begrepen. Een burger is minder vertrouwd met ad-
ministratieve procedures en terminologie dan de ambtenaar. Uitleg en duiding kunnen klachten en misverstanden 
achteraf vermijden.

zorgvuldigheid - procedure
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efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201302-205
Twee boetes voor hetzelfde.
Tot mijn grote verbazing krijg ik een eerste aanmaning voor het betalen van 117 euro voor het plaatsen van borden 
tijdens de verkiezingscampagne. Ik begrijp nog altijd niet waarom ik deze boete kreeg op mijn naam daar ik geen 
verantwoordelijke uitgever ben. Onze lijsttrekker kreeg ook zo’n boete voor dezelfde feiten en ging daar tegen in be-
roep, dit beroep wordt behandeld in maart 2013. Ik vind het bizar dat wij twee boetes krijgen voor één en hetzelfde 
feit. Mijn vraag is of u daarin kunt bemiddelen?

Onderzoek:
Het gaat hier niet om een boete, maar om een factuur voor het weghalen van de borden door stadspersoneel. Er 
zijn twee verschillende facturen omdat een heel groot deel van de borden weggehaald werd in opdracht van Dienst 
Lokale Preventie en Veiligheid, en een ander deel in opdracht van Dienst Administratie. De eerste factuur vond haar 
weg naar de verantwoordelijke uitgever (de voorzitter van de lokale fractie), de andere factuur kreeg verzoekster. 
Dienst Administratie had namelijk eerst gezocht naar een verantwoordelijke op de website van de partij. Zij vonden 
echter enkel het adres van het algemeen secretariaat in Antwerpen (de website is inderdaad weinig overzichtelijk 
qua contactgegevens). Dat secretariaat heeft de factuur uiteindelijk teruggestuurd en doorverwezen naar de Gentse 
afdeling zonder echter een concrete verantwoordelijke op te geven. Dienst Administratie heeft dan bij bureau 
Verkiezingen naar een contactpersoon gevraagd. Zij kregen de naam van verzoekster omdat zij bovenaan de kieslijst 
stond… voor de provincieraadsverkiezingen. Verzoekster dacht dan weer dat het hier om dezelfde factuur ging die 
haar voorzitter al gekregen had. Na een eerste aanmaning stuurde zij dan ook een e-mail naar Dienst Administratie 
waarin ze naar de andere factuur verwees en waarin ze ook de naam van haar voorzitter vernoemde. Het misver-
stand wordt wel uitgeklaard, maar niemand heeft de reflex om de factuur effectief aan de voorzitter te bezorgen 
(noch de dienst, noch verzoekster). De factuur blijft dus gewoon open staan en de aanmaningsprocedure gaat 
verder. Met een tweede aanmaning en administratieve kosten tot gevolg. Omdat het hier gaat om een opeenstape-
ling van misverstanden, en omdat Dienst Administratie eigenlijk heel eenvoudig de verantwoordelijke uitgever had 
kunnen aanschrijven (niemand heeft daar blijkbaar aan gedacht) vragen wij om de administratieve kosten te laten 
vallen. De factuur zelf blijft natuurlijk verschuldigd. De Dienst Administratie gaat daarmee akkoord en maakt een 
creditnota op. Er wordt een nieuwe factuur opgemaakt en doorgestuurd naar de verantwoordelijke uitgever.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Zorg voor een gecentraliseerde aanpak van dit soort dossiers. Nu zijn er verschillende diensten tegelijkertijd met 
hetzelfde bezig en werken ze naast elkaar. Voor de Stad is dit niet efficiënt en voor de burger is dit duidelijk ver-
warrend.
Schrijf altijd de verantwoordelijke uitgever aan.

overeenstemming met regelgeving
adequate communicatie
Verzoek: 201305-442
Opfrissingswerken.

Wij hebben in de Leeuwstraat in juli 2012 een woning gekocht met oorspronkelijk 7 vergunde studentenkamers die 
voor 1998 in gebruik waren. We wilden die in eerste instantie gewoon renoveren. We zijn begonnen met de kelder-
verdieping en het gelijkvloers waar we van één entiteit twee hebben gemaakt door de tussendeur dicht te timme-
ren. In de plaats van zeven kamers waren er dus in het gebouw negen kamers. Op 11 december 2012 wordt er con-
trole uitgevoerd door Bouwtoezicht en de renovatiewerken worden stilgelegd. We stellen zelf voor om ons opnieuw 
in orde te stellen met de vergunning en op -1 en 0 alles opnieuw in de oorspronkelijke toestand te herstellen en 
enkel opfriswerken uit te voeren. Bouwtoezicht schrijft op 11 december: als u van de studio’s terug een kamer maakt 
door .bijvoorbeeld de wc te verwijderen dan is de oppervlakte voor een kamer in orde. Op dat moment stonden er 
in 4 kamers geen wc. Er is 1 wc verwijderd, maar op gelijkvloers is de wc niet verwijderd omdat er op dit moment 
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studenten in zitten die de bovenverdieping hadden verlaten wegens renovatiewerken op hun verdieping. Op 21 
december is er ook een afspraak gemaakt met iemand van de Dienst Stedenbouw. Die heeft ons gevraagd om een 
plan te laten opmaken zodat de dienst ons project kon bestuderen. De plannen zijn in overleg met Bouw- en Woon-
toezicht besproken met volgend voorstel: op gelijkvloers en -1 komen er studio’s en in de bovenste kamers moeten 
alle toiletten weg. Ondertussen waren de werken nog altijd stopgezet. In die periode zaten de studenten in de blok. 
Hadden we van in het begin niets gedaan en gewoon verder gedaan als de vorige eigenaar dan was alles in orde 
geweest. Bouwtoezicht had aangeraden om ook contact op te nemen met de inspecteur van de Vlaamse overheid 
die enkel kon vaststellen dat er verder was gewerkt ondanks het verbod… De werken die werden uitgevoerd op de 
bovenste verdieping, waren vooral om zo vlug mogelijk de studenten uit de kamers te krijgen die in overtreding wa-
ren. Bouwtoezicht zei ons ook dat alles moest herzien worden volgens de reglementering van 1 januari 2013 omdat 
er verbouwingswerken zijn verricht… Er zijn helemaal geen verbouwingswerken gebeurd, enkel opfrissingswerken… 
We hebben een dubbele deur weggenomen en een vaste gipskartonwand erin gezet maar die willen we opnieuw 
wegnemen maar we kunnen niet omdat de werken nog steeds stilgelegd zijn. Is hier sprake van verbouwing? Als de 
nieuwe regelgeving zou worden toegepast kunnen we de zolderverdieping niet meer verhuren, maar dit is de mooi-
ste studentenkamer van het huis. Daar zijn geen verbouwingswerken geweest. Mogen we nu de regularisatiewerken 
zo vlug mogelijk uitvoeren om de oude toestand te herstellen zodat ze in orde zijn tegen oktober 2013?

Onderzoek:
Het is ons van in het begin duidelijk dat er verwarring is over de kwalificatie van de uitgevoerde werken: wat ver-
zoekers ‘opfrissingswerken’ noemen wordt door Bouwtoezicht als ‘vergunningsplichtige werken’ bestempeld. In dit 
dossier spelen twee regelgevingen een rol: de Vlaamse Wooncode (in vervanging van het vroegere Kamerdecreet) 
dat de normen bepaalt waaraan verhuurde kamers moeten voldoen om in orde te zijn met veiligheid en woonkwa-
liteit, en het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent, dat bepaalt voor welke werken een vergunning nodig is 
en aan welke afmetingen en specificaties de ruimtes moeten beantwoorden. Wij steken ons licht op bij Bouw- en 
Woontoezicht, dat de werken in het pand heeft stilgelegd. Volgens de dienst heeft de vroegere eigenaar van het 
pand een afwijking gekregen inzake de afmetingen van de kamers als een soort overgangsmaatregel van het Ka-
merdecreet. Door het uitvoeren van de werken vervalt volgens de dienst de overgangsmaatregel. Het is logisch 
dat de huidige werken moeten voldoen aan het reglement dat van kracht is op het moment van uitvoering van de 
werken, of eerder van de indiening van de aanvraag. Volgens het nieuwe Bouwreglement kan men geen kamers 
aanvaarden die kleiner zijn dan 12 m² en studio’s kleiner dan 15 m². Dit is in betrokken pand wel het geval doordat 
dat men van de bestaande kamers studio’s heeft gemaakt. Daarenboven hebben verzoekers van 7 kamers 9 studio’s 
gemaakt, zonder vergunning. Er is dus wel degelijk sprake van een bouwmisdrijf zegt Bouwtoezicht. Dat het hier gaat 
om verbeteringswerken, zoals verzoekers zeggen, speelt hier geen rol want ze voeren ook werken uit die vergun-
ningsplichtig zijn en ze hebben geen vergunning aangevraagd. Verzoekers maken een duidelijk onderscheid tussen 
de zuivere renovatiewerken en de vergunningsplichtige werken, terwijl Bouwtoezicht alle werken samen bekijkt, als 
één project. Wat ook de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur doet. Ondanks de stillegging der werken door 
Bouwtoezicht en de Gewestelijk Inspecteur hebben verzoekers de ‘opfrissingswerken’ verder gezet, in de mening dat 
die werken niet vielen onder het verbod om verder te werken. We vragen ons dan ook af of hier voldoende duidelijk 
gecommuniceerd werd met verzoekers over de mogelijke gevolgen van het verder zetten der werken. De werken 
zijn volgens Bouwtoezicht stilgelegd tot een concreet voorstel wordt ingediend. Er moet dus een aanvraag steden-
bouwkundige vergunning worden ingediend. Dit voorstel zal door de Gewestelijk Stedenbouwkundig ambtenaar en 
de afdeling Bouw- en Woontoezicht worden bekeken. Indien akkoord zullen de werken om het bouwmisdrijf weg 
te werken mogen hervat worden. Zo lang mag er niet verder gewerkt worden. Verzoekers hadden dit toch gedaan, 
weliswaar te goeder trouw om de zaken in de vroegere staat terug te brengen, maar ook dit is een overtreding want 
men mag stilgelegde werken niet hervatten zonder toestemming. Uiteindelijk wordt een concreet voorstel ingediend 
en vernemen we enige tijd later van verzoekers dat de Gewestelijk Inspecteur hen schriftelijk heeft meegedeeld dat 
het stakingsbevel is opgeheven en dat hun voorstel (de regularisatie) door het college zal beoordeeld worden.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ons onderzoek wijst uit dat Bouw- en Woontoezicht correct de regelgeving heeft toegepast, maar er blijkt ook dat 
verzoekers onvoldoende duidelijk zijn geïnformeerd over hetgeen toegelaten is en niet. Het gaat ten slotte over com-
plexe en ingewikkelde materie, waar de meeste burgers niet mee vertrouwd zijn.

Aanbeveling:
Het volstaat niet informatie te geven, het is ook aangewezen om na te gaan of de gegeven informatie voldoende 
is begrepen. . Ook al zijn we er ons van bewust dat sommige burgers zaken ,die ze als minder prettig of als absurd 
ervaren, soms moeilijk aanvaarden.
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overeenstemming met regelgeving
redelijkheid en evenredigheid
adequate communicatie
Verzoek: 201305-481
Verdreven studenten.

Naar aanleiding van het schrijven van Stad Gent, afdeling Bouw- en Woontoezicht, waarin mij gemeld wordt dat mijn 
appartement op de Sint-Lievenslaan het voorwerp uitmaakt van een bouwpolitioneel onderzoek, heb ik ettelijke 
uren tijd moeten maken om een verklaring te vinden voor een hallucinant verhaal, waarin ik echt onrecht aangedaan 
word. 
Standpunt van Bouwtoezicht:
• 1. Er is een klacht tegen mijn huurders binnengekomen. Er zou sprake zijn van verboden samenwonen door stu-

denten in een eengezinswoning.

• 2. Ik mag niet weten van wie de klacht komt, die is binnengekomen via “de studentenambtenaar”.

• 3. Er zijn diverse klachten lopende over studenten in dit gebouw. 
Iemand van Bouwtoezicht zegt: ik moet komen vaststellen dat daar effectief studenten wonen. Eens dit gebeurd is, 
zal er een schrijven komen. Daarna zullen de studenten “uitgedreven” moeten worden, wat ook de contractuele en 
of mondelinge afspraken zijn. De studenten mogen nog blijven tot en met juni. Dat het hier over een tweeling gaat, 
voorbeeldige eerstejaarsstudenten, van bevriende personen, speelt geen enkele rol. Ik ben geen huisjesmelker, de 
huur is zelfs lager dan de marktprijs. Er is geen sprake van overlast, ik ben immers door de studentenbemiddelaar 
over geen enkele klacht geïnformeerd. Dit is pure willekeur en ‘verklikkercultuur’. 
Standpunt van Stad Gent:
• Enerzijds zijn er te weinig ‘koten’, anderzijds pikken de studenten de appartementen in en de Gentenaars kunnen 

niet meer huren.

• Men zal geen heksenjacht organiseren op de studenten of de eigenaars, voorlopig gedoogt men.

• Men schat dat meer dan 7000 studenten in 1800 huizen/appartementen wonen.

• Men zal zich eerst focussen op de excessen, daar waar overlast is, en waar sprake is van flagrante ‘huisjesmelkerij’.

• Eigen student-kinderen mogen wel in een appartement wonen.

• Op internet zijn diverse fora waar studenten “elkaar vinden” om een appartement te delen. 
Ik verneem de procedure van de studentenambtenaar:
• Eerst wordt er door haar bemiddeld met de studenten. De Bouwpolitie wordt verwittigd zonder enig onderzoek 

naar de relevantie van de klacht of het waarheidsgehalte, en zonder enig overleg met de verhuurder.

• Pas indien een tweede bemiddeling nodig is, wordt de eigenaar/verhuurder betrokken.
Naar mijn vraag waarom ik niet werd geïnformeerd over de klacht, van wie die klacht komt en waarom direct de 
Bouwpolitie ingeschakeld werd, en er geen enkele bemiddeling heeft plaatsgevonden, ook niet met mijn huurders, 
krijg ik geen enkel ernstig antwoord, alleen: er waren op dit adres al meerdere klachten dus heb ik maar direct de 
Bouwpolitie ingeschakeld. Wanneer men dus rancune heeft tegenover iemand in een mede-eigendom, kan men zijn 
opposant een gigantische loer draaien met vergaande financiële gevolgen voor de betrokkene. De betrokkene heeft 
hier eigenlijk geen rechten en kan enkel “de bouwpolitie” en de “studentenuitdrijving” ondergaan. Niemand heeft 
last van mijn studenten op de achtste verdieping. Mijn standpunt: ofwel worden alle 15 studenten uit de residentie 
Gedreven eind juni, ofwel niemand. Ik heb recht te weten van wie de klacht komt, wat hij inhoudt en waarom de 
procedure naar mij toe niet gevolgd werd.

Onderzoek:
Verzoeker verwijt de diensten dat hij de naam van de klager niet mag weten, maar Bouwtoezicht antwoordt hierop 
dat de wet van 11 april 1994 op de openbaarheid van bestuur zegt dat een overheid de vraag afwijst voor inzage, 
uitleg of mededeling van een afschrift van een bestuursdocument wanneer ze heeft vastgesteld dat het belang van 
de openbaarheid niet opweegt tegen de geheimhouding van de identiteit van de persoon die met dit document een 
strafbaar feit aangeeft. In dit geval primeert de privacy.
Uit ons onderzoek bij de diverse betrokken diensten (Dienst Stedenbouw, Bouwtoezicht en Dienst Lokale Preventie 
en Veiligheid) blijkt dat de regelgeving correct werd toegepast. Op 5 juli 2012 heeft het college van burgemeester 
en schepenen een nota goedgekeurd waardoor het nieuwe fenomeen van het samenhuizen omstandig gedefinieerd 
wordt. Hier was nood aan omdat dit fenomeen soms botste met het Kamerdecreet, het Algemeen Bouwreglement 
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en de Vlaamse Wooncode. Ook de studentenhuisvesting kwam in die nota aan bod, want er was vastgesteld dat 
meer en meer studenten gingen samenwonen in eengezinswoningen en appartementen waardoor de markt voor 
gezinnen moeilijker werd. Om als gezin beschouwd te worden en dus een ééngezinswoning te mogen betrekken 
moet er aan een reeks voorwaarden voldaan worden, waaraan studenten niet voldoen. Indien de twee meisjes van 
wie de vader het huurcontract getekend heeft en ook de huur betaalt, aan de definitie van ‘gezin’ voldoen is er geen 
probleem. Maar uit ons onderzoek blijkt ook dat de communicatie met verzoeker beter had gekund.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De regelgeving en de procedure werden correct toegepast, maar de communicatie had beter gekund.

Aanbeveling:
Geef niet alleen informatie over de bestaande regelgeving maar geef ook duidelijke uitleg over de concrete situa-
tie van de burger, getoetst aan die regelgeving. Leg de procedure uitvoerig uit.

overeenstemming met regelgeving
coördinatie
Verzoek: 201306-529
Onvergunde Mastouche.

Wij vernamen dit weekend in de pers en zondagnamiddag via een brief van de initiatiefnemers gericht aan de bewo-
ners van de Schoolkaai, dat er vanaf eind juni tot september een container zal worden geplaatst met aansluitend een 
groot terras waar men in het weekend (vrijdag tot en met zondag, en ook op donderdag een stille bar) van 10 uur 
tot 1 uur een ontmoetingsplaats wil organiseren waar plaats is voor theater, muziek, exposities, workshops en een 
bar. Tijdens de Gentse Feesten zal dit initiatief doorlopend geopend zijn tot 3 uur in de ochtend. Volgens de initiatief-
nemers, die zelf niet in de buurt blijken te wonen, ontbrak er een dergelijke ontmoetingsplaats in de buurt. Wij zijn 
niet per definitie tegen een nieuw initiatief, zeker niet als het buurtbewoners wil betrekken. Wij zijn echter bezorgd 
over de haalbaarheid van een extra openluchtinitiatief en voor de gevolgen voor onze leefkwaliteit overdag en onze 
nachtrust tijdens deze toch vrij uitgebreide periode. Wij contacteerden de initiatiefnemers telefonisch en vernamen 
dat men heel recent een vergunning heeft gekregen voor dit project. Ze zouden ‘slechts’ een geluidsvolume tussen 
de 85 en 93 decibel mogen produceren. We blijven het vreemd vinden dat door mensen uit een andere buurt een 
initiatief voor onze buurt genomen wordt, zonder dat we daar eerst in gekend zijn. Wij vinden 85 tot 93 decibel ook 
niet “slechts”. We houden het gesprek gaande, maar slagen er niet in de goed bedoelende initiatiefnemers die dit 
organiseren te overtuigen van het feit dat wat voor hun een droom is voor ons, mensen met kinderen die in de stad 
wonen, een nachtmerrie kan worden.
Op de Sint-Baafsweide is er een uitgebreid bewonersinitiatief, aan de overkant van het water is er een bar en even 
verderop is er DOK. Tijdens het schooljaar wordt er ‘s avonds gedanst en muziek gemaakt in de school, in de vakantie 
is er geanimeerde vakantieopvang. Tijdens de Gentse Feesten is er Mira Miro. Onze buurt heeft zeker niet te lijden 
onder een tekort aan initiatieven. Als bewoner hebben we de afgelopen jaren ervaren dat goedbedoelde initiatieven 
een behoorlijke impact kunnen hebben op ons eigen leven en nachtrust. Je leert hiermee leven en schikt je hiernaar. 
Zo hebben we in twee kinderkamers aan de voorkant van het huis airco geïnstalleerd zodat de kinderen toch verkoe-
ling hebben ‘s avonds zonder dat we ramen moeten openzetten, we gebruiken onze tuin niet op momenten dat er 
luide animatie in de zomeropvang is, we plannen onze vakantie deels in functie van de Gentse Feesten. Het is echter 
niet omdat wij hier nog nooit echt op gereageerd hebben (niemand wil als zeurpiet afgeserveerd worden), dat het 
bij momenten niet zenuwslopend is. Dat hier bovenop nu nog een extra initiatief komt dat de hele zomer door loopt, 
maakt ons behoorlijk ongerust. Een korte rondvraag bij enkele bewoners van onze straat leert dat deze evenmin vra-
gende partij zijn. We hopen dat het stadsbestuur ook rustige open plekjes en rustige momenten voor zijn inwoners 
wil koesteren. Klopt het effectief dat het stadsbestuur een vergunning heeft verleend voor dit initiatief en dat men 
een dergelijk aantal decibels mag produceren in open lucht in een woonstraat tot 1u? Waarom moet deze plek een 
nieuwe pleisterplaats worden? Waarom twee openluchtbars in eenzelfde stuk van de straat? 

Onderzoek:
Wij onderzoeken bij verschillende diensten of alle vergunningen volgens  de geldende regelgeving zijn afgeleverd, 
zoals door de initiatiefnemers gezegd wordt. Blijkt dat de Dienst Stedenbouw een stedenbouwkundige vergunning 
heeft gegeven voor het plaatsen van een container en een sanitaire unit. Andere vergunningen zijn nog niet afge-
leverd. De Dienst Administratie - Inname Openbare Weg is de aanvraag voor een terras nog aan het onderzoeken. 
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Muziek op het terras en in de container moet onderzocht en gecontroleerd worden door de Milieudienst. Wij 
vragen ons af of er zich hier geen probleem van coördinatie stelt: de aanvragers starten een project, dat ze in stukjes 
verknippen en voor ieder onderdeel vragen ze apart een vergunning aan, telkens bij een andere dienst, bevoegd 
voor dit onderdeel. Als iemand een horecazaak start moet hij een heleboel vergunningen hebben en documenten 
voorleggen. Het voorliggende project lijkt verdacht veel op een, zij het tijdelijke, horecazaak. Waarom dit project 
dan ook niet op die manier bekijken en beoordelen? Daarenboven wordt naar de buurt en naar de pers gecommuni-
ceerd dat alles al in orde is, terwijl dit helemaal niet het geval is. Dit heeft bij de buurt de indruk gewekt dat de Stad 
zomaar van alles vergunde zonder de buurt te kennen of te informeren. Uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat dit niet 
het geval is. Daarenboven gaat het om een project dat een grote impact kan hebben op de woonkwaliteit van deze 
woonbuurt. Uiteindelijk wordt een overleg georganiseerd tussen de verschillende betrokken diensten en de bevoeg-
de schepen om het initiatief in zijn geheel te bekijken. Er wordt dan ook beslist om het ingediende project te beoor-
delen, niet als een evenement, maar als een horecazaak. Er worden geen afwijkingen op de geluidsnormen toe-
gestaan en er mag op het terras geen elektronisch versterkte muziek worden gespeeld. Het is de Politie die hierop 
controle zal uitvoeren, met eventuele hulp van Milieutoezicht. De directeur van de Dienst Evenementen en Feesten 
is bereid de ongeruste omwonenden verder te informeren en hun bezorgdheid te aanhoren. Uit ons onderzoek blijkt 
dat de verschillende betrokken diensten aanvankelijk ieder voor hun bevoegdheid het project zouden beoordelen, 
maar door de klacht en de tussenkomst van de Ombudsdienst bleek dat het aangewezen was om het project in zijn 
totaliteit te beoordelen. Wat ook gebeurde.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Iedere betrokken dienst past de regels correct toe, maar voor dit project, met grote impact op de woonkwaliteit van 
deze woonbuurt, was aanvankelijk de coördinatie een beetje zoek.

Aanbeveling:
Wanneer men als dienst vaststelt dat een vraag om vergunning enkel een onderdeel is van een groter project is 
het aangewezen contact te nemen met de andere betrokken diensten om de totaliteit van het project te onder-
zoeken en te beoordelen, zeker als het betrokken project een grote impact heeft op de buurt.

professionaliteit
continuïteit
Verzoek: 201307-611
Koten of appartementen.

Vorig jaar nam ik contact op met de Ombudsdienst aangaande een nog te bouwen appartementsgebouw in mijn 
straat van een bedrijf gespecialiseerd in studentenhuisvesting.
Dit leek voor mij immers een geschikte locatie om mijn bejaarde moeder kwalitatief te huisvesten zodat ik haar 
dicht bij mij in de buurt kon bijstaan.  Er werd mij bij deze aannemer toen duidelijk gemaakt dat alle appartementen 
reeds waren verkocht en dat er later uitsluitend aan studenten zou worden verhuurd. Dit zou dus geen apparte-
mentsgebouw worden. De bouwaanvraag spreekt nochtans van 16 appartementen. Niet over 16 studentenkoten. 
De Ombudsdienst heeft toen zeer uitgebreid geantwoord op mijn vragen. Toen bleek dat dit wettelijk niet kon en dat 
dit ging opgevolgd worden. Ik kan u nu helaas melden dat de bouw is gestart. En dat er meteen een groot spandoek 
werd opgehangen van de specialist in studentenhuisvesting! Ik stel dus vast dat voor studenten gewoon zonder 
bezwaar de enige kwalitatieve nieuwbouwappartementen in onze buurt kunnen voorbehouden worden. Dit is zeer 
jammer. Ik had graag toch nog het standpunt van de Stad gekend in deze materie. Want dit stoot mij werkelijk nog 
steeds tegen de borst.

Onderzoek:
Wij kloppen opnieuw aan bij Bouw- en Woontoezicht: zij bevestigen ons dat zij de werf opvolgen maar dat er tot 
nu toe geen inbreuk is vastgesteld bij de uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning. Die vergunning spreekt 
over elf appartementen. Studentenhuisvesting is dus uitgesloten. Maar zolang er geen bouwinbreuk vastgesteld 
is kan Bouwtoezicht niet optreden. Dit kunnen ze pas wanneer na de bouwwerken de woningen op de huurmarkt 
zouden worden aangeboden als studentenhuisvesting. Het spandoek dat op de werfafsluiting is aangebracht verwijst 
niet naar studentenhuisvesting. Het is dus afwachten wat er na de voltooiing der werken zal gebeuren. De Dienst 
Wonen schrijft het bedrijf toch al aan om hen te wijzen op de wetgeving terzake: niet alleen het bouwreglement 
van de Stad, maar ook de Vlaamse Wooncode en ook het Gentse politiereglement op de kamerwoningen zijn van 
toepassing.
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Beoordeling: ongegrond
Bouwtoezicht kan pas optreden wanneer er effectief een misdrijf is vastgesteld, wat tot nu toe het geval niet is.

coördinatie
overeenstemming met regelgeving
proactief handelen
Verzoek:201307-621
Onleefbare werf.

Het gebouw naast mijn woning, met atelier, wordt afgebroken om plaats te maken voor een nieuw project dat reikt 
tot aan de Wolfstraat. De eigenaar-aannemer heeft daarvoor een vergunning gekregen maar hij heeft geen sloop-
vergunning. Volgens de Dienst Bouwprojecten is hij aan het slopen op bevel van de burgemeester. Waarom? Wat 
betekent dat? Ik heb duidelijk de indruk dat die aannemer maar zijn goesting doet en zich niets van vergunningen en 
nog minder van de buren aantrekt. Ik heb zijn bouwvergunning ingezien en heb vastgesteld dat hij er zich niet aan 
houdt. Daar staat ook in dat er een archeologisch onderzoek moet gebeuren. Blijkbaar hebben zij daar waterputten 
gevonden en ook een oude kelder, maar ze hebben de hele boel dichtgegooid. Er wordt zeer brutaal gewerkt, zonder 
oog voor de veiligheid: een kraan zwiert voortdurend over mijn woning met materiaal dat niet vastgemaakt is, met 
het risico dat het los komt en op mijn woning valt, of op de arbeiders die weinig beschermende kledij dragen. Moet 
er daar geen veiligheidscoördinator aangesteld zijn? De Brandweer is ook al tussengekomen omwille van onveilige 
toestanden. Ik heb al schade aan mijn woning: grote barsten in de muur. Wegens instortingsgevaar als gevolg van 
de slopingswerken, hebben zij de zijmuren en de achtermuur van mijn gebouw moeten stutten en schoren. Maar 
de schoringsbalken worden regelmatig verwijderd voor de werken. Ik houd mijn hart vast dat één van dezer dagen 
iets ernstigs gebeurt. Ik heb al contact gehad met de Politie, die proces verbaal heeft opgesteld, meer kunnen zij 
niet doen, zeggen ze. Ik had eerder al contact met de Dienst Bouwprojecten in verband met de veiligheid, maar zij 
zien geen graten in de gevolgde methodes. Zij spreken van uitvoering van een burgemeestersbevel. Is er geen enkel 
reglement dat verbiedt om in de wijde omgeving met afbraakwerken een stofwolk te veroorzaken die meer dan 
hinderlijk is, terwijl de stenen vanop de tweede verdieping zomaar naar beneden gekeild worden, in of naast een 
container? Men kan dan toch niet zeggen dat alles conform verloopt? Milieutoezicht volgt de bemaling op, maar ik 
zie op het terrein dat er niets verandert. Ik heb ook Bouwinspectie aangeschreven voor de bouwovertredingen en 
het gebrek aan slopingsvergunning. Daarenboven respecteren zij de voorwaarden van hun bouwvergunning niet: 
archeologisch onderzoek en bronbemaling. Bouwtoezicht antwoordde mij dat de werken uitgevoerd worden volgens 
de vergunning en conform het burgemeestersbevel. De manier waarop en het mogelijke risico voor de omwonenden 
trekken zij zich niet aan! Iemand van Stedenbouw heeft mij ook gezegd dat er een bijkomende stedenbouwkundige 
vergunning nodig zou zijn voor de parkeergarage. Wat de ambtenaar bedoelde met de heropbouw die een nieuwe 
vergunning vereist, weet ik niet. Hadden ze dan geen vergunning? Of bouwen ze maar en vragen ze achteraf een 
vergunning? De Dienst Monumentenzorg zou de archeologische vondsten moeten opvolgen, maar toen ik daarvoor 
naar de dienst belde, wist men van niets. Ik voel mij echt in de steek gelaten door de stadsdiensten: mijn huis dreigt 
in te vallen (wegen ontbrekende schoringen) en in ieder geval heb ik nu al grote schade, maar volgens de diensten 
is er geen probleem. Wat de diensten heel goed doen is naar elkaar verwijzen: die is verantwoordelijk voor dat 
onderdeel, die andere moet iets anders doen. Het resultaat is dat niemand de zaken coördineert en opvolgt. En dat 
die aannemer daardoor zijn gang kan gaan. Die indruk krijg ik toch. Voor mijn schade heb ik al mijn verzekering aan-
geschreven, die zich wel inzet. Maar ik blijf het gevoel hebben dat de stadsdiensten de zaken beter zouden mogen 
bekijken en in ieder geval de aannemer meer zouden moeten controleren.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat de buren heel wat last ondervinden van een heel grote, allicht moeilijke werf, 
midden in een woonblok in de historische kern. Uit ons onderzoek blijkt ook dat verschillende stadsdiensten al zijn 
tussengekomen: Bouwtoezicht voor de correcte uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning, de Cel Open-
bare Veiligheid voor het vrijwaren van de openbare veiligheid, de Dienst Leefmilieu (waterbemaling), Politie BVT en 
Interventiepolitie voor de hinderlijke werfwagens en betonmolens. Iedere dienst bekijkt de werf vanuit zijn bevoegd-
heid, maar op die manier wordt de hinder die de omwonenden ondervinden niet volledig in kaart gebracht. Uit de 
verschillende interventies leren wij dat de aannemer niet altijd zeer zorgvuldig te werk gaat. De diensten reageren 
telkens op de klachten, maar voor de bewoners is het wel zeer frustrerend dat ze telkens klacht moeten neerleggen, 
bij welke dienst weten ze niet goed, terwijl men liever de klachten zou willen vermijden. Het klopt zoals sommige 
diensten zeggen dat bepaalde hinder valt onder burenhinder en dus bij de rechtbank moet beslecht worden. Maar 
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toch vragen wij ons af of de klachten niet zouden moeten gebundeld worden en één dienst niet het voortouw 
zou kunnen nemen om met de aannemer te spreken en hem te wijzen op zijn verantwoordelijkheid. Op bepaalde 
momenten wordt bijvoorbeeld door betonwagens de toegang tot de woningen of de winkels praktisch onmogelijk 
gemaakt, terwijl het met wat goede wil anders zou kunnen. Uiteindelijk neemt de verantwoordelijke van Gebiedsge-
richte Werking deze taak op zich, met gevolg dat de hinder al heel wat minder is. Daarenboven hebben de omwo-
nenden nu eindelijk een contactpersoon.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De aangesproken diensten zijn al tussengekomen, maar door de altijd maar terugkerende klachten dwingt een bete-
re coördinatie zich op: op die manier kan men een beter zicht hebben op de grootte en de impact van de hinder, ook 
op het openbaar domein. Zo kan men ook beter inschatten waar welke diensten een rol te spelen hebben. Zo wordt 
ook korter op de bal gespeeld.

overeenstemming met regelgeving
rechtszekerheid
Verzoek:201309-844
Misdadig dak.

Ik bezit een woning in de Afrikalaan, met achteraan het perceel een berging die ik gebruik voor mijn materiaal. 
Toen ik de woning twee jaar geleden gekocht had, ben ik aan Stedenbouw gaan vragen welke werken ik daar mocht 
uitvoeren. Er is me toen geantwoord dat ik binnen in het huis herstelwerken mocht uitvoeren om het bewoonbaar te 
maken, zonder vergunning, en ik mocht dus alles doen wat nodig was om het in stand te houden. Ik mocht wel niets 
bijbouwen. Nu, het dak van de berging, achteraan in de tuin, was compleet ingezakt en ik moest het wel herstellen, 
om veiligheidsredenen en om de berging nog te kunnen gebruiken. Ik heb toen in de zijmuur, waar een grote barst 
zat een deur gestoken. Achteraf besef ik wel dat ik dat niet had moeten doen zonder een vergunning te vragen. Er 
is iemand, in april 2013, langsgekomen en die heeft gezegd dat ik een bouwmisdrijf beging. Ik viel van mijn stoel: ik 
herstelde alleen maar een berging waarvan het dak versleten was. Ik heb niets bijgebouwd. Ik zal die deuropening 
weer toe doen als dat niet mag, maar een berging zonder dak, dat gaat niet. Er is een pv opgemaakt en ik mag niet 
verder doen. Wat mij nog het meest verwondert, is dat mijn buur zijn perceel gewoon vol gebouwd heeft, blijkbaar 
zonder probleem. Daarenboven staat er op het  perceel achter het mijne een hangar waarvan men het volledige 
dak vervangt. Vallen die dan buiten dat BPA waar ze bij Bouwtoezicht over spreken? Wat moet ik nu doen met die 
berging?

Onderzoek:
Volgens het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Afrikalaan’ is de woonfunctie voor deze zone uitdovend. Dit betekent volgens 
de voorschriften van het BPA dat men enkel onderhoudswerken mag uitvoeren. De informatie gegeven aan het loket 
was dus correct. Voor de bepaling van wat men verstaat onder ‘onderhoudswerken’ verwijst Bouwtoezicht naar de 
Codex Ruimtelijke Ordening die zegt dat ‘onderhoudswerken’ geen stabiliteitswerken zijn. Onder ‘stabiliteitswer-
ken’ moet men dan verstaan: het vervangen van dakgebintes of dragende balken van het dak, met uitzondering van 
plaatselijke herstellingen, dit zijn delen van een balk of delen van het gebinte. Hier wordt het volledige dakgebinte 
vervangen en dit is tegen de voorschriften van het BPA. De informatie die verzoeker gekregen heeft - er is geen 
vergunning nodig om het dak te herstellen - werd hem telefonisch meegedeeld. Heeft men hem voldoende uitgelegd 
wat herstellingswerken en stabiliteitswerken inhielden? Dit is moeilijk na te gaan, want mondelinge communicatie is 
achteraf moeilijk te controleren.
Blijft het feit dat de werken die verzoeker nu uitvoert een bouwovertreding zijn en dat de controleur van Bouwtoe-
zicht dus correct is opgetreden, een pv heeft opgemaakt en de werken heeft stilgelegd. Die werken zijn ook niet 
regulariseerbaar: hij kan hiervoor nooit een vergunning krijgen. Verzoeker kan dus niet anders dan de vervanging 
van het dak stoppen.
Wat de andere buren betreft: ook daar is Bouwtoezicht langs geweest en ook daar zijn de nodige vaststellingen ge-
daan, zegt Bouwtoezicht. De procedure kent het geïjkte verloop. Wij kunnen dus besluiten dat er in de twee gevallen 
door Bouwtoezicht correct is opgetreden.

Opvolging:
Aan de Dienst Stedenbouw stellen wij ook de vraag of er in de toekomst iets aan de bepalingen van het BPA zou 
kunnen veranderen, waardoor de situatie voor verzoekers er anders zou uitzien. De Dienst Stedenbouw sluit dit uit 
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want in de visie van de Stad is het gebied bestemd om verder naar een multifunctionele bedrijvenzone te evolueren. 
De woonfunctie zal bevroren blijven en op termijn uitdoven.

Beoordeling: ongegrond
De controleur van Bouwtoezicht is correct opgetreden, conform de regelgeving en er is ook bij de buren opgetreden, 
dus willekeur is hier geen sprake. Voor het geven van de correcte informatie aan de telefoon: daarover kunnen wij 
ons niet uitspreken.

redelijke termijn
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201309-871
Spoedstelling.

Wij hebben twee maanden geleden een huis gekocht in Gentbrugge. Het dak (en zeker de schouw) is in erbarmelijke 
staat. Het bleek echter niet evident om een dakwerker te vinden die snel deze situatie kon verhelpen. Nu heeft ons 
een dakwerker gecontacteerd dat hij er ons volgende week kan tussen nemen. Alle vergunningen omtrent reservatie 
voor container en dergelijke zijn reeds in orde. Maar via de stadsdiensten moeten wij ook een vergunning voor het 
plaatsen van de stelling aanvragen. Dit kan vreemd genoeg twee weken tot een maand duren…Ik ben reeds bij de 
dienst geweest maar blijkbaar zijn er ook geen uitzonderingen mogelijk voor dringende zaken. Nochtans is dit in an-
dere gemeenten wel mogelijk. Moeten wij dus het dak laten voor wat het is, omdat de vergunningsaanvraag zo lang 
duurt, en het risico nemen dat we dan pas over enkele maanden (na de winter) kunnen geholpen worden. Hopende 
dat er in deze tijd niets gebeurt waarvoor wij aansprakelijk kunnen gesteld worden of nalatigheid kunnen verweten 
worden... Of moeten wij het risico nemen tot het plaatsen van een stelling zonder vergunning, en als er dan iets 
gebeurt zijn we ook aansprakelijk. Ik neem aan dat er ergens toch een spoedprocedure is.

Onderzoek:
De Dienst Administratie - Inname Openbare Weg rekent een tweetal weken om de volledige afhandeling van een 
aanvraag voor het plaatsen van een steiger rond te hebben. Deze tijd is nodig, niet alleen voor de administratie 
behandeling, maar ook voor de verwerking van het bindend advies van de Politie - Bureau Verkeerstechniek, die 
in de meeste gevallen ook ter plaatse gaat. De openbare veiligheid moet gegarandeerd blijven. Daarna moet het 
dossier ook naar de burgemeester ter ondertekening. Om de termijn in te korten wordt er gewerkt met fax en mail, 
in dringende gevallen. In geval van verzoekster is de vergunning uiteindelijk na acht dagen afgeleverd. De termijn van 
twee weken is redelijk als men de verschillende stappen van de procedure bekijkt. De termijn van één maand is heel 
uitzonderlijk.

Beoordeling: ongegrond
De regels worden correct gevolgd. De vergunning is op zeer korte tijd afgeleverd.

overeenstemming met regelgeving
vertrouwen
Verzoek: 201309-903
Vooringenomen?

Mag ik uw bemiddeling vragen in het dossier van de ongeschiktverklaring van mijn woning in de Baudelostraat. Ik 
voel mij niet correct behandeld door Bouw- en Woontoezicht. Tijdens een controle op 28 augustus hebben twee 
controleurs ten onrechte vastgesteld dat de woning nog steeds ingedeeld is in kamerwoningen en volgens het ver-
slag verhuurd is. Dit is absoluut onjuist en volgens mij zelfs valsheid in geschrifte. En om die redenen zou de vrijstel-
ling wegens het bewonen van de enige woning niet kunnen worden toegekend. Er is geen enkele woonentiteit die 
bestemd is om verhuurd te worden of ter beschikking gesteld te worden aan derden. Er is geen enkel bewijs dat de 
woning gedeeltelijk of geheel verhuurd is en er is hier nooit vraag naar geweest. De woning is volledig door mij in 
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gebruik, één entiteit, die samenvalt met het volledige gebouw. In het technisch verslag van de controleur kwaliteits-
bewaking staat dat het volledige woonhuis alleen door mij gebruikt wordt. Ik verwacht dat deze beslissing herroepen 
wordt, omdat die genomen werd op basis van een vermoedelijk vooringenomen verslag, dat niet strookt met de 
werkelijkheid.

Onderzoek:
Bouw- en Woontoezicht ontkent dat het verslag van hun controlebezoek vooringenomen en onjuist zou zijn. Zij 
geven toe dat er op het ogenblik van de controle geen huurders werden aangetroffen en dat het pand duidelijk enkel 
door de eigenaar was bewoond. Maar de controleurs hebben ook vastgesteld dat het pand fysiek nog altijd een 
meergezinswoning was: meerdere bellen, meerdere brievenbussen, meerdere keukens en badkamers. Dat er op het 
ogenblik van de vaststelling slechts één van de drie gasmeters aangesloten was, speelt voor Woontoezicht geen rol: 
de kamers kunnen perfect van de ene dag op de andere verhuurd worden en dat is verboden. In de eerste plaats is 
de meergezinswoning niet vergund en in de tweede plaats is de woning ongeschikt verklaard, na de vaststelling dat 
er toch kamers verhuurd werden. Volgens de dienst is de historiek van dit dossier belangrijk om de huidige weige-
ring van het conformiteitsattest te begrijpen. Men keert terug tot 1994: toen is de bouwovertreding vastgesteld. In 
1994 en 1997 heeft de eigenaar verklaard dat hij geen kamers meer zou verhuren, maar telkens werden hiertegen 
overtredingen vastgesteld. Als bewijs zegt de dienst dat de eigenaar voor de kamers is blijven adverteren. Tot in 2012 
de woning ongeschikt werd verklaard. Zolang de eigenaar het gebouw niet hersteld heeft naar een eengezinswoning 
en op die manier de bouwovertreding opheft, zal de dienst geen conformiteitsattest afleveren en blijft het pand op 
de lijst van ongeschikt verklaarde woningen, met een jaarlijks te betalen belasting als gevolg. Er is hierover met de 
eigenaar voldoende gecommuniceerd, niet alleen over de noodzakelijke ingrepen, maar ook over de gevolgen indien 
hij niets ondernam. Uit ons onderzoek blijkt dat de klacht dat Bouw- en Woontoezicht de reglementering niet heeft 
gevolgd en het verslag heeft vervalst ongegrond is. Maar onze poging tot bemiddeling, waarbij wij er op wijzen dat 
de eigenaar de enige bewoner van het pand is en er dus geen sprake is van een kamerwoning, loopt niet gunstig af, 
want de dienst blijft bij zijn standpunt en is niet bereid de man op zijn woord te geloven. 

Opvolging:
De eigenaar-verzoeker laat het hier niet bij en beslist om naar de Raad van State te stappen. Wij komen verder niet 
tussen. Kort daarop blijkt dat de klacht naar de Vlaamse ombudsman is gestuurd. De Vlaamse ombudsman stuurt 
de klacht op zijn beurt door naar de Gentse ombudsvrouw. Klager is op de hoogte gebracht dat wanneer een dossier 
aanhangig is gemaakt bij een administratief of ander gerechtshof de ombudsman niet meer kan tussenkomen.

Beoordeling: ongegrond
De dienst past de regelgeving correct en heel streng toe, al leek ons dat er gezien de feitelijke vaststelling dat er geen 
enkele kamer verhuurd was, men aan verzoeker toch het voordeel van de twijfel had kunnen gunnen. 

klachtenmanagement
doorschuifgedrag
Verzoek: 201310-926
Lastige Container.

Ik heb vandaag telefonisch contact opgenomen met een medewerker van de dienst inname openbaar domein, wie 
precies weet ik niet. Gewoon om mee te delen dat er op ons voetpad een container staat ter hoogte van nummer 
16. Iedereen moet nu van het voetpad. Omdat ik me niet kon voorstellen dat de Stad zo een vergunning zou afleve-
ren heb ik dus gebeld, bleek dat er een aanvraag was maar dat er nog geen vergunning was. De aanvraag was van 3 
september maar de vergunning was nog niet verleend. In elk geval: dat kan toch niet op een voetpad? Maar waar ik 
nogal boos over was: ik doe die melding en men vraagt mij alles op mail te zetten. Men gaat er automatisch van uit 
dat ik dus een computer heb en waarom registreren ze dat zelf niet? Is dit zo moeilijk? Wat voor een mentaliteit is 
dit nu eigenlijk?

Onderzoek:
Wij ontvangen deze vraag op donderdag 3 oktober.
Al ‘s anderendaags, vrijdag 4 oktober in de namiddag, belt verzoeker ons terug met de mededeling dat hij heeft ge-
beld naar het diensthoofd van de dienst die de inname van de openbare weg behandelt. Zij zou hebben geantwoord 
dat hij naar de ombudsvrouw moet bellen. In elk geval is het daar volgens verzoeker gevaarlijk voor voetgangers. 
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Daar het trottoir geblokkeerd is, dienen de mensen op de openbare weg te gaan. Echter, er is geen afsluiting om ze 
te beschermen tegen het verkeer, onder andere de lijnbussen. Verzoeker vraagt zich af wie verantwoordelijk is als 
daar een ongeval gebeurt, doordat een voetganger wordt aangereden. In elk geval geven wij deze melding onmid-
dellijk door aan de Lokale Politie. Een paar dagen later stellen wij ter plaatse vast dat een hoog dubbel werfhek is ge-
plaatst zodat voetgangers het trottoir kunnen verlaten met beschutting voor het andere verkeer. Uit ons onderzoek 
blijkt dat het diensthoofd van de Dienst Administratie (dat de vergunningen behandelt) ontkent dat zij verzoeker 
persoonlijk aan de lijn had en zou hebben geantwoord dat hij naar de ombudsvrouw diende te bellen. Wij vernemen 
ook dat de vergunning - aangevraagd op 3 september - per 4 oktober aan de burgemeester wordt voorgelegd ter 
ondertekening. Over de bewering dat verzoeker zijn klacht op e-mail diende te zetten, ontvangen wij geen reactie.

Beoordeling: geen oordeel
De versies van verzoeker en dienst spreken elkaar tegen, wat betreft het doorschuifgedrag.

Vertrouwen
Verzoek: 201310-950
Geheimzinnige carport.

Ik ben op zoek naar het antwoord op de volgende vraag:
• Gegeven het feit dat elk bouwmisdrijf een wanbedrijf is volgens de strafwet.

• Een carport die te dicht bij de perceelgrens staat is dus een wanbedrijf.

• Art. 29 van het wetboek van strafvordering verplicht elke ambtenaar om dadelijk een melding te doen aan het 
Parket door middel van een pv. 

Waarom doet de Stad Gent dit niet? Men blijkt art. 29 bewust te negeren in het voordeel van de overtreder en een 
waarschuwing te sturen naar de overtreder. De enige die dergelijke beslissing mag nemen is de Procureur, net om 
te vermijden dat ambtenaren vriendendiensten leveren door geen pv op te stellen voor bekenden, familie of om 
iemand een dienst te bewijzen.

Onderzoek:
Om een onderzoek te kunnen starten hebben wij meer gegevens nodig: concrete klacht, adres? Ondanks aandrin-
gen krijgen wij van klager, van wie wij enkel een e-mailadres hebben, geen enkele reactie. Ons onderzoek is dan ook 
zonder voorwerp.

Beoordeling: geen oordeel

adequate communicatie
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201310-956
Ontoelaatbare frituur.

Wij hebben al bijna 2 jaar een staanplaats in Oostakker, als mobiele frituur. Nu hebben wij korte tijd geleden te 
horen gekregen dat wij onze activiteiten moeten stopzetten en onze frituur moeten verwijderen, ten laatste donder-
dag 17 oktober, na een bezoek van Bouwtoezicht! Nochtans hadden wij in april 2012 een vergunning ontvangen van 
de Dienst Foren voor de uitbating van onze mobiele frituur. Maar van de Bouwpolitie mag de frituur daar niet staan. 
We hadden onze frituur wat groter gemaakt en voor de stabiliteit op een betonnen plaat gezet. Er loopt momenteel 
een bouwaanvraag voor het stuk grond waar we op staan om onze nieuwe frituur op te zetten, alsook een aanvraag 
in beroep tegen Stad Gent via onze advocaat. Volgens ons is deze zaak een fout van Stad Gent om ons te vergun-
nen voor onze activiteit, en ons nu plots te dwingen onze activiteiten stop te zetten en ons dus zonder inkomen te 
stellen.
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Onderzoek:
De vergunning waar bezoeker het over heeft is een vergunning uitgereikt door de Dienst Markten en Foren, dus een 
vergunning voor de uitbating van een mobiele frituur, hier op privé terrein. Voor een frituur op openbaar domein 
geldt een andere procedure: die van openbare aanbesteding en enkel op voorhand vastgelegde locaties komen in 
aanmerking. Maar omdat verzoeker niet alleen zijn frituur uitgebreid heeft maar ook een betonnen vloerplaat heeft 
gegoten valt hij ook onder de regelgeving van stedenbouw, want het gaat hier om een constructie. Dus wat de Stad 
nu doet is niet de vergunning voor de mobiele frituur intrekken maar wel het bevel geven om het gebruik van een 
onrechtmatig opgerichte constructie te staken. Uit ons onderzoek bij Bouwtoezicht blijkt dat het probleem zich situ-
eert in het feit dat die betonnen sokkel in de voortuinstrook werd geplaatst, wat stedenbouwkundig niet kan: in een 
voortuinstrook worden geen constructies toegelaten. Dit wordt bevestigd door het voor die plaats goedgekeurd BPA 
‘Achtendries’. Regularisatie is hier niet mogelijk. Dit vernemen wij van de bevoegde schepen. De regels zijn streng en 
moeten voor iedereen toegepast worden. Men kan zich echter wel afvragen of verzoeker voldoende informatie heeft 
ontvangen wanneer hij geïnformeerd heeft of hij die betonnen vloerplaat mocht plaatsen. Maar van die vraag en 
het antwoord is er geen schriftelijk bewijs: er kunnen dus veel misverstanden geweest zijn. Daarenboven is het niet 
zeker of hij bij de Dienst Stedenbouw is geweest dan wel bij het Loket Stedenbouw, al lijkt het Loket Stedenbouw de 
meest logische demarche. Wanneer dergelijke vragen gesteld worden, is het aangewezen om over de feitelijke situ-
atie door te vragen: de ligging is belangrijk en de precieze plaats op een perceel is doorslaggevend. Controle van de 
verkavelingsvergunning of plan van aanleg zijn aangewezen. Door gerichte vragen te stellen kan men misverstanden 
uitsluiten. Had de loketbediende geweten dat de vloerplaat in een voortuinstrook zou terechtkomen dan had hij of 
zij niet gezegd dat er geen vergunning nodig was. De diensten hebben geen fouten gemaakt, maar de communicatie 
had adequater kunnen zijn.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De regels zijn consequent toegepast zowel door de Dienst Administratie-Bouwtoezicht als door de Dienst Markten 
en Foren. Maar verzoeker had recht op duidelijker informatie vanwege de dienst aan wie hij gevraagd heeft of hij die 
vloerplaat mocht gieten. Alleen is het niet zeker over welke dienst het hier gaat: het Loket Stedenbouw of de Dienst 
Stedenbouw, naar alle waarschijnlijkheid het Loket Stedenbouw.

Aanbeveling:
Wanneer een burger aan het loket informatie komt vragen, vergewis u ervan dat hij u de volledige situatie heeft 
voorgelegd vooraleer u hem een grondig antwoord geeft: alleen op die manier speelt uw antwoord in op zijn con-
crete situatie. Op die manier zal uw antwoord correct en exhaustief zijn.

actieve informatieverstrekking
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201310-958
Verkeerde schrijnwerker.

De Dienst Bouw- en Woontoezicht, hierin gesteund door de bevoegde schepen, weigert mij de uitbetaling van een 
premie (ter waarde van 1750 euro) voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan mijn woning (het plaatsen van 
een nieuwe voordeur) in het kader van Ledeberg Leeft. Als reden voor deze weigering wordt opgegeven dat het 
gebruikte hout niet FSC-gelabeld is, wat vereist is volgens het reglement van Ledeberg Leeft. Nochtans heeft mijn 
schrijnwerker wel degelijk hout gebruikt dat afkomstig is van een leverancier met FSC-label (hiervan heeft hij bewijs 
voorgelegd). Alleen blijkt mijn schrijnwerker zelf geen CoC-nummer te hebben, wat blijkbaar noodzakelijk is om 
FSC-gelabeld hout te kunnen gebruiken. Het probleem is dat deze bijkomende voorwaarde niet expliciet vermeld 
staat in het reglement van Ledeberg Leeft, en dat ik – als leek in die technische materie – mij hiervan niet bewust 
was. Ik kreeg hierover op voorhand onvoldoende informatie van de Dienst Bouw- en Woontoezicht. Zo blijkt uit de 
mails die ik van hen ontving dat deze dienst over een lijst van aannemers mét CoC-nummer beschikt, maar deze lijst 
heb ik nooit kunnen consulteren. Het lijkt mij dus onrechtvaardig dat ik een premie van 1750 euro misloop, omdat 
ik niet heb voldaan aan een voorwaarde die niet expliciet in het reglement is opgenomen. Je moet al specialist ter 
zake zijn om de finesses van de FSC-regelgeving te kennen. Dat kan Stad Gent toch niet verwachten van de modale 
huiseigenaar?

Onderzoek:
Het klopt dat het premiereglement van Ledeberg Leeft enkel zegt dat men FSC-hout moet gebruiken. Maar wie op 
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bijvoorbeeld het internet zoekt wat FSC-hout is, stuit op de bepaling dat de FSC-certificering de voorwaarde inhoudt 
dat alle schakels van het proces wel degelijk een CoC-nummer (chain of custody) hebben, want dit is de enige garan-
tie dat het gebruikte hout ook wel degelijk volgens de FSC-reglementering geproduceerd, verhandeld en bewerkt is. 
Anders gaat het niet meer om FSC-hout. Het feit dat de aannemer van verzoeker dergelijk nummer niet kon voorleg-
gen, onderbreekt de keten. Dit is een feit en zodoende kan verzoeker niet meer zeggen dat er wel degelijk FSC-hout 
geplaatst is. Op die manier misloopt hij de premie. De Dienst Administratie - Bouw- en Woontoezicht kon dus niet 
anders dan de premie weigeren. Het reglement werd dus correct toegepast, met respect voor het gelijkheidsbegin-
sel. Een tweede punt is de vraag of er voldoende en duidelijk gecommuniceerd werd over deze voorwaarden. Hier 
spreken wij ons niet over uit. Volgens de dienst is alle informatie voorhanden in het Woonzorgloket en wordt er 
advies gegeven door controleurs en trajectbegeleiders. Maar er moet dus wel een vraag komen. Volgens de dienst is 
hierover ook al veel informatie verspreid via lokale publicaties. Toch stellen wij ons de vraag of er actiever zou kun-
nen geïnformeerd worden, want het gaat hier toch om complexe en veelal technische specificaties.

Beoordeling: ongegrond
De regelgeving is correct toegepast. Of er meer actief kan geïnformeerd worden, laten wij in het midden.

Aanbeveling:
Bekijk of het niet aangewezen is om bij een complexe regelgeving nog duidelijker te communiceren en bijvoor-
beeld de technische voorwaarden nog beter uit te leggen, aan het loket en/of in het reglement zelf.

overeenstemming met regelgeving
adequate communicatie 
Verzoek: 201310-991
Belastingen en vergunningen.

Eind mei 2013 kregen wij een invordering voor ons pand in Gent vanwege de inventarisatie als ‘onbewoonbaar 
pand’.
Wij gingen er vanuit dat deze vordering een vergissing was en dus onterecht was, daar het pand nog geen jaar 
onbewoonbaar is verklaard. Het pand is door de brandweer voor de eerste maal bezocht op 11 december 2012 
waarna een voorstel tot onbewoonbaarheid werd geformuleerd. Daar het tijdens de winterperiode onmogelijk was 
om aan al de opmerkingen te voldoen (voornamelijk de externe brandladder) werd op 6 februari 2013 een burge-
meestersbesluit genomen en het huis als onbewoonbaar verklaard. Dit is minder dan een jaar geleden wat betekent 
dat deze vordering nog niet van toepassing is (?). Deze zomer kregen we tijdens het academisch verlof een rappel. 
Ik heb de diensten telefonisch bereikt en die meldden dat een bezwaar indienen per e-mail niet mag. Dit dient per 
post, aan het gewone loket of via het e-loket te gebeuren. Ik heb dit dan via het e-loket (na het verkrijgen van de 
token) ingediend. Nadien kwam ik echter te weten dat deze belasting enkel voor de studio op het gelijkvloers was 
bedoeld (bus A). Deze studio was naar aanleiding van een inspectie voor een huursubsidie in december 2011 - via 
een punten systeem - ongeschikt verklaard. Deze opmerkingen zijn allemaal in de loop van 2012 in orde gebracht. En 
we hebben in november 2012 een nieuwe inspectie van de woongelegenheid op bus A gevraagd. Er was echter een 
ander bezoek van het gehele pand en de studentenkamers gepland door de brandweer en studentendienst (?). Na 
wat overleg tussen de diensten werd mijn aanvraag voor herinspectie in de praktijk dus vervangen door een grote-
re eerste inspectie van het ganse huis, zoals vermeld in de eerste paragraaf. In plaats van de woongelegenheid te 
herinspecteren gelegen in bus A, is op 12 december het ganse huis en alle entiteiten (voor de eerste maal in 20 jaar) 
geïnspecteerd. Dit leidde dan tot de onbewoonbaarheidsverklaring op basis van brandveiligheid van het ganse pand. 
Wij hebben deze zomer alles in orde gebracht en ondanks dat we veel zelf gedaan hebben, toch een bedrag van rond 
de 15.000 euro uitgegeven om het pand in orde te brengen (brandinstallatie, branddeuren, brandladder, recente 
vuren (met alle mogelijke beveiliging) vervangen door nieuwe vuren type C, attesten Vincotte, etcetera).
Ik hoop bij deze dat deze vergissing wordt gecorrigeerd en belasting op onbewoonbaarheid wordt ingetrokken. Dit 
zou dan voor ons een hele opluchting zijn. Sinds ons pand in orde is hebben wij in september per e-mail een inspec-
tie/conformiteitsattest aangevraagd (dit kon gelukkig per e-mail). Enkele weken later kreeg ik plots een telefoontje 
van één van de stadsdiensten met de melding dat ik een bouwaanvraag moest indienen (?). Reden: daar ik de zolder-
kamer heb gesupprimeerd als studentenkamer en nu laat functioneren als berging, is ons huis nu in plaats van één 
studio plus vijf kamers nu één studio plus vier kamers… Ik verstond er niks van, we hebben geen baksteen verlegd… 
De persoon ging mij een bouwaanvraag e-mailen, die ik spijtig genoeg nog niet heb ontvangen. Ik heb zelf naar het 
nummer teruggebeld maar kom dan terecht bij het onthaal die mij niet kan verder helpen. We zijn nu eind oktober 
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en er is nog geen inspectiedatum afgesproken en we krijgen schrik dat het straks december is en het huis op dit mo-
ment effectief een jaar onbewoonbaar zal zijn. Graag ook bemiddeling in deze. Indien u zo vriendelijk zou willen zijn 
deze informatie door te geven, te delen met de bevoegde instanties, personen en te faciliteren.

Onderzoek:
Aanvankelijk, december 2011, werd enkel de kelder gecontroleerd omdat verzoeker een controle gevraagd had in 
het kader van een huursubsidie. Bij zo een vraag wordt enkel de woning van de aanvrager bekeken. De kelderwoning 
werd toen ongeschikt verklaard. Verzoeker heeft dan werken uitgevoerd, maar bij de nacontrole werd op advies van 
de Brandweer het volledige pand onbewoonbaar verklaard (februari 2013) omdat het onveilig was. Ten slotte werd 
er ook een controle gedaan in het kader van studentenscreening, waarbij alle kamers bekeken werden (onderzoek 
naar de woonkwaliteit). Op advies van Wonen Vlaanderen werden nog eens alle kamers ongeschikt verklaard (juni 
2013). eze drie procedures staan los van elkaar. De belasting die nu aangerekend wordt slaat enkel op de kelderver-
dieping en die is correct berekend. Die belasting is dus wel degelijk verschuldigd. Verzoeker heeft dan grote werken 
laten uitvoeren en hij heeft ook de zolder die oorspronkelijk als kamer werd gebruikt, veranderd in een opslagruim-
te. Daar waren geen werken voor nodig, maar het wijzigen van het aantal woonentiteiten binnen een gebouw is ste-
denbouwkundig steeds vergunningsplichtig, ook wanneer dit zonder constructieve ingrepen gebeurt. Daarom werd 
verzoeker op 18 oktober 2013 ook schriftelijk aangemaand om hiervoor een stedenbouwkundige vergunning aan te 
vragen. Op 5 november 2013 diende verzoeker dan effectief een aanvraag in. De uiterste beslissingsdatum voor deze 
aanvraag is 2 februari 2014.
De onbewoonbaarheid, die hier los van staat, kan worden opgeheven als uit nacontrole van de Brandweer blijkt dat 
de gebreken die aanleiding gaven tot de onbewoonbaarverklaring werden opgeheven. Hiervoor moet verzoeker con-
tact opnemen met de Brandweer. Voor het opheffen van de ongeschiktverklaring van de studio en de kamers (twee 
verschillende besluiten) heeft verzoeker echter een conformiteitsattest nodig. Sinds de aanpassing van de Vlaamse 
Wooncode op 11 augustus 2013 kan geen conformiteitsattest meer worden verleend als tussen de ongeschikt-/on-
bewoonbaarverklaring en de aanvraag van het conformiteitsattest, het aantal woonentiteiten werd gewijzigd zonder 
vergunning. Er kan dus geen conformiteitsattest worden verleend tot wanneer de wijziging van het aantal entiteiten 
definitief werd vergund. Pas na het bekomen van deze vergunning, kan een nieuwe aanvraag voor een conformiteit-
sattest worden ingediend en kan een nacontrole worden uitgevoerd in het kader van de opheffing van de onge-
schiktverklaringen. De regels werden dus correct gevolgd, maar door de verschillende controles (met verschillende 
gevolgen) ontstond er een misverstand over de belasting. Daarbovenop veranderde verzoeker het aantal woonenti-
teiten zonder vergunning, waardoor alles nog moeilijker wordt. Volgens ons gebeurde de communicatie hierover wel 
correct, maar verzoeker heeft het duidelijk moeilijk om alles nog op een rijtje te zetten. Wij proberen hem daarbij te 
helpen.

Beoordeling: ongegrond

adequate communicatie
actieve informatieverstrekking
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201310-1015
Ongekende toets.

Wij werken in Kenia, maar hebben in Gent gestudeerd. Wij willen ook graag een huis in Gent hebben om hier af en 
toe te verblijven en hier uiteindelijk ook te komen wonen. We hebben ons oog laten vallen op een mooi, groot he-
renhuis. Omdat we er niet altijd verblijven, willen we het huis ook niet laten leegstaan. Daarom willen we het omvor-
men tot een gelijkvloers voor ons, en twee kleinere appartementen. Vooraleer het compromis te tekenen gingen wij 
informeren bij Stedenbouw. In augustus werd ik  te woord gestaan door een dame: vriendelijk, hulpvaardig, kortom: 
de perfecte ambtenaar. Ik vroeg herhaaldelijk met welke regels ik rekening moest houden. Op 1 oktober nam ik nog 
eens telefonisch contact op met haar en ik kreeg ook nog verdere uitleg over aanvraagformulieren en een  aansti-
plijst die ikzelf via internet kon opvragen. Op 21 oktober was er nog een persoonlijk contact. Ik kreeg te horen dat 
ik me op 24 oktober moest melden bij een collega van de Dienst Stedenbouw. Die man keek alle documenten na en 
vroeg ook naar de woningtypetoets. Ik hoorde het in Keulen donderen, want daar had ik in alle vroegere contacten 
nog nooit van gehoord. Anders had ik dat zeker gedaan. Nu blijkt dat aan de hand van die toets mijn woning enkel 
als eengezinswoning in aanmerking komt! Voorts is na mijn opmerking de ambtenaar van Stedenbouw zich gaan 
bevragen bij zijn collega en teruggekomen met de vermelding dat het vermoedelijk wel zou meegedeeld zijn en dat 
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het om een proefperiode gaat…
Nu, ik kan heel duidelijk zeggen:
• Het is nooit meegedeeld, we hebben geen e-mailverkeer, maar wel een getuige die mee was op 21 oktober.

• Ik had ook geen architect nodig, die hierop had kunnen wijzen, omdat er geen echt structurele wijzingen moesten 
gebeuren.

• Wat is hier de rechtszekerheid: is die toets verplicht? Is die goedgekeurd door de gemeenteraad? Zo ja, waarom 
is het dan niet meegedeeld? Je gaat immers niet zoeken naar iets dat je niet kent en is een overheid niet verplicht 
om correct te informeren?

• Mijn project voldoet aan de stedenbouwregelgeving. Primeert dit niet?

• Had ik dit geweten dan had ik dat huis niet gekocht. Dergelijke grote huizen met tuin zijn ook handig voor kleinere 
gezinnen, maar dan om het te delen met elkaar. Dergelijke grote huizen zijn niet meer echt van deze tijd… tenzij je 
10 kinderen hebt.

Ik denk dat men pas in augustus die woningtypetoets heeft ingevoerd. Wat is hier nu de waarde van? Is men ver-
plicht om die uit te voeren? Wat telt hier eigenlijk? Heeft die de waarde van regels van stedenbouw?

Onderzoek:
Eerst en vooral onderzoeken wij de wettelijkheid van die woningtypetoets en ook of die voldoende is bekendge-
maakt. Volgens de Dienst Stedenbouw is de woningtypetoets een beoordelingskader, en geen wetgeving op zich. De 
beoordeling van de aanvragen stedenbouwkundige beoordeling worden getoetst aan de Codex Ruimtelijke Ordening 
en aan het Algemeen bouwreglement van de Stad Gent. Daarenboven worden ze ook getoetst aan de bepalingen 
van de ruimtelijke plannen en eventuele verkavelingsvoorschriften. Voorgaande zijn dus het wettelijk kader. De wo-
ningtypetoets werd ingevoerd in juni 2013, werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en 
zal één jaar proef draaien, waarna een evaluatie zal gebeuren met eventuele aanpassingen. Bedoeling is volgens de 
dienst dat alle aanvragen, niet alleen volgens de wetgeving worden beoordeeld, maar ook volgens de opportuniteit: 
welk soort woning waar? Die toets is daarenboven een waarborg dat alle aanvragen op dezelfde manier beoordeeld 
zullen worden.
Deze nieuwe eenduidige beoordeling werd volgens de Dienst Stedenbouw ruim bekendgemaakt via de pers, via 
de professionele sector zoals architecten, Confederatie Bouw, andere overheden zoals de Provincie en het Gewest. 
Ook de woonwinkels werden uitvoerig gebrieft. Daarenboven is voor het grote publiek een brochure verspreid en is 
uitvoerig uitleg verschaft via de website van de Stad. De informatie was dus voorhanden.
De klacht van verzoeker over het feit dat de bediende van het Loket Stedenbouw hem niets over de woningtypetoets 
heeft gezegd is voor ons moeilijk uit te klaren. Volgens de verantwoordelijke zijn de medewerkers van het Loket Ste-
denbouw op de hoogte gebracht en geven zij altijd alle eerstelijns informatie die beschikbaar is. Heeft de bediende 
de informatie over de woningtypetoets vergeten mee te delen of heeft verzoeker die gemist? Dit valt achteraf niet 
uit te maken. Maar deze klacht vormt de aanleiding om alle medewerkers nog eens uitvoerig te briefen over hetgeen 
aan het loket moet worden meegedeeld. Maar, los van de woningtypetoets, is er een groter probleem: volgens de 
bepalingen van het Algemeen Bouwreglement is de woning van verzoeker een te beschermen eengezinswoning. Dit 
betekent dat de woning niet mag worden opgedeeld in verschillende woningen omdat de horizontale vloeropper-
vlakte volgens de Dienst Stedenbouw de 250 m² niet overschrijdt. Verzoeker betwist de berekening, maar ook hierin 
kunnen wij geen rechter spelen, want wij beschikken niet over de gedetailleerde plannen van de woning, enkel over 
tekeningen die niet noodzakelijk correct zijn. Want bij de berekening telt men bijvoorbeeld voor de zolder enkel de 
oppervlakte waar de zoldering een hoogte van 2, 20 meter bereikt en voor de vloeroppervlakte neemt men ook de 
binnenafmetingen. Het Loket Stedenbouw is hierin ook zeer formeel: deze bepaling, die al jaren van toepassing is, 
wordt automatisch aan het loket meegegeven. We besluiten dat, met de gegevens en de informatie waarover wij be-
schikken, enerzijds de Dienst Stedenbouw de regelgeving correct heeft toegepast en anderzijds de woningtypetoets 
op alle aanvragen consequent toepast. Wat de Dienst Administratie - Loket Stedenbouw betreft: wij kunnen ons niet 
uitspreken of de informatie, die mondeling aan het loket is gegeven, wel correct en volledig was.

Beoordeling: geen oordeel
De klacht over de Dienst Stedenbouw is duidelijk ongegrond. Over de informatieverstrekking aan het Loket Steden-
bouw: daar kunnen wij ons niet over uitspreken, want alles is mondeling meegedeeld.
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adequate communicatie
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201311-1048
Onduidelijke ongeschiktheid.

Op 22 april 2013 is de woning die ik verhuur in de Cederstraat onbewoonbaar en ongeschikt verklaard. Er zijn een 
aantal mankementen vastgesteld wat de elektriciteit betreft en ook inzake verluchting. Er was ook waterinsijpeling 
vastgesteld. Mijn huurders hadden mij nooit op de hoogte gebracht dat er problemen waren. Ik moet voor 22 april 
2014 alle mankementen opheffen om een conformiteitsattest te verkrijgen en zo van de lijst geschrapt te worden. 
Bijna alle werken zijn nu uitgevoerd. Ik heb contact genomen met een keuringsorganisme om de elektriciteit te 
komen bekijken, maar die zeggen dat ze voor zo een prul niet komen. Is dat keuringsattest noodzakelijk? Op het 
formulier staat ‘indien beschikbaar’. Zijn facturen van de elektricien en de dakwerker voldoende om aan te tonen 
dat de werken zijn uitgevoerd zoals gevraagd? Voor de waterinsijpeling: die is door de dakwerker weggewerkt, het 
probleem is opgelost. Kan men mij nu verplichten om opnieuw alles te behangen of schilderen? Is dat niet voor de 
huurder? Het is mij niet duidelijk hoe ik dit conformiteitsattest kan bekomen?

Onderzoek:
Zowel het verslag van Wonen-Vlaanderen als het burgemeestersbesluit van ongeschiktheid lijkt ons duidelijk. In de 
verschillende brieven die verzoekster in dit verband van Bouw- en Woontoezicht heeft ontvangen wordt duidelijk ge-
zegd wat verzoekster moet doen opdat haar woning van de lijst zou worden geschrapt. Enkel de rubriek ‘verplicht bij 
te voegen documenten’ waarin een keuringsattest van de elektriciteit wordt gevraagd ‘indien beschikbaar’ kan voor 
verwarring zorgen. Bij Bouw- en Woontoezicht zegt men ons dat indien er geen keuringsattest aanwezig is, men met 
andere middelen, zoals facturen, kan aantonen dat de gevraagde werken werden uitgevoerd. In ieder geval wordt 
er slechts een conformiteitsattest gegeven nadat er een nieuwe technische controle is uitgevoerd en het resultaat 
onder de 15 strafpunten blijft. Dit staat op het formulier van het technisch verslag van de ongeschikt- en onbewoon-
baarverklaring. Bijkomende uitleg van Bouw- en Woontoezicht, na onze tussenkomst, heeft alles duidelijk gemaakt. 
De dienst was volgens de Vlaamse Wooncode niet verplicht om de eigenaar van de klacht van zijn huurders op de 
hoogte te brengen: zij zijn conform de Wooncode opgetreden nadat er een controle was gevraagd. Na de controle 
hebben zij de eigenaar, in casu verzoekster, van hun bevindingen op de hoogte gebracht. De ongeschikt- en onbe-
woonverklaring zijn conform de geldende regelgeving en procedure verlopen, ook al zeggen we er meteen bij dat 
die ingewikkeld zijn voor een burger. Behangen en schilderen heeft geen enkel verband met de geschiktheid van de 
woning en is een zaak tussen huurder en verhuurder.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond voor de toepassing van de regelgeving en de correcte procedure, maar gegrond voor de duidelijke com-
municatie want het blijft voor een burger erg ingewikkeld. 

Aanbeveling:
De formulering van ‘rubriek 6’ kan tot verwarring leiden. Het zou duidelijker zijn indien men in de rubriek ‘ver-
plichte documenten’ geen attesten zou vermelden die niet echt nodig zijn.

Opvolging Aanbeveling:
De Dienst Administratie - Bouw- en Woontoezicht laat ons, naar aanleiding van onze aanbeveling, weten dat zij 
ondertussen een nieuw aanvraagformulier gebruiken dat duidelijk vermeldt welke bijlagen verplicht zijn.



76

actieve informatieverstrekking
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201311-1138
Onterecht uitbetaald.

Met dit schrijven wens ik in beroep te gaan tegen het aangetekend schrijven, waarvan kopie in bijlage, van de 
Afdeling Bouw- en Woontoezicht betreffende de premie “Ledeberg Leeft” die ik op 19 november 2013 in ontvangst 
nam. Deze brief ontving ik naar aanleiding van een tweede aanvraag tot uitbetaling en stelt dat ik op 7 maart 2013 
reeds te veel zou hebben ontvangen op basis van de geldende premievoorwaarden. Met dreiging tot doorverwijzing 
naar de Juridische Dienst word ik aangemaand om 534,55 euro terug te storten en dit binnen de twee weken na 
ontvangst van de brief. Een verloren alinea op pagina 6 artikel 6.1 in het reglement voor toelage van juni 2011 infor-
meert inderdaad dat de premie “Ledeberg Leeft” niet cumuleerbaar is met de Stedelijke verbeteringspremie. Deze 
voorwaarde staat in het reglement, dat contesteer ik niet, echter zonder veel uitleg omtrent de toepassing ervan.
Ten eerste is mij dat eerlijk gezegd ontgaan bij mijn aanvraag van de premie “Ledeberg Leeft”. Op dat moment was ik 
namelijk gefocust op de voorwaarden betreffende mijn persoon, mijn woning en of de geplande werken in aanmer-
king kwamen voor de premie. Ten tweede werd mij tijdens de aanvraag  op geen enkel moment gevraagd of ik in 
het verleden een Stedelijke verbeteringspremie had ontvangen. Als aanvrager heb ik mij aan de gevraagde proce-
dures gehouden. Alle gevraagde documenten werden door mij op tijd ingediend. Mijn dossier werd op 18 oktober 
2013 dan ook als correct en volledig beschouwd. Mijn eerste aanvraag tot uitbetaling van 5 december 2012 werd 
onderzocht en op 7 maart 2013 goedgekeurd door het schepencollege. Ook kreeg ik op 21 maart 2013 een uitbeta-
lingsoverzicht. Het document stelt klaar en duidelijk dat ik recht heb op 10.000 euro. Bovendien is dit document aan 
mij persoonlijk gericht. Als aanvrager besluit ik hieruit dat dit mijn persoonlijke situatie betreft. Hier wordt opnieuw 
geen melding gemaakt dat het bedrag van de reeds toegekende stedelijke verbeteringspremie dient te worden 
afgetrokken. Als aanvrager mag ik er toch vanuit gaan dat de stadsdiensten de voorwaarden ten gronde kennen en 
correct toepassen en dat zij mijn dossier grondig en volledig hebben onderzocht. Ik vind het dan ook niet correct dat 
men nu op de feiten terugkeert door te stellen dat ik te veel heb ontvangen en dit bedrag moet terugstorten en wel 
binnen de 14 dagen. Het verkregen bedrag was wat mij betrof grondig onderzocht én definitief goedgekeurd. De ver-
kregen premie heb ik dan ook volledig geïnvesteerd in de verbouwing. Volgens het reglement “wordt het maximale 
toelagebedrag verminderd met het bedrag van de alle reeds uitbetaalde premies van de Dienst Wonen, destijds 
Dienst Huisvesting, aangevraagd sinds 2005”. Bijgevolg was het maximale toelagebedrag voor mijn dossier inderdaad 
8507 euro. Dit was dus ook al zo ten tijde van mijn eerste aanvraag tot uitbetaling. De Dienst Wonen had daar mijn 
inziens toen al rekening mee moeten houden. Uit de officiële goedkeuring van 21 maart 2013 en uit het uitbetalings-
overzicht word ik met andere woorden verkeerdelijk voorgehouden dat ik persoonlijk recht heb op 10000 euro. Het 
reglement stelt in hetzelfde artikel 6.1 bovendien dat “De eigenaar die zich inschrijft voor de toelage en de stedelijke 
verbeteringspremie reeds ontvangen heeft, kan de uitbetaling van de cluster van dit bepaald onderdeel niet meer 
aanvragen.” Mijn tweede aanvraag tot uitbetaling van 25 september 2013 betreft sanitair, verwarming en werken 
ter ondersteuning. Betekent dit dan dat ik toch recht had gehad op 9041,55 euro op voorwaarde dat ik geen aan-
vraag deed voor de uitbetaling van de cluster verwarming? Was er dan geen controle geweest op de reeds gedane 
uitbetalingen? Het reglement is op dat laatste punt mijn inziens niet duidelijk. Ook lijkt het nu alsof iedereen recht 
heeft op 10000 euro behalve voor zij die een dubbele aanvraag indienen, wat neigt naar willekeur. In dat geval zou ik 
inderdaad nog steeds recht hebben op het indienen van de clusters sanitair en werken ter ondersteuning. Voor die 
clusters heb ik namelijk in het verleden nog geen toelage ontvangen. Mijn maximale toelage zou in dat geval 10000 
- 593 (ontvangen toelage cluster verwarming) = 9407 euro zijn. Ik mag er toch vanuit gaan dat elke burger gelijk is 
voor de wet? Met andere woorden, correct was geweest als men van in het begin klaar en duidelijk had gezegd dat 
mijn persoonlijk maximum 8507 euro was. Nogmaals, de voorwaarde betreffende de stedelijke verbeteringspre-
mie was voor de procedure van de aanvraag van de premie “Ledeberg Leeft” niet belangrijk. Bovendien maakt het 
schrijven van 21/3/2013 hier helemaal geen punt van. Omwille van het feit dat ik mijn aanvraag correct heb inge-
diend, dat aan mij een goedgekeurde premie van 9041,55 euro werd toegekend, dat ik volgens het uitbetalingsover-
zicht recht zou hebben op 10.000 euro, om deze redenen ga ik niet akkoord met de gevraagde terugbetaling. Mijn 
aanvragen tot uitbetaling werden ter goeder trouw ingediend. Ik kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een 
foute uitbetaling door de dienst Wonen. U begrijpt dat ik het heel onrechtvaardig vind dat mij als enige antwoord op 
het aangetekend schrijven een terugbetaling binnen de 14 dagen wordt aangeboden zonder weerwoord of dat mijn 
dossier naar de Juridische Dienst wordt doorgestuurd.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat het reglement van het project ‘Ledeberg Leeft’ heel duidelijk is: artikel 6 zegt, zoals 
verzoekster ook vermeldt, dat als men eerder al een verbeteringspremie gekregen heeft voor elektriciteitswerken, 
verwarmingswerken en vochtweringswerken, men die niet meer kan genieten in het kader van ‘Ledeberg Leeft’. Dit 
is het reglement waaraan iedereen zich moet houden. Verzoekster heeft er niet op gelet, geeft ze toe. Volgens het 
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reglement kan ze dus geen tweemaal een premie krijgen voor dezelfde werken. Het is dan ook logisch dat de Dienst 
Administratie - Bouw- en Woontoezicht de eerder betaalde premie in mindering brengt van de goedgekeurde toela-
ge in het kader van ‘Ledeberg Leeft’. Een andere mogelijkheid is juridisch niet correct. De dienst heeft het reglement 
correct toegepast. Maar wij betreuren dat men pas tot de vaststelling gekomen is dat eerder al een verbeteringspre-
mie werd uitbetaald op het moment dat de goedgekeurde toelage voor ‘Ledeberg Leeft’ ook al is uitbetaald en dat 
vinden wij niet behoorlijk. Behoorlijk zou zijn dat men die vaststelling doet nog voor het onderzoek voor de toeken-
ning van de toelage is afgerond zodat men de pijnlijke procedure van terugvordering kan vermijden. Daarenboven is 
het aangewezen dat de bediende die het aanvraagdossier in ontvangst neemt, de aanvrager op bepaalde dwingende 
voorwaarden, met zware financiële gevolgen, zou wijzen. In dit opzicht beoordelen wij dat de klacht van verzoekster 
over onvoldoende actieve informatieverstrekking als gegrond.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond wat de toepassing van het reglement betreft, maar gegrond voor de actieve informatieverstrekking voor-
aleer de toelage werd goedgekeurd.

Aanbeveling:
Informeer bij het indienen van een aanvraagdossier toelage ‘Ledeberg Leeft’ of er niet eerder verbeteringspremies 
werden uitbetaald en voer in ieder geval het onderzoek vooraleer de gevraagde toelage wordt goedgekeurd en 
uitbetaald. Dit vermijdt een latere terugvordering.

11.2. Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke 
Planning
coulance
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201304-329
Beperkte mogelijkheden.

Ons bedrijf is gevestigd Dendermondsesteenweg. We wilden het volledige pand, beide huizen en de achterliggende 
bedrijfsruimten verkopen. En dit proberen we nu al vijf jaar.  
We zitten in het slop omwille van de weinig soepele houding van Stedenbouw. Het pand is gedeeltelijk beschermd, 
maar goed, daar kunnen we nog mee leven dat die gevel moet bewaard worden maar voor kopers en zeker particu-
lieren geeft dit toch een grote extra kost. 
In één van beide panden heeft het gebrand. Mijn bedrijf is er ook gevestigd. We hadden gehoopt om voor dit pand 
in die buurt toch een nieuwe woonfunctie te kunnen geven met respect voor de oude gevel. Maar er wordt afge-
haakt door alle kopers en er zijn er ten minste 50 geweest. Is hier echt geen overleg meer mogelijk om dit pand toch 
niet in de toekomst te laten leegstaan als mijn bedrijf er zou wegtrekken. Kan er echt niet gedacht worden aan een 
nieuwe woonfunctie? De oppervlakte van de twee huizen met bedrijf bedraagt iets minder dan 2000 vierkante me-
ter met uitweg in de Jan Bethunestraat. Wij zouden het liefst verkopen aan een bouwpromotor. Maar die zitten ook 
vast, want wij horen enkel maar: we worden geblokkeerd langs alle kanten. Ik ben het er niet mee eens dat op zo 
een groot domein er echt geen moderne woonfunctie zou mogelijk zijn. Ook zonder dat de buren hier echt worden 
gestoord.

Onderzoek:
Wanneer wij aan de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning vragen waarom zij zo streng zijn en ‘woonfunctie’ 
niet in het binnengebied toelaten, antwoordt de dienst ons dat het perceel in een veel te klein woonblok ligt zodat 
er ruimtelijk gezien geen ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor woningen of kantoren. Er bestaat volgens hen geen 
mogelijkheid om daar een woonfunctie te ontwikkelen. Men zal dus de woonfunctie van beide woningen moeten 
loskoppelen van de mogelijkheden van de bedrijfsgebouwen: het kan volgens hen niet anders. De dienst is al sedert 
2008 bezig met dit dossier en zoekt samen met de eigenaar naar een oplossing. Er is hier altijd ondubbelzinnig over 
gecommuniceerd, zegt de dienst. Er is een tijd geleden (2008 en 2010) gedacht aan een aankoop door het Mobili-
teitsbedrijf in functie van de inrichting van het perceel tot buurtparking, maar het bedrijf bleek niet geïnteresseerd. 
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De dienst plant een bijeenkomst met een aantal beleidsmensen en hieruit komt toch een positieve noot: men zal 
eerst het Mobiliteitsbedrijf trachten te overhalen om het perceel aan te kopen en in te richten als buurtparking. 
Maar dat zal voor een groot deel afhankelijk zijn van de beschikbare budgetten. Lukt dit niet dan, zegt de Dienst 
Stedenbouw, zal men proberen samen met de Dienst Economie een economische invulling te geven aan het binnen-
gebied. Verzoeker wordt van ons onderzoek op de hoogte gebracht.

Opvolging:
Drie maanden later vernemen wij dat de twee woningen geplaatst werden op de inventaris van leegstaande panden, 
zonder dat er via de Dienst Stedenbouw een oplossing uit de bus kwam. Toch laten zij, zo zeggen ze ons, het dossier 
niet los. Maar ondertussen zal verzoeker wel belasting op leegstand moeten betalen. Het is dus voor hem heel drin-
gend om zijn eigendommen te verkopen, want nu zit hij compleet in een impasse.

Beoordeling: geen oordeel
De Dienst Stedenbouw kan duidelijk motiveren waarom ze in dit geval niet toegeeflijk kunnen zijn. Wij vinden ook 
geen elementen die aangeven dat de dienst aan verzoeker niet duidelijk alle informatie zou hebben gegeven. Ook al 
omdat verzoeker ons na ons onderzoek geen feedback geeft.

Aanbeveling:
Zoek actief naar aanvaardbare oplossing die inspeelt op de behoeften van de buurt.

overeenstemming met regelgeving
afdoende motivering
Verzoek: 201310-951
Fietsstalletje.

Ik schrijf u na een heel kluwen van overheidsambtenaren en de schepen bevoegd voor stedenbouw en ruimtelijke 
ordening. Op het einde van de zomer vroeg ik bij de gemeentediensten om een fietsstalletje te mogen bouwen aan-
palend aan mijn huis zodat mijn fiets in de winter niet zal roesten. Ik moet zeggen dat dit al langer een groot succes 
is in de Voetbalstraat in Gentbrugge, waar ik woon. Er van uitgaand dat dit een eenvoudige aanvraag zou zijn stoot 
ik op een aanhoudende njet. Vage antwoorden van de ambtenaren en van de schepen. Daarom klop ik ten einde 
raad aan bij u. Ik weet niet goed wat ik moet doen om ook een eenvoudig fietsstalletje te mogen bouwen, net zoals 
mijn buren. Ik heb zo duidelijk mogelijk proberen zijn maar niemand lijkt de moeite te doen om mijn zaak ernstig te 
nemen.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning blijkt dat de dienst de zaak wel ernstig heeft 
genomen en een onderzoek heeft ingesteld naar de stedenbouwkundige mogelijkheden voor de fietsenstalling. 
Wanneer wij aan de dienst meedelen dat wij hebben vastgesteld dat veel voortuintjes in die straat verhard waren 
en als parkeerplaats dienden, en dat er verschillende van die fietsenstallingen ingericht waren, antwoordt de dienst 
dat ook zij dat hadden vastgesteld en dat de aanvraag opnieuw kon bekeken worden, onder bepaalde voorwaarden. 
Zij hadden dat trouwens ook aan verzoekster gezegd, nog voor zij bij de ombudsvrouw een klacht had neergelegd, 
maar kregen geen verdere reactie. Volgens de regelgeving is het zo dat men in voortuintjes geen constructies mag 
plaatsen zonder vergunning en dat men die maar onder bepaalde voorwaarden kan krijgen, als die stedenbouw-
kundig verantwoord zijn. In feite zijn al die verhardingen en fietsenstallingen in die straat bouwovertredingen, maar 
omdat de dienst de meerwaarde van de fietsenstallingen erkent en ook omdat elders in de straat al jaren van die 
fietsenstallingen staan, is de dienst bereid om het voorstel van verzoekster te onderzoeken, op voorwaarde dat een 
deel van de wederrechtelijk uitgevoerde verharding wordt weggebroken en in de plaats groen komt. Dit lijkt ons een 
evenwichtige oplossing.

Beoordeling: ongegrond
De oorspronkelijke weigering is gebaseerd op de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en werd duidelijk gemoti-
veerd aan verzoekster meegedeeld. Daarenboven is haar ook een mogelijke oplossing voorgesteld.
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11.3. Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
redelijke termijn
proactief handelen
Verzoek: 201302-164
Losse tegels.

Ik ben geen klager maar na zes jaar steeds opnieuw melden van losse tegels in de Van Lokerenstraat moet mij hier 
toch iets van het hart: ik durf daar ‘s avonds niet meer wandelen want je kan niet zien wat los ligt en wat niet, maar 
het is ‘wreed’. Er liggen tientallen tegels los: heel die pare kant; dat begint bij nummer 6 tot aan de Driesstraat. Ik 
kom naar u dit keer omdat men één tegel heeft vastgelegd en al de rest is blijven liggen. Dat is er voor mij over: men 
doet de verplaatsing en men kijkt niet eens rond. En we moeten niet blijven zagen tegen elkaar. Ik ben moedeloos 
geworden. Ik ben in Gentbrugge bij Openbare Werken geweest. Daar krijg ik als antwoord: dat trekken we ons niet 
aan, dat is voor de gemeenteraad. De oorzaak van dit alles is volgens mij het voortdurend parkeren van auto’s en 
camions van de bieruitzetter, die de brasserie daar bevoorraadt en ook de camions aan de bakkerij op de hoek. Een 
laad- en loszone zou het probleem kunnen oplossen, maar waar? In het begin van de straat hebben ze paaltjes gezet 
aan die bakker. Dat helpt, maar ze zetten zich verder op het voetpad. Kortom: we willen dat het voetpad fatsoenlijk 
wordt hersteld en dat de oorzaak wordt weggenomen. Men heeft mij gezegd dat er geen budget is voor de Van Loke-
renstraat: dus wij moeten maar het risico lopen om ons been te breken? Dat kost de maatschappij ook geld hoor. En 
wat ik niet begrijp: er wordt één tegel vastgelegd maar men kijkt echt niet hoeveel er nog losliggen.

Onderzoek:
Volgens het Mobiliteitsbedrijf heeft het weinig zin om op het trottoir op die plaats  paaltjes te zetten want dan zal 
men elders op het trottoir parkeren. Over de hele lengte paaltjes zetten is niet aan de orde. Wel is men een nieuwe 
vorm van laad- en loszones aan het testen. Wanneer die succes hebben zal men die elders in de stad kunnen toepas-
sen, zegt het Mobiliteitsbedrijf. Een ploeg van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen is die ene losse tegel binnen 
een redelijke termijn komen herstellen. Wij vragen om de andere losse tegels van dit trottoir dringend te herstellen. 
Waarom men niet alle losse tegels heeft vervangen of vastgezet, dat komen wij niet te weten. Deze manier van han-
delen betekent niet alleen tijdverlies maar is ook niet echt professioneel, tenzij er hier een reden voor kan opgege-
ven worden. Maar de dienst reageert niet verder op onze vraag.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond voor de redelijke termijn: de dienst is na de melding de losse tegel komen vastzetten. Gegrond voor het 
proactief handelen: de andere losse tegels heeft men gewoon zo laten liggen.

Aanbeveling:
Ga bij een interventie voor een kleine lokale herstelling, ook ter plaatse na of er in de onmiddellijke buurt niet 
meer identieke, kleine  herstellingen nodig zijn, ook al zijn die misschien niet gemeld of gepland. Dit bespaart tijd 
en geld. Nu wordt enkel de klagende burger op zijn wenken bediend.

redelijke termijn
klachtenmanagement
adequate communicatie
Verzoek: 201302-215
Erbarmelijke toestand.

Wij wensen nogmaals de aandacht te vestigen op de erbarmelijke toestand van het wegdek in de Blijde Inkomst-
straat. Reeds verschillende malen werd contact opgenomen met de technische dienst van de Stad Gent om de slech-
te toestand van het wegdek aan te klagen. Tot op heden werd nog niets ondernomen en is er nog  geen duidelijkheid 
welke acties er zullen ondernomen worden om de straat te herstellen of vernieuwen. In de straat zijn niveauverschil-
len op te meten van meer dan 25 centimeter. Daarnaast liggen verschillende kasseien uitgebroken aan de zijkant van 
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de weg wat leidt tot diepe putten in het wegdek, welke een risico inhouden tot het beschadigen van de onderzijde 
van de wagen. Wij verwachten dat er na meer dan 10 jaar eens schot in de zaak komt om het straatje uit deze erbar-
melijke toestand te helpen. En dat er dus initiatief zal komen om de leefbaarheid in het straatje te verbeteren.

Onderzoek:
Volgens de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zijn er in Gent heel wat straten en pleinen die dringend heraange-
legd moeten worden. De financiële middelen waarover de stadsdiensten beschikken zijn beperkt, waardoor per jaar 
slechts een aantal straten en pleinen in aanmerking komen voor heraanleg. Het bepalen van de volgorde van aanpak 
is steeds een moeilijke evenwichtsoefening, zegt men bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Daarom werkt 
de Stad Gent met een objectief systeem, genaamd het Wegen Inventarisatie Systeem of kortweg WIS. Dit systeem 
geeft aan alle straten in de Stad Gent een kwaliteitslabel gaande van A (zeer goed) tot D (zeer slecht). De kwaliteit 
van een straat speelt een grote rol in de beslissing om een straat aan te pakken of niet. Daarnaast wordt ook nog 
rekening gehouden met andere factoren zoals de kwaliteit van de riolering en de afvalwaterzuivering, het gevaar op 
wateroverlast, intenties van nutsmaatschappijen, mobiliteitsvragen- of opportuniteiten enz. De combinatie van al 
deze factoren is bepalend bij de selectie van de straten voor heraanleg. De Blijde Inkomststraat heeft in het systeem 
de kwaliteitscode “C” gekregen, zegt de dienst. Dit betekent dat de straat inderdaad aanzienlijke schade vertoont, 
maar in combinatie met de andere factoren, komt ze nog niet onmiddellijk in aanmerking voor een heraanleg, zegt 
de dienst. Iets anders is het uitvoeren van dringende herstellingen: de dienst voert die vanzelfsprekend uit als die ge-
meld worden. Toch zijn wij van mening dat de klacht van verzoeker gedeeltelijk gegrond is want het is niet omdat de 
straat, alhoewel in zeer slechte staat, niet in aanmerking komt voor vernieuwing, dat men ondertussen de slechtste 
stukken niet kan herstellen. Men heeft de klachten van verzoeker hierover dus onvoldoende opgevolgd. Ook had de 
communicatie hieromtrent beter gekund: men heeft hem gezegd dat de straat zou moeten heraangelegd worden, 
maar verder heeft men hem blijkbaar niet uitgelegd waarom dit niet binnen korte termijn kan gebeuren. 

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De klacht is onvoldoende opgevolgd wat de herstellingen betreft en men had verzoeker grondiger kunnen informe-
ren over de manier waarop prioriteiten worden gesteld bij heraanleg van straten.

redelijke termijn
vertrouwen
Verzoek: 201303-259
Vergeten heraanleg.

In eerder mailverkeer werd meegedeeld dat er met de aanleg van het nieuwe wegdek in de Gentbruggestraat zou 
worden gestart in het voorjaar van 2012. Ondertussen zitten we in het voorjaar van 2013 en is er nog helemaal niets 
gestart. Een beetje vertraging is begrijpelijk, maar dit is toch wel een heel lang uitstel. De voetpaden werden wel 
reeds vervangen, maar de aangekondigde toplaag (die het meest dringend is) laat nog op zich wachten. Ondertussen 
blijven onze huizen maar daveren van het zware verkeer. Indien het blijkbaar (voorlopig) onmogelijk is om de toplaag 
te vervangen, zou er dan op z’n minst voor kunnen worden gezorgd dat de bussen die naar hun stelplaats rijden niet 
allemaal door de Gentbruggestraat rijden? De eerste maal dat er werd gesproken om het wegdek van de Gentbrug-
gestraat te herstellen was in 2005. Ondertussen zijn we twee legislaturen verder en is er nog niets veranderd. Maar 
in ieder geval ziet het stadscentrum er toch goed uit. Excuses voor mijn cynisme, maar het stadsbestuur zou wat 
meer aandacht aan de randgemeenten mogen besteden.

Onderzoek:
Wij vinden inderdaad een dossier uit 2011 terug waarin beloofd is dat het wegdek in het voorjaar van 2012 zou 
vernieuwd worden. Dergelijke werken, had men ons gezegd, konden om technische redenen enkel tussen 1 maart 
en 1 december uitgevoerd worden. Wij krijgen geen motivatie waarom de werken niet, zoals beloofd, in het voorjaar 
werden aangevat. Wel zegt de Dienst Wegen dat de vernieuwing van het wegdek gepland was voor oktober 2012 
maar door de slechte weersomstandigheden werd dit uitgesteld tot na de winterstop. Omdat De Lijn ook gevraagd 
heeft om de werken tijdens een vakantieperiode uit te voeren zijn ze nu gepland voor de paasvakantie. Blijft het feit 
dat de gedane belofte niet is nagekomen, en dat hiervoor geen duidelijke reden is opgegeven.

Opvolging:
De werken worden, zoals uiteindelijk beloofd, tijdens de paasvakantie uitgevoerd, tot grote tevredenheid van verzoeker.
Beoordeling: gegrond
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De werken zullen meer dan een jaar na de beloofde datum worden uitgevoerd.

Aanbeveling:
Indien een beloofde timing voor het uitvoeren van werken niet kan aangehouden worden, breng dan de buurt 
hiervan op de hoogte via bijvoorbeeld een bewonersbrief. Zeker wanneer de werken meer dan een jaar uitgesteld 
worden.

coördinatie
professionaliteit
Verzoek: 201303-275
In de kou.

Ik ben twee jaar geleden bij de ombudsvrouw geweest omdat ik van de stadsdiensten geen gehoor kreeg. Mijn 
probleem: ik heb grote schade aan mijn woning als gevolg van werken, uitgevoerd door de Stad en door TMVW. 
Ik had toen de raad gekregen van de ombudsvrouw om mijn verzekering in te schakelen, die alles dan zou kunnen 
regelen met de verzekering van de aannemer, want hij is verantwoordelijk voor de uitgevoerde werken. Ik heb dan 
een bestek laten opmaken voor de herstelling: het kwam erop neer dat de herstellingswerken ongeveer 4000 euro 
zouden kosten. Ik kreeg toen een regeling aangeboden, nadat de verschillende experts ter plaatste waren geweest: 
ze zouden mij 600 euro aanbieden. Ik heb uiteraard geweigerd. De verzekering van de aannemer beweerde dat mijn 
schade oude schade was. Maar dit klopt niet en ik kan dat bewijzen: ik heb een plaatsbeschrijving en foto’s van de 
schade. Nu, ik ben niet alleen met dit probleem: ook andere buren hebben schade. Moeten wij nu echt naar de 
rechtbank gaan om ons gelijk te halen? De Stad was toch opdrachtgever van de werken? Draagt zij dan geen enkele 
verantwoordelijkheid? Ik kan wel begrijpen dat het de aannemer is die ons moet vergoeden, maar de Stad zou haar 
aannemer toch kunnen aansporen om de mensen, aan wie hij schade heeft berokkend, op een correcte manier te 
vergoeden.

Onderzoek:
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen is op de hoogte van de klacht en bevestigt ons dat er bij de Stad een scha-
dedossier lopende is bij de Juridische Dienst. Volgens de Juridische Dienst is een groot deel van de mogelijke schade 
ontstaan bij het intrillen van de damplanken voor het uitvoeren van de rioleringswerken, in opdracht van TMVW. 
In ieder geval, zegt de Juridische Dienst, is de Stad maar zijdelings betrokken bij de zaak, voor de wegeniswerken. 
Daarenboven zegt de dienst is het een zaak die tussen verzekeringen moet opgelost worden. We raden verzoeker 
dan ook aan om bij zijn verzekering aan te dringen om de zaken grondig aan te pakken en een vergelijk te vinden met 
de verzekering van de betrokken aannemer. Toch zijn wij als Ombudsdienst van mening dat de Stad hier toch wel 
voor een deel haar verantwoordelijkheid afschuift. Het gaat hier namelijk over werken op openbaar domein, maar 
de burger moet het allemaal zelf uitzoeken. De Stad blijft beheerder en controleur, en zou hier de burger moeten 
ondersteunen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De schaderegeling is een zaak tussen verzekeringen, maar het gaat wel om werken op het openbaar domein. De Stad 
blijft beheerder van het openbaar domein en de Juridische Dienst had deze burger al lang een snellere piste kunnen 
aanwijzen. De burger is hier de dupe en wordt van pier naar pol gestuurd. De burger staat al jaren in de kou. De Stad 
moet hier haar verantwoordelijkheid opnemen.

Aanbeveling:
Burgers weten niet altijd wie ze moeten aanschrijven. Uiteindelijk blijft de Stad beheerder van het openbaar do-
mein en wordt vooral coördinatie van de Stad verwacht bij dergelijke schadedossiers ten gevolge van werken op 
het openbaar domein.
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actieve informatieverstrekking
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201304-334
Onaangekondigde werken.

Vorige week maandag stonden er plots borden “verboden te parkeren vanaf 8 april” in de Emiel Lossystraat in 
Sint-Amandsberg. Na wat te hebben rondgereden met de fiets kan ik maar één ding concluderen: de Gentbrugge-
straat wordt aangepakt en de bussen en zwaar vervoer worden omgeleid door de Lossystraat. Jammer genoeg is 
hierover niets te vinden op de website van de Stad Gent en De Lijn. De wegenwerken aan de Reep die ook beginnen 
op 8 april staan wel overal netjes aangekondigd. In 2011 is het busverkeer en ander verkeer ook al eens omgeleid in 
onze straat. Onze grootste ergernis was dat onze straat werd gebruikt om eens goed door te vlammen. Onze zone 30 
werd plots een zone 70. Ook de bussen minderen hun snelheid niet. Concreet:
• - Hoe lang zullen de werken duren?

• - Wordt het busverkeer in beide richtingen omgeleid door onze straat?

Onderzoek:
De Dienst Wegen laat aan verzoekster weten dat er voor de werken een bewonersbrief bij de omwonenden is be-
zorgd. Misschien heeft verzoekster die brief niet ontvangen omdat zij in een andere straat woont. Volgens de dienst 
is het onbegonnen werk om niet alleen de bewoners van de straat die opnieuw aangelegd wordt, maar ook alle om-
wonenden langs de omleidingsweg te informeren. Daarenboven gaat het om een relatief klein werk dat op 10 dagen 
afgewerkt is. De dienst bezorgt verzoekster plannetjes met de omlegging van het busverkeer.

Opvolging:
Onmiddellijk na de werken wordt er gemeld dat de borden parkeerverbod, die er kwamen omwille van de omgeleg-
de buslijn, nog niet waren weggenomen. Dit gebeurt onmiddellijk na het weekend, dus twee dagen na het einde van 
de werken.

Beoordeling: geen oordeel
De bewoners van de betrokken straat werden van de relatief kleine werken geïnformeerd, maar de bewoners-
brief werd niet in de wijde omgeving verspreid. Vraag is: was dit nodig? De omlegging van de bus via de straat van 
verzoekster was wel aangekondigd op de website van De Lijn. Het is ook moeilijk voor ons om een oordeel te vellen 
over het feit dat de parkeerborden na de werken, tijdens het weekend, zijn blijven staan. Had men de borden de 
vrijdag nog moeten ophalen? Dit was efficiënter geweest, maar was het ook mogelijk?

redelijke termijn
Verzoek: 201304-368
Verboden privéweg.

Onze private weg wordt ten onrechte gebruikt door Ivago. Zowel de weg als de poort worden regelmatig beschadigd. 
Na beraadslaging besliste Ivago dat wij gelijk hadden en er werd besloten om de ophaling niet meer via de private 
weg te laten gebeuren. Zodoende respecteerde Ivago zijn eigen reglement. Vanaf 4 januari 2013 zou de ophaling op 
een andere manier gebeuren. Op dit tijdstip kregen wij echter een telefoon. Hun eigen reglement werd niet geres-
pecteerd en dit werd als volgt beargumenteerd: een stadsdienst zou Ivago geïnformeerd hebben over het feit dat 
onze private weg, een weg is met openbaar karakter. Er werd ons meegedeeld dat de stadsdienst Wegen, Bruggen 
en Waterlopen was en het diensthoofd had de informatie verstrekt dat onze private weg, een weg met openbaar ka-
rakter is. Ivago zou pas met ons verder onderhandelen als wij konden aantonen dat onze weg een privéweg is zonder 
meer. Wij namen telefonisch contact met de Dienst Wegen en na het meedelen van het probleem was het duidelijk 
dat onze weg privé is zonder meer. Wij moesten echter een schrijven richten aan het diensthoofd. Dit gebeurde op 3 
januari 2013. Wij zouden  na een veertiental dagen een bevestiging krijgen over het privaat statuut van onze weg. Er 
kwam geen antwoord. Wij zijn ter plaatse bij de Dienst Wegen geweest en hebben het diensthoofd ontmoet. Na een 
discussie waarbij al zijn argumenten door ons weerlegd werden, vond hij het toch nodig de Juridische Dienst van de 
Stad te contacteren omtrent het al dan niet louter privaat zijn van onze weg. Het antwoord bleef uit. Diverse keren 
hebben wij het diensthoofd telefonisch gecontacteerd, maar ook schriftelijk. In een van de laatste telefoongesprek-
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ken bevestigde hij dat onze dreef wel degelijk een zuiver private weg is. Hij beloofde dit schriftelijk te bevestigen met 
kopie aan Ivago. Wij ontvingen geen schrijven. Op 29 maart stuurden wij opnieuw een herinnering aan het dienst-
hoofd. Tot op heden kregen wij geen reactie. Voor ons is de maat vol, op een schrijven van 15 januari werd in feite 
nog geen en zeker geen ernstig antwoord gegeven…

Onderzoek:
Uit ons onderzoek bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen blijkt dat de dienst de vraag wel onderzocht heeft 
en ook de Juridische Dienst heeft ingeschakeld, zoals verzoeker ook zegt. Er zijn veel contacten geweest met verzoe-
ker, persoonlijk en telefonisch, maar verzoeker verwacht een brief zoals dit, volgens hem, ook door de dienst is be-
loofd. Uiteindelijk krijgt hij de schriftelijke bevestiging van de informatie, die hem eerder was meegedeeld, na onze 
tussenkomst. Verzoeker heeft de vraag gesteld op 3 januari per brief en hij heeft pas op 5 mei 2013 een brief terug 
gekregen. Wat ons een onredelijke termijn lijkt, als men het formeel bekijkt, want inhoudelijk had hij veel eerder al 
een mondeling antwoord gekregen. Kortom, alles wijst er op dat de burger het hier wel erg formeel speelt. Maar hij 
heeft een punt: een schriftelijke vraag verwacht een schriftelijk antwoord. Het schriftelijk antwoord heeft lang op 
zich laten wachten, maar de man had ondertussen wel al een mondeling antwoord gekregen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Het schriftelijk antwoord heeft lang op zich laten wachten, maar de man had ondertussen wel al een mondeling 
antwoord gekregen.

redelijke termijn
vertrouwen
Verzoek: 201304-370
Pelikaanstraat.

Ik meen me te herinneren dat men mij bij de Ombudsdienst tien jaar geleden had meegedeeld dat de Pelikaanstraat 
heraangelegd ging worden. Nu vraag ik wat de reden is waarom dit nog niet is gebeurd. Ik zou daar meer informatie 
over willen.

Onderzoek:
Uit het dossier van 2002 halen wij een brief waarin de ombudsvrouw zegt dat de Dienst Wegen vastgesteld heeft dat 
de straat inderdaad in slechte staat verkeert, dat herstellen geen oplossing biedt en dat heraanleg in feite de enige 
mogelijkheid is. De dienst zegt dat de Pelikaanstraat dan ook op de lijst zal worden geplaatst van straten die in de 
toekomst opnieuw moeten worden aangelegd. Dit betekent niet dat de beslissing al gevallen is en dat dit binnenkort 
zal gebeuren. Ieder jaar wordt binnen het vastgelegde budget aangeduid welke straten zullen aangepakt worden, 
verdeeld over het hele grondgebied, rekening houdend met het aantal slechte punten die de straat heeft gekregen 
na het technisch onderzoek. De keuze van de straten is een beleidsbeslissing.

Beoordeling: ongegrond
De klacht van de burger was gebaseerd op een verkeerde interpretatie van de brief van de ombudsvrouw.

redelijke termijn
klachtenmanagement
Verzoek: 201304-372
Versleten plateau.

Ik ben woonachtig in Zwijnaarde in de Nieuwescheldestraat. Met betrekking tot het verkeersplateau dat zich bevindt 
op de kruising van de Nieuwescheldestraat en Nederzwijnaarde hebben ikzelf en een tiental bewoners van dit stuk 
van Zwijnaarde reeds meerdere mails gestuurd naar de Dienst Wegen met de vraag of dit plateau dat duidelijk 
schade vertoont, zou kunnen hersteld worden.  Helaas krijgen we hier telkens het antwoord op dat de Nieuweschel-
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destraat en Nederzwijnaarde in de toekomst zullen afgesloten worden en dat vrachtverkeer een aparte ontslui-
tingsweg zal krijgen. De timing voor deze ontsluitingsweg ligt evenwel nog niet vast en werd opnieuw opgeschoven 
wegens onvoorziene omstandigheden. Ondertussen ondervinden de bewoners rondom het plateau (vooral aan de 
zijde van de Nieuwescheldestraat) dagelijks ernstige trillingen met reeds barsten in de muren tot gevolg. In het ver-
leden werd reeds erkend dat het plateau aan beide zijden schade vertoont en het draagvermogen er is verminderd. 
Zou het mogelijk zijn dat hier alsnog wordt aan verholpen en men niet wacht tot er ernstige schade aan onze huizen 
optreedt door een defect verkeersplateau?

Onderzoek:
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen geeft toe dat er al verschillende klachten over de staat van dit verkeers-
plateau zijn binnengekomen, ook via Gentinfo. De dienst zegt dat het plateau aan herstelling toe is. Het lijkt ons 
niet redelijk om te wachten tot de werken aan de straat zelf zullen starten, want er is nog geen startdatum bepaald. 
Daarom dringen wij ook aan dat men de klachten van de buurt ernstig zou nemen en het plateau zonder uitstel zou 
herstellen. Kort daarop wordt de slechtste kant hersteld, maar de buurtbewoners vinden het effect onvoldoende en 
beslissen verdere stappen te ondernemen naar de pers toe.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Gegrond wat de redelijke termijn betreft: tussen de eerste meldingen en de feitelijke herstelling is veel tijd verlopen 
omdat men de herstelling van het plateau wilde koppelen aan de herstelling van de volledige straat. De aanpak van 
de klacht: daarover spreken we ons niet uit, maar het is een feit dat door beide zaken te koppelen men de termijn 
heeft verlengd.

adequate communicatie
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201304-398
Gescheurde muren.

Op 26 maart meldde ik via e-mail aan Gentinfo dat ik scheuren heb vastgesteld, zowel op mijn binnen- als buitenmu-
ren. Ik heb een vermoeden dat die scheuren het gevolg zouden kunnen zijn van de werken op de ACEC-terreinen aan 
de Sint-Salvatorstraat. Daar wordt al enige tijd gewerkt met zware machines die het nodige ‘gedaver’ veroorzaken. 
Ik kreeg een eerste reactie van iemand van de Wegendienst met de vraag naar meer informatie, maar dat is onder-
tussen meer dan drie weken geleden en sindsdien is het stil, ook al stuurde ik reeds tweemaal een mailtje.  Kan u mij 
verder helpen aub?

Onderzoek:
Navraag bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen leert ons dat het hier niet om wegenwerken gaat, maar om 
werken op privéterrein. De persoon van de Dienst Wegen heeft dan rechtstreeks met verzoekster contact genomen, 
na onze tussenkomst, en haar op de hoogte gebracht dat het om privéwerken ging op de oude ACEC-site. Hij heeft 
haar aangeraden om haar probleem te melden aan de projectleider en de zaak verder met het bedrijf af te hande-
len. In feite heeft Gentinfo verzoekster verkeerdelijk naar de Dienst Wegen doorverwezen, maar volgens Gentinfo 
was de klacht van verzoekster niet zo duidelijk omschreven. De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen heeft aanvan-
kelijk vergeten verzoekster de nodige feedback te geven, maar heeft na tussenkomst van de Ombudsdienst verzoek-
ster de juiste info gegeven en Gentinfo op de hoogte gebracht van de afwikkeling. Uit het onderzoek blijkt duidelijk 
dat de diensten nog aan een duidelijke communicatie kunnen schaven.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Gentinfo heeft verkeerd verwezen naar de Dienst Wegen. De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen heeft verzoek-
ster de correcte informatie bezorgd, na tussenkomst van de Ombudsdienst.

Aanbeveling:
Technische Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen: Het is niet voldoende om een klacht op te volgen. Men moet 
ook de burger op de hoogte brengen van de stand van zaken en van de juiste toedracht. Als de Stad niet betrokken 
is bij werken moet men de burger hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en hem informeren over de juiste 
handelswijze.
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Gentinfo: Verwijs de burger correct door en neem contact op met de dienst, bij de minste twijfel. Dit om tijdver-
lies te vermijden. Informeer bij de burger wat hij precies bedoelt als de klacht onvoldoende duidelijk is.

redelijke termijn
Verzoek: 201304-404
Bankje komt zo?

Begin oktober 2012 vroeg ik om aan de halte (aan het nieuw gerechtsgebouw) een bankje te plaatsen.
Ongeveer drie maand geleden zou ‘men’ komen kijken zijn want ik kreeg toen een telefoontje van iemand (van De 
Lijn of van de Stad, ik weet het niet) dat het zou goedgekeurd zijn. Vandaag staat het bankje er nog niet. Ik hoop dat 
het bankje er heel spoedig komt want het is met mijn knieën (ik heb twee knieprotheses) erg lastig om op de komst 
van de bus te wachten.

Onderzoek:
Een controleur van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen bevestigt ons dat hij in januari ter plaatse is geweest 
en vastgesteld heeft dat een bank zonder probleem aan die halte kon geplaatst worden. De plaatsing zelf is een 
beetje op de lange baan geschoven, maar er wordt ons beloofd dat de dienst de bank nu, na onze herinnering, zo 
rap mogelijk zal installeren.

Opvolging:
Drie weken later is de bank geplaatst tot grote tevredenheid van verzoekster.

Beoordeling: gegrond

redelijke termijn
klachtenmanagement
Verzoek: 201304-410
Wakker gedaverd.

In februari 2013 heb ik aan de schepen van Openbare Werken volgend bericht gestuurd: “Deze morgen kwam een 
ploeg van twee personen ter plaatse om net zoals vorig jaar een herstelling uit te voeren aan het wegdek in de 
Klossestraat. Putjes werden terug opgevuld en vervangen door bultjes wat voor ons hetzelfde effect heeft namelijk 
geluidshinder en gedaver, veroorzaakt door het drukke te snel rijdende verkeer en dit vooral door vrachtwagens. ‘s 
Nachts worden we meerdere keren wakker gemaakt. Mijn vraag: is het mogelijk om op een meer efficiënte manier 
herstellingen uit te voeren zoals gebeurd is op de andere helft van de straat vermoedelijk door de technische dienst 
van De Pinte. Ik wens u ook te melden dat het fietspad ter hoogte van mijn woning over een lengte van 1 meter een 
verzakking vertoont waarin voortdurend water staat zodat de fietsers het fietspad aldaar verlaten en op het drukke 
wegdek uitwijken wat zeker tot ongelukken zal leiden gezien het drukke verkeer.” Buiten een ontvangstmelding met 
de boodschap dat mijn bericht aan de bevoegde diensten is gestuurd heb ik niets meer vernomen. Er is ook niets 
gebeurd aan het wegdek.

Onderzoek:
Na onze tussenkomst wordt aan de technische dienst van Zwijnaarde de nodige opdracht gegeven en zeer kort daar-
na meldt verzoeker ons dat het fietspad hersteld is. Maar het wegdek is niet aangepakt. Ook heeft hij geen schriftelij-
ke reactie gekregen van de dienst. Via een nieuwe tussenkomst van de Ombudsdienst verneemt hij dan dat nog niet 
is uitgemaakt of de toplaag volledig vernieuwd zal worden. Maar dit neemt niet weg dat de putten en verzakkingen 
door de dienst zullen hersteld worden, in afwachting van een definitieve beslissing.

Beoordeling: gegrond
Na zijn eerste klacht in februari heeft verzoeker pas in augustus via de Ombudsdienst een antwoord gekregen. In 
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tussentijd is het fietspad wel correct hersteld, ook pas na tussenkomst van de Ombudsdienst. Er is hier dus duidelijk 
iets verkeerd gelopen in de behandeling van de klacht.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201305-429
Privé of openbaar.

Mijn klacht heeft betrekking op een openbaar pad, dat loopt van de Melkerijstraat tot de Harelbekestraat. Het pad 
loopt langs een weide, wordt door veel mensen gebruikt, maar wordt niet onderhouden en is er slecht aan toe. Voor 
het terrein (de weide) zien wij in het voorjaar 2012 een openbare bekendmaking (gele brief) voor bouwplannen van 
een bouwpromotor. Ik dien een bezwaarschrift in waarin ik melding maak van de weg en de gracht (afvoer regen-
water van 5 huizen in de Melkerijstraat). Ik vraag hoe die weg en de gracht opgenomen zullen worden in de bouw-
plannen. Van oudere mensen in de buurt weet ik dat de weg die sinds 2011 opnieuw in gebruik werd genomen, ook 
vroeger bestaan heeft. In de zomer 2012 krijg ik bericht dat aan mijn bezwaren geen gevolg is gegeven. Er wordt wel 
bevestigd dat er een weg ligt en dat er mogelijkheid is tot beroep. In het najaar 2012: de buren die in beroep zijn 
gegaan tegen de bouwvergunning hebben de weg niet meer vermeld in hun beroepsschrift omdat zij van mening 
waren dat dit “niet noodzakelijk” was. Nochtans had ik hen uitdrukkelijk gevraagd dit wel te doen. Begin 2013 kom ik 
te weten uit nieuwe gesprekken met mensen in de buurt dat het gedeelte tussen de Harelbekestraat en de Melker-
ijstraat pas in de jaren 1980 voor het eerst tijdelijk werd afgesloten en dit voor het houden van schapen. Voorheen 
was dit nooit gebeurd.  Dat nieuwe feit zet mij er toe aan bewijsmateriaal te verzamelen om te kunnen aantonen dat 
de weg gedurende dertig jaar onafgebroken gebruikt werd door .iedereen die de weg wilde gebruiken zonder dat er 
onder welke vorm dan ook toelating moest bekomen worden van de eigenaar. Want als dit kan aangetoond worden, 
zo vertelde een jurist mij, is de weg in kwestie een niet officiële “openbare weg”. In april 2013 meld ik een gevaarlij-
ke situatie op de weg. Iemand van de stadsdienst Wegen en Verkeer contacteert mij en zegt niet te kunnen ingaan 
op mijn vraag omdat de weg op privégrond ligt.
In mei 2013 neem ik contact op met de ombudsvrouw van de Stad, omdat ik van mening ben dat de Stad onterecht 
weigert om die weg te onderhouden en om een einde te maken aan een gevaarlijke situatie.

Onderzoek:
In eerste instantie moeten wij uitmaken of de weg in kwestie inderdaad deel uitmaakt van de openbare weg, want 
in dit geval moet die weg onderhouden worden door de Stad. We steken eerst ons licht op bij de Dienst Steden-
bouw, die ons meedeelt dat in het bouwdossier van het betrokken perceel, dat trouwens een weigering was, er geen 
sprake is van een buurtweg op dit terrein, enkel een informele, onverharde weg dwars over de site en dat er voor die 
weg geen bijzondere voorwaarden werden opgenomen. In beroep is de vergunning door de Bestendige Deputatie 
ingewilligd. Daarna gaan we te rade bij de juriste van de Dienst Administratie, die bevoegd is voor de buurtwegen. 
Wij vernemen dat men een weg, die al lang een openbaar gebruik kent, als buurtweg kan laten erkennen. Hiervoor 
bestaat een procedure, met openbaar onderzoek, die uitmondt in de erkenning, of niet, van de voorgestelde weg 
als buurtweg door de Bestendige Deputatie van de provincie. Wordt de weg erkend als buurtweg, dan wordt hij 
opgenomen in de Atlas der Buurtwegen, met aanduiding van de officiële breedte. Wij bezorgen de tekst van de vol-
ledige procedure aan verzoeker, die al een hele tijd bewijzen aan het verzamelen is van het openbaar gebruik van die 
weg. Ondertussen is een controleur van de Dienst Wegen ter plaatse geweest en heeft bewuste weg afgesloten uit 
veiligheidsoverwegingen, want het gaat hier om een privéweg met openbaar karakter en het stadsbestuur moet het 
nodige doen opdat de gebruikers geen gevaar zouden lopen. Maar herstellen mag de dienst niet, want het gaat hier 
niet om een erkende buurtweg. De dienst zal de eigenaar wel aanmanen om de nodige herstellingen uit te voeren. 
De dienst houdt zich dus perfect aan de Wet op de Buurtwegen. Uiteindelijk zal het probleem opgelost geraken als 
de buurt er in slaagt om die weg als buurtweg te laten erkennen.

Beoordeling: ongegrond
De weg heeft een openbaar karakter maar is geen erkende buurtweg. De dienst volgt dus correct de wetgeving die 
bepaalt dat de gemeente enkel erkende buurtwegen moet onderhouden.
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redelijke termijn
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201305-489
Handelaarsverdriet.
Ik schrijf u deze mail in verband met de werken aan de Alfons Braeckmanlaan Sint-Amandsberg, het stuk tussen de 
wijk Westveld en de overweg Destelbergen. De vraag werd mij gesteld door de handelaars in de wijk wat er juist aan 
de hand was en hoelang dit zou duren. Ik heb toen gemaild met de Dienst Wegenwerken en die lieten mij weten dat 
de werken tot half maart zouden duren. Ondertussen staat deze straat nog steeds afgezet en kan er niemand van 
Destelbergen naar het Westveld komen en omgekeerd. Ook Unizo werd aangeschreven. Wij hebben op de Alfons 
Braeckmanlaan liefst acht ondernemingen die spreken van een verlies tot 30%. Wij hebben nu ook gehoord dat in de 
toekomst deze weg, eenrichtingsverkeer zou krijgen. Dat zien de handelaars al helemaal niet zitten natuurlijk!

Onderzoek:
Op onze vraag waarom deze werken al meer dan twee maanden langer duren dan aangekondigd, antwoordt de 
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen dat de wegenwerken in feite in twee fasen gebeuren: een eerste stuk was 
voorzien voor de maand maart, maar door de lange wintermaanden en ook door de vele regenval is men gedwon-
gen geweest de werken naar een latere datum op te schuiven. Het tweede stuk zou dan eind augustus aan de beurt 
komen. De bewonersbrief die de omwonenden hierover zou informeren stond klaar voor verzending. De uitvoe-
ringstermijn is niet onredelijk want te wijten aan overmacht wegens de slechte weersomstandigheden. Men kan zich 
echter wel afvragen of men niet eerder met de buurt had moeten communiceren: op het ogenblik dat men besefte 
dat men de aangekondigde timing niet zou kunnen aanhouden, en niet twee maand later, toen de buurt al begon 
te klagen. Voor de mogelijkheid dat éénrichtingsverkeer zou worden ingevoerd: daarover is nog geen informatie 
voorhanden.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond

Aanbeveling:
Informeer de buurt tijdig wanneer aangekondigde wegenwerken vertraging oplopen. Wij kregen ook signalen van 
faillissementen in de omgeving van de PAGAS-werken. Langdurige werken hebben een grote impact op zelfstandi-
ge handelszaken. Handelaars willen graag ruime tijd op voorhand hieromtrent informatie krijgen. 

professionaliteit
adequate communicatie
Verzoek: 201306-504
Rioolmiserie.

Er werden hier in Afsneedorp voor de eerste maal riolen geplaatst, in 2013! In oktober werden de laatste zaken 
afgewerkt, zaaien van gras en dergelijke. Onze stenen aan de muur werden weggedaan, er gingen er identieke 
komen, zoals in gans de straat, geen probleem voor ons. Er kwamen er echter geen meer! Er was wel al een hele 
tijd discussie of het stuk grond vooraan Afsneekouter privé was, dan weer niet, dan weer wel. Feit is: ze hebben de 
boel open gesmeten, dus moeten ze het weer in nette staat brengen. We hebben al onze hagen moeten wegdoen, 
die daar al stonden toen wij kwamen (wij dachten dus inderdaad dat gans dat stuk van ons was). Die hagen stonden 
daar naar het schijnt al meer dan 30 jaar! We hebben dus 16 jaar hagen geschoren, tweemaal per jaar, die niet van 
ons waren! Dus onze hagen weg, onze net geverfde gevel (zomer 2012) die wit was weer vuil, niet proper te krijgen 
door al dat geslijp en het stof. De siliconen aan de ramen zijn niet meer proper te krijgen! Komt erbij dat  ze bij ons 
opzij en vooraan ons huis alle keien (geen kleintjes) en zelfs oude straatstenen van vroeger laten liggen hebben. 
Onze buxussen zijn ook beschadigd. Dit stuk is niet effen gelegd en ook hebben ze daar geen gras gezaaid. Ze hebben 
vooraan wel gras gezaaid, maar er liggen nog veel stenen in.

Onderzoek:
Op de foto’s van verzoekster is te zien dat er nog een en ander moet worden afgewerkt. Volgens TMVW zijn de 
rioleringswerken beëindigd. Wel moet de aannemer van de wegenwerken nog een aantal zaken uitvoeren, zoals het 



88

op hoogte brengen van straatpotjes. Volgens de plannen en volgens de verantwoordelijke van de Dienst Wegen is 
een strook waar de haag van verzoekster stond, in feite een stuk van het openbaar domein. Die haag kan dan ook 
niet teruggeplaatst worden omdat dit de aanleg volgens het ontwerp onmogelijk maakte. De dienst heeft, zeggen ze, 
nochtans zoveel mogelijk haar aanplantingen (buxussen) ontzien, ook al stonden die voor een stuk op de openbare 
weg. Is de communicatie hierover onvoldoende of onduidelijk verlopen? Moeilijk voor ons om dit te beoordelen, 
want bijna alles verliep telefonisch. Op onze vraag neemt de verantwoordelijke van de Dienst Wegen contact op met 
verzoekster, hij gaat ter plaatse ook om vaststellingen te doen in verband met de onzorgvuldige opkuis van werf-
materiaal en puin door de aannemer. Verzoekster betwist niet meer dat de strook openbaar domein is, want dit is 
bevestigd door het kadaster, maar ze wil dat alles proper afgewerkt wordt. Wat haar ook beloofd wordt.

Opvolging:
Twee maanden later laat verzoekster ons weten dat er nog altijd stenen liggen in het gras en de berm. Dit wordt 
uiteindelijk opgekuist door de aannemer van TMVW.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Alle communicatie is hier praktisch mondeling verlopen, zowel voor de klachten als voor de beloftes. Of de commu-
nicatie correct is verlopen is dan ook moeilijk te beoordelen. Wat het gebrek aan professionaliteit betreft: dit moet 
vooral op rekening gebracht worden van de aannemer, die zijn werf te laat en onvoldoende opgekuist heeft, al kan 
men ook vermelden dat verzoekster hierin nogal veeleisend was. Maar ook de Dienst Wegen heeft een verantwoor-
delijkheid over de correcte afwerking van de werken op het openbaar domein.  Ten slotte heeft het bouwverlof de 
zaken toch zeker drie weken vertraagd.

Aanbeveling:
Volg de werken op het openbaar domein van zeer nabij op, ook al worden ze uitgevoerd door nutsbedrijven. De 
Stad blijft verantwoordelijk voor het openbaar domein en heeft dus ook een controlefunctie. Het is aangewezen 
om kort op de bal te spelen, vooral wanneer er klachten komen.
Ga na of het minder hinderconvenant niet moet aangepast worden. 

zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing
klachtenmanagement
adequate communicatie
Verzoek: 201307-644
Misbaksel.

De Nieuwbrugkaai is volledig heraangelegd en daar zijn we als bewoners natuurlijk blij mee. Toch hebben we een 
aantal belangrijke opmerkingen die we ook aan de werfleiders overgemaakt hebben. Naar ons gevoel worden 
die opmerkingen echter weggelachen. Onze argumenten worden van tafel geveegd met dooddoeners en worden 
helemaal niet ernstig genomen. Bij de huidige aanleg van de straat ligt er een vrij smal trottoir aan de appartemen-
ten, dan heb je de rijbaan, een smalle parkeerstrook en dan een heel breed trottoir aan de waterkant. Onze eerste 
opmerking is het grote verschil tussen beide trottoirs. Wanneer de afvalcontainers bijvoorbeeld aangeboden moeten 
worden is er nauwelijks nog plaats op het trottoir aan de appartementen. Met een rolstoel of kinderwagen moet 
je dan alleszins op de rijbaan verder. Waarom er juist aan het water dan zo een breed trottoir ligt, is een beetje een 
vraagteken voor ons. Volgens de werfleiders is dat omdat dat trottoir voorzien is voor de toeristen die te voet van de 
Dampoort naar het stadscentrum trekken. In theorie is dat mooi, maar in praktijk gebeurt dat gewoon niet. Een an-
dere opmerking gaat over de inrit van de verschillende garages in de straat. Daar zijn toch heel wat parkeerplaatsen 
van bewoners en van mensen die in de buurt werken. Bij iedereen hoor ik dezelfde klacht: het is een echt huzaren-
stukje om binnen te rijden, in één keer lukt het zeker niet. Volgens de werfleiders is er een simulatie gebeurd en is 
het perfect mogelijk. Er wordt dan geïnsinueerd dat wij allemaal niet met de auto kunnen rijden en dat we maar 
“niet met een Cadillac moeten rijden.” Een buurvrouw heeft al verschillende keren gevraagd naar die simulaties, en 
die worden wel beloofd, maar zelfs na een paar keer aandringen, hebben we die nog altijd niet gekregen. Volgens 
ons is dat omdat ze bij de simulatie geen rekening gehouden hebben met de breedte van de poorten. De werflei-
ders zeggen dat de syndicussen de poorten maar moeten verbreden, maar dan kan je toch niet serieus nemen! Die 
poorten zijn misschien smaller dan tegenwoordig de standaard is, maar daar moet de ontwerper dan toch rekening 
mee houden.
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Een deel van dat inrijprobleem zijn trouwens de parkeerplaatsen tegenover de poorten. Als daar geen auto’s staan, 
valt het nog mee, maar eens een auto staat, wordt het aartsmoeilijk. Dat komt ook omdat die parkeerstrook heel 
smal is en zelfs auto’s die echt tegen de stoeprand parkeren staan nog een stukje op de rijbaan. Reactie van de 
werfleiders: dan moet je de Politie maar bellen om ze te laten takelen. Ook dit vind ik geen ernstig antwoord! Op-
merkingen over de smalle trottoirs, rijbaan en parkeerstrook worden trouwens met een dooddoener van jewelste 
beantwoord. “Je leeft nu eenmaal in een stad en elders in de stad is het nog erger.” Dat kan wel goed zijn, maar als je 
weet dat het een probleem is, moet je daar toch rekening mee houden en geen straat aanleggen die het probleem 
nog eens herhaalt! Mijn grootste zorg ligt echter bij de fietsers. Daar is helemaal niet aan gedacht! Voor een stad 
die de fiets wil promoten is dat toch onbegrijpelijk. Door deze situatie rijden fietsers die van de Oude Beestenmarkt 
komen gewoon door op het brede trottoir langs het water. Door de aanleg lijkt het alsof dit een fietspad is in plaats 
van een trottoir. Het grootste gevaar ligt echter aan de andere kant van de Nieuwbrugkaai. De bocht daar was 
vroeger breder waardoor auto’s konden uitwijken. Nu is de bocht echter heel smal en is er een groot trottoir (lees: 
parkeerplaats voor cafégangers) in de plaats gekomen. De fietsers die van de Sint-Jorisbrug komen, moeten uitwijken 
door de geparkeerde wagens ter hoogte van de Volmolenstraat. De fietsers worden dus naar de buitenkant van de 
bocht gedreven. De auto’s die van de Oude Beestenmarkt komen, worden door de aanleg van de straat juist naar 
de binnenkant van de bocht gedreven. Het is dus gewoon een kwestie van tijd voor daar een ernstig ongeluk gaat 
gebeuren. Ik stelde voor om dit op te vangen met een parkeerverbod. Het probleem werd wel erkend en men had 
wel oren naar mijn suggestie, maar ik zie niets gebeuren. Voor de inrij in de garages had ik trouwens voorgesteld om 
voorlopig van die gele blokken te zetten op de parkeerstrook ter hoogte van de poorten. Ook daar werd positief op 
gereageerd, maar ook hier heb ik nog niet veel zien gebeuren. De veiligheid van de fietsers en de inrijmogelijkheid 
voor de garages zijn mijn grootste zorgen en daar zou ik toch zo snel mogelijk een oplossing voor willen zien. We 
hebben dit al aangekaart bij de werfleiders en ook bij de Politie. De houding van de werfleiders baart ons echter zor-
gen. Als het van hen afhangt, blijft alles bij hetzelfde en moeten we maar leren leven met de foutjes in het ontwerp.

Onderzoek:
Uit een eerste onderzoek blijkt dat de medewerkers van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen de opmerkingen 
van de bewoners aanvankelijk niet ernstig hebben genomen. Tijdens een gesprek met de ombudsvrouw hebben zij 
toegegeven dat de communicatie niet correct verlopen is. Al waren de uitlatingen van sommige bewoners niet altijd 
gepast en soms zelfs agressief, toch is het aan de ambtenaren om in hun reactie professioneel te blijven en dit was 
hier duidelijk niet het geval. De klacht over adequate communicatie is dan ook gegrond. Door de foute communicatie 
is ook de behandeling van de klachten volledig verkeerd gelopen: men is aan de essentie voorbij gegaan. De dienst is 
niet verder ingegaan op de oorzaak van de talloze klachten en heeft zich niet afgevraagd of er geen grond van waar-
heid in zat. Door de Politie is vastgesteld dat de bewoners heel wat problemen ondervonden om hun garage in te 
rijden. Door toedoen van de Politie zijn er dan lokale, voorlopige maatregelen getroffen (betonblokken) die het inrij-
den moeten vergemakkelijken. Het is duidelijk dat de klachten van de bewoners gegrond zijn en dat de aanleg van de 
Nieuwbrugkaai fouten vertoont. De ambtenaren hebben nooit de resultaten van de simulatie voor het binnenrijden 
van de garages in twijfel getrokken. Achteraf is echter gebleken dat de gegevens voor de simulatie verkeerd waren 
ingegeven. Die gegevens werden dus niet nagekeken. Na tussenkomst van de ombudsvrouw wordt beslist om aan-
passingen aan te brengen, op basis van correcte gegevens. Indien de ambtenaren vlugger op de opmerkingen van de 
bewoners hadden gereageerd en de simulatie aan die opmerkingen hadden getoetst, in plaats van de problemen af 
te schuiven op de burgers zelf, dan had men die escalatie in de miscommunicatie kunnen vermijden. Wat het tweede 
probleem betreft: het gevaar voor de fietsers die in tegengestelde richting rijden en door de geparkeerde auto’s niet 
zichtbaar zijn, wordt vlot opgelost door de Politie-Bureau Verkeerstechniek. Er komt een parkeerverbod op de hoek 
van de Volmolenstraat en de Nieuwbrugkaai zodat de fietsers meer ruimte hebben en beter zichtbaar zijn. De laatste 
opmerking over het verschil tussen de breedte van de twee trottoirs: deze aanleg is een keuze van het beleid, dat 
gemotiveerd wordt door de dienst en waar technisch nog weinig aan te veranderen is. De wettelijke normen zijn 
gerespecteerd.

Beoordeling: gegrond
Zowel voor de aanpak van de klachten als voor de communicatie zijn de klachten van de burgers gegrond. Er zijn 
fouten gemaakt in het ontwerp en dit wordt niet onderkend door de ambtenaren. De houding van de ambtenaren is 
niet professioneel en de communicatie laat duidelijk te wensen over.

Aanbeveling:
1.  Blijf open staan voor de klachten en ga er niet van uit dat die klachten geen nutiige informatie bevatten. Ga er 

niet van uit dat plannen en simulaties volmaakt zijn.
2.  Aan de basis liggen de verkeerde gegevens in de computer. Zoek uit hoe dit komt.
3.  Escalatie had zeker kunnen voorkomen worden door meer professionaliteit in de aanpak van de klachten en in 

de communicatie met de burgers.
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redelijke termijn
vertrouwen
Verzoek: 201308-698
Vergeten belofte.

Dit verhaal sleept nu al zo lang aan en nog steeds zijn alle beloftes niet nagekomen. Wij hebben veel geduld geoe-
fend en hebben steeds geprobeerd om tot een compromis te komen dat voor beide partijen aanvaardbaar was. Ik 
betreur dat we noch op onze telefonische oproepen, noch op onze mails een reactie krijgen en al zeker dat de geda-
ne beloftes niet na gekomen worden. Ik zet voor een laatste maal “ombudsvrouw” in kopie in de hoop dat er op deze 
manier minnelijk aan de beloftes voldaan wordt. Indien er geen positieve reactie komt zullen we verdere stappen 
ondernemen. We zijn niet bereid nog een winter de problemen om onze vergunde oprit te bereiken te doorsparte-
len.  

Onderzoek:
Het klopt dat dit probleem al sedert 2011 bij de Dienst Ombudsvrouw gekend is. Er zijn toen mondelinge belof-
tes gedaan om de oprit van verzoeker aan te passen. Blijkbaar zijn de beloofde werken nog altijd niet uitgevoerd. 
Opnieuw dringen wij bij de dienst aan om de nodige aanpassingen te doen, deze keer met succes: een dikke maand 
later wordt de oprit van verzoeker tot zijn tevredenheid aangepast. Het is alleen jammer dat hij daar twee jaar heeft 
moeten op wachten.

Beoordeling: gegrond
Belofte is niet gehouden binnen een redelijke termijn.

klachtenmanagement
Verzoek: 201308-749
Vlucht-heuvel.

Na herhaaldelijke mails van verschillende buurtbewoners in de Nieuwescheldestraat, is er nog steeds geen her-
stelling uitgevoerd aan de vluchtheuvel. Er werd nochtans erkend door de Dienst Wegen en Verkeer dat het draag-
vermogen er verminderd is en er schade is opgetreden. Wegens lawaai en -voor sommigen- triloverlast zouden wij 
willen vragen of hier eindelijk iets aan zou kunnen gedaan worden!

Onderzoek:
Na een eerste melding is er iemand van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen op 20 maart 2013 naar de Nieu-
wescheldestraat geweest en werd er vastgesteld dat de helling van de drempel, zijde Nederzwijnaarde, in slechte 
staat was. Deze helling werd nadien hersteld met asfalt. Op 23 augustus 2013 is de dienst terug langs geweest en 
werd er vastgesteld dat beide hellingen alsook de plateau zelf in vrij goede staat verkeren en momenteel geen 
bijkomende aanpassingen vragen. Het te snel overrijden van het plateau kan ook aanleiding geven tot hinder. Er zijn 
ook vooral klachten over gedaver en rolgeluiden van de vrachtwagens over de betonverharding. De staat van de weg 
is nochtans zeker aanvaardbaar voor de Technische Dienst. Om een juist beeld te krijgen van de werkelijk gereden 
snelheid aldaar, heeft de Technische Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen afgesproken met de Dienst Mobiliteit 
om snelheidsinformatieborden te plaatsen in de Nieuwescheldestraat.

Beoordeling: ongegrond
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professionaliteit
adequate communicatie
zorgvuldigheid fouten
Verzoek: 201309-837
Onbeleefde ambtenaren.

Ik ben bij jullie dienst geweest om het probleem aan te kaarten dat wij sedert de nieuwe aanleg van de Nieuwbrug-
kaai nog moeilijk in onze garage kunnen rijden. Maar ik kwam ook om eigenlijk klacht neer te leggen tegen twee 
personeelsleden van de Dienst Wegen omdat deze personen ons belachelijk maken langs alle kanten.  Uitdrukkin-
gen zoals “U woont in Gent en U moet zich een beetje aanpassen, als dit niet lukt zou U beter verhuizen – U kan 
misschien beter uw proeven herdoen om te rijden – De dame zegt : ik heb gezien dat er wel met een grote wagen 
in de garages kan gereden worden, maar zij zegt er niet bij dat dit gelukt is met hulp van de mensen daar aanwezig. 
Zouden die mensen er niet geweest zijn dan was ik in de wagen, die geparkeerd stond rechtover de inrit van de 
garages,  gereden – het is onze eigen schuld als wij niet in de garages kunnen of het is de schuld van de auto’s die 
er rechtover geparkeerd staan, enz..  Ik vind dit onaanvaardbaar dat al onze opmerkingen zomaar door deze twee 
personen worden genegeerd en bovenal dat zij ons staan uit te lachen.  Dit is erover.  Zij willen blijkbaar niet inzien 
dat er misschien een fout ligt bij het opmaken van het plan. Ik zou u beleefd willen verzoeken om beide mensen erop 
te wijzen dat dit zomaar niet kan, de mensen als onnozelaars te aanzien.

Onderzoek:
De ombudsvrouw heeft de ambtenaren bij zich uitgenodigd en heeft beide versies zorgvuldig aan elkaar getoetst. 
De conclusie is dat de uitlatingen van de ambtenaren onprofessioneel en ongepast waren maar wel een reactie 
waren op de vrij brutale en beledigende opmerkingen van de burger. Dit is ook uitvoerig doorgesproken met de 
ambtenaren. Naar de ambtenaren toe kan men echter ook zeggen dat sommige uitlatingen van enkele bewoners 
weinig gepast waren en als vrij agressief overgekomen zijn. Daardoor is het conflict geëscaleerd en is er niet meer 
naar de essentie gekeken: wat is de oorzaak waarom hier zoveel klachten zijn? Is het enkel maar het feit dat burgers 
het moeilijk hebben met veranderingen ? Of is er meer aan de hand?  Van een ambtenaar mag je verwachten dat hij 
hoffelijk blijft maar ook van een burger kan op zijn minst beleefdheid verwacht worden tegenover een ambtenaar. 
Met meer kritische zin vanwege de ambtenaren had dit alles kunnen vermeden worden of hoe je nooit zomaar moet 
aannemen dat de computer het altijd bij het juiste eind heeft. Escalatie had zeker voorkomen kunnen worden door 
meer professionaliteit aan de dag te leggen. Ook in de communicatie naar de burgers toe.

Beoordeling: gegrond
De communicatie is niet goed verlopen en alles is een beetje uit de hand gelopen door een weinig professionele 
reactie van de ambtenaren op een beledigende uithaling van een kwade burger.  Deze klacht had voorkomen kunnen 
worden door beter naar de grieven te luisteren en de cijfers/maten te checken.

Aanbeveling:
Gedraag u altijd  professioneel en laat u in een moeilijk en lastig gesprek niet meeslepen door verwijten en onge-
paste uitlatingen. Maar zeg ook duidelijk aan de burgers waar voor u de grenzen liggen.

overeenstemming met regelgeving
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201309-840
Ontploft!

In oktober 2010 is het huis van onze buurman ontploft. Daardoor moest onze woning ook afgebroken worden …Na 
bijna 3 jaar dikke miserie hebben we deze opnieuw opgebouwd. We zijn nog niet helemaal klaar maar we komen 
er wel …Het enige waar we nu nog mee sukkelen is de heraanleg van ons trottoir … Ik heb reeds met de bevoegde 
instanties gebeld en geprobeerd onze situatie uit te leggen maar die mens was redelijk onverbiddelijk: betalen!
Men vraagt ons ongeveer 1200 euro te betalen voor heraanleg van iets waar we helemaal niet om gevraagd hebben. 
De verzekering die beschouwen dit dossier als afgesloten. Het ding is ook dat mijn trottoir weliswaar beschadigd was 
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maar niet volledig weg. Na passage van Eandis en TMVW en alle anderen die gewoon de put toegesmeten hebben 
schiet er eigenlijk niets meer van over. Indien we het geld hadden was het allang gebeurd, maar voor de moment zit-
ten we op droog zaad … Zou er niet iets te regelen zijn dat wij enkel voor de verlaging aan de garage zouden betalen 
en de rest door Stad Gent?

Onderzoek:
Volgens het tariefreglement goedgekeurd in de gemeenteraad moet er voor het vernieuwen en herstellen van een 
bestaand trottoir een retributie betaald worden. Strikt genomen heeft de controleur van de Dienst Wegen, Bruggen 
en Waterlopen de correcte informatie aan verzoeker gegeven: zijn trottoir is kapot en om het te laten herstellen 
moet hij betalen. Maar, rekening houdend met de dramatische omstandigheden, is de dienst bereid een vrijstelling 
te overwegen. Maar daarvoor moet hij natuurlijk eerst officieel een aanvraag voor herstelling indienen.

Opvolging:
Twee maand later informeren wij of hij de vrijstelling heeft gekregen, maar verzoeker moet toegeven dat hij zijn aan-
vraag nog altijd niet heeft ingediend. Hij moet duidelijk nog de draad weer opnemen om zijn zaken op te volgen.

Beoordeling: ongegrond

proactief handelen
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201309-901
Water binnen?

Mijn zoon woont in de Remi Vlerickstraat in Zwijnaarde. Recentelijk is het voetpad in zijn straat heraangelegd. Zijn 
huisje ligt nogal laag waardoor er maar een lage drempel was aan zijn voordeur. Door de heraanleg is die drempel 
nog verlaagd en heeft hij maar 1 cm meer over. Zodra er wat water op het voetpad ligt, zal het in zijn huisje bin-
nenkomen. Als het regent durft hij bijna niet meer slapen. Er zijn al mensen van ‘de dienst’ komen kijken maar ze 
willen er niets meer aan doen tenzij hij een garage zou hebben. Nochtans hebben ze bij een andere woning wel het 
voetpad wat schuiner gelegd zodat het water er weg kan vloeien en is er ook geen garage aanwezig. Waarom kan dit 
bij hem niet?

Onderzoek:
Uit ons onderzoek bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen blijkt dat er voor de helling van het trottoir nor-
men gehanteerd worden: een helling van 1 centimeter per meter is het minimum, 4,5 centimeter per meter is het 
maximum om voor een normaal loopcomfort te zorgen. Bij een plaatsbezoek heeft de dienst vastgesteld dat het pad 
naast de woning een beetje hoger ligt dan de straatgoot en dat op die plaats plassen achterblijven op het nieuwe 
trottoir: dit zal dan ook aangepast worden. De klacht van verzoeker was op dat punt dus wel gegrond en men had 
dus bij de eerste melding al kunnen ingrijpen. Verder heeft de dienst vastgesteld dat de helling van het trottoir vanaf 
de drempel tot aan de straatgoot een helling vertoont van 1,5 centimeter per meter. Dit is volgens hen voldoende 
om problemen te vermijden, ook al steekt de drempel maar 1,5 centimeter boven het trottoir uit. Zij plannen dus 
geen bijkomende aanpassingen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Men had bij de eerste melding al kunnen ingrijpen. Men heeft pas aanpassingen uitgevoerd nadat verzoeker bij de 
ombudsvrouw zijn nood had geklaagd. Men had al eerder de metingen kunnen uitvoeren toen de dienst in eerste lijn 
was aangesproken.

Aanbeveling
Bij een nieuwe aanleg, controleer of er geen anomalieën zijn, zeker wanneer men er door de burger op gewezen 
wordt.
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redelijke termijn
Verzoek: 201310-929
Hinderlijk verkeersplateau.

Ik woon aan het kruispunt Nieuwescheldestraat en Nederzwijnaarde. Daar ligt een verkeersplateau dat voor proble-
men zorgt. We hebben niet alleen last van lawaai maar we hebben ook barsten in onze woning. We zijn niet alleen 
met dit probleem: onze buren klagen ook van overlast. Het gaat dan vooral over het zwaar verkeer dat waarschijn-
lijk te rap over het plateau rijdt. De Stad heeft een tijd geleden de ene kant van het plateau hersteld, maar niet de 
andere kant. Waarom niet? Dat is maar half werk. Dit plateau zou eens moeten aangepakt worden. Ik heb hier een 
lijstje van 14 mensen uit de buurt die klachten hebben over dit plateau. Men had aan een buur gezegd dat men een 
mobiele snelheidsmeter zou plaatsen, maar we hebben dat nog niet gezien.

Onderzoek:
Problemen met dit plateau zijn al door verschillende bewoners op verschillende momenten gemeld aan de Dienst 
Wegen, Bruggen en Waterlopen in Zwijnaarde, wordt ons door de dienst bevestigd. Het Mobiliteitsbedrijf beves-
tigt dat er een mobiele snelheidsmeter was beloofd maar dat die wegens de grote vraag op die plaats nog niet kon 
ingezet worden. Alhoewel de Dienst Wegen in eerste instantie zegt dat de andere kant van het verkeersplateau niet 
in slechte staat verkeert, wordt er uiteindelijk beslist om ook de andere kant van een zachte helling te voorzien, en 
dit op basis van de vele klachten en de petitie van de omwonenden. Uit ons onderzoek blijkt dat niet de staat van 
het plateau te wensen over laat, maar dat het vooral de soort afwerking en het zware en veel te snelle verkeer zijn 
die voor hinder zorgen. Met andere woorden: de constructie was niet aangepast aan het soort verkeer dat door 
die straat rijdt. De dienst is daar door de vele klachten op gewezen en heeft pas na een klacht bij de ombudsvrouw 
beslist om de nodige aanpassingen te doen.

Opvolging:
Door de winterstop voor de asfalteringswerken voor de toplaag, zullen de bewoners nog tot in maart moeten wach-
ten eer de werken worden uitgevoerd, dus meer dan 8 maanden na de eerste klachten van de bewoners.

Beoordeling: gegrond
Het probleem is in het begin onderschat, waardoor het voor de bewoners onredelijk lang wachten is op een herstel-
ling van het verkeersplateau.

redelijke termijn
Verzoek: 201310-979
Doodskisten.

Ik wou u even melden dat op Oostakkerdorp de bakken (op Oostakker noemen we ze de doodskisten) die midden in 
het centrum staan, reeds van na de kermis van eind augustus nog steeds niet op hun ‘plaats’ staan. Deze staan daar 
als een wirwar door elkaar, dit heeft geen zicht, lijkt me ook redelijk gevaarlijk? Misschien kreeg u hiervoor reeds een 
mailtje van de handelaars in het dorp? Bij deze nog de vraag kunnen de ‘doodskisten’ niet vervangen worden door 
meer esthetisch materiaal… bloembakken? Gent laat haar randgemeenten hiervoor een beetje in de steek.

Onderzoek:
De Dienst Wegen zet de bakken opnieuw correct opgesteld.
Mobiliteitsbedrijf: dit is een verkeersmaatregel. De bakken zorgen voor een vlotte verkeersafwikkeling, maar moeten 
kunnen verplaatst worden voor de foorkramers. Ze zullen dus blijven.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Bekijk of men geen andere verkeersmaatregel kan nemen, even efficiënt, even goedkoop en iets meer esthetisch.
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redelijke termijn
professionaliteit
Verzoek: 201310-1026
Vergeten belofte.

Na meer dan 5 jaar wachten op een oplossing voor het waterprobleem in de Doornplasstraat zou ik dan toch graag 
vernemen of er eindelijk een oplossing in het vooruitzicht is. Indien de Dienst Wegen de vaststellingen heeft gedaan, 
wat zijn dan de concrete oplossingen, oplossingen die ze dan ook effectief gaan uitvoeren?

Onderzoek:
Wij vinden inderdaad een dossier terug waarin in 2007 een mogelijke oplossing wordt voorgesteld voor het afwate-
ringsprobleem van een aantal huizen in de straat. Waarom is dat dan nog altijd niet uitgevoerd? Op dat moment had 
de dienst de zaken een beetje afgehouden omdat het wegdek toen pas vernieuwd was en men dit niet opnieuw wil-
de openbreken. Volgens de Dienst Wegen is dit dossier toch verder opgevolgd. TMVW en de Dienst Wegen hadden 
eind september een oplossing voor het probleem onderling besproken. Verschillende eigenaars hadden zich uitein-
delijk akkoord verklaard om hun aansluiting op de gracht aan de overkant van de weg te laten gebruiken voor de 
afvoer van een rioolkolk. Voor de werken konden aangevat worden, moest TMVW de geïjkte procedure doorlopen 
en moesten er afspraken gemaakt worden met de aannemer. Een startdatum voor de uitvoering is de week van 17 
december 2013. Wij kunnen er in komen dat men niet graag een pas aangelegd wegdek weer openbreekt, maar een 
probleem laten aanslepen, is ook geen optie en we vragen ons dan ook af of de termijn van zes jaar nog wel redelijk 
is.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
We laten in het midden of het vinden van een oplossing niet voor de hand lag maar dat men zes jaar nodig heeft om 
een belofte in te lossen is niet meer redelijk te noemen.

redelijke termijn
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201311-1094
Verzakt wegdek.

Op mijn mail van 22 juni over de kant van de pare nummers van Hoogstraat, heb ik tot op heden nog geen reactie 
gekregen van bevoegde dienst; wel de standaardmail van Gentinfo van ‘wij hebben uw melding bezorgd aan de 
Dienst Wegen…’ Ondertussen blijft het er gevaarlijk rijden voor fietsers gezien de zeer slechte staat van het wegdek 
aan de rand; men probeert deze slechte plaatsen te ontwijken door uit te wijken naar het midden van het wegdek 
wat het natuurlijk gevaarlijker maakt gezien men dan tussen het gemotoriseerd verkeer aan het rijden is.

Onderzoek:
Bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen vindt men in het digitaal programma de melding van verzoeker terug. 
Maar de klacht staat er als afgehandeld. De slechte staat van het wegdek was volgens de dienst te wijten aan de 
verzakte riooldeksels. Dus werd TMVW gevraagd om die te herstellen. Volgens de werkfiche zou de herstelling eind 
juni gebeurd zijn. Er is hier dus duidelijk iets fout gegaan, want de herstelling is volgens verzoeker helemaal niet 
uitgevoerd. Maar ook de communicatie naar verzoeker is niet correct verlopen: men had hem op de hoogte moeten 
brengen. De Dienst Wegen neemt na de klacht bij de Ombudsdienst contact op met TMVW en belooft ook verzoeker 
op de hoogte te brengen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Dat de herstelling nog niet is uitgevoerd, is te wijten aan TMVW, maar de Dienst Wegen, aan wie de klacht was be-
zorgd, heeft verzoeker niet geïnformeerd over hetgeen met zijn klacht is gebeurd.
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redelijke termijn
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201312-1196
Nutteloze borden.

Sedert vrijdag zijn de werken op de Hubert Frère-Orbanlaan afgewerkt. De talloze verkeersborden blijven hinderen 
en zijn gevaarlijk voor het verkeer. Niettegenstaande mijn aandringen zaterdag bij diverse instanties blijft alles onge-
wijzigd, ook Politie heeft niets ondernomen. Mag ik u vragen hier dringend aan te verhelpen. Ik heb dat een week 
geleden gevraagd en de borden staan er nog altijd.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen blijkt dat zij hier al mee bezig waren, dat de melding 
van verzoekster dus wel was opgenomen. Volgens de dienst ging het om werken van verschillende nutsmaatschap-
pijen. De controleur van de Dienst Wegen had er al voor gezorgd dat twee maatschappijen hun borden hadden 
weggenomen en de derde beloofde dat zo rap mogelijk ook te doen. De dienst wenst wel op te merken dat het de 
gewoonte is om dergelijke verkeersborden nog enige dagen te laten staan, wanneer de werken afgelopen zijn, omdat 
men de nieuwe aanleg wil laten uitharden om inrijden van de nieuwe verharding te voorkomen. Het is ook de taak 
van de aannemer om die borden weg te nemen. Enkele dagen later is alles opgeruimd dank zij de tussenkomst van 
de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Beoordeling: ongegrond
De dienst is binnen een redelijke termijn efficiënt opgetreden bij de nutsmaatschappijen.

11.4. Dienst Wonen
redelijke termijn
Verzoek: 201302-156
Terugbetaling.

Ik wacht nog altijd op de terugbetaling van twee bedragen van afrekeningen van Ista van toen mijn woning nog 
onder de Stad viel. Nu huur ik dus van WoninGent. Het betreft 140,84 euro (afrekening periode 01/03/2009 – 
28/02/2010) en 187,32 euro (afrekening periode 29/02/2008 - 28/02/2009). Een derde bedrag van terugbetaling heb 
ik wel ontvangen; dus hier heb ik het hier niet over. Over de terugbetaling van die twee bedragen had ik contact met 
de Dienst Wonen. In een brief van 1 november 2010 werd mij de terugbetaling van het tweede bedrag (187,32 euro) 
aangekondigd. Deze terugbetaling gebeurde niet. Op 14 december 2012 ben ik in de Dienst Wonen gaan melden dat 
ik een nieuw bankrekeningnummer had. Ik kreeg toen een documentje mee waarop staat dat ik dit nieuwe nummer 
had meegedeeld. Vandaag is het 9 februari 2013 en ik wacht nog altijd op die twee betalingen. Daarom .ben ik hier.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek bij de Dienst Wonen blijkt dat de twee bedragen wel degelijk zijn overgeschreven op de bankreke-
ning van verzoekster: 140,84 euro op 30 maart 2011 en 187,32 euro op 18 november 2010. De dienst bezorgt ons de 
kopieën van de betalingen. Wij geven deze informatie door aan verzoekster die ze nakijkt, de betalingen bevestigt, 
zich verontschuldigt en ons bedankt voor de moeite.

Besluit:
De Dienst Wonen betaalde wel degelijk.

Beoordeling: ongegrond
Vergissing van burger.
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redelijke termijn
Verzoek: 201303-296
Dringende documenten.

Op 13 februari 2013 wendde ik mij tot de Dienst Wonen. De bediende nam mijn aanvraag in ontvangst op 13 
februari 2013 en moest het papier nog laten ondertekenen, door de burgemeester geloof ik. Ik kreeg een bewijs 
van ontvangst waar onder andere op stond dat het ondertekende document mij binnen de maand terugbezorgd 
zou worden. Tot op heden (15 maart) heb ik nog niets ontvangen en de persoon blijkt er vandaag niet te zijn. Mag 
ik vragen om dit toch eens extra op te volgen? Als de Stad zelf zijn eigen termijnen niet meer kan naleven, wordt 
afspreken en plannen toch wel erg moeilijk, voor iedereen. Het later kunnen indienen van dit document heeft voor 
mij echter ook financiële consequenties.

Onderzoek:
Nog voor ons onderzoek is gestart laat verzoeker ons weten dat hij de documenten heeft ontvangen. Twee dagen 
later dan beloofd. Blijkt dat de signataire drie weken onderweg was. We kunnen niet echt spreken over een onrede-
lijke termijn maar blijft het feit dat men beloofd had om alles binnen de maand af te handelen. Ook stellen wij ons 
de vraag of de termijn van één maand om een document te laten ondertekenen door het college niet kan ingekort 
worden. De dienst belooft om de werkwijze opnieuw te bekijken.

Beoordeling: gegrond
De termijn van één maand, op zichzelf al niet zo redelijk, werd overschreden.

Aanbeveling:
Bekijk hoe de termijn van één maand voor de ondertekening van documenten kan ingekort worden.

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201303-301
Nooit genoeg?

Wij constateren met z’n allen dat de Dienst Wonen heel wat steken liet vallen bij de onzorgvuldige overdracht van 
ons klantendossier inzake sociale verhuur rond de garagestaanplaats en de vergeten mutatieverzoeken die we de-
den. Wij danken u alvast voor het toekennen van een dossiernummer. Bedankt voor uw medewerking.

Onderzoek:
Dienst Wonen zegt dat ze hierover al vele en lange gesprekken hadden met verzoeker. Verzoeker stelde zich kandi-
daat voor een garagebox in de Lelie/Irisstraat en voor een staanplaats in de Clematisstraat. Men kon slechts een van 
beide toegewezen krijgen, maar voorlopig was dat geen probleem. Begin 2010 kreeg verzoeker dan het voorstel om 
een staanplaats te huren in de collectieve garage aan de Clematisstraat, maar bij het aanvaarden van dat aanbod zou 
de inschrijving voor de garagebox vervallen. Hij kon wel weigeren en nog langer wachten op een garagebox. Echter, 
verzoeker wou én de toewijs van de staanplaats én de aanvraag voor een garagebox behouden. Wat dus niet kon. 
Uiteindelijk koos verzoeker na lang discussiëren voor de staanplaats, maar nog voor het contract werd ondertekend, 
deed hij een aanvraag tot mutatie van zijn staanplaats naar een garagebox. Dienst Wonen heeft die mutatie-aan-
vraag correct overgemaakt aan WoninGent. WoninGent meldt ons dat verzoeker echter niet kan rekenen op een 
mutatie en wel omdat hij een huurachterstand heeft. Verzoeker weigert namelijk om de aanpassing van het huurgeld 
voor de staanplaats betalen.

Beoordeling: ongegrond
Wie het onderste uit de kan wil, krijgt het deksel op de neus.
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redelijke termijn
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek:201310-911
Geen contract?

Het gaat om een pand op het eiland Malem, een woon- en handelspand waar de Stad nog eigenaar van is. Twee 
jaar geleden ben ik schriftelijk overeengekomen dat het leegstaande  pand zou verhuurd worden tegen de prijs van 
230 euro per maand. Ik kreeg schriftelijke  toelating om het al op te knappen om er dus een zaak (snoepwinkeltje) in 
onder te brengen.
Het contract ging afgesloten worden in maart twee jaar geleden via de Stad natuurlijk, maar toen zijn die fusieplan-
nen gekomen of waren al in uitvoering. Ik moest wachten tot de overname door WoninGent. Nu twee jaar later is 
het contract nog altijd niet getekend. Maar ik kon ook niet met mijn zaak beginnen, noch bewonen. Dit heeft zeker 
mijn plannen ernstig gedwarsboomd. Ondertussen heb ik ook drie kinderen waarvan het jongste pas is geboren en 
prematuur is. Momenteel zie ik het niet meer zitten om die zaak nog te runnen. Ik heb wel een overnemer gevonden 
die ook de door mij al uitgevoerde werken wil overnemen en er een bakkerij wil beginnen. Die mensen weten dat 
het niet meer tegen de voorgestelde prijs zal zijn.
Het kan toch niet dat men mensen twee jaar in de draai houdt voor een huurcontract. Ik heb wel heel veel bewijzen 
dat men het heeft beloofd. Het is altijd een winkel geweest in die buurt, 40 jaar en is ook nuttig voor de leefbaarheid 
van het eiland Malem waar een warme bakker heel welkom zou zijn…

Onderzoek:
Eerst steken wij ons licht op bij de Dienst Wonen waar alles in 2011 gestart is. Daar vindt men een ontwerpbrief 
terug voor de toewijs van het pand aan verzoekster, maar geen contract. Ook vindt men bij de Dienst Wonen geen 
ingaande staat, die bij een verhuring altijd wordt uitgevoerd. Zodra de sleutels worden overhandigd moet er huur-
geld betaald worden, maar er is geen financiële stroom terug te vinden die zou kunnen wijzen op bijvoorbeeld een 
mondeling huurcontract, wat trouwens ook al merkwaardig zou zijn. Van een toelating om werken uit te voeren is er 
ook geen spoor. Volgens de Dienst Wonen zijn alle dossiers overgemaakt aan WoninGent. Dus: als er iets schriftelijk 
opgemaakt is, is dat daar te vinden. Maar bij WoninGent komt het pand zelfs niet voor op het geautomatiseerd be-
stand dat zij van de Stad ontvangen hebben als woning. Bij hen is het geregistreerd als niet-residentiële ruimte, ver-
der niets. Verzoekster blijft zeggen dat zij een schriftelijke belofte heeft voor de verhuring en ook dat zij de waarborg 
betaald heeft. Ze zegt dat ze wel toelating gekregen heeft voor de werken. Als zij documenten als bewijs kan voorleg-
gen dan heeft zij een punt. Maar wij krijgen die documenten niet te zien. Uiteindelijk maakt WoninGent verzoekster 
het voorstel om de opzeg van het pand te aanvaarden zonder verdere formaliteiten. De maatschappij is zeker niet 
bereid om de werken, die zonder schriftelijke toestemming zijn uitgevoerd, te vergoeden. In feite zou de maat-
schappij kunnen eisen dat verzoekster het pand in de oorspronkelijke staat herstelt. Er is voor dit pand op twee jaar 
tijd geen enkele huur geïnd. WoninGent zal dat niet vorderen, maar zal zeker ook geen huurwaarborg teruggeven, 
gezien de onoordeelkundige en zonder toestemming uitgevoerde werken, als er al bewezen is dat er een waarborg 
betaald werd. Onze tussenkomst stopt op dat punt, want verzoekster heeft een advocaat onder de arm genomen om 
haar zaak voor een rechtbank te bepleiten. Onze conclusie: dat een dergelijke situatie zich kan voordoen (twee jaar 
zonder huurcontract, zonder het betalen van huur, maar toch met uitvoering van werken) is toch bijzonder onzorg-
vuldig en enkel te verklaren door de periode van overdracht van dossiers na de fusie van de huisvestingsmaatschap-
pijen. Dat de overgang van de stadswoningen naar WoninGent wat problemen heeft meegebracht, kan een en ander 
verklaren, maar ook verzoekster is niet rechtlijnig in haar verhaal. Het voorstel van de maatschappij lijkt ons zinnig 
en voor beide partijen aanvaardbaar. Het is de beslissing van verzoekster om daar niet op in te gaan en juridische 
stappen te ondernemen.

Beoordeling: geen oordeel
Wij kunnen enkel besluiten dat in dit dossier een en ander verkeerd gelopen is, maar aan wie van de drie partijen we 
de problemen moeten toeschrijven, kan ons onderzoek niet uitmaken.
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professionaliteit
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201310-913
Onrechtmatige opzeg.

Vorig jaar werd onze huurovereenkomst voor een eengezinswoning aan de Sint-Annastraat voortijdig opgezegd voor 
eigen gebruik (bepalingen van artikel 3§2 Woninghuurwet en artikel 2 a van ons huurcontract “de verhuurder kan op 
elk ogenblik de huurovereenkomst beëindigen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden, indien 
hij voornemens is het goed persoonlijk en werkelijk te betrekken of het op dezelfde wijze te laten betrekken door 
bepaalde familieleden. In dit geval ging het om de zoon van de eigenaars die het pand zou betrekken. De zoon, die 
student is, is inderdaad in het huis gaan wonen, maar dat samen met nog een aantal andere studenten. Na ruim-
schoots meer dan zes maand is dat nog altijd de huidige situatie en komt het ons voor dat die niet beantwoordt aan 
de regelgeving terzake. Bovendien werden we toen door de advocaat van de eigenaar ook nog onder druk gezet om 
afstand te doen van onze rechten als huurders. Misschien ook een indicatie dat die zelf wel wist dat de opzegging 
niet helemaal zuiver was?  De Dienst Wonen verwijst ons naar de Huurdersbond en naar het Justitiehuis. De situatie 
lijkt mij op het eerste gezicht nochtans niet dermate complex. Ben ik fout, of is de Dienst Wonen zelf ook enigszins 
deskundig terzake, zodat u toch een eigen (inhoudelijke) indicatie hieromtrent zou kunnen formuleren? Bovendien 
vragen we ons af wat er gebeurt met deze informatie wanneer een dergelijk geval wordt gesignaleerd? Wordt de 
actuele toestand ter plaatse dan niet vastgesteld? De ex-huurder – in dit geval wij – kan dat toch maar moeilijk zelf 
ter plaatse vast gaan stellen?

Onderzoek:
Uit ons onderzoek bij de Dienst Wonen blijkt dat de dienst verzoeker correct heeft verwezen naar de Huurdersbond 
en naar het Justitiehuis in verband met zijn opzeg en de huurwetgeving. De dienst zegt dat die twee instanties meer 
juridische kennis en expertise in huis hebben. De Dienst Wonen geeft eerstelijns advies over wonen maar kan geen 
vaststellingen doen zoals verzoeker dit vroeg. Vaststellen dat de woning bewoond wordt niet alleen door de zoon 
maar ook nog door andere studenten, dit is een opdracht voor Bouw- en Woontoezicht van de Dienst Administratie. 
De Dienst Wonen had verzoeker wel die informatie kunnen geven, de dienst had de klacht ook zelf kunnen door-
geven aan Bouw- en Woontoezicht. De Ombudsdienst geeft aan verzoeker de .volledige informatie en plaatst de 
verschillende elementen in de juiste context. Omdat verzoeker zelf klacht wil neerleggen tegen het wederrechtelijk 
gebruik van de eengezinswoning door studenten, bezorgen wij hem de nodige gegevens.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De Dienst Wonen heeft correct doorverwezen maar had verzoeker vollediger  informatie kunnen geven over de 
dienst die wel de nodige vaststellingen had kunnen doen. Daarenboven had de Dienst Wonen het pand voor contro-
le aan Bouw- en Woontoezicht kunnen doorgeven.

11.5. IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
redelijke termijn
vertrouwen
Verzoek: 201301-6
Beloofd éénrichtingsverkeer.

Zoals u in onderstaande mails kan lezen zou de Antoon Van Dyckstraat in Gentbrugge een enkele richtingsstraat wor-
den. Deze mails dateren van september 2011.
De Antoon Van Dyckstraat is nog steeds geen enkele richtingsstraat. En dit vinden wij (ik en vele straatbewoners) 
bijzonder jammer. De situatie in onze straat wordt steeds erger en erger. Gisteren vertelde een buurman mij dat hij 
bijna omver werd gereden toen hij zijn voordeur opendeed, door een auto die over het voetpad scheurde. Ook ik 
ondervind nog wekelijks problemen als ik met mijn fiets voor mijn eigen deur stop en de auto achter mij te weinig 
afstand neemt en mij bijna platwalst. Dikwijls met agressie als gevolg. Mag ik u vragen dit na te kijken en ervoor te 
zorgen dat Dienst Mobiliteit hier snel werk van maakt?
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Onderzoek:
Waarom de beslissing van 2011 nog niet is uitgevoerd komen wij van het Mobiliteitsbedrijf niet te weten. Wel 
vernemen wij dat de verkeerssituatie nog eens werd besproken in de MOB(iliteits)cel en dat opnieuw de beslissing 
is genomen om in de Antoon Van Dyckstraat éénrichtingsverkeer uit te voeren. Wanneer dat zal gebeuren kan men 
ons niet zeggen, want de Politie - Bureau Verkeerstechniek moet hiervoor nog een dossier opstarten. In ieder geval 
kunnen wij aan verzoekster meedelen dat de beslissing van 2011 zal uitgevoerd worden. Maar twee jaar lijkt ons niet 
zo redelijk als uitvoeringstermijn.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond wat het vertrouwenscriterium betreft: het beloofde éénrichtingsverkeer komt er wel degelijk. Gegrond 
wat de uitvoeringstermijn betreft.

Aanbeveling:
Wanneer een eerder genomen beslissing niet binnen een redelijke termijn kan uitgevoerd worden is het aangewe-
zen om dit aan de burger mee te delen, liefst met motivatie.

consequent handelen
coulance
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201301-23
Weggewaaid ticket.

Op 21 december 2012 kocht ik een dagbiljet aan het Stapelplein in Gent maar heb ik blijkbaar nagelaten om dit 
leesbaar achter de voorruit te plaatsen gezien ik ’s avonds bij het naar huis rijden toch een parkeerbiljet tussen mijn 
ruitenwissers vond. Ik heb contact opgenomen met het Mobiliteitsbedrijf maar daar willen ze de retributie niet 
annuleren omdat dit het derde omgedraaid of weggewaaid ticket is in drie jaar tijd.

Onderzoek:
De regel is dat een ticket zichtbaar en leesbaar moet voorliggen. Omdat het Mobiliteitsbedrijf begrip kan opbrengen 
dat een ticket wel eens wegwaait, annuleren ze één keer om de twee jaar een retributie. Men moet dan wel een 
geldig ticket kunnen tonen. Aangezien verzoeker al eens een annulatie had gekregen van een retributie omdat er 
geen geldig ticket voorlag, wordt dit nu niet meer toegestaan. Hier wordt dezelfde regel gebruikt voor alle burgers. 
De ombudsvrouw volgt hier de beslissing van het Mobiliteitsbedrijf. Verzoeker betaalt alsnog de retributie.

Beoordeling: ongegrond
Verzoeker had al een annulatie bekomen van een retributie om diezelfde reden. Het Mobiliteitsbedrijf hanteert 
dezelfde regel voor iedereen: één annulatie om de twee jaar.

zorgvuldigheid - procedure
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201301-25
Dwangbevel.

Ik kreeg de tip u te mailen naar aanleiding van een dwangbevel. Ik heb intussen de kosten betaald maar heb het 
gevoel dat mijn repliek aan het Mobiliteitsbedrijf en de gerechtsdeurwaarder niet correct werd gelezen. Ik zou willen 
vragen of u het dossier eens onafhankelijk zou willen bekijken? Op 6 december 2012 betekende de gerechtsdeur-
waarder een dwangbevel op basis van het Retributiereglement inzake het Straatparkeren, dit niettegenstaande ik 
de verschuldigde retributie van 25,00 euro wegens een overtreding op 23 mei 2012, op 10 juli 2012 had betaald. 
Weliswaar had ik de administratiekosten van 20,00 euro op die datum nog niet betaald. Intussen is dat wel gebeurd. 
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Ik ben van mening dat ik de kosten voor het dwangbevel van 133,25 euro en het inningsrecht van 13,54 euro niet 
verschuldigd ben nu het dwangbevel door de Stadsontvanger in eigen naam ondertekend werd. Er is rechtspraak die 
stelt dat een dergelijk dwangbevel niet geldig is nu de retributie en de administratiekosten verschuldigd zijn aan de 
Stad Gent en niet aan de Stadsontvanger.

Onderzoek:
Er is inderdaad op 13 december 2012 een artikel in de krant verschenen over een persoon met 42 onbetaalde retri-
buties die van de rechter gelijk heeft gekregen en dit op basis van een vormfout in het dwangbevel. Het Mobiliteits-
bedrijf heeft deze fout reeds in het midden van 2011 rechtgezet door te vermelden dat de Stad Gent vertegenwoor-
digd wordt door de Stadsontvanger. De Stadsontvanger is wel degelijk bevoegd om, zonder als vertegenwoordiger 
van het college op te treden, een dwangbevel uit te vaardigen. Bij het krantenartikel ging het dus om een vormfout 
van het dwangbevel en niet om foutief uitgeschreven retributies. De retributies blijven op zich wel verschuldigd. Het 
dwangbevel van verzoeker werd op 6 december 2012 betekend. Er is geen reden om aan te nemen dat dit dwangbe-
vel ongeldig is.

Beoordeling: ongegrond
De vormfout werd reeds in 2011 rechtgezet. Het dwangbevel van verzoeker is wel degelijk geldig.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201301-53
Geldig ticket.

Ik heb een retributie gekregen ondanks dat ik een ticket genomen had. Ik ben naar het kantoor geweest maar daar 
aanvaarden ze dat ticket niet.

Onderzoek:
Uit de foto’s die tijdens de vaststelling werden genomen is duidelijk te zien dat het ticket dat voorlag, niet meer gel-
dig was. Er lag een ‘gratis’ ticket dat geldig was tot 14.14 uur en de vaststelling is gebeurd om 14.56 uur. Verzoeker 
stuurde wel een ‘gratis’ ticket door dat genomen was om 14.54 uur maar dat lag dus niet voor op het moment van 
de vaststelling.
Verzoeker heeft op 11 december 2012 om dezelfde reden wel al eens een annulatie bekomen.

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - procedure
inventieve houding
Verzoek: 201301-72
Gedeelde verantwoordelijkheid.

Mijn klacht is tweedelig, enerzijds tegenover de Lokale Politie Gent, anderzijds tegenover het Mobiliteitsbedrijf Gent.
Politie Gent:
1. Op 15 september ben ik verhuisd van Melle naar Gent. De week die erop volgde heb ik via het e-loket van Stad 
Gent een aanvraag gedaan om mijn adreswijziging door te voeren.
2. Op 26 september kreeg ik het volgende bericht als antwoord: “Naar aanleiding van uw aangifte van adreswijziging 
wordt een formulier voor vaststelling van uw nieuwe hoofdverblijfplaats overgemaakt aan de buurtinspecteur die 
het onderzoek zal doen. Bij inschrijving ontvangt u van ons een uitnodiging om uw identiteitskaart (en het inschrij-
vingsbewijs van de motorvoertuigen) te laten aanpassen. Indien u een bewonerskaart wenst, kunt u voor meer 
info terecht op de website van het Mobiliteitsbedrijf. Zodra u er effectief woont kan u een tijdelijke bewonerskaart 
aanvragen. Gelieve deze mail af te drukken als bewijs van aangifte.”
3. Hierop vroeg ik een tijdelijke bewonerskaart aan bij het Mobiliteitsbedrijf.



101

4. Midden oktober kreeg ik antwoord van het Mobiliteitsbedrijf dat mijn tijdelijke bewonerskaart geweigerd was en 
dat ik persoonlijk moest langsgaan.
5. Eind oktober ben ik dan ook langs geweest bij het Mobiliteitsbedrijf en heb ik een tijdelijke bewonerskaart (voor 
drie maand) gekregen. 
6. In november is de buurtinspecteur langs geweest om 14.00 uur op een weekdag en heeft een briefje achtergela-
ten in mijn bus.
7. Ik heb gebeld naar het nummer op het briefje en gepoogd een afspraak te maken. Als antwoord kreeg ik: “Wij 
mogen geen afspraak maken hiervoor, je kan wel zeggen wanneer je meestal thuis bent.” Ik ben werkzaam bij het 
Vlaams Parlement in Brussel en over het algemeen ben ik rond 18.30-19.30 uur thuis ‘s avonds, en meestal de 
zondag. Dit heb ik doorgegeven aan de Politie, waarop men antwoordde: “Ja wij werken wel niet na 18.00-19.00 uur 
en in de weekends ook niet.” Ik vertelde dan dat ik die week donderdag- en vrijdagavond vanaf 19.00 uur zeker thuis 
zou zijn, dus dat ze mogen langskomen. Niemand gezien.
8. Tussen kerst en Nieuwjaar had ik verlof, maar heb niemand gezien waarop ik (ik vermoed de maandag 7 januari) 
terug contact heb opgenomen met de Politie. Op de vraag wanneer er nu eigenlijk een wijkagent zou langskomen 
kreeg ik het antwoord: “U bent niet ingeschreven in Gent, er is een wijkagent langs geweest een aantal keren, maar 
er was niemand thuis dus hebben we u uitgeschreven.” De Politie heeft mij dus zomaar terug uitgeschreven zonder 
mij ook maar iets te laten weten. Als oplossing tot het probleem stelt de Politie voor om mij opnieuw te proberen in 
te schrijven.
9. Ik heb opnieuw een aanvraag gedaan via het loket van Stad Gent en op 15 januari kreeg ik de melding dat er op-
nieuw een wijkagent zal langskomen.
10. Aangezien de Politie niet op afspraak werkt, niet ‘s avonds en niet in het weekend zie ik niet onmiddellijk een 
oplossing of een manier om mij te kunnen inschrijven in Stad Gent.
Mobiliteitsbedrijf Gent:
1. Op vrijdag 11 januari kreeg ik telefoon van mijn ex-vrouw dat er een aangetekende zending voor mij was.
2. Op 12 januari ben ik deze gaan ophalen bij mijn ex-vrouw en bleek dat het vier aangetekende brieven waren.
3. Op maandag 14 januari heb ik een halve dag verlof genomen om deze brieven op te gaan halen (twee ervan wa-
ren al over tijd, maar gelukkig lagen ze nog ter plekke in Melle). Toen bleek dat het over vier parkeerretributies ging 
van in de maanden september en oktober in de bewonerszone in mijn nieuwe straat. Op de vier retributies waren er 
al elk 20 euro administratieve kosten aangerekend voor een totale kost van 180 euro.
4. Ik ben hier helemaal niet mee akkoord en heb hiervoor een e-mail gestuurd op dinsdag 15 januari met de vraag 
om de aanmaningskosten te laten vallen en mij de bewijsstukken op te sturen en dat ik na ontvangst de 25 euro per 
retributie onmiddellijk wil betalen.
5. Op woensdag 16 januari heb ik geen antwoord ontvangen. Op donderdag 17 januari heb ik het Mobiliteitsbedrijf 
zelf opgebeld om dit uit te klaren en kreeg ik het antwoord: “Wij laten de administratieve kosten niet vallen, want u 
heeft al verschillende aanmaningen gekregen maar u heeft er geen gehoor aan gegeven. Uw post juist laten toeko-
men is uw verantwoordelijkheid, daar kunnen wij niks aan doen. U betaalt alles of de deurwaarder komt uw goe-
deren in beslag nemen, met extra kosten tot gevolg.” Op mijn eis of ik eerst de bewijsstukken mag zien voor ik iets 
betaal, krijg ik het antwoord: “Daarvoor moet u een e-mail sturen.“ Ik had reeds een e-mail gestuurd, maar nog geen 
antwoord ontvangen.
7. Tot op heden heb ik nog geen antwoord ontvangen en als het zo doorgaat, staat er binnenkort een deurwaarder 
aan mijn ex-vrouw haar voordeur.
Dit alles is mogelijk gemaakt door de rampzalige samenwerking Stad Gent - Mobiliteitsbedrijf - Politie. Ik ben van 
mening dat ik alles gedaan heb om wettelijk in orde te zijn, dat ik alles wat er mogelijk is, gedaan heb om mijn 
situatie op te lossen, maar ik zie geen uitweg. Ik vind dat ik recht in mijn schoenen sta en als Gentenaar kan ik niet 
akkoord gaan dat ik retributies moet betalen in de straat waar ik woon, dat ik niet ingeschreven wil of kan worden in 
de stad waar ik ben opgegroeid. Ik hoop dat u hiermee genoeg informatie heeft om verdere stappen te ondernemen.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoeker een eerste keer zijn adreswijziging meldde op 26 september. Hij had toen 
al een voorlopige bewonerskaart kunnen krijgen, maar hij vroeg die niet aan. Evenmin had hij gemeld wanneer hij 
normaal gezien thuis aan te treffen was.
Verzoeker geraakte niet ingeschreven omdat de buurtinspecteur hem niet thuis kon aantreffen. Ondertussen had hij 
van het Mobiliteitsbedrijf vier retributies gekregen: op 27 september en op 5, 18 en 29 oktober. Hij vroeg en kreeg 
pas op 31 oktober een tijdelijke bewonerskaart. Bij de Dienst Inschrijving Voertuigen staat hij nog bekend op zijn 
oude adres en dus stuurt het Mobiliteitsbedrijf de aanmaningsbrieven naar dit oude adres. Pas op 9 januari deed 
verzoeker een nieuwe aanvraag tot adreswijziging. Daarbij deelde hij wel - via ons - mee wanneer hij normaal gezien 
thuis was. De buurtinspecteur treft hem thuis op 1 februari.

Besluit:
De Lokale Politie handelde zorgvuldig volgens de gebruikelijke procedures.
Het Mobiliteitsbedrijf schreef de retributies correct uit, maar had bij het bezorgen van de aanmaningsbrieven een 



102

meer inventieve houding kunnen aannemen en de reflex hebben om ze naar zijn nieuwe adres te sturen (dat bekend 
was daar verzoeker toch een tijdelijke bewonerskaart had). Waarom hij zelf nagelaten heeft om onmiddellijk een 
voorlopige bewonerskaart af te halen, is niet duidelijk. Er is dus een gedeelde verantwoordelijkheid van burger en 
Mobiliteitsbedrijf.

Beoordeling: gegrond
Gegrond wat het Mobiliteitsbedrijf betreft.
Ongegrond wat betreft de Lokale Politie.

Aanbeveling:
1. Regel is regel, maar dit is niet genoeg voor een ombudsman of -vrouw. Het gaat hier zonder twijfel om een 
bewoner die recht heeft op een bewonerskaart en dus gewoon had kunnen parkeren ondanks de verhuisperike-
len. Hier had in elk geval één retributie geannuleerd moeten worden. Na 1 retributie had hij zich in orde kunnen 
stellen. 
2. Het is voor het Mobiliteitsbedrijf de gangbare werkwijze om een aanmaningsbrief te sturen naar het officiële 
adres (het adres waarop de burger bekend is bij de Dienst Inschrijving Voertuigen). Echter, in het geval van een 
verhuisbeweging - en zeker als het Mobiliteitsbedrijf ondertussen het nieuwe adres kent omdat daarvoor een 
tijdelijke bewonerskaart bestaat - kan de aanmaning beter naar het nieuwe adres worden gestuurd.
Of tegelijk naar beide adressen. Zeker als blijkt dat een aangetekende brief niet afgehaald wordt.

privacy en discretie
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201301-88
Privacy en bewonerskaart.

Ik woon in Gent in een zone met bewonerskaart. Ik ben in het bezit van een wagen en een bewonerskaart. Aan-
gezien mijn man en ik een publiek beroep hebben, plakken we de kaart niet permanent tegen de voorruit. We 
wensen immers niet dat iedereen kan zien waar wij wonen als we ergens zijn. Dit druist in tegen onze privacy en 
het beperkt minder goed opzet van ontevreden patiënten. Onze straat is immers niet zo groot en staat uitdrukkelijk 
vermeld op de kaart. Hierdoor durft het gebeuren dat we onze bewonerskaart vergeten terugleggen, hoewel we er 
echt proberen op letten. Iedereen heeft het druk en menselijke fouten gebeuren. We kregen hiervoor in september 
reeds een boete omdat we voor ons eigen huis geparkeerd stonden en de bewonerskaart door vergetelheid niet 
teruggelegd hadden. Gelukkig werd dit kwijtgescholden door Stad Gent. We waren blij dat de Stad hiervoor begrip 
had, maar het leek ons ook ergens evident. Betalen om voor je eigen huis te staan, lijkt gek. We kregen in november 
echter opnieuw een boete hiervoor. We kregen hiervan pas vorige week de betalingsaanmaning. We hadden geen 
papiertje gevonden onder de ruitenwisser en wisten dus van niks. Bij het Mobiliteitsbedrijf krijg ik te horen dat onze 
wagen daar inderdaad wel mocht staan, maar men vindt echter dat we desondanks moeten betalen. Ditmaal is er 
geen begrip voor een menselijke fout. Dit lijkt me absurd. Betalen om voor onze eigen voordeur te staan, dat is toch 
onlogisch? Een boete voor iets wat geen misdrijf is, vinden we toch moeilijk. Sowieso kon men met de moderne 
technologie toch heel snel controleren dat wij daar wel geparkeerd mochten staan (met een tablet lijkt dit kinder-
spel) of ook nadien, eens de boetes uitgeschreven zijn, kan men toch makkelijk automatisch databases vergelijken? 
Waar we de eerste keer opgelucht ademhaalden dat de Stad hiervoor begrip kon opbrengen, zijn we nu toch wat 
geschokt voor zo’n onnodig repressief beleid, wij zijn immers geen foutparkeerders. We hopen dat u hier samen met 
het parkeerbedrijf nogmaals over kan nadenken.

Onderzoek:
De Ombudsvrouw bespreekt dit verzoek met het Mobiliteitsbedrijf dat open staat voor de suggestie om verzoeker 
een nieuwe bewonerskaart uit te reiken waarop de straatnaam niet meer vermeld staat. Enkel de zone zal er nog op 
staan. De retributie waarvan sprake wenst het Mobiliteitsbedrijf niet te annuleren. Zij hanteren een regel dat men 
voor bewoners met een geldige bewonerskaart slechts 1 retributie annuleert om de twee jaar. Aangezien er reeds 
een retributie werd geannuleerd in september 2012, wil het Mobiliteitsbedrijf de retributie van november 2012, niet 
annuleren.

Opvolging:
Op 9 april 2013 laat het Mobiliteitsbedrijf ons weten dat zij gestart zijn met het uitreiken van bewonerskaarten zon-
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der vermelding van de straatnaam. Dit zal de privacy voor de bewoners alleszins vergroten.

Beoordeling: ongegrond
Er werd reeds een retributie geannuleerd om diezelfde reden. Het Mobiliteitsbedrijf hanteert de regel dat men bij 
bewoners met een geldige bewonerskaart slechts 1 retributie annuleert om de twee jaar. Het Mobiliteitsbedrijf gaat 
in op de vraag van de Ombudsvrouw om enkel de zone te vermelden op de bewonerskaart van verzoeker.
Klager was trouwens niet alleen met deze vraag. Maar de retributie is terecht uitgeschreven en het Mobiliteitsbedrijf 
reageert vlot en klachtvriendelijk op verzoek van klant.

Aanbeveling:
Reik bewonerskaarten uit zonder de straatnaam erop vermeld. De zone alleen vermelden, volstaat. Schaf de be-
wonerskaarten af en controleer op basis van de nummerplaat. 

klachtenmanagement
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201301-93
Louis Vanhouttestraat.

Ik heb een dispuut met het Mobiliteitsbedrijf dat mij een onterechte parkeerboete wenst te .doen betalen. Onder-
tussen mocht ik deze ochtend hierop een reactie ontvangen. De boete is ondertussen ook al opgelopen van 25 naar 
45 euro, bemerk ik. Ik vind dit werkelijk ongehoord want ik ben te goeder trouw en er is werkelijk niets van bewijs 
waarop men zich kan beroepen om mij deze retributie te geven. Integendeel: het was koud en het regende die dag, 
dus de ‘vaststeller(s)’ hebben zich er duidelijk snel vanaf gemaakt. Ze waren alvast in geen velden of wegen meer te 
bekennen toen ik terugkeerde naar de wagen om de rest van de spullen uit te laden. Trouwens, ik heb met facturen 
aangetoond dat er in die periode werkzaamheden waren in de woning. Ikzelf heb materiaal gebracht voor de werk-
lieden die ‘s maandags zouden verder werken - ik was er niet zelf aan het werk. Ik werk (en verblijf derhalve) al sinds 
eind 2011 in Den Haag en verkeer enkel in het weekend in de mogelijkheid om naar Vlaanderen te komen. Ik vind 
het werkelijk volstrekt ongehoord dat men het aandurft om burgers op dergelijke totaal unfaire manier te bejege-
nen. U zult begrijpen dat het voor mij een principekwestie is.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf erkent dat de tweede herinneringsbrief met 20 euro administratiekosten een vergissing was en 
annuleert deze kosten. Wat het laden en lossen betreft blijkt uit de controle door het Mobiliteitsbedrijf dat de vast-
stellers geruime tijd in de straat van verzoeker hebben gelopen zodat zij zeker een laad- of losbeweging zouden vast-
gesteld hebben. De facturen die verzoeker meestuurt tonen inderdaad aan dat er verbouwingswerken bezig waren 
maar niet dat verzoeker op dat moment aan het laden of het lossen was. De retributie werd terecht uitgeschreven.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Het Mobiliteitsbedrijf heeft inderdaad onterecht een herinneringsbrief gestuurd met administratiekosten. De retri-
butie werd terecht uitgeschreven want gedurende de ruime tijd dat de vaststellers in de straat liepen, hebben zij 
geen laad- of losbeweging kunnen vaststellen.

coulance
Verzoek: 201301-98
Vervallen mindervalidenkaart.

Ik wil u vragen om te bemiddelen voor een retributie die ik ontvangen heb op 27 december 2012 wegens het voor-
liggen van een niet-geldige mindervalidenkaart. Het klopt dat de mindervalidenkaart reeds vervallen was op het 
moment van de vaststelling maar ik heb ruime tijd vóór de vervaldatum van de kaart een hernieuwing aangevraagd. 
Doordat de bevoegde dienst een bijkomend medisch onderzoek heeft bevolen, is deze kaart nog steeds niet her-
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nieuwd. Ik ga niet akkoord met die beslissing van FOD en ben hiervoor naar het arbeidsauditoriaat gestapt.   

Onderzoek:
De ombudsvrouw bemiddelt bij het Mobiliteitsbedrijf om de retributie te annuleren op basis van overmacht. Door-
dat de parkeerkaart al geruime tijd vervallen was wil het Mobiliteitsbedrijf niet ingaan op deze vraag. De parkeer-
kaart is vervallen en kan niet meer gebruikt worden om gratis te parkeren.

Beoordeling: ongegrond
Hier is geen sprake van overmacht. Er stond een einddatum op de parkeerkaart en deze was al geruime tijd vervallen 
op het moment dat de retributie werd uitgeschreven.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201301-100
Retributie Ramen.

Op 16 november 2012 kreeg ik een retributie van 50 euro aangerekend voor parkeren in Ramen. Blijkbaar stond ik 
op een plaats die voor bewoners voorbehouden is. Toen ik daar parkeerde, heb ik vergeefs uitgekeken naar een bord 
dat mij duidelijk maakte welke regeling daar van kracht is. Een betaalautomaat viel al evenmin te bespeuren. Ik heb 
dan maar mijn parkeerschijf ingesteld. Toen ik na het krijgen van de retributie begon te zoeken, kwam ik tot de vast-
stelling dat er in het begin van Ramen, dicht bij de Burgstraat wel degelijk een bordje hangt (waar geen parkeerplaat-
sen zijn). Maar daarvoor moet men eigenlijk al een heel eind teruglopen en achter de hoek gaan kijken. Een duidelijk 
voorbeeld van ontoereikende signalisatie, zou ik zeggen. Mag ik u dan ook vragen daarmee rekening te houden en 
mijn retributie te laten vallen?

Onderzoek:
Ramen is via drie wegen te bereiken: via de Burgstraat, via de Hoogstraat en via de Peperstraat/Komijnstraat. Aan 
deze drie invalswegen staat duidelijk een zonaal signalisatiebord dat bewonersparkeren aanduidt. Het bewoners-
parkeren is geldig zolang men geen eindbord voorbij komt. Wegrijden uit Ramen kan enkel via de Hoogstraat waar 
duidelijk ook een eindbord ‘bewoners’ hangt. Alle andere zijstraten van Ramen zijn ofwel éénrichtingsverkeer ofwel 
komt men steeds terug op Ramen uit. Volgens ons hangt alle signalisatie duidelijk en is de retributie terecht uitge-
schreven.

Beoordeling: ongegrond
Alle signalisatie staat duidelijk aangeduid.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201301-101
Misleidende signalisatie.

Ik ben vandaag mijn moeder gaan halen die in de Sportstraat woont en ik heb haar met mijn wagen meegenomen 
naar de Watersportbaan om daar te gaan wandelen. Ik heb me geparkeerd op een parking aan de Europalaan en 
toen ik uit mijn wagen stapte, zag ik voor mij een grijs bord met een P dat doorstreept was en met een parkeerkaart 
eronder. Ik dacht dus dat ik mijn parkeerschijf niet moest leggen. Groot was mijn verbazing dan ook toen ik bij mijn 
terugkomst van de wandeling een parkeerretributie vond omdat mijn parkeerschijf niet lag. Ik heb contact opgeno-
men met het Mobiliteitsbedrijf maar daar zeggen ze me dat de signalisatie juist staat. Ik vind de signalisatie niet juist 
en zeer misleidend.

Onderzoek:
Het grijze bord met een P en met een parkeerkaart eronder, dat doorstreept is, wijst op het einde van de blauwe 
zone. Het feit dat verzoeker vóór dit bord geparkeerd stond, betekent dat de blauwe zone nog geldig was op de 
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plaats waar verzoeker zich parkeerde. De retributie werd terecht uitgeschreven.

Beoordeling: ongegrond

privacy en discretie
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201301-127
Vergeten bewonerskaart.

Ik woon in Gent en het is me al een paar keer overkomen dat ik vergeet om mijn bewonerskaart voor te leggen en 
ik hiervoor een retributie krijg. De reden waarom ik soms mijn bewonerskaart weg leg, is omdat ik vind dat mijn 
privacy wordt geschonden door de straat te vermelden op de bewonerskaart. Ik ben een alleenstaand meisje en als 
ik soms uitga in een andere stad, neem ik mijn kaart weg want ik heb schrik dat men mij zal volgen. Dit is mij in het 
verleden al overkomen. Het gebeurt dus dat ik dan thuis mijn bewonerskaart vergeet voor te leggen. Het Mobiliteits-
bedrijf heeft al eens een retributie voor mij geannuleerd maar nu willen ze de retributie die ik op 24 januari 2013 
heb ontvangen, niet annuleren.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf aanvaardt het voorstel van de Ombudsvrouw om de bewonerskaart van verzoeker te veran-
deren zodat enkel de zone vermeld staat en geen straatnaam. Dat zal alleszins het veiligheidsgevoel vergroten. Men 
hanteert inderdaad de regel dat men voor bewoners met een geldige bewonerskaart 1 retributie annuleert om de 
twee jaar. Omdat men voor verzoeker reeds een retributie heeft geannuleerd, wil men niet ingaan op de vraag tot 
annulatie van deze retributie.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Er werd reeds een retributie geannuleerd om diezelfde reden. Het Mobiliteitsbedrijf hanteert de regel dat men bij 
bewoners met een geldige bewonerskaart slechts 1 retributie annuleert om de twee jaar. Het Mobiliteitsbedrijf gaat 
in op de vraag van de Ombudsvrouw om enkel de zone te vermelden op de bewonerskaart van verzoeker.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201302-142
Parkeren op bewonersplaats.

Sinds enkele maanden loopt er een dispuut met het Mobiliteitsbedrijf over een retributie die mij, mijn inzien, volko-
men onterecht werd toegekend. Ik heb een geldig parkeerbewijs wat door de dienst niet wordt betwist en ik kan aan 
de hand van foto’s aanduiden dat ik buiten de zone voor bewonersparkeren, geparkeerd stond. Desalniettemin krijg 
ik aanmaningen om de retributie te betalen. Omdat ik in deze zaak eerlijk en ter goeder trouw heb gehandeld, richt 
ik mij tot u om mij te helpen.

Onderzoek:
Uit de foto’s, die verzoeker meestuurt, blijkt duidelijk dat hij wel degelijk tussen de borden van het bewonersparke-
ren geparkeerd stond en dat de retributie terecht werd uitgeschreven. Wij melden dit aan verzoeker.

Beoordeling: ongegrond
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zorgvuldigheid - procedure
klachtenmanagement
Verzoek: 201302-150
PIN en PUK

Ik woon sinds augustus 2012 in Gent en heb mijn adreswijziging doorgegeven. De Politie heeft de nodige papieren 
ingevuld en mijn adreswijziging was in orde. Ik kreeg uiteindelijk ook een bevestiging per post dat mijn domicilie in 
Gent stond. Met deze formulieren moest ik naar de gemeente om mijn adreswijziging op mijn identiteitskaart aan te 
passen. Maar ik heb de originele papieren van mijn identiteitskaart met mijn persoonlijke code niet meer, dit is kwijt 
geraakt tijdens de verhuis. Zij vertellen me dat ik zonder code geen adreswijziging kan doen en zeggen dat ik een 
nieuwe identiteitskaart moet aanvragen. Hiervoor moet ik naar de Politie voor een document dat ik mijn identiteits-
kaart kwijt ben. Ik vertel de Politie dat ik gewoon mijn code niet meer heb. Zij zeggen dat de Dienst Bevolking mijn 
adreswijziging toch moet doorvoeren zonder nieuwe identiteitskaart. Zij zeggen dat het onwettig is wat de dienst 
bevolking zegt. Nu ligt mijn probleem eigenlijk bij het Parkeerbedrijf Gent. Ik heb namelijk een bewonerskaart nodig 
voor mijn wagen. Ik beschik over alle nodige papieren en neem deze mee. Er wordt vereist dat mijn domicilie in Gent 
is. Hiervoor heb ik het formulier van de Politie mee, met officiële bevestiging dat mijn domicilie in Gent staat. Nu 
aanvaarden zij dat niet aangezien het systeem via de identiteitskaart werkt. Maar eigenlijk voldoe ik aan alle voor-
waarden en is mijn domicilie in Gent rond. Zij kunnen mij enkel tweemaal een voorlopige bewonerskaart geven van 
drie maand, voor personen waar de domicilie nog niet rond is. Maar ondertussen is er bijna zes maand verlopen en 
dus ook de maximale termijn voor voorlopige bewonerskaarten. En heb ik dus nog steeds geen definitieve bewo-
nerskaart.

Onderzoek:
Dienst Burgerzaken meldt dat het niet klopt dat men zonder eID geen adreswijziging kan aangeven. Als de adreswij-
ziging in orde is moet men zijn nieuw adres op de eID laten zetten en dit kan niet zonder de PIN- en PUKcode. Is men 
enkel de pincode kwijt en niet de PUKcode, kan men aan het Loket Identiteit een nieuwe pincode aanvragen. Is men 
echter zowel de PIN- als de PUKcode kwijt dan moeten nieuwe codes worden aangevraagd bij de FOD Binnenlandse 
Zaken. Men kan dit via de website van de FOD aanvragen. Alle medewerkers van Dienst Burgerzaken zijn op de hoog-
te van deze procedure. Ook een bewonerskaart aanvragen kan zonder eID. Men heeft wel een officieel document 
nodig van de Politie waarop het rijksregisternummer is vermeld. Verzoeker was al sedert augustus 2012 officieel ge-
domicilieerd en kon vanaf dan perfect een definitieve bewonerskaart aanvragen. Er moet blijkbaar wat misgelopen 
zijn aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf dat verzoeker de verkeerde informatie heeft bekomen. Verzoeker kan zich 
dus aanbieden bij het Mobiliteitsbedrijf met zijn huidige tijdelijke bewonerskaart, het document van de Politie en de 
nodige documenten voor de wagen en kan dan perfect een bewonerskaart voor twee jaar krijgen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Verzoeker hoeft geen nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Hij kan een nieuwe PIN- en PUKcode aanvragen. Ook de 
bewonerskaart kan hij via zijn rijksregisternummer aanvragen. Wie hem de verkeerde informatie heeft gegeven, is 
niet te achterhalen.

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201302-158
Geen herinneringsbrief.

Via deze brief wens ik mijn onschuld te bewijzen en betwist ik de klachten die ten aanzien van mezelf en mijn echt-
genote zijn ingediend door de Stad Gent. Mijn zaak gaat over het verkeerd geparkeerd staan in een zone waar men 
in het bezit moet zijn van een bewonerskaart. Alhoewel ik een parkeerticket had gekocht, wens ik duidelijk te stellen 
dat ik deze overtreding  niet ontken. Door samenloop van omstandigheden hebben ikzelf en mijn echtgenote deze 
parkeerretributie uit het oog verloren en bij deze ook niet binnen de vooropgestelde termijnen betaald. Wat wij wel 
ontkennen is dat zowel ikzelf als mijn echtgenote ooit in het bezit zijn geweest van een eerste aanmaning tot betalen 
van deze overtreding. Niet via de post en ook niet via aangetekende brief. In het dossier gaat dit over de aanmaning 
van 8 augustus 2012. Onze tweede aanmaning van 28 augustus 2012 hebben wij via gewone post ontvangen en dus 
niet via aangetekend schrijven. Op deze aanmaning hebben wij gereageerd en dus ook de overtreding van 50 euro 
betaald op 4 september 2012. Wat we niet betaald hebben zijn de administratieve kosten van 20 euro die volgens 
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ons ook volledig onterecht zijn aangerekend aangezien wij nooit een .eerste aanmaning hebben ontvangen, noch 
via de post noch als aangetekende brief. Hierop heb ikzelf contact opgenomen met de Dienst Mobiliteit van de Stad 
waarop mij duidelijk is gemaakt dat de eerst aanmaning van 8 augustus 2012 wel was verzonden en dat ik Bpost 
moest dagvaarden indien ik deze niet had ontvangen. Na enkele maanden niets meer vernomen te hebben van deze 
zaak, hebben we op 31 januari 2013 een dwangbevel gekregen van een gerechtsdeurwaarder met het verzoek om 
een bedrag van 173,91 euro te betalen binnen de 24 uur. Opnieuw hebben we contact opgenomen met de Dienst 
Mobiliteit van de Stad Gent om naar meer uitleg te vragen. Waarbij ze opnieuw geen rekening hebben gehouden 
met onze klacht. De enige toegeving dat wij hebben gekregen van deze dienst is dat we tot 20 februari 2013 tijd 
hebben om te betalen. Nu wensen mijn echtgenote en ikzelf wel duidelijk te stellen dat er van onze kant geen kwaad 
opzet is gemoeid. Wij hadden een geldig parkeerticket aangekocht maar bleek niet nodig te zijn in deze zone, pech 
voor ons. Ook hebben wij binnen de 8 werkende dagen na ontvangst van de tweede aanmaning (voor ons de eerste 
aanmaning die wij hebben ontvangen en waarbij ik nog eens de nadruk wens te leggen dat deze niet aangetekend 
was verzonden) betaald. Nu hopen wij dat u toch wel in deze  triestige en toch wel overgereageerde zaak kan bemid-
delen.

Onderzoek:
De ombudsvrouw heeft voor verzoeker bemiddeld bij zowel het Mobiliteitsbedrijf als bij de Ombudsdienst voor de 
Postsector. Dat de retributie terecht werd uitgeschreven wordt ook door verzoeker beaamd. Hij stond echter gepar-
keerd op een bewonersparkeerplaats zonder geldige bewonerskaart maar had wel een parkeerticket gekocht wat 
zijn goeder trouw aantoont. Uit het onderzoek bij het Mobiliteitsbedrijf blijkt dat er wel degelijk twee herinnerings-
brieven werden verstuurd naar het juiste adres van verzoeker. Ook Bpost verklaart dat er werd afgetekend voor de 
aangetekende zending en dat deze niet zomaar in de brievenbus werd gedeponeerd. Verzoeker was bijgevolg perfect 
op de hoogte van de procedure die zou gevolgd worden bij niet-betaling van de retributie. Wij raden verzoeker aan 
om het deurwaardersbevel alsnog te betalen.

Beoordeling: ongegrond
Verzoeker heeft wel degelijk twee herinneringsbrieven ontvangen en men heeft voor de tweede aangetekende brief 
afgetekend waardoor ook die administratiekosten terecht worden verhaald. De tweede aangetekende brief is pas 
verstuurd omdat de betaling 
achterbleef.

Aanbeveling:
Zet ook de beroepsmogelijkheid in de herinneringsbrieven.
Zet tekst met verwittiging dat het volledige bedrag moet betaald worden ( dus ook de administratiekosten) zo niet 
dat men een deurwaarder riskeert, in vetjes.

zorgvuldigheid - procedure
klachtenmanagement
Verzoek: 201302-159
Resem retributies.

Ik heb een probleem met het Mobiliteitsbedrijf.
.Ik had eerst een auto van de firma van mijn vader en hiervoor heb ik in maart 2011 een bewonerskaart gekregen. Ik 
heb uiteindelijk de wagen gekregen van mijn vader en zowel de verzekering als de nummerplaat op mijn naam gezet. 
De oude nummerplaat heeft mijn vader ingediend bij DIV. Ik wil voor mijn nieuwe nummerplaat een nieuwe bewo-
nerskaart aanvragen maar ik kan deze niet krijgen omdat ik : 
• Geen inschrijvingsbewijs kan voorleggen van de wagen van mijn vader.

• De oude bewonerskaart verloren ben. Ik moet ze ergens mislegd hebben en kan ze niet meer vinden.
Het Mobiliteitsbedrijf zegt dat ze niet zeker kunnen zijn dat die nummerplaat is ingediend. Men weigert een bewo-
nerskaart af te leveren op de nieuwe nummerplaat vermits ze niet zeker zijn dat de oude nummerplaat is geschrapt? 
Hebben zij dan geen toegang tot DIV?
Dit spel duurt nu al van 20 februari 2012 en tot nu toe is er geen enkele oplossing uit de bus gekomen. Er is nochtans 
geen twijfel: ik ben een bewoner en ik heb recht op een bewonerskaart voor de nieuwe nummerplaat. Ze vroegen 
me zelfs de factuur van het voertuig of het bewijs dat het voertuig van mij is. Is dat hun recht? Ik heb de auto van 
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mijn vader gekregen en heb hiervan een verklaring van mijn vader. Ook de verzekering staat nu op mijn naam. Is dat 
geen bewijs genoeg? Nu vragen ze dat ikzelf contact neem met DIV om een attest te krijgen dat de nummerplaten 
zijn ingediend? Als je logisch nadenkt: hoe kan ik inzage krijgen, ik heb die oude nummerplaat niet moeten indienen 
dat is mijn vader! Het is de taak van DIV om die zaken te controleren niet van het Gentse Mobiliteitsbedrijf. En zij 
kunnen toch zien welke auto ik aangeef op mijn adres en wat mijn nummerplaat is? Ondertussen heb ik een hele re-
sem retributies gekregen (meer dan 20). De retributies die ik ontvangen heb tussen het moment dat ik mijn nieuwe 
nummerplaat heb ontvangen (22 februari 2012) en het moment dat ik om een nieuwe bewonerskaart ben gegaan 
(midden maart 2012), betwist ik niet maar alle andere retributies zijn te wijten aan het onterecht weigeren van mijn 
bewonerskaart. 
Het Mobiliteitsbedrijf gaf me wel een oplossing: “Ga naar het Sint Pietersplein en koop daar een abonnement voor 
een maand”. Dit is toch echt niet meer ernstig. Ik woon in de Sint-Lievenslaan en ik ben een bewoner en heb recht 
op een bewonerskaart: iedereen kan zijn oude kaart verliezen. Het Mobiliteitsbedrijf heeft geen enkele tussenoplos-
sing als iemand zijn kaart echt verliest.

Onderzoek:
In eerste instantie vragen wij aan DIV of het mogelijk is om te bevestigen dat de vorige nummerplaat van de wagen 
van verzoeker geschrapt is. Zonder enig probleem ontvangen wij van DIV een fax en e-mail dat de nummerplaat wel 
degelijk sedert 24 november 2011 geschrapt is. Wij melden dit zowel aan verzoeker als aan het Mobiliteitsbedrijf. 
Verzoeker kan nu zonder probleem een nieuwe bewonerskaart gaan afhalen. Het Mobiliteitsbedrijf blijkt vanaf nu 
ook over een webtool te beschikken waarmee zij zelf kunnen nakijken of een nummerplaat al dan niet geschrapt is. 
Dit is een hele verbetering. Wat de retributies betreft kan het Mobiliteitsbedrijf akkoord gaan dat enkel de retribu-
ties tussen 22 februari 2012 en midden maart 2012, verschuldigd zijn. De andere retributies worden geannuleerd. 
Uit het overzicht bij de gerechtsdeurwaarder blijkt dat verzoeker toch al heel wat retributies en administratiekosten 
betaald heeft en hij krijgt uiteindelijk 570 euro teruggestort

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Verzoeker had zelf ook enige moeite kunnen doen om het schrappingsbewijs te bekomen en wist dat hij zonder be-
wonerskaart niet kon parkeren op de bewonersparkeerplaatsen in zijn straat. Het Mobiliteitsbedrijf had aan verzoe-
ker al vlugger kunnen melden waar hij een schrappingsbewijs kon bekomen of had via een simpel mailtje zelf kunnen 
achterhalen of de nummerplaat al dan niet geschrapt was. Het Mobiliteitsbedrijf heeft hiervoor nu een webtool. De 
retributies die verzoeker hierdoor heeft opgelopen worden grotendeels geannuleerd.

Aanbeveling:
Achterhaal zelf vlugger of de nummerplaat al dan niet geschrapt is. Zo hadden heel wat problemen vermeden 
kunnen worden.

Opvolging aanbeveling: 
De aanbeveling wordt opgevolgd.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201302-162
Geen bord.

Enige tijd geleden kreeg ik een boete wegens parkeren in een zone parkeerschijf. Ik had deze boete betwist, gezien 
ik op de afgelegde route geen bord ben tegengekomen waar dit op vermeld stond. Tevens stond in het begin of aan 
het einde van de straat ook geen bord (dus in de richting welke ik reed). Dit werd niet tegengesproken door de cel. 
Blijkbaar zou dit in deze buurt een algemeen gekend probleem zijn (volgens een aantal buurtbewoners). De tegenar-
gumentatie die de cel parkeerheffingen me nu oplegt is dat indien ik de voorkant van het bord niet kan waarnemen, 
ik de plicht heb de voorkant te inspecteren door uit te stappen en een eindje terug te wandelen op basis van het 
MB 11 oktober 1976, art.11.4.1 (de bepalingen over het uitzicht van verkeersborden), welke bepaling me lijkt dat de 
overheid niet naar willekeur verkeersborden zou kunnen plaatsen. Had ik een “oranje paal” waargenomen, had ik 
gerust uitgestapt en was ik gerust deze gaan waarnemen. Het lijkt me ten zeerste onwaarschijnlijk dat ik een overtre-
ding heb begaan en het lijkt me ook niet het doel van de wetgever mensen te beboeten op basis van verkeersborden 
die niet op hun route liggen… Ik kan me niet inbeelden dat ik diende uit te stappen, een eind terug te wandelen om 
waar te nemen dat ik in een zone parkeerschijf was.
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Onderzoek:
Uit de foto’s van dit deel van de Brusselsesteenweg blijkt dat er wel degelijk een signalisatiebord staat. Dit bord duidt 
aan dat er, zowel vóór als na dit bord, blauwe zone van kracht is. De blauwe zone is geldig zolang men geen eind-
bord passeert. Ook al maakt verzoekster een draai met de wagen, ze passeert het bord. Om het even waar men zich 
parkeert, dient men zich te informeren over het geldende parkeerregime. Volgens het Mobiliteitsbedrijf worden er 
ook geen abnormaal hoog aantal retributies uitgeschreven op die plaats. De retributie werd terecht uitgeschreven. 
Verzoekster had zich moeten vergewissen van het geldende parkeerregime ook al moest ze daarvoor enkele meters 
terugkeren.

Opvolging:
Verzoekster blijft zich verzetten tegen de retributie en stuurt foto’s van de voor haar onduidelijke situatie. Deze 
foto’s tonen inderdaad dat de mogelijkheid bestaat dat er een vrachtwagen voor de signalisatie staat en dat het bord 
dan niet zichtbaar is bij het draaien op de Brusselsesteenweg. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van iedere 
bestuurder om zich te vergewissen van het geldende parkeerregime als men zich ergens parkeert. Uit de foto’s die 
het Mobiliteitsbedrijf doorstuurt van tijdens de .vaststelling is te zien dat verzoekster eigenlijk niet zo heel ver van 
het signalisatiebord geparkeerd stond en dit bord zeker had kunnen opmerken. Wij raden het Mobiliteitsbedrijf wel 
aan om een eindbord te voorzien aan het einde van de parkeerplaatsen. Het Mobiliteitsbedrijf zal deze aanbeveling 
onderzoeken. 

Beoordeling: ongegrond
Het signalisatiebord staat duidelijk zichtbaar.

Aanbeveling:
Plaats op het einde van deze parkeerplaatsen ook een eindbord ‘blauwe zone’ zodat er zeker geen verwarring 
meer mogelijk is.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201302 -163
Retributie Brabantdam.

Op zaterdag 26 januari 2013 deed ik vrijwillig en onbezoldigd met mijn wagen boodschappen voor een gehandicapte 
persoon die in het bezit was van een geldige mindervalidenkaart. Plaats: Brabantdam in Gent. Toen we buiten kwa-
men, stak er een parkeerbiljet (boete 50 euro) onder de wisser. Ik had nochtans de  blauwe kaart met onbeperkte 
vervaldag aan de voorruit gelegd. Ik ging dan naar de twee parkeerwachters beleefd uitleggen dat er op de betaalau-
tomaat stond: ‘mindervaliden gratis’. Maar die lachten er mee. Ik heb dan een foto genomen van de parkeerkaart en 
de boete. De foto heb ik laten zien aan de lokale politie van mijn gemeente en die raden mij aan om de situatie aan 
jullie bekend te maken.

Onderzoek:
Verzoeker stond net vóór het eindbord ‘bewonersparkeren’ geparkeerd. Hij stond dus binnen de zone bewonerspar-
keren. Een mindervalidenkaart is niet geldig op een bewonersparkeerplaats. De retributie werd terecht uitgeschre-
ven.

Beoordeling: ongegrond
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zorgvuldigheid - procedure
coulance
Verzoek: 201302-196
Geen herinnering.

Na heel wat omzwervingen langs een Antwerpse gerechtsdeurwaarder en het Gents mobiliteitsbureau, kom ik bij 
u terecht met de vraag een niet betaalde parkeerboete op menselijke wijze te aanschouwen. Eind juli 2012 vond 
mijn man een parkeerboete van 25 euro achter de ruitenwisser omdat hij zijn blauwe schijf niet had gelegd. Terecht 
beboet, ook al is hij amper 10 minuten binnen en buiten geweest. Alleen vergat hij de boete te betalen. En is ons dit 
verder volledig ontgaan. Tot opeens in januari 2013 een deurwaarder in onze gang stond (jawel, IN, want alles stond 
open omwille van een behoorlijk geval van waterschade en bijkomende verluchting). Niet alleen was deze persoon 
zeer onvriendelijk, ook kreeg ik verder geen tekst en uitleg. De brief ondertekenen en lezen was het bevel dat ik 
kreeg. Na het lezen van het dwangschrift, nam ik onmiddellijk telefonisch contact op om te vragen of het gebruikelijk 
was om zonder tussenstappen een deurwaarder te sturen voor een vergeten boete van 25 euro. Bleek dat er een 
aanmaning werd verstuurd, die wij echter nooit hebben ontvangen. En een tweede aanmaning per aangetekend 
schrijven dat nooit werd afgehaald. Het aangetekend schrijven herinner ik mij inderdaad, omdat ik na een reis naar 
Sicilië, die ik als vrijwilliger begeleidde, naar het postpunt ging om het schrijven af te halen en er mij gemeld werd 
dat het aangetekend schrijven geretourneerd was. Nu wil ik zeker niet ontkennen dat wij mede verantwoordelijk 
zijn voor het verloop van deze zaak. We hadden niet mogen vergeten te betalen. Wie vergeet echter nooit wat? 
Niet dat ik mezelf wil verstoppen achter allerhande excuses, maar de volledige administratieve en organisatorische 
rompslomp van een gezin dragen omdat mijn echtgenoot anderstalig is en volop aan het inburgeren is, heb ik op zijn 
zachtst uitgedrukt onderschat. Vandaar dat de papiermolen mij af en toe boven het hoofd draait. Maar mij treft geen 
schuld dat een aanmaning nooit werd afgeleverd op ons adres en een tweede ongelukkig genoeg werd aangediend 
toen ik in het buitenland was. Mijn man mocht niet tekenen voor ontvangst en wellicht zal zijn basis Nederlands 
hierbij niet veel geholpen hebben. Ik heb meermaals herhaald dat wij niet van slechte wil zijn. Mocht iemand de 
moeite doen na te gaan hoe wij omgaan met betalingen, dan zou snel achterhaald worden dat wij alle boetes steeds 
correct betaald hebben. Daarom vind ik een boete van 25 euro moeten betalen aan de prijs van 191 euro een zeer 
zware straf die ons opgelegd wordt omdat wij vergaten te betalen, de post een omslag nooit correct afleverde en 
ik afwezig was toen het aangetekend schrijven werd aangeboden. Gezien het deurwaarderskantoor elke vorm van 
menselijk inlevingsvermogen afblokt met cynisme en berisping en het mobiliteitsbureau ons niet meer kan helpen 
gezien de deurwaarder werd ingeschakeld, werd mij op datzelfde mobiliteitsbureau aangeraden contact met u op te 
nemen. Mag ik van u een menselijk antwoord verwachten op een niet meer dan menselijke vraag en/of bemerking?

Onderzoek:
Na controle van de data waarop de herinneringsbrieven werden opgestuurd blijkt dat het Mobiliteitsbedrijf wel 
degelijk de procedure correct gevolgd heeft. Verzoekster heeft op 10 juli 2012 een parkeerretributie ontvangen en 
geeft toe dat ze deze vergeten betalen is. Het Mobiliteitsbedrijf heeft een eerste herinnering verstuurd op 30 juli 
2012 naar het juiste adres van verzoekster. Deze herinnering zou niet toegekomen zijn. Een tweede, aangeteken-
de herinneringsbrief werd op 21 augustus 2012 verzonden, maar doordat verzoekster op reis was, kon deze brief 
niet aangeboden worden. Op het moment dat verzoekster naar het postkantoor ging om de brief af te halen was 
deze reeds teruggestuurd naar het Mobiliteitsbedrijf. Een aangetekende zending blijft ongeveer twee weken op het 
postkantoor beschikbaar. Doordat de wagen op de naam staat van verzoekster stond ook de aangetekende zending 
op haar naam. De echtgenoot van verzoekster kon de brief niet in ontvangst nemen omdat hij geen volmacht had en 
er ook niet voldoende maatregelen door klager waren genomen om tijdens haar reis ook op de hoogte te blijven van 
haar post. Men blijft verantwoordelijk voor de briefwisseling, die in een periode dat men in het buitenland verblijft, 
wordt aangeboden. We raden verzoekster aan om ook contact op te nemen met Bpost om na te gaan wat er met de 
eerste herinneringsbrief is gebeurd. We hebben niet voldoende argumenten om hier te pleiten voor het maken van 
een uitzondering omwille van billijkheidsredenen. We kunnen niet anders dan verzoeker te adviseren om te betalen.

Beoordeling: ongegrond
Het Mobiliteitsbedrijf heeft de procedure correct gevolgd. Dat verzoeker de retributie vergeten betalen is, en op het 
moment van de aanbieding van de aangetekende zending, in het buitenland verbleef, is geen fout van het Mobili-
teitsbedrijf.
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zorgvuldigheid - procedure
billijkheid
Verzoek: 201302-208
Deurwaarder tijdens vakantie.

Op 30 juni 2012 liep mijn vrouw een parkeerbiljet op ten bedrage van 25 euro. Wij wisten van geen parkeerbiljet 
af. Wat blijkbaar regelmatig gebeurt, want in hun mail van 19 februari 2013 beamen ze dit. Enfin, tijdens ons verlof 
kregen wij voor de eerste keer een betalingsherinnering. Op 10 augustus 2012 al een tweede. Ja, sorry dat wij het 
ons permitteren om met verlof te gaan, hé. Op 18 augustus 2012 hebben wij dan de hoofdsom, zonder parkeerretri-
butie, betaald. Sindsdien hebben wij van Mobiliteitsbedrijf Stad Gent niets meer gehoord. Tot er op 30 januari 2013 
een deurwaarder aan onze deur stond. Een kantoor uit Antwerpen nota bene! Schandalig dat ze hiervoor een deur-
waarder moeten in schakelen. En nog een grotere schande is dat het een deurwaarderskantoor is van Antwerpen. 
Zijn er in het Gentse geen? Ik zou nu nog 152,03 euro supplement moeten betalen. Voor een boete van 25 euro?! 
Wat gewoon alle verbeelding te boven gaat. Zo’n bedrag ligt niet in de lijn van de boete. Welke wij - toch volgens 
ons - betaald hebben binnen een aanvaardbare termijn sinds het ogenblik dat wij van deze boete wisten. Wij vragen 
dan ook uw tussenkomst in deze en zouden het op prijs stellen dat u ons per kerende, alsook Mobiliteitsbedrijf Stad 
Gent, vraagt om de dreigementen naar ons toe te stoppen.

Onderzoek:
Verzoeker kan inderdaad aantonen dat hij, op het moment dat de eerste herinneringsbrief  werd verstuurd, in het 
buitenland verbleef. Men kan daar wel begrip voor opbrengen maar als burger blijf je verantwoordelijk voor wat er 
met je post gebeurt als je op reis bent. Verzoeker heeft dus de eerste herinneringsbrief wel gekregen, maar was op 
dat moment in het buitenland. De tweede aangetekende herinneringsbrief werd pas verstuurd nadat verzoeker al 
enkele dagen terug thuis was. Verzoeker is de aangetekende brief zelf gaan afhalen. In beide herinneringsbrieven 
staat duidelijk vermeld wat de procedure is als men de retributie en de administratiekosten niet betaalt. Men ver-
meldt duidelijk dat het dossier bij niet (of gedeeltelijke) betaling, wordt doorgestuurd naar de gerechtsdeurwaarder. 
Verzoeker was dus op de hoogte van de gevolgen bij niet betaling en had de deurwaarderskosten kunnen vermijden. 
Was hij het niet eens met de administratiekosten dan had hij ook onmiddellijk klacht kunnen indienen en dit onder-
zocht geworden vooraleer de deurwaarder in te schakelen. .De gemaakte kosten (administratieve en deurwaarders-
kosten) kunnen niet verhaald worden op de gemeenschap. We raden verzoeker dan ook aan om het dwangbevel 
alsnog te betalen.

Beoordeling: ongegrond

Aanbeveling:
Onderzoek de mogelijkheid dat de deurwaarder ook nog eens een herinnering stuurt of contact opneemt alvorens 
een dwangbevel op te stellen.

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201303-221
Gratis parkeerticket.
Op maandag 4 februari 2013 rond 14.00 uur heb ik mijn wagen geparkeerd rechtover het Jozef Plateau gebouw om-
dat ik op een doctoraatsverdediging aanwezig moest zijn in het gebouw. Op 50 meter van het gebouw links, aan de 
hoek van de straat heb ik mij een ticket aangeschaft aan de automaat op de volgende werkwijze.
• Gekozen voor een dagbiljet.

• Muntstuk van 2 en van 1 euro in de automaat gestoken.

• Automaat gaf mij een mededeling van maximum bedrag bereikt.

• Biljet gekregen en op het dashboard gelegd.
Ik moest vaststellen dat ik bij de terugkeer een parkeerbiljet tussen de ruitenwisser zag zitten. Waarom? Nu hoor ik, 
naar aanleiding van het telefonisch gesprek dat het biljet dat ik gekregen heb eentje is van een kwartier en dat het 
gratis is (?). Waar is mijn dagbiljet en mijn drie euro die ik betaald heb?
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Onderzoek:
Uit de foto’s die het Mobiliteitsbedrijf heeft genomen tijdens de vaststelling blijkt duidelijk dat er een gratis parkeer-
ticket voor 15 minuten in de wagen ligt. Daaraan valt niet te twijfelen. Maar tijdens de vaststelling was dat ticket 
al een paar uren verlopen. Het Mobiliteitsbedrijf heeft voor deze parkeerautomaat ook geen registratie gevonden 
van 3 euro rond het tijdstip dat verzoeker een ticket heeft genomen. De retributie werd terecht uitgeschreven. We 
hebben niet genoeg bewijsstukken om burger te verdedigen.

Beoordeling: ongegrond

Redelijke termijn
Verzoek: 201303–236
Sluikstort Warandestraat.

Ik heb weer een klacht over sluikstort op de parking in de Warandestraat. Ik woon er naast. Praktisch iedere nacht 
worden er zakken afgezet. Dit duurt al jaren. Ik heb al naar de ombudsvrouw gebeld, maar het probleem geraakt niet 
opgelost. Als Ivago dat komt opruimen, staan er ’s anderendaags opnieuw zakken, ook tegen mijn muur die ik on-
langs opnieuw bezet heb, maar die weer vochtig wordt. Regelmatig zie ik ook ratten wegspurten. De zakken worden 
opengetrokken en het vuil verspreidt zich. Straks komen de ratten onze huizen binnen. Kan men daar geen camera 
zetten om de sluikstorters te betrappen? Of een verdoken politiewagen, ’s nachts? Het wordt onleefbaar.

Onderzoek:
Dit is een gekend probleem, de klacht sleept al jaren aan. De parking ‘Zonder Naam’ wordt beheerd door het Mobili-
teitsbedrijf dat samen met de Werkgroep Sluikstort en Zwerfvuil een oplossing tracht te vinden voor dit sluikstorten. 
Het is echter dweilen met de kraan open. Het plaatsen van een camera wordt onderzocht maar is niet evident om-
wille van de camerawet (privacy). Bij iedere melding van sluikstorten komt Ivago het opruimen en voert de overlast-
cel van de Politie een onderzoek. Dit schrikt echter nog onvoldoende af.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling: 
Kan dit al jaren lang gekende stort, waarvan het opruimen heel veel geld kost aan de gemeenschap, niet ‘gerich-
ter’ aangepakt worden? Is een camera hier niet nodig?

overeenstemming met regelgeving
coulance
Verzoek: 201303-239
Eventjes geparkeerd. 

Het betreft een parkeerboete (geen bewonerskaart), opgelopen in het Klein Raamhof. Ik richt mij tot u omdat ik geen 
gehoor krijg van de Mobiliteitsdienst Gent. Ik had een afspraak in de Komijnstraat, met de kotbaas van mijn zoon, 
om de betaling te regelen. Ik zocht naar een parkeerplaats waar ik even kon parkeren om na te gaan of deze persoon 
aanwezig was in de Komijnstraat. Ik parkeerde mij hiervoor in het dichtbijgelegen Klein Raamhof. Hier waren meer-
dere vrije plaatsen, dus ik vond dat ik tijdelijk niemand hinderde. Onmiddellijk nadat ik mij ervan vergewiste dat de 
kotbaas nog niet ter plaatse was, ben ik teruggekeerd naar mijn wagen en heb de kofferdeur geopend, om even een 
bericht te sturen naar de kotbaas. Ik ben blijven wachten op een antwoord maar was bij mijn auto, dus ik kon hem 
onmiddellijk verplaatsen indien nodig. De kotbaas zou pas 2 uur later komen. Ik wilde zolang niet wachten en toen 
ik ben weggereden om te zien of ik een parkeerplaats vond in de omgeving van de campus Bijloke, waar mijn zoon 
intussen les had, merkte ik dat men in deze korte tijdsspanne een parkeerbiljet onder de ruitenwisser had geplaatst. 
Vooral financieel valt deze straf mij zwaar, aangezien ik vijf studerende kinderen heb, en het  begin van het school-
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jaar extra moeilijk is. Ik was verontwaardigd en heb naar het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent gebeld met uitleg. Hier zei 
men dat er niets kon aan gedaan worden. Ik hoopte ergens op een minnelijke schikking, of een uitnodiging om mijn 
verhaal te kunnen doen. Ik kreeg een tweede aanmaning. Vandaag ontving ik een dwangbevel en zijn de kosten zeer 
hoog opgelopen. Terwijl ik ervan overtuigd blijf dat ik niemand hinderde. Mijn vraag aan u gericht is, of ik nog iets 
kan ondernemen om een eventuele andere oplossing te zoeken.

Onderzoek:
Voor de ombudsvrouw is het duidelijk dat verzoeker een goed onderbouwd antwoord heeft gekregen van het Mo-
biliteitsbedrijf. Verzoeker stond geparkeerd op een bewonersparkeerplaats zonder bewonerskaart. Laden en lossen 
kan wel op een bewonersparkeerplaats, maar dan moet er een duidelijke laad- of losbeweging waar te nemen zijn. 
Dit was hier niet het geval. De retributie werd terecht uitgeschreven. Pas nadat ze een deurwaardersbevel heeft 
gekregen en de deurwaarderskosten gemaakt zijn, contacteert verzoeker de ombudsvrouw. Hier is spijtig genoeg 
geen ruimte meer voor bemiddeling. De deurwaarderskosten zijn gemaakt en er ontbreken voldoende argumenten 
om hier billijkheid in te roepen.

Beoordeling: ongegrond
Bewonersparkeerplaatsen zijn 24/24 en 7/7 voorbehouden voor bewoners met een geldige bewonerskaart. De retri-
butie werd terecht uitgeschreven. Verzoeker contacteert ook rijkelijk laat de Ombudsdienst.

coulance
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201303-265
Plaspauze.

Bij deze ga ik niet akkoord met de retributie van 25 euro voor het parkeren op het Ledebergplein. Op 19 decem-
ber 2012 reed ik rond 18 uur met de wagen naar huis. Voor het maken van een reglementaire plaspauze, om de 
GAS-boetes te vermijden, parkeerde ik mijn wagen reglementair voor een paar minuten op het Ledebergplein om 
daar gebruik te maken van de openbare urinoirs. Bij het vrij snel verlaten van mijn wagen zie ik in het donker welis-
waar twee personen in een voertuig kijken een paar wagens voor mij. Aangezien ik dit verdacht vond hield ik beide 
personen in het oog toen ik de plaspauze maakte. Ik zag dat beide personen naar mijn wagen kwamen toegestapt en 
een paar minuten later deed ik hetzelfde. Bij mijn aankomst aan de wagen zag ik dat het parkeerwachters waren en 
ik sprak één van beide mannen aan maar ik kreeg geen reactie. Ik zei dat ze mij zonet hadden zien toekomen en dat 
ik juist 100 meter verder gebruik gemaakt had van de urinoirs. Nog steeds kreeg ik geen antwoord. Beide mannen 
bleven achter de wagen staan. Aangezien ik geen antwoord kreeg ben ik mijn wagen ingestapt en door gereden, er 
is nooit iets onder de ruitenwisser geplaatst, noch een woord gezegd door de parkeerwachters. Na dit voorval heb 
ik dan ook een mail gestuurd naar Securitas om hen er attent op te maken dat een klein beetje beleefdheid van hun 
personen toch niet teveel gevraagd is. U kan daar de mail opvragen daar dit via een invulstrook op de site van hen 
gaat. Bij deze protesteer ik de retributie voor parkeren. Is er nog een menselijke kant aan de parkeerwachters of is 
het de bedoeling het leven van de mensen zuur te maken. Ik hoop dat u dit begrijpt want dit is voor mij geen norma-
le manier van functioneren binnen een maatschappij.

Onderzoek:
Het verhaal van de vaststellers in het verslag dat opgemaakt werd na de klacht van verzoeker bij Securitas blijkt 
verschillend te zijn van dit van verzoeker. Volgens de vaststellers kwam verzoeker inderdaad naar hen toegestapt met 
de melding: “Ik mag hier toch 15 minuten gratis parkeren?” Waarop verzoeker in zijn wagen is gestapt en is wegge-
reden. De vaststellers hadden niet meer de tijd om te antwoorden, noch om de retributie onder de ruitenwisser te 
steken. Het gaat hier bijgevolg om een woord-tegen-woordsituatie waarbij het voor de Ombudsdienst onmogelijk is 
om een oordeel te vellen. Zeker is dat er geen parkeerticket in het voertuig lag dat geparkeerd stond op het Lede-
bergplein. De ombudsvrouw vraagt toch aan het Mobiliteitsbedrijf om verzoeker het voordeel van de twijfel te geven 
omdat er toch een urinoir is op het Ledebergplein en zijn verhaal toch wel waar kan zijn, maar het Mobiliteitsbedrijf 
wenst hier niet op in te gaan. Verzoeker laat weten de retributie niet te zullen betalen.

Beoordeling: geen oordeel
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Aanbeveling:
Het woord ‘bedrijf’ houdt ook ‘klantvriendelijkheid’ in tegenover een klant. Hier gaat het echter om een zuivere 
overheidsdienst en dat schept nogal wat verwarring bij de burger. Maar ook als overheidsdienst had de dienst hier 
deze burger het voordeel van de twijfel kunnen geven omdat het hier om overmacht kan gaan en er effectief een 
urinoir in de buurt was. Waarom dit voor een rechtbank laten komen?

coulance
klachtenmanagement
Verzoek: 201303-272
Opgerold ticket.

Ik stond op 24 januari 2013 geparkeerd aan het Museum voor Schone Kunsten en had een ticket gekocht om te 
parkeren. Door het slechte weer is het ticket vermoedelijk nat geworden en lag het opgerold achter de voorruit. Op 
de retributie stond dat ik geen ticket had maar dat betwist ik ten stelligste. De volgende dag heb ik contact opgeno-
men met het Mobiliteitsbedrijf en men zei mij daar dat ze het gingen bekijken en mij een e-mail zouden sturen maar 
ik heb niets gekregen. Ondertussen kreeg ik een aangetekend schrijven terwijl ik ervan uit ging dat mijn klacht nog 
in behandeling was. Ik heb zelfs nog telefonisch contact gehad vóór de aangetekende zending met een zekere Els die 
mij meedeelde dat er op de foto een ticket te zien was dat opgerold was. Ze kon ook nagaan wanneer het ticket was 
genomen en wanneer de controleur was langs geweest. Het gaat om een gratis ticket van 15 minuten. Ik heb echter 
dit ticket niet meer in mijn bezit doordat ik op de terugweg ben uitgegleden en mijn voet heb gebroken. Ik moest 
toen naar het ziekenhuis en heb me niet meer om dat ticket bekommerd. 

Onderzoek:
Uit de informatie van het Mobiliteitsbedrijf blijkt dat er op de foto’s inderdaad een opgerold ticket te zien is. Er is 
echter geen registratie van een eerste telefonisch contact met hen en zij waren ook niet op de hoogte van een zie-
kenhuisopname. Er werd pas op 8 maart 2013 een eerste contact geregistreerd. Volgens het Mobiliteitsbedrijf werd 
er ook geen gratis parkeerticket afgeleverd aan de twee parkeerautomaten in de directe omgeving van het Museum 
voor Schone kunsten. Verzoekster is niet meer in het bezit van het ticket. Mocht ze effectief gebeld hebben de dag 
na de valpartij dan had men haar zeker aangeraden om het ticket op te sturen maar dit is niet gebeurd. Als verzoek-
ster werd opgenomen in het ziekenhuis is het wel mogelijk dat ze zich achteraf niet meer bekommerd heeft om het 
ticket en het verloren gegaan is. Daarom wil het Mobiliteitsbedrijf, als verzoekster een bewijs van ziekenhuisopname 
kan voorleggen, de retributie alsnog annuleren. Op onze vraag om meer informatie en bewijzen van het ziekenhuis 
krijgen we in eerste instantie geen gehoor. Pas na enkele weken en veel aandringen, krijgen we een foto van een 
voet en ook een handgeschreven briefje van een dokter (haar man). Het Mobiliteitsbedrijf wil deze ‘bewijzen’ niet 
aanvaarden omdat de foto enkele maanden na de valpartij is gemaakt en ook het ‘briefje’ niet voldoet als bewijs. Zij 
willen enkel een ziekenhuisfactuur aanvaarden om de retributie te annuleren. Navraag bij verzoekster levert ech-
ter niets op. Er komt geen reactie meer van verzoekster waardoor wij besluiten dat de procedure kan verder gezet 
worden.

Beoordeling: ongegrond
Verzoeker legt geen afdoende bewijzen voor en bovendien is er geen spoor van een gratis ticket op het moment dat 
klager beweert.

klachtenmanagement
zorgvuldigheid – procedure
Verzoek: 201303-319
Werkgeversattest.

In juni vorig jaar heb ik mij gedomicilieerd in Gent. Bij deze had ik ook recht op een bewonerskaart, eerst op een 
voorlopige bewonerskaart, en daarna op een vaste bewonerskaart. Op 4 juni 2012 ging ik naar de Parkeerdienst om 
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mijn voorlopige bewonerskaart. Ik had de papieren van mijn wagen mee, mijn identiteitskaart, etc… Omdat het een 
leasingwagen is vroegen ze naar een attest van mijn werkgever. Op het stadhuis hadden ze mij niet verwittigd dat ik 
dit moest mee hebben, dus had ik dat ook niet aan mijn werkgever gevraagd. Als ik zei dat ik onmiddellijk naar mijn 
werk ging bellen dat ze het konden doormailen, volstond dit niet voor de werkneemster van het Parkeerbedrijf. Ze 
bleef volhardend neen schudden en zei me dat ik het moest gaan halen. Ik begreep op dat moment niet waarom ik 
helemaal terug naar mijn werk moest om dat attest te gaan halen, terwijl een e-mail zo gemakkelijk is. Het was al 
heel lastig geweest om tijdens de werkuren naar daar te gaan. Ik had niet meer de tijd om terug te keren naar het 
Parkeerbedrijf, ten eerste omdat ik mijn werk niet meer kon verlaten en ten tweede omdat  het Parkeerbedrijf al 
gesloten zou zijn. Die avond kreeg ik een retributie van 50 euro. Ik stond voor mijn deur geparkeerd. De volgende 
dag ben ik met attest achter mijn voorlopige bewonerskaart geweest. Ik heb deze retributie proberen aanvechten 
via e-mail, maar dit werd telkens afgekeurd. Heb wel telkens reactie gekregen maar naar de inhoud van mijn verhaal 
werd niet geluisterd, enkel het feit dat er geen bewonerskaart voor mijn venster plakte werd aangehaald, logisch ook 
want ik kreeg ze niet mee. Enkele weken later keerde ik terug naar het Parkeerbedrijf achter mijn echte bewoners-
kaart. Ze vroegen opnieuw achter het attest van mijn werkgever, waarop ik zei dat het nog in mijn wagen lag. De per-
soon in kwestie vertelde me dat dat niet erg was, dat ik gewoon naar mijn bedrijf moest bellen dat ze het moesten 
doormailen, wat ik ook gedaan heb. Hierna heb ik 100 euro betaald voor mijn bewonerskaart en heb deze verkregen. 
Nu vraag ik mij af waarom ik het de eerste keer niet mocht doormailen, wat me een retributie van 50 euro zou be-
spaard hebben, en de tweede keer als ik 100 euro moest betalen voor mijn echte bewonerskaart een mail volstond 
(omdat ik de tweede keer moest betalen en de eerste keer niet? Draait alles daar zo om het geld?) Het zou leuk zijn 
moest naast winstbejag, ook de burger geholpen worden. Deze retributie lijkt me volledig onterecht. Het is duidelijk 
een contradictie dat mijn bewonerskaart waar ik op dat moment recht op heb, geweigerd wordt door het Parkeer-
bedrijf, terwijl ik er alles aan gedaan heb om daar tijdens de werkuren te geraken, en dat ik die avond door hetzelfde 
Parkeerbedrijf beboet word omdat ik geen bewonerskaart heb. Om verdere problemen en een gerechtsdeurwaarder 
te vermijden heb ik toch toegegeven en 70 euro betaald (met administratiekosten bij). Ik denk dat elke persoon wel 
ziet dat dit niet is om mensen te straffen, maar om andere redenen (geldwinst van bewoners?). Hierbij hoop ik dit 
zuurverdiende geld van deze duidelijk onterechte aanmaning teruggestort te krijgen op mijn rekening.

Onderzoek:
Wat er op het moment dat verzoeker om zijn voorlopige bewonerskaart is gegaan, fout is gelopen aan de balie is 
spijtig genoeg niet meer te achterhalen. De medewerkers van het Mobiliteitsbedrijf weten normaal gezien allemaal 
dat een attest van de werkgever ook kan doorgemaild worden. Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord met onze vraag 
om de retributie en de administratiekosten te annuleren en de betaalde 70 euro terug te storten.

Beoordeling: gegrond
Een werkgeversattest kan perfect worden doorgemaild om een bewonerskaart te bekomen.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201303-320
Redelijke betwisting.

Hiermee wens ik te protesteren tegen de wijze waarop dit dossier wordt behandeld.
Procedureel:
Enerzijds stuurt het Mobiliteitsbedrijf mij via mail een bericht met nieuwe informatie op 18 maart 2013, anderzijds 
richt het Mobiliteitsbedrijf, zonder mij de kans te geven dit antwoord te bestuderen of er advies over in te winnen, 
een nieuw schrijven aan KBC Autolease. Daarbij stellen ze dat de vordering niet voor redelijke betwisting vatbaar is 
terwijl deze betwisting nog niet is afgerond èn verhogen ze prompt de retributie omwille van een tweede aanma-
ning, dit terwijl er geen sprake is van laattijdige betaling omdat de betwisting nog loopt. Bovendien dreigt het Mobili-
teitsbedrijf met een dwangbevel via deurwaarder teneinde mij af te schrikken met nog hogere kosten als ik niet voor 
29 maart 2013 betaal. 
Inhoudelijk:
Ook inhoudelijk heb ik sterke bedenkingen bij de aanpak. De mailconversatie geeft voor mij duidelijk aan dat er wel 
degelijk heel veel onduidelijkheid is. Ze hebben nu in totaal al vier verschillende reacties gestuurd op mijn initiële 
vraag naar informatie: maandag 25 februari 2013, maandag 4 maart 2013, dinsdag 12 maart 2013, maandag 18 
maart 2013.
De situatie is dus helemaal niet zo duidelijk als men laat uitschijnen en de stelling als zou de vordering niet voor 
redelijke betwisting vatbaar zijn wil ik dan ook tegenspreken. Besluit: ik wens niet over te gaan tot betaling gezien 
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de procedurele en inhoudelijke bezwaren en de nog lopende betwisting. Ik vraag hierbij tussenkomst van de Dienst 
Ombudsvrouw van de Stad Gent aangezien ik mij als burger op een incorrecte wijze behandeld voel.

Onderzoek:
Als men de situatie ter plaatse bekijkt dan lijkt het ons duidelijk dat de signalisatie voor bewonersparkeren aan de 
Ajuinlei, correct is aangebracht. Er staat inderdaad geen eindbord maar het bewonersparkeren is geldig vanaf het 
beginbord tot het eindbord of tot de plaats waar het samenvalt met het begin van een andere reglementering met 
betrekking tot stilstaan of parkeren. Op de Ajuinlei is dit tot aan het bord dat ‘verboden parkeren’ aanduidt. Verzoe-
ker stond op een bewonersparkeerplaats geparkeerd zonder geldige bewonerskaart dus werd de retributie terecht 
uitgeschreven. Aangezien de wagen van verzoeker een leasewagen is, worden alle retributies en herinneringsbrie-
ven automatisch ook naar de leasemaatschappij verstuurd. Dit zorgt waarschijnlijk wel voor enige vertraging maar 
het Mobiliteitsbedrijf is verplicht om het adres te gebruiken dat op het inschrijvingsbewijs van de wagen staat. Het 
Mobiliteitsbedrijf wil wel ingaan op onze vraag om de administratiekosten te annuleren.

Beoordeling: ongegrond
De retributie werd terecht uitgeschreven. De signalisatie staat correct aangeduid.

zorgvuldigheid - procedure
afdoende motivering
Verzoek: 201304-343
Omgekeerde redenering.

Op 29 januari 2013 ontving ik een brief van het Gentse parkeerbedrijf. Het betrof een aanmaning van een retributie 
voor een overtreding tegen het parkeerreglement dat ik zou begaan hebben op 3 januari 2013 om 21.08 uur. Uit 
die brief was nog niet helemaal op te maken welke precies de overtreding was. Pas uit latere mails kon ik opmaken 
waar het precies om ging. Ik heb een huis gekocht in de Frans Spaestraat en meestal parkeer ik mij voor de deur, 
waar geen bewonersparkeren is en betaal ik braaf mijn parkeerticket. Nu zou ik mij op dat moment ter hoogte van 
nummer 46 geparkeerd hebben wat een zone is voor bewonersparkeren. Ik weet goed waar het bewonersparkeren 
begint in die straat dus het zou tegen mijn gewoonte zijn moest ik wel op de bewonerszone geparkeerd hebben. Op 
10 februari 2013 heb ik gemaild naar het parkeerbedrijf met de boodschap dat ik geen ticket achter mijn ruitenwis-
ser gevonden had en dat hun ‘aanmaning’ dus voor mij de eerste indicatie was dat ik fout geparkeerd zou gestaan 
hebben. In die mail heb ik ook om foto’s gevraagd die zouden kunnen staven dat ik mij effectief in fout bevond. Op 
5 maart 2013 kreeg ik een antwoord zonder foto’s. Diezelfde dag heb ik teruggemaild met de vraag om foto’s omdat 
ik nog steeds een vermoeden heb dat ik niet fout geparkeerd stond. Op 8 maart 2013 krijg ik een antwoord zonder 
foto’s maar met de bevestiging dat er wel degelijk foto’s getrokken zijn. Diezelfde dag mail ik nogmaals met de vraag 
naar foto’s zodat duidelijk kan worden of ik al dan niet fout geparkeerd stond. Ik krijg diezelfde dag een mail terug 
waarin moeilijk gedaan wordt over de vormelijkheid van de aanvraag om foto’s. Als ik foto’s wil zien kan ik beter 
faxen of langskomen. Daarop heb ik het plan opgevat om op het kantoor de foto’s te gaan bekijken. Ik ben vorige 
week langs geweest maar omdat het parkeerbedrijf alleen ’s ochtends geopend is, stond ik voor gesloten deuren. 
Ondertussen kreeg ik een aangetekend schrijven van het parkeerbedrijf omwille van dezelfde boete, vermeerderd 
met 20 euro administratiekosten. Vandaag ben ik langs geweest op hun kantoor. Daar kreeg ik drie kopijen van foto’s 
te zien. Een foto van mijn bewonerskaart die - zoals ik goed weet - niet geldig is in de Frans Spaestraat. Een tweede 
foto met het Opel-logo van (mijn?) auto. Een derde foto met mijn nummerplaat. Op geen enkele van die foto’s kan 
afgeleid worden waar mijn wagen zich precies bevond. Geen enkele van die foto’s bewijst voor mij hun bewering dat 
mijn wagen zich ter hoogte van nummer 46 bevond en niet ter hoogte van waar ik gewoonlijk met ticket ga staan. 
Dat heb ik op hun kantoor ook zo beargumenteerd. De dame aan het loket beweert echter dat het helemaal niet 
nodig is om hun zaak te bewijzen met foto’s. De vaststelling door een parkeerwachter zou voldoende moeten zijn. 
Voor mij blijft het echter geen uitgemaakte zaak of ik al dan niet fout geparkeerd stond. Iedereen kan immers een 
foto van mijn nummerplaat trekken en beweren dat mijn wagen zich ergens bevond op een plaats die op de foto niet 
herkenbaar is. Volgens de dame aan het loket van het Parkeerbedrijf is het nu aan mij om te bewijzen dat ik niet fout 
geparkeerd stond. Dat lijkt mij een gekke omgekeerde redenering: schuldig tot het tegendeel bewezen is. .Zolang het 
geen uitgemaakte zaak is of ik al dan niet fout geparkeerd stond zie ik niet in waarom ik het toch aanzienlijke retribu-
tiebedrag zou moeten betalen. Aan het loket zei men dat ze de zaak nog eens gingen bekijken en mij terugbellen. Ik 
kreeg zopas telefoon met de boodschap dat ze mij niet meer informatie konden geven en dat het voor mij het beste 
zou zijn om contact met u op te nemen. Bij deze leg ik de zaak ook aan u voor.
Onderzoek:
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De foto’s die genomen zijn tijdens de vaststelling tonen inderdaad niet goed aan waar verzoeker geparkeerd stond 
maar deze foto’s zijn enkel informatief. De vaststellers zijn niet beëdigd maar  er wordt algemeen aangenomen dat 
de vaststellers een correcte vaststelling doen. De vaststellers die de retributie hebben uitgeschreven behoren tot 
een specifiek groepje vaststellers die enkel en alleen controle uitvoeren op de bewonersparkeerplaatsen in Gent. Zij 
kennen de inplanting van de bewonersparkeerplaatsen zeer goed waardoor het voor het Mobiliteitsbedrijf weinig 
waarschijnlijk is dat zij een voertuig buiten de bewonerszone een retributie hebben gegeven. Daarnaast werd er 
een statistiek getrokken en stelde men vast dat er nog twee andere voertuigen werden opgeschreven in die be-
wonerszone in de Frans Spaestraat, vooraleer het voertuig van verzoeker werd opgeschreven. Dit was ter hoogte 
van huisnummer 40 en 44. Van deze parkeerders kwam er geen reactie dat ze foutief een parkeerretributie zouden 
ontvangen hebben. Al deze gegevens maken het voor ons onmogelijk om te bemiddelen om de retributie te laten 
annuleren.

Beoordeling: ongegrond

Aanbeveling:
Maak ook foto’s van de omgeving om te duiden waar het voertuig geparkeerd stond. Als foto’s niet duidelijk zijn, 
zeg dit meteen maar hou bewoners niet aan het lijntje. Zeg erbij dat ze louter ondersteunend zijn en dat de vast-
steller primeert. Probeer altijd de kwaliteit van de foto’s te bewaken. Dit sluit discussie uit.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201304-351
Laden en Lossen.

Ik wens mij toch tot jullie te richten in verband met onderstaande problematiek.
Ik parkeerde mij op een bewonersplaats omdat er geen andere mogelijkheid was in de omgeving en omdat ik moei-
lijk mijn wagen kan parkeren op lange afstand van mijn klant aangezien ik zware stukken en ander materiaal moet 
kunnen aanhalen en gebruiken. Omdat ik mij bewust was van de situatie en bovendien wist dat het niet zo heel lang 
zou duren heb ik een papiertje achter mijn ruit bevestigd en ook mijn gsm-nummer genoteerd. Als bewijs heb ik 
trouwens de gegevens van mijn klant en mijn technische fiche bezorgd. Ik rekende op begrip en menselijkheid maar 
helaas is dit echt wel ver te zoeken. Spijtig. Ik heb alle begrip voor de uitleg die ik ontving en dit wist ik zelf allemaal 
al maar graag zou ik eens een antwoord krijgen op mijn vraag en situatie: wat moeten wij als techniekers dan in der-
gelijke situatie doen? Wat is de oplossing voor ons? Men houdt duidelijk rekening met iedereen en ik hoop dat men 
dan ook mijn situatie eens aanpakt, verduidelijkt en een oplossing biedt want deze situatie is niet nieuw en zal zich 
herhalen. Wat mag ik dan wel doen: mij op de rijbaan parkeren en mijn 4 pinkers doen gaan? Mag dit? Of krijg ik dan 
een nog grotere boete? Ik hoop dat je begrijpt dat het niet de bedoeling kan zijn dat ik uiteindelijk ga werken om de 
parkeer- en verkeerboetes te betalen? Wat voorziet de wet voor ons? Of moeten we het hebben van het menselijke 
en waar is dat dan? Graag jullie reactie en oplossing!

Onderzoek:
Verzoeker stond ongeveer drie kwartier geparkeerd op de bewonersparkeerplaats waardoor er geen sprake kan zijn 
van laden of lossen. De retributie werd bijgevolg terecht uitgeschreven door de vaststellers die geen rekening kun-
nen houden met allerhande briefjes die achter de voorruit liggen van de geparkeerde voertuigen.

Beoordeling: ongegrond
Er was geen sprake van laden en lossen.

Aanbeveling:
Zoek een oplossing voor de atelierwagens.
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coulance
proactief handelen
Verzoek: 201304-352
Vergeten bewonerskaart.

Ik ben bewoner van Gent en beschik over een bewonerskaart. Deze kaart verviel op 6 april 2013 en diende te wor-
den verlengd. Ter aanvraag van deze verlenging, diende ik mijn kaartnummer door te geven. Daartoe heb ik mijn 
kaart van mijn voorruit genomen. Bij het terugplaatsen bleek het plastic niet meer te plakken. Vermoedelijk is de 
kaart vervolgens bij het rijden van mijn voorruit gevallen zonder dat ik hier erg in had. Ik heb mijn wagen enige da-
gen niet gebruikt (hetgeen kan bevestigd worden aan de hand van de foto’s) en blijkbaar drie opeenvolgende boetes 
opgelopen… Ik was evenwel in de veronderstelling dat  ik in orde was… Aangezien de drie opeenvolgende boetes 
werden uitgeschreven naar aanleiding van één feit (met name het achterlaten van de wagen in de veronderstelling 
dat de kaart goed zichtbaar was), verzoek ik u vriendelijk of in dit dossier geen welwillendheid kan worden getoond 
door dit feit slechts éénmaal te beboeten, met andere woorden de overige 150 euro (zoals gevraagd hieronder) te 
herleiden naar 50 euro. Persoonlijk vind ik de betaling van 150 euro voor een dergelijk voorval wel héél erg zwaar. 
Eenieder moet hard werken voor een dergelijk bedrag. Dit zijn, zoals bij eenieder niet de enige kosten die er te beta-
len zijn…

Onderzoek:
Op de foto’s van de vaststelling is inderdaad te zien dat er geen bewonerskaart voorligt en om die reden werden 
er 4 retributies uitgeschreven. Er is echter ook te zien dat de wagen van verzoeker in de periode dat de retributies 
zijn uitgeschreven, niet verplaatst is en zijn er op de foto’s meerdere retributies zichtbaar. Het Mobiliteitsbedrijf kan 
daarom akkoord gaan met onze vraag om alle retributies samen te nemen tot één retributie.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
De retributies werden samengenomen tot één retributie.

zorgvuldigheid - procedure
klachtenmanagement
Verzoek: 201304-376
Tijdelijke domicilie.

Graag had ik me even geïnformeerd over de mogelijkheid om enkele parkeerboetes te annuleren. Ik heb mijn aan-
vraag tot domicilie lopende sinds 9 januari 2013 te Gent. Bij het ontvangen van mijn eerste boete, heb ik via mail, 
direct het Parkeerbedrijf gecontacteerd. 
Na enkele weken kreeg ik antwoord dat ik om een tijdelijke bewonerskaart moest gaan. Hierop (13 maart 2013) ben 
ik direct naar het Parkeerbedrijf geweest en heb ik mijn tijdelijke bewonerskaart aangevraagd en uitleg gevraagd 
over de openstaande parkeerboetes die ik gekregen heb sinds 9 januari 2013. Helaas werd me simpelweg gezegd 
dat ik die boetes maar moest betalen en werd ik nogal abrupt de deur gewezen door een medewerkster van het 
Parkeerbedrijf. Bij deze had ik graag even navraag gedaan of het toch mogelijk is deze boetes te annuleren daar mijn 
aanvraag tot domicilie lopende is sinds 9 januari 2013. Ik heb namelijk 5 parkeerboetes tussen de periode van mijn 
domicilie-aanvraag en 13 februari 2013. Ondertussen is ook de wijkinspecteur langsgekomen en krijg ik binnenkort 
een brief om mijn domicilie te bevestigen. Ik heb ook een tweede probleem, dat ik tijdens mijn bezoek aan het Par-
keerbedrijf aankaartte. Vorig jaar heb ik een brief ontvangen van Modero (gerechtsdeurwaarder) waaruit blijkt dat 
ik voor een onbetaalde parkeerboete 198 euro moest ophoesten. Na veel telefoontjes naar Modero bleek dat mijn 
enigste keuze betalen was. Ze beweerden dat ik een aangetekend schrijven had ontvangen maar dat was echter geen 
waar. Tegen beter weten in heb ik uiteindelijk die enorm grote som betaald omdat ik geen kennis had van hoe ik dit 
moest aanpakken. Bij mijn bezoek aan het Parkeerbedrijf heb ik deze zaak voorgelegd en daar zei de medewerkster 
zonder meer dat ik dat aangetekend schrijven wel ontvangen had. Ik vroeg me dit aan te tonen, waarop zij zei: “Het 
is jouw taak om aan te tonen dat je het niet ontvangen hebt.” Ik vroeg haar hoe en ze antwoordde: “Dat moet je 
maar bij De Post gaan navragen met je naam of zo.” Hierop ben ik direct naar De Post gereden en heb er navraag 
gedaan. Ze gaven me de uitleg dat het Parkeerbedrijf serieus in de fout was omdat ik als bestemmeling nooit iets kan 
opvragen want ik weet namelijk het zendingsnummer niet. Ik kon alleen maar navraag doen met een zendingsnum-
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mer. Ik ben opnieuw naar het Parkeerbedrijf gereden en heb dit uitgelegd. Daar geloofden ze me eerst niet, maar na 
navraag bij de juridische instantie kwam men opeens wel met een zendingsnummer. Hiermee moest ik dan navraag 
doen bij De Post. Ik gaf mee dat het mijn taak niet was om dit te onderzoek en vroeg of zij het gingen onderzoeken 
waarop ze dit beloofden (sindsdien niets meer gehoord). Ik zei ook dat ik voordien de verkeerde informatie had 
gekregen en dat het niet juist was iemand naar De Post te laten gaan om er maar van af te zijn. Waarop de mede-
werkster serieus gepikeerd me de volgende woorden toewierp: “Ik kan ook beu beginnen doen, hé!” Ik heb bijgevolg 
het zendingsnummer laten controleren en De Post heeft me per mail bevestigd dat ik dat aangetekend schrijven 
nooit ontvangen had en dat het terug aangeboden is geweest aan het Parkeerbedrijf. Nu vraag ik me af of ik dat geld 
(minus de boete) alsnog kan terugvragen omdat ik deze betaald heb onder valse voorwendselen.

Onderzoek:
Verzoeker heeft pas na de vierde retributie contact opgenomen met het Mobiliteitsbedrijf. Had verzoeker vroeger 
een mailtje gestuurd naar het Mobiliteitsbedrijf, had men hem vroeger kunnen melden dat hij reeds recht had op 
een voorlopige bewonerskaart en had hij misschien de andere retributies niet ontvangen. De retributies werden 
terecht uitgeschreven. Het deurwaardersbevel waarvan sprake werd opgemaakt voor een niet betaalde retributie 
van 9 december 2011. Het Mobiliteitsbedrijf heeft een eerste herinneringsbrief verstuurd op 6 januari 2012 en een 
tweede herinneringsbrief (aangetekend met 20 euro administratiekosten)  op 26 januari 2012. Beide brieven werden 
verstuurd naar het officiële adres van verzoeker op dat moment maar blijkbaar woonde hij daar niet meer. De aange-
tekende zending werd inderdaad niet afgehaald en werd teruggestuurd naar het Mobiliteitsbedrijf. Het is de ver-
antwoordelijkheid van verzoeker om zijn briefwisseling te laten doorsturen door Bpost. Blijkbaar is dit niet gebeurd. 
Doordat noch de retributie, noch de administratiekosten werden betaald werd nadien een deurwaardersbevel 
opgemaakt. De procedure werd hier correct gevolgd. Het Mobiliteitsbedrijf had zelf kunnen zien dat de aangeteken-
de zending was teruggekeerd en dat verzoeker deze niet had ontvangen. Het is inderdaad niet aan verzoeker om bij 
Bpost te informeren wat er met de aangetekende zending is gebeurd want hij beschikte niet over het zendingsnum-
mer. Een simpele opzoeking door de medewerker van het Mobiliteitsbedrijf had dit misverstand kunnen voorkomen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond: verzoeker heeft te lang gewacht om te reageren op de retributies. Het Mobiliteitsbedrijf heeft de proce-
dure correct gevolgd. Gegrond: verzoeker kon onmogelijk zelf bij Bpost te weten komen wat er met de aangetekende 
zending was gebeurd. Hij had namelijk geen zendingsnummer. Een simpele opzoeking bij het Mobiliteitsbedrijf had 
het misverstand kunnen voorkomen.

Aanbeveling:
Kijk na of ook burgers die zich via het Loket Bevolking inschrijven voldoende worden geïnformeerd over die tijde-
lijke bewonerskaart. Kijk nog eens na of alle kanalen benut worden om burgers op voorhand hierover te informe-
ren. Laat de medewerker zelf opzoeken wat er met de aangetekende zending is gebeurd.

overeenstemming met regelgeving
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201304-386
Foutieve parkeerboete.

Ik heb een boete gekregen in de Sint-Lievenslaan te Gent omdat ik zogezegd parkeerde op een bewonersparkeer-
plaats. Ik betwijfel dit sterk omdat ik al eens zo een boete heb gekregen en ik nu extra waakzaam ben waar ik me 
parkeer. Er staat zelfs een parkeerautomaat in de buurt. Ik heb de boete uiteindelijk betaald, maar nu krijg ik opeens 
een dwangbevel van 168 euro. 

Onderzoek:
Verzoeker parkeerde zich inderdaad op één van de bewonersparkeerplaatsen in het begin van de Sint-Lievenslaan. 
De signalisatie hiervan is duidelijk en volgens de Wegcode. Er staat inderdaad een parkeerautomaat in de buurt, 
maar deze is om een ticket te kunnen aanschaffen voor de andere betalende parkeerplaatsen. De retributie werd 
bijgevolg terecht uitgeschreven. Verzoeker ontving de retributie op 18 december 2012. De eerste herinnerings-
brief werd .op 15 januari 2013 verstuurd en op 6 februari 2013 werd de tweede aangetekende herinneringsbrief 
verstuurd. De aangetekende zending werd echter niet afgehaald. Verzoeker heeft dan op 26 februari 2013 50 euro 
betaald voor de retributie, maar de 20 euro administratiekosten bleven openstaan. Hiervoor werd dan uiteindelijk 
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een deurwaardersbevel opgesteld volgens de geijkte procedure. 

Opvolging:
Uit onderzoek blijkt dat er op anderhalf jaar tijd (tot midden 2013) maar liefst 13000 burgers hun administratiekos-
ten niet hebben betaald. Al wie geen grondige reden had om die niet te betalen kreeg een  deurwaarder over de 
vloer. In de toekomst zal er nog een gratis aanmaning via de deurwaarder volgen vooraleer in te vorderen. Zodat het 
voor iedereen duidelijk is dat wie niet betaalt, een deurwaarder riskeert als hij of zij geen terechte grond heeft om 
niet te betalen. 

Beoordeling: ongegrond

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201304-395
Sassevaartstraat.

Wij kregen gisteren, 21 maart 2013, een parkeerbiljet voor parkeren in de Sassevaartstraat aan de hoek met Dok 
Noord. Wij gaan absoluut niet akkoord met dit biljet omdat er nergens gemeld wordt dat het parkeren betalend is 
in dit gedeelte van de Sassevaartstraat en dat onze wagen daar stond voor de deur van ons kantoor om te laden. De 
Sassevaartstraat is een doodlopende straat zonder verkeer met uitzondering van bewoners. Het Mobiliteitsbedrijf 
wil niet ingaan op onze vraag om de retributie te annuleren. 

Onderzoek:
We kunnen ter plaatse vaststellen dat de signalisatie ‘betalend parkeren’ inderdaad niet duidelijk is. Het zonale bord 
dat de bestuurders normaal gezien passeren als ze de Sassevaartstraat inrijden via de Muidelaan, staat omgedraaid 
en achter de hekken van de bouwwerken die daar bezig zijn. Bureau Verkeerstechniek van de Politie bevestigt ons 
dat een parkeerautomaat alleen geen betalend parkeren afdwingt. Signalisatie is steeds nodig om de grenzen van de 
parkeerregeling aan te duiden. Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord om de retributie te annuleren en zal, zolang de 
signalisatie niet duidelijk kan aangebracht worden, geen verdere controles uitvoeren in de Sassevaartstraat.

Beoordeling: gegrond
De signalisatie stond, door de bouwwerken, omgedraaid en was niet zichtbaar voor de bestuurders.

klachtenmanagement
overeenstemming met regelgeving
Verzoek:201304-399
Geen reactie.

Zonet had ik met jullie dienst telefonisch contact inzake mijn retributie op de Muinkkaai. Op jullie aanraden belde 
ik naar Gentinfo teneinde te weten te komen of de klacht werd doorgegeven aan jullie dienst. Dit is jammer genoeg 
niet het geval geweest. Zij hebben wél de klacht en het dossier gemaild naar het Mobiliteitsbedrijf. Behalve een 
verklaring van hen waarom de borden achteraf werden verplaatst heb ik niets meer vernomen. Blijkbaar heeft men 
mijn dossier toen ook niet on hold gezet. Vandaar nu de aangetekende zending.

Onderzoek:
Verzoeker had een retributie gekregen omdat ze geparkeerd stond op een bewonersparkeerplaats op de Muink-
kaai. Op de foto’s van de vaststelling is te zien dat het eindbord ‘bewoners’ wat achter de bladeren van een boom 
verstoken stond, maar vanaf het trottoir was het signalisatiebord nog steeds zichtbaar. Het beginbord was noch op 
de foto’s van de vaststelling, noch op de foto’s gemaakt door verzoeker, zichtbaar dus hier kunnen wij niet over oor-
delen. De retributie werd terecht uitgeschreven. Dat de signalisatieborden kort nadat verzoeker een retributie heeft 
gekregen, naar de overkant werden verplaatst heeft volgens het Mobiliteitsbedrijf 
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hier niets mee te maken. Er werd vastgesteld dat de bewoners het liefst langs de huiskant parkeren waardoor er heel 
wat parkeerplaatsen voor bezoekers verloren hingen. 
Er was wel een verwarrende situatie ontstaan bij de afhandeling van de klacht omdat verzoeker contact had opge-
nomen met Gentinfo en er van uitging dat de klacht door de Ombudsdienst behandeld zou worden. Verzoeker dacht 
dat haar dossier ‘on hold’ stond, maar kreeg toch een aangetekende herinneringsbrief. Het Mobiliteitsbedrijf gaat 
wel in op onze vraag om de administratiekosten te annuleren.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De retributie werd terecht uitgeschreven omdat verzoeker op een bewonersparkeerplaats geparkeerd stond maar 
door de verwarring over wie de klacht zou behandelen, werden de administratiekosten geannuleerd.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201305-435
Begijnengracht.

Vandaag kwam ik vanuit Nederland in Gent aan en heb mijn auto geparkeerd aan de Begijnengracht, omdat ik daar 
bij bewoners moest zijn. Ik ben naar de parkeermeter gelopen, heb me door een bewoner van Gent uit laten leggen 
hoe deze werkt en een dagkaart geprint voor 10 euro. Deze heb ik zichtbaar achter de voorruit gelegd. Daarna heb 
ik aangebeld bij de bewoners en ben naar binnen gegaan. Toen ik ongeveer 2 uur later naar buiten kwam zat er een 
bekeuring op mijn voorruit van 50 euro. Hierdoor was ik van slag, want ik dacht dat ik netjes betaald had en alles in 
orde was. Afijn, naar de Politie in het centrum gelopen, verwezen naar het Mobiliteitsbedrijf en vervolgens horen 
dat ik een e-mail kan sturen en de bon op dit moment niet ongedaan gemaakt kan worden. Mijn dag als toerist in 
Gent verziekt. Wat bleek, in Gent wordt met een systeem gewerkt met oranje palen en pijlen. In dat gebied mag de 
auto van een toerist niet staan, ook al heb ik betaald. Het is mijns inziens geen Europees systeem, wat voor ondui-
delijkheid zorgt bij buitenlanders. Als toerist word ik niet voor deze regel gewaarschuwd. Graag wil ik u met klem ver-
zoeken om een waarschuwing voor toeristen op de parkeermeters te plaatsen, dat er speciale parkeerplaatsen zijn 
voor bewoners waar toeristen niet mogen parkeren. Had ik zo’n waarschuwing op de parkeermeter gelezen, dan was 
ik meteen in mijn auto gestapt en doorgereden naar een parkeergarage. Bij de huidige werkwijze worden mensen als 
toerist mijns inziens onheus bejegend. Ik neem aan, dat Stad Gent toch juist toeristen wil trekken in plaats van ze op 
deze wijze weg te jagen.

Onderzoek:
De klacht wordt eerst in eerstelijn behandeld door het Mobiliteitsbedrijf maar omdat verzoeker niet akkoord gaat 
met het antwoord van het Mobiliteitsbedrijf, komen wij tussen.
Wij moeten verzoeker echter teleurstellen op haar vraag om de informatie omtrent bewonersparkeren op de par-
keerautomaten te plaatsen. Het lijkt ons onmogelijk om alle parkeerregels te vermelden en dan nog in verschillende 
talen. De signalisatie voor het bewonersparkeren wordt geregeld in de Wegcode die geldig is in heel België maar ook 
in Nederland (waarvan verzoeker afkomstig is) wordt het verkeersbord E9 gebruikt om parkeren te regelen. Het on-
derbord ‘bewoner’ wordt niet gebruikt maar wel ‘vergunninghouder’ wat eigenlijk op hetzelfde principe gebaseerd 
is. Als toerist is het altijd veiliger om vooraf te informeren naar de verkeersregels van het land dat men bezoekt. Het 
Mobiliteitsbedrijf heeft de regels correct gevolgd en de parkeerretributie werd terecht uitgeschreven.

Beoordeling: ongegrond

coulance
Verzoek: 201305-446
Vrijwillig parkeren.

Had graag enig begrip gevraagd van jullie dienst.
Op zaterdag 20 april 2013 bracht ik rond 16.30 uur een slechtziende man naar de ‘Vooruit’ in Gent en haastte me 
om te parkeren om nadien die man verder te begeleiden. Ik zag een parkeerplaats op de Muinkkaai en zag links en 
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rechts een parkeermeter en nam een parkeerbiljet dat geldig was tot 18.12 uur. Me van geen kwaad bewust, haastte 
ik mij terug naar de ‘Vooruit’ om die man verder te begeleiden. Toen ik rond 17.15 uur terugkwam, zag ik dat er een 
parkeerbiljet onder de ruitenwisser zat. Na telefonisch contact op maandag 22 april 2013 met het Mobiliteitsbedrijf, 
zei die persoon dat het een bewonersplaats is. Ik begrijp er helemaal niets van. In mijn haastigheid heb ik die borden 
niet gezien en aangezien ik in Ninove woon en mijn auto aan het station in Denderleeuw parkeer om naar het werk 
te gaan, waar ook met bewonerskaarten gewerkt wordt en waar je ook kunt parkeren met parkeerbiljet, ben ik 
dan ook zeer verontwaardigd dat er geen begrip getoond wordt. Ik probeer op regelmatige tijdstippen vrijwilligers-
werk te doen en kan dus nu moeilijk begrijpen dat er geen enkel begrip van jullie kant uit kan gebeuren. Ik heb het 
bord niet gezien, ben van Ninove en ken de wetgeving niet in Gent, heb maar een half uur geparkeerd en heb een 
parkeerticket genomen. Ik had me zeker daar niet geparkeerd als ik wist dat dit niet mocht. Ik was niet voor mezelf 
in Gent en zal in de toekomst zeer aandachtig zijn voor het bestaan van deze borden. Nu 50 euro moeten betalen is 
voor mij echt zeer moeilijk. Hopend op wat begrip voor vrijwilligerswerk en positief nieuws.

Onderzoek:
De ombudsvrouw begrijpt de frustratie van de verzoeker, maar wijst op het gelijkheidsbeginsel dat het stadsbestuur 
dient te hanteren: gelijke behandeling van de burgers. Er kan ook geen ‘overmacht’ worden ingeroepen om de par-
keerretributie te laten annuleren. Verzoeker stond geparkeerd op een bewonersparkeerplaats zonder geldige bewo-
nerskaart. Dit wordt geregeld via de Wegcode en is geldig voor heel België. Dat verzoeker uit een andere gemeente 
komt en daar geen bewonersparkeren van kracht is, geldt niet als ‘overmacht’. De ombudsvrouw raadt verzoeker aan 
om de retributie alsnog te betalen. Dat kan ook in stukjes.

Beoordeling: ongegrond

coulance
Verzoek: 201305-451
Nieuwe nummerplaat.

Op 13 april 2012 hebben wij een parkeerbiljet gekregen wegens parkeren zonder geldig parkeerbewijs. Op dat 
ogenblik hadden wij recent een nieuwe wagen. Op 10 april 2013 hebben we onze oude wagen binnen gegeven en 
de nieuwe wagen in ontvangst genomen. Wij hadden uiteraard een geldige parkeerkaart voor onze oude wagen. Bij 
ontvangst van de nieuwe wagen hebben wij onmiddellijk online geprobeerd een nieuwe parkeerkaart aan te vragen 
via het e-loket (“Nieuwe aanvraag voor een wagen op uw naam”). Ondanks het feit dat de online inschrijvingsmo-
dule toelaat nieuwe wagens in te schrijven, kregen wij een paar dagen later een brief met de melding dat wij ons 
daarvoor persoonlijk bij het Mobiliteitsbedrijf moesten aanbieden. Ondertussen kregen wij het .vermelde parkeer-
biljet. Ter schetsing van de relevante verzachtende omstandigheden .wens ik eveneens aan te stippen dat wij op 9 
april 2013 een tweede kind kregen en dat dit begrijpelijkerwijs een enorm drukke periode betekende. Het was voor 
mij praktisch gezien onmogelijk om in de eerste vijf dagen na de geboorte mij persoonlijk te gaan aanbieden bij het 
Mobiliteitsbedrijf. Wij hebben hiertegen protest aangetekend met vermelding van de relevante omstandigheden, 
maar kregen het officiële antwoord dat wij de blauwe parkeerschijf moesten leggen totdat onze nieuwe parkeerkaart 
in orde was gebracht.

Onderzoek:
Navraag bij het Mobiliteitsbedrijf leert ons dat verzoeker inderdaad met hen contact had opgenomen maar dat hij er 
niet bij had verteld dat hij reeds een bewonerskaart had voor zijn oude wagen. Het Mobiliteitsbedrijf past een gunst-
maatregel toe bij bewoners die een retributie hebben gekregen omdat de nummerplaat op de bewonerskaart nog 
niet is aangepast aan de nieuwe nummerplaat van de wagen. Het Mobiliteitsbedrijf had zeker de regel toegepast 
mocht men geweten hebben dat verzoeker reeds een bewonerskaart had. Na onze tussenkomst wordt de retributie 
alsnog geannuleerd.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Het Mobiliteitsbedrijf annuleert alsnog de retributie nadat zij via ons op de hoogte werden gesteld dat verzoeker 
reeds een geldige bewonerskaart had maar zijn nummerplaat nog niet had kunnen laten aanpassen.
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overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201305-475
Duitse nummerplaat.

Als inwoner van Gent-centrum, had ik graag een bewonerskaart voor mijn auto. Die auto is ingeschreven op naam 
van mijn vriendin en heeft een Duitse nummerplaat. Het Parkeerbedrijf wijst me er op dat bewonerskaarten enkel 
voor Belgische nummerplaten worden uitgegeven. Hoe kan deze discriminatie in Europa?

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf is bij het uitreiken van bewonerskaarten o.a. gebonden aan het Koninklijk Besluit van 20 juli 
2011. In dit KB wordt bepaald dat als men gedomicilieerd is in België, men verplicht is om de wagen in België in 
te schrijven, ook al is de wagen reeds in het buitenland ingeschreven. Gezien men bij de inschrijving van het voer-
tuig een Belgische nummerplaat krijgt en er volgens het geldende retributiereglement enkel een bewonerskaart 
kan uitgereikt worden aan voertuigen die in regel zijn met het KB van 20 juli 2001, kan het Mobiliteitsbedrijf enkel 
bewonerskaarten uitreiken aan wagens met een Belgische nummerplaat en bijgevolg niet aan wagens met een 
buitenlandse nummerplaat. Er zijn wel enkele uitzonderingen maar daar voldoet verzoeker niet aan. De andere voor-
waarden om een bewonerskaart te kunnen krijgen, is dat men officieel gedomicilieerd is in een straat met betalend 
parkeren of blauwe zone en dat de aanvrager kan bewijzen dat het voertuig op zijn naam is ingeschreven of dat hij 
er bestendig over beschikt. Verzoeker is inderdaad officieel ingeschreven in Gent in een straat met betalend parke-
ren maar het voertuig staat niet op zijn naam ingeschreven. Verzoeker kan niet aantonen dat hij bestending over 
het voertuig beschikt. Mocht zijn vriendin zich laten domiciliëren in Gent dan dient zij eerst het voertuig te laten 
inschrijven in België en pas als de wagen een Belgische nummerplaat zou hebben, kan een bewonerskaart verkregen 
worden. Kortom, Europa is nog niet helemaal één op dit vlak.

Beoordeling: ongegrond
De federale regelgeving werd gevolgd en de Europese regelgeving is op dit vlak nog niet afdoende. In 2014 zou hier 
verandering in komen. 

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201305-496
Geen wisselgeld.

Met grote verbazing ontving ik heden een deurwaarderexploot van de Stad Gent  in verband met niet betaalde ad-
ministratiekosten van een retributie. 
Ik kreeg aldus een retributie te betalen van 25 euro die ik in eerste instantie betwistte omwille van de situatie dat 
ik kleingeld gaan wisselen was en ondertussen een ticket kreeg. Ik heb alsnog me aan de regels gehouden en een 
parkeerticket gekocht voor de tijd die ik nodig had om mijn boodschap te volbrengen. De uitleg die ik deed voldeed 
niet en dus moest ik wel betalen. Het originele parkeerticket werd naar het Mobiliteitsbedrijf opgestuurd dus had ik 
dit niet meer in mijn bezit. Ik wachtte tot ik het zou terugkrijgen en betaalde dan de 25 euro zonder referentie met 
de vermelding dat ik het parkeerbiljet niet had teruggekregen (en met vermelding van mijn nummerplaat zodat men 
het kon terugvinden). 

Onderzoek:
Verzoeker had inderdaad op 5 februari 2013 een retributie ontvangen omdat er geen ticket voorlag. De vaststellers 
hebben, rekening houdend met de 10 minuten observatietijd geen melding gemaakt dat zij verzoeker gezien hebben 
in de buurt van het voertuig of van een automaat. Het ticket dat verzoeker overmaakte aan het Mobiliteitsbedrijf 
was 4 minuten nadat de retributie was uitgeschreven, genomen. In het antwoord van het Mobiliteitsbedrijf werd 
verwezen naar de Ombudsdienst als beroepsinstantie maar daar heeft verzoeker geen gebruik van gemaakt. Spijtig 
want ze had de daaropvolgende kosten kunnen vermijden. 
Het Mobiliteitsbedrijf heeft op 11 maart 2013 een eerste herinneringsbrief verstuurd en op 2 april 2013 werd de 
tweede aangetekende herinneringsbrief verstuurd. Verzoeker heeft deze op 9 april 2013 afgehaald in het Bpost-loket 
in Lovendegem. Beide herinneringsbrieven werden naar het correcte adres verstuurd. Verzoeker heeft dan op 15 
april 2013 25 euro overgeschreven op de rekening van het Mobiliteitsbedrijf die, ondanks de foutieve mededeling, 
de betaling toch hebben kunnen toewijzen. Doordat verzoeker de administratiekosten van 20 euro (van de tweede 
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aangetekende herinneringsbrief) niet heeft betaald, werd een deurwaardersbevel opgesteld. De procedure werd 
correct gevolgd en verzoeker werd voldoende ingelicht. 

Beoordeling: ongegrond

efficiëntie en effectiviteit
klachtenmanagement
Verzoek: 201305-497
Tijdelijke bewonerskaart.

Ik woon in de Nieuwbrugkaai en huur een garage voor mijn tweede wagen. Door de werken aan de Nieuwbrugkaai 
kan ik tijdelijk niet meer in mijn garage en heb ik van het Mobiliteitsbedrijf een tijdelijke bewonerskaart gekregen. 
Eerst kreeg ik een kaart voor 4 weken waarna de kaart verlengd werd voor 3 maanden en nu moet ik opnieuw een 
verlenging aanvragen. Voor deze verlengingen moet ik telkens verlof nemen om naar het Mobiliteitsbedrijf te gaan. 
Ik heb zelfs al een retributie ontvangen. Kan ik geen kaart krijgen voor de volledige duur van de werken? Het Mobili-
teitsbedrijf heeft hier geen oren naar.

Onderzoek:
Er wordt, bij het uitreiken van een tijdelijke bewonerskaart, normaal gezien rekening gehouden met de duur van de 
werken. De werken aan de Nieuwbrugkaai hebben echter steeds vertragingen opgelopen waardoor het einde van de 
werken steeds werd opgeschoven. Hierdoor komt het dat verzoeker tot tweemaal toe zijn tijdelijke bewonerskaart 
heeft moeten laten vernieuwen. Oorspronkelijk zouden de werken gedaan zijn op 8 april 2013 en kreeg men tot dan 
ook een tijdelijke bewonerskaart. Door het slechte weer liepen de werken vertraging op waardoor de tijdelijke bewo-
nerskaart werd verlengd tot 31 mei 2013. Vervolgens kreeg het Mobiliteitsbedrijf opnieuw de melding dat de werken 
vertraging hadden opgelopen en het besliste om de tijdelijke bewonerskaart opnieuw te verlengen tot 30 juni 2013.

Opvolging:
Een week na dit verzoek komt de melding van het Mobiliteitsbedrijf dat de tijdelijke bewonerskaarten voor de 
Nieuwbrugkaai zullen verlengd worden tot 31 juli 2013.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Het Mobiliteitsbedrijf wist op voorhand niet dat de wegenwerken zouden uitlopen door het slechte weer. Men had 
wel wat langere periodes kunnen nemen als termijn voor de tijdelijke bewonerskaart.

Aanbeveling:
Neem ruimere periodes voor de termijn van de tijdelijke bewonerskaarten. Vaak duren wegenwerken langer dan 
voorzien en dan hoeft men niet steeds terug te gaan om de bewonerskaart te laten verlengen.
Stuur de verlengingen op met de post zodat bewoners niet steeds verlof dienen te nemen om een tijdelijke bewo-
nerskaart te laten vernieuwen. Dus beperk op die manier toch wat de overlast ten gevolge van de werken voor de 
bewoners. Het is gelijk hoe een tijdelijke kaart.

overeenstemming met regelgeving
klachtenmanagement
Verzoek: 201306-505
Geen e-loket.

Ik heb een betalende bewonerskaart die geldig was tot 25 mei 2013 en ik kreeg hiervoor op 6 mei 2013 een schrifte-
lijke herinnering om die kaart te laten verlengen. Toen ik de brief had gelezen, ging ik er van uit dat ik de verlenging 
van mijn betalende bewonerskaart via het e-loket moest doen. Ik merkte toen echter dat ik geen verlenging kon 
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doen via het e-loket van mijn betalende bewonerskaart. Ik heb toen maar een gewone aanvraag gedaan in de hoop 
dat dit een verlenging zou zijn maar op 16 mei 2013 kreeg ik een brief van het Mobiliteitsbedrijf dat mijn aanvraag 
niet was gelukt. Ik probeerde daarna terug om een verlenging aan te vragen via het e-loket maar toen me dat op-
nieuw niet lukte heb ik gebeld naar het Mobiliteitsbedrijf. De dame aan de telefoon kon me niet helpen en beloofde 
me terug te bellen maar dat gebeurde niet. Mijn echtgenoot heeft dan later diezelfde dag nog teruggebeld maar die 
dame beweerde dan weer dat de oorzaak bij onze computer lag. Op 20 mei 2013 heb ik dan nog eens gebeld naar 
het Mobiliteitsbedrijf en uiteindelijk vertelde een mannelijke bediende mij dat ik de aanvraag voor de verlenging van 
mijn betalende bewonerskaart niet via het e-loket moest doen maar via de link ‘met de auto’ op de website van het 
Mobiliteitsbedrijf. Dit was volgens hem logisch maar dat vind ik niet. Dit stond niet zo vermeld in de herinnerings-
brief. Ik heb dan via deze link mijn betalende kaart kunnen verlengen maar kort daarop kreeg ik terug een brief dat 
ik, vooraleer de kaart kon verlengd worden, eerst 100 euro diende te storten. Zo zijn er terug enkele dagen verloren 
gegaan. Had de informatie in de herinneringsbrief duidelijk geweest en had ik vroeger geweten op welk rekening-
nummer ik diende te storten, dan had ik de kaart ook vroeger kunnen ontvangen en had ik op 27 mei 2013 geen 
retributie ontvangen.

Onderzoek:
Volgens het Mobiliteitsbedrijf was er een probleem met een sjabloon van het e-loket waardoor verzoeker geen 
verlenging van de betalende bewonerskaart kon bekomen via het e-loket. Dit zou nu opgelost zijn en men hoeft 
niet meer via de link ‘met de auto’ te gaan. Normaal gezien zijn alle medewerkers van het Mobiliteitsbedrijf op de 
hoogte van de werkwijze maar er is wel momenteel een onderbezetting. Men kan ons niet verklaren wat er verkeerd 
is gelopen aan de telefoon. Zowel de bewonersbrieven die automatisch verstuurd worden als de mogelijkheid om 
onmiddellijk online te betalen, worden momenteel ook onderzocht. Het Mobiliteitsbedrijf gaat in op onze vraag om 
de retributie die verzoeker ondertussen had ontvangen, te annuleren.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Het e-loket werkte niet op het moment dat verzoeker de betalende bewonerskaart online wou verlengen. Dit is 
ondertussen opgelost. De retributie wordt geannuleerd.

Aanbeveling:
Verkort en verduidelijk de procedure door de mogelijkheid te bieden om online te betalen bij een betalende bewo-
nerskaart. Stuur ook de herinneringsbrief bij.

klachtenmanagement
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201306-515
Geen antwoord.

Ik ben ten einde raad. Op 29 april 2013 stuurde ik een mail naar het Parkeerbedrijf betreffende een parkeerbiljet dat 
ik wens te betwisten. Ik had eveneens de burgemeester in kopie geplaatst om zeker te zijn dat hier gevolg aan werd 
gegeven. Vandaag, 4 juni 2013, heb ik nog steeds geen antwoord gekregen.

Onderzoek:
Uit onze navraag bij het Mobiliteitsbedrijf blijkt dat iedere mail waarbij de burgemeester of een schepen in kopie 
staat, onmiddellijk wordt geregistreerd als DG-briefwisseling en er een antwoord wordt opgemaakt dat door de 
schepen of door de burgemeester wordt ondertekend. Doordat er bij het Mobiliteitsbedrijf interne personeelspro-
blemen waren, heeft men de mail van verzoeker niet tijdig kunnen beantwoorden.

Opvolging:
Nadat verzoeker een antwoord had gekregen van de bevoegde schepen kreeg de Ombudsdienst het verzoek om de 
klacht verder te behandelen want verzoeker ging niet akkoord met het antwoord van de schepen. Verzoeker had 
een retributie gekregen op een bewonersparkeerplaats aan de Muinkkaai en betwist deze omdat de signalisatie niet 
duidelijk zou zijn. Wij zijn ter plaatse geweest en konden vaststellen dat er een beginbord ‘bewonersparkeren’ staat 
met daaronder een pijl en de vermelding van 30 meter. Hoewel de signalisatie misschien wel reglementair staat, is 
deze situatie toch tamelijk onduidelijk. Als parkeerder moet je zelf gaan uitzoeken tot waar die 30 meter juist gaat. 
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Wij adviseren het Mobiliteitsbedrijf om ook een eindbord te plaatsen. Niettemin konden we, aan de hand van de fo-
to’s die genomen werden tijdens de vaststelling, vaststellen dat verzoeker net na het beginbord ‘bewonersparkeren’ 
geparkeerd stond en dus zeker nog binnen die 30 meter stond. De retributie werd terecht uitgeschreven.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Verzoeker kreeg geen antwoord binnen een redelijke termijn maar dit kwam door personeelsproblemen bij het Mo-
biliteitsbedrijf. De retributie echter, werd wel terecht uitgeschreven. 

Aanbeveling
Ook als de klacht beantwoord wordt door de schepen of de burgemeester is het toch wel wenselijk om dit in een 
ontvangstmelding te melden aan verzoeker en om het dossier on hold te plaatsen. Een eindbord zou enige ver-
warring kunnen voorkomen.

zorgvuldigheid - procedure
redelijke termijn
klachtenmanagement
Verzoek: 201306-560
Vervangwagen.

Ik heb sedert vorig jaar een tweede bewonerskaart waarvoor ik jaarlijks 100 euro moet betalen. In maart 2013 was 
er een probleem met mijn wagen waardoor die plots in de garage moest en waarop ik voor drie dagen een ver-
vangwagen heb  gekregen. Ik werk bijna elke dag in Nederland en ben altijd rond 19 à 20 uur terug in Gent. Op 19 
maart 2013 stond ik voor mijn deur geparkeerd. Ik wist dat mijn bewonerskaart niet geldig was voor deze wagen 
en heb daarom een bezoekersticket voor mijn voorruit gelegd waarmee je na 19 uur gratis kan parkeren. Omdat ik 
in die straat woon en gewoon ben om zowel op bewonersplaatsen als op andere plaatsen te staan, heb ik er niet 
bij nagedacht dat de plaats voor mijn deur voorzien is voor bewoners. Op 19 april 2013 kreeg ik plots een mail van 
onze receptioniste dat er een herinnering was toegekomen van een parkeerretributie die plaats gevonden had op 19 
maart 2013 voor de vervangwagen die op dat moment in mijn bezit was. Ik heb echter geen retributie tussen mijn 
ruitenwissers gevonden en wist daarom niet dat ik er een had gekregen. Ik heb geweigerd deze retributie te betalen 
omdat ik al 100 euro per jaar betaal om daar te staan en omdat er een bezoekersticket voor de ruit van de vervang-
wagen lag. Zo heb ik dit gemeld aan de garage van de vervangwagen. Daarna ben ik een maand op ontstressvakantie 
gegaan. Wanneer ik terugkwam was deze retributie opgelopen tot 70 euro. Nu had ik twee weken geleden gebeld 
naar het parkeerbedrijf, waar ze me meedeelden dat ik een bewijs moest doorsturen dat ik op dat moment met een 
vervangwagen reed en als ik dat zou doen zou de retributie geseponeerd worden. Op 19 juni 2013 heb ik dat ge-
daan en heb geen respons gekregen op mijn mail. Nu heb ik van de garage te horen gekregen dat ik 128 euro moet 
betalen (retributie + administratiekosten + deurwaarderskosten). Dit is voor mij echt veel geld. Hierbij zou ik graag 
nog het volgende meedelen: ik heb nu een nieuwe wagen en heb dus recht op een andere bewonerskaart met de 
nieuwe nummerplaat, maar daarvoor moet ik naar het parkeerbedrijf gaan. Aangezien ik elke dag in Nederland werk 
is het voor mij onmogelijk om daar op hun beperkte openingstijden te geraken. Met als gevolg dat ik nu (aangezien 
onze bezoekerszegels op zijn) elke dag nog 3 euro in de automaat steek ook en dat ik, wanneer ik eindelijk thuiskom, 
nog een andere plaats mag zoeken die niet als bewonersplaats bestempeld is (terwijl ik wel bewoner ben). Ik heb dit 
zo aan het parkeerbedrijf gemeld en heb hun voorgesteld om alles te regelen met de post zodat ik de nodige papie-
ren opstuur en waarop zij me de bewonerskaart terug kunnen sturen. Dit voorstel werd geweigerd en ze zeiden me 
dat ik toch eens een (halve) dag verlof zou moeten nemen. Dit is voor mij onmogelijk aangezien wij met een strikte 
deadline zitten van 1 september. Voor deze datum kan ik geen verlof nemen. Ook wist ze me doodleuk te vertellen 
dat, aangezien ik toch elke dag in Nederland werk en maar rond 20 uur thuis ben, de kans op een retributie redelijk 
klein is. Ik vind dit alles behalve klantvriendelijk en het getuigt niet van een goodwill om een bewoner te helpen met 
het verkrijgen van zijn nieuwe bewonerskaart.

Onderzoek:
Verzoeker ontving een parkeerretributie omdat hij met een bezoekersticket op een bewonersparkeerplaats gepar-
keerd stond. Nochtans staat op de achterkant van zo een bezoekersticket dat dit ticket niet geldig is op een bewo-
nersparkeerplaats. De retributie werd terecht uitgeschreven. Het Mobiliteitsbedrijf biedt de mogelijkheid aan om bij 
een vervangwagen de nieuwe nummerplaat door te geven via het e-loket zodat er een digitale link wordt gelegd met 
de bewonerskaart. Verzoeker heeft hier spijtig genoeg geen gebruik van gemaakt, want zo had hij de retributie kun-
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nen vermijden. De herinneringsbrieven werden verstuurd naar de eigenaar van de wagen, hier de garage. Verzoeker 
heeft aan de garage te kennen gegeven dat hij de retributie niet wou betalen, maar verder heeft hij geen stappen 
ondernomen. Had hij toen met het Mobiliteitsbedrijf contact opgenomen dan had de retributie, mits het voorleggen 
van een officieel document van de garage, geannuleerd kunnen worden. Het is pas nadat het deurwaardersbevel 
was opgesteld dat verzoeker een eerste keer via mail contact heeft opgenomen met het Mobiliteitsbedrijf. Toen 
waren de deurwaarderskosten reeds gemaakt. Daarom wil het Mobiliteitsbedrijf aanvankelijk niet meer in te gaan 
op de vraag om de retributie, de administratiekosten en de deurwaarderskosten te annuleren. De mail van verzoeker 
naar het Mobiliteitsbedrijf werd op 19 juni 2013 verstuurd en op 22 juni 2013 schreef verzoeker ons al aan omdat hij 
geen antwoord had gekregen van het Mobiliteitsbedrijf. Dit is toch te snel om ‘redelijke termijn’ als beoordelingscri-
terium te kunnen gebruiken. Toen verzoeker op 13 juni 2013 naar het Mobiliteitsbedrijf belde had men hem moeten 
meedelen dat het op dat moment te laat was om de retributie nog te annuleren aan de hand van een attest van de 
garage. Aangezien verzoeker hier foutieve informatie heeft gekregen besluit het Mobiliteitsbedrijf uiteindelijk toch 
de retributie en de administratiekosten te annuleren en de deurwaarderskosten op zich te nemen. Wat het verlen-
gen van de bewonerskaart betreft, klopt het dat als men een nieuwe bewonerskaart wenst voor een voertuig met 
een andere nummerplaat, men de oude bewonerskaart eerst dient in te leveren. Dit kan enkel ter plaatse. Opsturen 
met de post blijft riskant, want de bewonerskaart kan zo verloren gaan en kan dan niet worden verlengd zolang de 
geldigheidsperiode loopt. Er mag steeds iemand anders in de plaats van verzoeker naar het Mobiliteitsbedrijf gaan 
maar die moet wel in het bezit zijn van de nodige documenten om een nieuwe bewonerskaart te kunnen krijgen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De retributie werd terecht uitgeschreven.
Tussen de mail naar het Mobiliteitsbedrijf en de mail naar de Ombudsdienst zitten maar drie dagen. Er werd verkeer-
de informatie gegeven wat het annuleren van de retributie betreft.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201307-612
Onvermogend.

Gezien mijn handicap heb ik een parkeerkaart voor mensen met een handicap. Het is ook door mijn handicap dat ik 
retributies heb ontvangen. Ik kan mijn wagen onmogelijk ver plaatsen van mijn bestemming. Ik heb mijn parkeer-
kaart ook altijd zichtbaar gelegd. Ik vind deze retributies dan ook een sociale onrechtvaardigheid.

Onderzoek:
Dit was aanvankelijk een eerstelijnsklacht maar nadat verzoekster een antwoord had gekregen van het Mobiliteits-
bedrijf liet ze ons weten hier niet mee akkoord te gaan en vroeg ze onze bemiddeling. Het Mobiliteitsbedrijf wenst 
niet in te gaan op onze vraag om de retributies die verzoekster heeft gekregen omdat ze haar gehandicaptenkaart 
gebruikt heeft op een bewonersparkeerplaats, te annuleren. Zij hanteren namelijk het gelijkheidsbeginsel en wensen 
geen uitzondering toe te staan. Een gehandicaptenkaart is inderdaad niet geldig op een bewonersparkeerplaats en 
verzoekster had zich vooraf moeten informeren omtrent het gebruik van de gehandicaptenkaart. Doordat verzoek-
ster onvermogend is en dit objectief kan aangetoond worden, neemt het Mobiliteitsbedrijf wel de kosten van de 
deurwaarder op zich, maar de retributies en de administratieve kosten blijven verschuldigd. Verzoekster kan een 
afbetalingsplan krijgen.

Beoordeling: ongegrond

Aanbeveling:
Overweeg om bewonersparkeerplaatsen toch toegankelijk te maken voor mensen met een beperking en gehandi-
captenkaart. Doe dit in elk geval in straten met bijna uitsluitend bewonersparkeerplaatsen.
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coulance
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201307-614
Vandalisme 

Ik heb een retributie gekregen omdat de bewonerskaart niet duidelijk leesbaar was. Nochtans op basis van de 
nummerplaat is het duidelijk dat de wagen conform geparkeerd stond. In diezelfde week heb ik zelfs nog een tweede 
retributie gekregen. De reden dat mijn bewonerskaart onleesbaar was, is dat inbrekers, die trouwens de ganse 
wagen aangepakt hebben (stukken uit stuurkolom gestolen, batterij gestolen, koperen kabels weggesneden, …), een 
parkeerticketje (5x kleiner dan de bewonerskaart en lichtjes doorzichtig) blijkbaar tussen de kaart en de ruit hebben 
gestoken. Van alles is aangifte gedaan bij de Gentse Politie, welke een omstandig verslag daarvan heeft. Een keer 
heb ik de boete betaald. Mijn verzoek om kwijtschelding werd door de Dienst Mobiliteit afgewezen, wat van weinig 
empathie getuigt. Me dunkt dat men niet goed kan inschatten wat er in die omgeving wel aan de hand is. Gelukkig 
weet de Politie aldaar wel van wanten. U kunt het navragen. Verder vind ik het niet zo sympathiek van de Stad dat 
reguliere burgers zonder genade voor de feiten worden gezet. Een boete van 25 euro die in geen tijd uitgroeit tot 
202 euro en eigenlijk nu reeds meer.  Mijn voorstel is dat we nogmaals die 25 euro betalen en we bevrijd zijn van 
verdere repressie.

Onderzoek:
Verzoeker blijkt in het verleden al verschillende retributies te hebben ontvangen omdat zijn bewonerskaart niet 
duidelijk voorlag. Omdat het Mobiliteitsbedrijf reeds een retributie had geannuleerd op 12 maart 2012 en zij het 
principe hanteren dat er slechts 1 retributie om de twee jaar wordt geannuleerd (als men tenminste beschikt over 
een geldige bewonerskaart), wilden zij niet ingaan op de vraag van verzoeker om de retributie van 14 maart 2013 
te annuleren. Verzoeker heeft op 20 maart 2013 nog een retributie ontvangen om dezelfde reden. Uit de foto’s van 
beide vaststellingen blijkt dat tweemaal hetzelfde parkeerticket vóór de bewonerskaart ligt. Kon er op 14 maart 
2013 nog sprake zijn van onwetendheid, dan was dit op 20 maart 2013 al niet meer het geval. De retributies werden 
terecht uitgeschreven.
Verzoeker maakt ons het proces verbaal over dat is opgesteld op 3 april 2013, wat na de laatste retributie is. Mocht 
hij nog over een proces verbaal beschikken van vóór 14 maart 2013 dan kunnen wij nogmaals bemiddelen om over-
macht in te roepen zoniet blijven de retributie en de deurwaarderskosten verschuldigd. De retributie van 20 maart 
2013 en de deurwaarderskosten die hiermee gepaard gaan, blijven ook verschuldigd. Wij ontvangen geen reactie 
meer van verzoeker.

Beoordeling: ongegrond
De retributies werden terecht uitgeschreven. Het Mobiliteitsbedrijf heeft in het verleden al retributies geannuleerd 
omdat verzoeker over een geldige bewonerskaart beschikte ook al lag die niet duidelijk voor.

Aanbeveling:
Al deze klachten zijn te vermijden als men op de nummerplaat controleert.

Flexibiliteit
Verzoek: 201307-634
Vernieuwde bewonerskaart.

Ik ben onlangs verhuisd binnen Gent. Op 1 juli kreeg ik een brief met de melding dat de inschrijving op mijn nieuw 
adres in orde was. Ik werd uitgenodigd om op de dienst bevolking mijn identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van 
mijn wagen te laten veranderen. Op woensdag 3 juli nam ik een halve dag verlof en ging naar de Dienst Bevolking 
om dit in orde te brengen. Daarna ging ik naar het Parkeerbedrijf om een definitieve bewonerskaart voor mijn wagen 
te krijgen. Als milieubewuste Gentenaar ging ik met de fiets, mijn auto liet ik thuis staan. Omdat ik geen parkeerboe-
te durfde te riskeren liet ik de voorlopige bewonerskaart in mijn auto. In het Parkeerbedrijf wilden ze mij echter geen 
nieuwe bewonerskaart geven omdat ik de voorlopige kaart niet meegebracht had. Ik zei hen dat ik ze direct per post 
ging verzenden, maar dit mocht niet baten, ik moest terugkomen met de voorlopige kaart. Ik probeerde ook uit te 
leggen dat ik geen parkeerboete wou krijgen, daarop vertelden zij mij dat zij de nummerplaten opschrijven van de 
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mensen die zich komen aanbieden voor het geval ze een parkeerboete zouden krijgen. Dit wist ik niet! Dit begrijp 
ik dus niet, dit vind ik kafkaiaans. Het moet toch mogelijk zijn om een nieuwe kaart te krijgen zonder de voorlopige 
mee te brengen? Misbruik kan er niet van gemaakt worden, want de nummerplaat van de wagen staat op de kaart. 
Wanneer een kaart na twee jaar vernieuwd wordt, wordt ze met de post opgestuurd lang voor de oude kaart verval-
len is.
Het gevolg is dus dat ik mij vandaag opnieuw verlof heb moeten nemen om een definitieve bewonerskaart te kun-
nen krijgen. Kan u deze toestand aankaarten bij de bevoegde diensten?

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf was al bezig met een optimalisatieproject waarbij ook gekeken wordt naar stroomschema’s en 
bewijsvoering voor het bekomen van een bewonerskaart. In het kader van dat project was het een paar weken na 
het voorval met verzoekster niet meer per se nodig om de tijdelijke bewonerskaart in te leveren vooraleer men een 
definitieve kaart kan krijgen. Het kon dus zeker meer flexibel, maar ondertussen is deze procedure al aangepast. 

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

coulance
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201307-636
Onmenselijke retributie.

Met dit schrijven wil ik u mijn onderstaande klacht meedelen. Op maandag 8 juli 2013 heb .ik me om 11 uur gepar-
keerd in de Frederik Burvenichstraat. Ik kwam van de richting Sint-Amandsberg gereden, wist niet dat ik daar ging 
parkeren en had er ook niet op voorhand op de parkeerborden gelet. Daarom wou ik tot de dichtstbijzijnde hoek van 
de Brusselsesteenweg gaan om te kijken of ik een parkeerkaart of dergelijke moest leggen voor mijn auto. Nog geen 
2 à 3 minuten werd er al een boete onder mijn ruitenwisser gestoken. Ik heb de gelegenheid niet gehad om nog iets 
te kunnen doen. Op 10 juli ben ik naar het parkeerbedrijf geweest in Gent en heb ik mijn situatie verteld. Toch werd 
er niks gedaan. Mevrouw vertelde me dat ik dat moest betalen, terwijl ik mijn situatie verteld heb. Ik vind toch dat 
ze menselijk moeten zijn. Op zo een manier vind ik toch dat de mensen zomaar bestolen worden… Daarom mijn 
schrijven dat ik dit niet wil betalen. Dit is onrechtvaardig.

Onderzoek:
De signalisatie voor de blauwe zone staat correct opgesteld. Dat verzoekster die niet gezien heeft is geen argument 
om te annuleren. Het is ook onbegrijpelijk dat verzoekster sowieso geen blauwe schijf zet terwijl ze toch twijfelt. 
Verder waren de parkeerwachters in totaal 17 minuten in de Burvenichstraat en zij hebben verzoekster niet gezien, 
en verzoekster heeft hen niet gezien. Tot slot heeft verzoekster volgens het Mobiliteitsbedrijf aan de balie gezegd dat 
ze “gewoon een kwartiertje in de bank moest zijn.” Er zijn dus geen argumenten om de retributie te annuleren. We 
raden verzoekster dan ook aan om toch te betalen.

Beoordeling: ongegrond
Er is geen gerechtvaardigde grond voor een afwijking van de regelgeving.

coulance
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201307-661
Verstrooid.

Bij deze meld ik u niet akkoord te gaan met de boete ontvangen op 24 mei 2013 om 17.30 uur. Ik had vrijdagmorgen 
op 24 mei een ticket betaald om te parkeren gedurende de ganse dag, aan drie euro. Nadien heb ik mijn parkeer-
plaats verlaten voor een werfbezoek en bij het terug aankomen op het bedrijf, heb ik mijn parkeerbewijs terug 
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voorgelegd. Maar ik heb mij hierbij vergist en het parkeerticket genomen dat ik daags voordien had aangeschaft, op 
23 mei 2013, toen ik om 13.30 uur op het bedrijf ben aangekomen. Vandaar dat mijn ticket sprak tot 24 mei 2013 
en tot 13.30 uur. Mijn ticket aangeschaft op 24 mei 2013 ’s morgens en dus geldig tot 25 mei 2013 9 uur lag ech-
ter eveneens in de wagen maar niet zichtbaar daar ik mij in de datum heb vergist. Ik weet dat het mijn taak is om 
een parkeerticket voor te leggen, wat ik ook heb gedaan. Echter vroeg ik nu onze rekeninguittreksels waarop u kan 
vaststellen dat de nodige betalingen zijn gebeurd. Uit beide rekeninguittreksels kan u vaststellen dat ik wel degelijk 
alle tickets heb betaald daar u bovenaan eveneens mijn naam terugvindt op wie dit rekeningnummer staat. Daaren-
boven kan u merken dat ik alle dagen een ticket neem en betaal (tenzij het systeem soms niet werkt en dan betaal ik 
cash) ofwel zijn het dagen dat ik volledig op de werf spendeer en helemaal niet op kantoor kom. Daar ik de bewijzen 
zwart op wit lever dat inderdaad alle geldige parkeertickets wel degelijk door mij persoonlijk werden betaald, kan 
ik mij moeilijk voorstellen dat u alsnog de mening bent toegedaan dat de boete van 25 euro door mij zal moeten 
betaald worden.

Onderzoek:
In eerste instantie weigert het Mobiliteitsbedrijf de retributie van 24 mei 2013 te annuleren, omdat er in maart al 
een annulering was uitgevoerd, toen het betaalde ticket was weggewaaid. Het principe van het Mobiliteitsbedrijf is: 
eenmaal annuleren voor hetzelfde feit, als men het ticket kan voorleggen. De dienst heeft dus correct de regelgeving 
en interne afspraken toegepast. Toch wensen wij voor verzoekster te bemiddelen, want het is overduidelijk dat ver-
zoekster hier te goeder trouw is: niet alleen legt ze de bewuste tickets voor maar ze zoekt ook de bewijzen van haar 
betalingen. Uit de voorgelegde stukken blijkt dat zij praktisch iedere dag een parkeerticket voor langdurig parkeren 
betaalt. Het probleem is dat ze uit verstrooidheid het ticket van de dag voordien heeft voorgelegd, dat diezelfde 
dag ook nog geldig was, maar pas tot de middag. Het Mobiliteitsbedrijf volgt uiteindelijk de redenering van de Om-
budsdienst en is bereid om uitzonderlijk de retributie te annuleren, op basis van het voorleggen van het juiste ticket, 
met het betalingsbewijs.
Bij verzoekster dringen wij aan op meer zorgvuldigheid, want er komt in de toekomst geen nieuwe annulering voor 
hetzelfde voorval.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond wat de toepassing van de regelgeving betreft. Gegrond maar gecorrigeerd voor het beginsel ‘coulance’.

adequate communicatie
hoorplicht
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201307-668
Uitvoerend beslag.

Op 23 mei 2013 trof ik een parkeerbiljet aan op mijn voertuig. Ik had nog niet betaald toen ik een aangetekend 
schrijven kreeg van het Parkeerbedrijf van Gent, gedateerd 3 juli 2012. Ik heb toen prompt op 10 juli 2012 de 25 
euro van de retributie betaald, maar niet de 20 euro ‘administratieve kosten’ die in de aangetekende brief vermeld 
waren. In latere correspondentie stelt het Parkeerbedrijf al een herinneringsbrief te hebben verstuurd op 13 juni 
2012, maar dat herinner ik mij niet. Ik dacht dat alles in orde was, maar op 6 december 2012 kreeg ik zonder voor-
afgaande rappel een dwangbevel betekend. Op 15 februari 2013 kreeg ik opnieuw rappel van de deurwaarders waar-
bij de schuld nu opliep tot 200,04 euro. Op 12 juni 2013 werd er dan warempel uitvoerend beslag gelegd op twee 
wagens die dan op 9 augustus 2013 openbaar zouden verkocht worden. Dit alles om een ‘schuld’ van 20 euro te 
betalen, die ondertussen opgelopen was tot 463, 64 euro. In een eerste brief van 12 maart 2013 vroeg mijn advocaat 
aan de Stadsontvanger en aan de gerechtsdeurwaarders om dit geschil voor te leggen aan de ombudsvrouw, maar 
dit is dus blijkbaar niet gebeurd.
Mijn advocaat vraagt nu aan de ombudsvrouw om de Stadsontvanger te overtuigen om de openbare verkoop niet 
te laten doorgaan en een andere benadering van de zaak te hanteren. Ik ben geen wanbetaler en ik verkeerde in de 
mening dat ik met alles in orde was door de retributie van 25 euro te betalen.

Onderzoek:
Ondanks het heel korte tijdsbestek - de ombudsvrouw wordt pas gecontacteerd 9 dagen voor de openbare verkoop 
- is de ombudsvrouw bereid te bemiddelen, alhoewel verzoekster zelf heel onzorgvuldig is geweest. Verzoekster 
heeft de zaken meer dan een jaar laten aanslepen. Het retributiebiljet, en ze betwist niet dat ze het heeft gevonden, 
vermeldt duidelijk dat er binnen de 5 dagen betaald moet worden. Drie weken na de retributie krijgt ze een koste-
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loze rappel, maar ze reageert hier niet op. Ze weet niet of ze die brief wel degelijk in handen heeft gehad. Pas nadat 
ze de aangetekende brief met administratieve kosten heeft ontvangen, betaalt ze de hoofdsom, niet de kosten. Toch 
staat duidelijk in de brief dat indien ze de kosten niet betaalt, die zullen ingevorderd worden via deurwaarder. Ze had 
die kosten kunnen betwisten, maar reageert helemaal niet. Ze krijgt pas na vijf maanden, waarin ze de tijd had om 
het dwangbevel te vermijden, het dwangbevel van de deurwaarder, zonder aanmaning want de aangetekende brief 
van 3 juli 2012 was heel duidelijk hierover. Zelfs bij dit dwangbevel komt er geen reactie van verzoekster. Ze reageert 
pas, via haar advocaat, op 12 maart 2013, dit is acht maanden na de retributie, na drie rappels en een dwangbevel, 
en met verzoek om het dossier voor te leggen aan de ombudsvrouw. Op 15 maart komt een rappel van de deur-
waarder, dit is de vijfde verwittiging om een openbare verkoop te vermijden. De deurwaarder antwoordt uitvoerig 
op de tweede brief van de advocaat, waarin nogmaals naar de ombudsvrouw wordt gevraagd. Het dossier wordt 
echter niet aan de ombudsvrouw voorgelegd. Ten slotte vraagt de advocaat rechtstreeks aan de ombudsvrouw om 
tussen te komen om de openbare verkoop te vermijden. De historiek van dit dossier maakt duidelijk dat de escalatie 
in hoofdzaak te wijten is aan de non-respons van verzoekster op brieven en rappels van het Mobiliteitsbedrijf en de 
deurwaarder. Alhoewel er weinig juridische argumenten zijn om de zaak te verdedigen is de ombudsvrouw toch be-
reid om te bemiddelen en naar een minnelijke schikking te streven, op basis van hoorplicht, redelijkheid, zorgvuldig-
heid en evenredigheid, maar niet ten koste van het gelijkheidsbeginsel. We stellen vast dat er geen gevolg is gegeven 
op de uitdrukkelijke vraag op 12 maart van verzoekster, via haar advocaat, om het dossier voor te leggen aan de 
ombudsvrouw. Daarom wordt als minnelijke schikking voorgesteld om de som die tot 12 maart was opgelopen tot 
200,04 euro als uiteindelijke schuld te bepalen. Men kan immers argumenteren dat verzoekster niet gehoord werd 
in beroep zoals ze had gevraagd. De deurwaarder en het Mobiliteitsbedrijf verklaren zich hiermee akkoord onder 
voorwaarde dat de schuld tegen eind augustus wordt vereffend.

Opvolging:
Verzoekster betaalt de overeengekomen 200,04 euro op 14 augustus 2013. Hiermee is de zaak afgerond.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Gegrond wat de hoorplicht betreft: verzoekster had via haar advocaat gevraagd om het dossier aan de ombuds-
vrouw voor te leggen. Dit is niet gebeurd en hierdoor heeft men verzoekster de kans ontzegd in beroep gehoord te 
worden. Het Mobiliteitsbedrijf en de deurwaarders hebben de regelgeving correct toegepast en hebben hierover 
duidelijk gecommuniceerd met verzoekster. Op dit punt is de klacht ongegrond.

Aanbeveling:
Wanneer een burger bij een betwisting vraagt om zijn dossier in beroep aan de ombudsvrouw voor te leggen, geef 
hier dan gevolg aan en respecteer zodoende de hoorplicht. Dit is een essentieel element van een behoorlijk en 
democratisch bestuur.

redelijke termijn
continuïteit
Verzoek: 201308-694
Gouden fietsenstalling?

De Gentse feesten zijn voorbij, misschien is er nu tijd om mijn aanvraag die sinds april 2012 loopt eens te bekijken?
Op 16 april 2012 nam ik een eerste maal contact op met uw dienst, sinds november 2012 onderzoeken jullie of 
er een extra fietsenrek kan geplaatst worden. Nu, ik veronderstel dat dat erg grondig wordt onderzocht maar als 
bewoner kan ik u in alle eerlijkheid zeggen dat er nog steeds een tekort is aan fietsenrekken. Komt er een extra rek? 
Zoniet, mogen wij onze fietsen dan op de autoparkeerplaatsen stellen? Ter info, momenteel staan er 21 fietsen op 
het voetpad, omdat er nergens anders plaats is.

Onderzoek:
De vraag van verzoekster maakte al in 2012 het voorwerp uit van een klacht over redelijke termijn. Toen was er al 
beloofd haar zo rap mogelijk een antwoord te bezorgen op een ogenschijnlijk eenvoudige vraag: kunnen wij een 
fietsenstalling bij krijgen? Dat er een onderzoek nodig is, is normaal. Maar waarom moet dit onderzoek 16 maan-
den duren? Ook wij moeten anderhalve maand wachten op een reactie, nadat wij twee rappels hebben gestuurd. 
De motivatie voor de lange wachttijd: een onderzoek naar de noodzaak van de stalling en de procedure van een 
collegebeslissing, lijkt ons nogal zwak. Het is duidelijk dat er hier een structureel probleem is en dat de dienst de vele 
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aanvragen niet tijdig kan behandelen. De klacht van verzoekster is dan ook gegrond. Na onze tussenkomst heeft ze 
dan wel een reactie gekregen van de dienst, maar het blijft nog wachten op een antwoord ten gronde.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Evalueer de doorlooptijd van de aanvragen voor een fietsenstalling en herbekijk de processen op zoek naar een 
inkorting van de behandelingstermijn.

zorgvuldigheid - procedure
adequate communicatie
Verzoek: 201308-732
Retributie aanhangwagen.

Ik schrijf u aan vanwege een discussie met Dienst Parkeren van Stad Gent omtrent het herinneringsschrijven van 20 
maart 2013 over een verkeersretributie. In dit schrijven werd verwezen naar een parkeerbiljet welke onder de rui-
tenwisser van mijn aanhangwagen-remorque zou zijn achtergelaten. Ik heb herhaalde keren aan de Dienst Parkeren 
verzocht om mij kopij van dit biljet/verkeersretributie over te maken. Het enige dat ik tot op heden ontving was een 
aanmaning voor een retributie terwijl ik de retributie zelf vroeg. Per aanmaning van 23 mei 2013 werd mij een toe-
slag van 25 euro aangerekend. Ik heb een bedrag van 45 euro betaald onder voorbehoud van mijn rechten. Ik meen 
dat wij als burger het recht hebben op bestuursinzage (en dus ook met betrekking tot dit biljet/verkeersretributie). 
Bij gebreke aan deze documenten is er mijn inziens geen retributie verschuldigd en wens ik het door mij betaalde 
bedrag terug. Kan u inzake bemiddelen?

Onderzoek:
Verzoeker had in 2010 reeds een retributie gekregen voor zijn aanhangwagen en had toen van het Mobiliteitsbedrijf 
een brief ontvangen waarin hem werd uitgelegd dat hij vanaf dan een parkeerticket diende aan te schaffen als hij 
zijn aanhangwagen parkeert in een straat met betalend parkeren. Toen werd éénmalig zijn retributie geannuleerd. 
Verzoeker kreeg geen parkeerbiljet omdat er geen kan achtergelaten worden aan een aanhangwagen. Hij kreeg op 
10 april 2013 wel een brief met de melding dat hij een retributie had ontvangen en dat hij deze diende te betalen. 
In de herinneringsbrieven wordt inderdaad verwezen naar een parkeerticket dat achter de ruitenwisser van de 
wagen werd achtergelaten. Dit zijn standaardbrieven die ook gebruikt worden bij andere retributies en worden 
spijtig genoeg niet aangepast. Hier heeft verzoeker een punt maar dit neemt niet weg dat de retributie terecht werd 
uitgeschreven. Ook de procedure is vatbaar voor verbeteringen. Bij een retributie voor een wagen krijgt de bestuur-
der eerst een parkeerbiljet achter de ruitenwisser. Als de retributie niet betaald wordt krijgt hij  20 dagen daarna een 
eerste herinneringsbrief en 20 dagen daarna nog een tweede, aangetekende herinneringsbrief. Bij een retributie 
voor een aanhangwagen krijgt de eigenaar onmiddellijk na 20 dagen een herinneringsbrief. Hij heeft dus niet de mo-
gelijkheid om vroeger te betalen want hij is niet op de hoogte van de retributie. Ook het bijhouden van de parkeer-
tickets gedurende 20 dagen lijkt ons veel. Het Mobiliteitsbedrijf wenst niet in te gaan op onze vraag om op basis van 
de procedure de retributie en administratiekosten te annuleren want verzoeker was, doordat hij in het verleden al 
verschillende retributies heeft opgelopen voor zijn aanhangwagen, perfect op de hoogte van deze procedure.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond wat de retributie betreft. Deze is terecht uitgeschreven.
Gegrond wat betreft de verwarrende informatie in de brief.

Aanbeveling:
Pas de briefwisseling aan de situatie aan. Stuur geen brief met verwijzing naar de retributie achter de ruitenwisser 
als het om een aanhangwagen gaat. Stel een nieuwe procedure op voor aanhangwagens. De eigenaar krijgt geen 
eerste retributie en dus minder tijd om te betalen. Maak ook de periode tussen de vaststelling en de brief korter 
zodat men de parkeertickets niet zo lang moet bijhouden.
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zorgvuldigheid - procedure
klachtenmanagement
Verzoek: 201308-736
Ingescand ticket.

Op 1 juli 2013 parkeerde ik mijn wagen ter hoogte van de Kraankinderstraat te Gent. Ik was die tijd het personeel 
van MIAT een rondleiding aan het geven in de oude elektriciteitscentrale. Een parkeerticket lag achter de voorruit 
aan de stoeprand zijde. Evenwel trof ik naderhand een parkeerticket met forfaitair bedrag €25 achter de ruitenwis-
ser aan. Ik heb hooguit een paar dagen nadien mijn origineel ticket ingescand en doorgestuurd naar de betreffende 
diensten. Ik heb daarop een antwoord gekregen van het Mobiliteitsbedrijf met vriendelijk verzoek het origineel 
ticket op te sturen. De gescande versie werd niet aanvaard. Ik heb hierop een antwoord gestuurd het ticket te zullen 
opsturen maar het toch betreurde dat dit zo omslachtig moet in deze moderne tijden en dan nog zeker in schril con-
trast staat met de ‘papierbesparende’ aftiteling van de mail. Ticket met begeleidend schrijven werden opgestuurd 
via de gewone weg. Tijdens mijn verlof kreeg ik een mail van het Mobiliteitsbedrijf dat het ticket nog steeds niet 
werd ontvangen en de procedure alsnog werd verdergezet tenzij ik de €25 alsnog zou betalen. Om de belastingbeta-
ler niet nog meer op kosten te jagen heb ik vandaag dan toch de €25 betaald maar betreur enorm deze manier van 
werken. De werkende burger die netjes op tijd zijn betalingen doet moet hier dan zijn eigen tijd in steken voor een 
parkeerticket waarvoor ik 2,00 euro betaalde. Ik zou het enorm op prijs stellen mocht u me kunnen toelichten waar 
ik in de fout ben gegaan? Het enige wat ik tot op vandaag nog kan aanbrengen is de scan van het ticket. Het origineel 
werd zoals gevraagd opgestuurd maar is bij de post of stadsdiensten verloren gegaan (of nog onderweg..).

Onderzoek:
Uit navraag bij het Mobiliteitsbedrijf blijkt dat het origineel ticket toch bij hen was binnengekomen. Door enige ach-
terstand bij het verwerken van de administratie was het ticketje niet eerder verwerkt. De retributie zal geannuleerd 
worden en de 25 euro wordt teruggestort.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Het origineel ticket wordt gevraagd om fraude tegen te gaan. Het ticket was wel toegekomen bij het Mobiliteitsbe-
drijf maar was nog niet behandeld. De retributie wordt op basis van dit ticket, geannuleerd.

Overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201308-745
Duur Cinemabezoek.

Zaterdag 17 augustus 2013 ben ik met mijn gezin naar de cinema geweest.
We hebben ons geparkeerd in de richting van de doorrit onder de brug van de Sint-Lievenslaan. Daar mijn echtgeno-
te invalide is, hebben we ons juist voorbij de splitsing geplaatst (richting onderdoor rijden en niet om op de Sint-Lie-
venslaan te komen) met de vertoning van de invalidenkaart + parkeerticket. Daar er op het betaaltoestel staat dat 
de invalidenkaart niet telt (schande voor Gent wegens gebrek aan vrije-beschikbare-nabije parkeerplaatsen voor 
invaliden; wat steeds meer voorkomt in bewonerszone en andere). Tot mijn verwondering na onze terugkeer uit de 
cinema zit er toch een boete van 50 euro onder mijn ruitenwisser. Waarom staat er tussen de taverne De Brouwzae-
le en de splitsing schuin over de cinema een parkeerautomaat? Om de mensen te misleiden en dubbele inkomsten 
voor de Stad Gent te bekomen? Ik zou toch graag, indien u zo beleefd wil zijn, hierover graag een woordje uitleg 
ontvangen in afwachting van mijn betaling indien ik toch in fout ben.

Onderzoek:
Dit is in eerste instantie  een eerstelijnsklacht die beantwoord werd door het Mobiliteitsbedrijf, maar aangezien 
verzoeker niet akkoord gaat met dit antwoord, nemen wij dit op als een tweedelijnsklacht. Verzoeker stond effectief 
geparkeerd op een bewonersparkeerplaats aan Ter Platen. Deze plaatsen zijn conform de wegcode duidelijk en zicht-
baar aangeduid door een begin- en eindbord ‘bewoners’. Net zoals een bewonerskaart niet geldig is op een plaats 
voorbehouden voor personen met een mindervalidenkaart, is een mindervalidenkaart niet geldig op een voorbe-
houden bewonersparkeerplaats. In Gent mag men met een mindervalidenkaart gratis en onbeperkt parkeren in de 
blauwe zone, in de zone betalend parkeren en op parkeerplaatsen voorbehouden aan personen met een handicap. 
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De bewonersparkeerplaatsen vallen hier niet onder. De retributie werd terecht uitgeschreven. Er staat aan Ter Platen 
inderdaad nog een parkeerautomaat maar deze dient om voor de andere, betalende parkeerplaatsen een parkeer-
ticket te kunnen aankopen.

Beoordeling: ongegrond

actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201308-770
Toeristenprobleem.

Ik word naar de Ombudsvrouw verwezen door het Mobiliteitsbedrijf, want zij kunnen mij niet helpen. Ik heb een 
autocarbedrijf en moet regelmatig toeristen met hun bagage afzetten aan het Ibis-hotel, in het voetgangersgebied. 
Maar ik mag daar niet in rijden. Bij het Mobiliteitsbedrijf zegt men me dat ik de toeristen moet afzetten aan de Dam-
poort of aan Sint-Jacobs! Ik zie die mensen al sakkerend met hun bagage te voet naar het hotel sukkelen. Dit gebeurt 
niet alle dagen, maar af en toe. Kan men niet, net zoals in Brugge, gedogen dat onze cars af en toe het voetgangers-
gebied binnenrijden om de toeristen met hun bagage af te zetten of op te halen? We zouden echter via de Belfort-
straat moeten komen, want via de Limburgstraat kunnen we de car niet laten rechtsomkeer maken.

Onderzoek:
Verzoeker had inderdaad al eens contact opgenomen met het Mobiliteitsbedrijf waar men hem verwezen had naar 
het François Laurentplein om de toeristen af te zetten. Van daar is het nog 250 meter naar het Ibis-hotel. Op het 
Françoise Laurentplein komt er vanaf 30 september 2013 ook een speciale strook voor bussen om de toeristen af 
te zetten. Het François Laurentplein kan hij onder ander bereiken via de Zuid en de Vlaanderenstraat. Als hij zijn 
touringcar wenst te parkeren dan verwijst het Mobiliteitsbedrijf naar de Dampoort, Watersportbaan of aan het 
STAM (maximum 30 minuten). Zonder vergunning kan verzoeker via de Henegouwenstraat en de Lange Kruisstraat 
de toeristen zelfs tot aan het hotel brengen. Gebruik maken van de Belfortstraat, zoals verzoeker zelf voorstelde, kan 
helaas niet. Momenteel zijn er zelfs wegenwerken bezig in de Belfortstraat (in het kader van een volledige heraanleg) 
en kan hij met zijn touringcar niet passeren. Het Mobiliteitsbedrijf biedt voldoende mogelijkheden aan verzoeker 
aan om de toeristen zo dicht mogelijk tot aan het Ibis-hotel te brengen.

Beoordeling: ongegrond
Het Mobiliteitsbedrijf heeft verzoeker genoeg mogelijkheden geboden om de toeristen zo dicht mogelijk tot aan het 
Ibis-hotel te brengen zonder een vergunning nodig te hebben.

Aanbeveling:
Het is een wederkerende vraag. Kan Dienst Toerisme hierop niet meer inspelen door ook buschauffeurs op voor-
hand meer wegwijs te maken? 

coulance
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201308-771
Foute informatie.

Op 12 juni 2013 moest ik naar het Justitiehuis gaan en zocht ik een parkeerplaats in de Belfortstraat. Ik ben bij de 
Politie daar gaan vragen waar ik mocht parkeren. Ze vertelden mij dat de parkeersituatie net was veranderd en er 
juist vanaf die dag parkeerretributies werden uitgeschreven. Ze toonden me dan de parkeerplaatsen waar ik me wel 
mocht parkeren (op einde Belfortstraat naar Sint-Jacobs toe) met een mindervalidenkaart. Ik was dan ook enorm 
verwonderd dat ik toch een parkeerretributie had gekregen. Ik ben onmiddellijk terug gegaan naar het commissa-
riaat in de Belfortstraat waar de agenten nog aanwezig waren. De commissaris heeft voor mij een verklaring opge-
maakt waarin duidelijk vermeld staat dat ik mij op aangeven van de Politie daar geparkeerd heb. Ik ben dezelfde 
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dag nog deze verklaring gaan afgeven op het Mobiliteitsbedrijf en vandaag (ruim twee maanden later) krijg ik een 
standaardantwoord dat men de retributie niet wil annuleren.

Onderzoek:
Verzoeker stond inderdaad geparkeerd op een bewonersparkeerplaats met een parkeerkaart voor personen met 
een handicap. Aangezien deze parkeerkaart niet geldig is op een bewonersparkeerplaats werd de retributie terecht 
uitgeschreven. Het Mobiliteitsbedrijf gaat echter akkoord met onze vraag om deze retributie alsnog te annuleren 
aangezien verzoeker zich heeft laten leiden door de informatie van de politieagenten die achteraf foutief bleek. Het 
Mobiliteitsbedrijf vraagt wel om verzoeker er nogmaals aan te herinneren dat zijn gehandicaptenkaart niet geldig is 
op een bewonersparkeerplaats.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Verzoeker kreeg eerst een standaardantwoord dat de retributie niet kon geannuleerd worden. Na onze bemiddeling 
wordt de retributie wel geannuleerd.

Aanbeveling:
We merken dat heel wat houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap niet op de hoogte zijn dat 
in Gent hun parkeerkaart niet geldig is om te parkeren op een bewonersparkeerplaats. Wij raden het Mobiliteitsbe-
drijf aan om deze informatie te melden in bijvoorbeeld, het Stadsmagazine omdat toch nog altijd heel wat Gente-
naars geen toegang hebben tot het internet.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201309-799
Duur uitstapje

Als toerist komende uit Antwerpen wou ik een prachtige dag doorbrengen te Gent. Wij  hadden bij Minerva boten-
bedrijf een trip van 7 uur geboekt op de Leie.  Daar aangekomen vroegen wij aan de verantwoordelijke waar we 
best onze wagen konden plaatsen en hij vertelde ons dat rechts van de  boten je 12 euro voor gans de dag betaalt 
of wel aan de overkant 3 euro voor een ganse dag. Wij kozen voor de 2e optie en aangekomen in J. Kluyskenstraat 
parkeerden wij onze wagen langs de zijde van de Bijloke schuin over een parkeerautomaat en kochten we een biljet 
en plaatste dit voor de vooruit met het idee dat alles ok was. Wat bleek na terugkomst: een boete van maar liefst 
50 euro. Wat een prachtige dag moest zijn bleek dat wij hem wel in mineur afsloten. Bij nazicht bleek dat er op een 
afstand van 20 geparkeerde wagens maar liefst 6 wagens een boete hadden alhoewel die ook een ticket hadden ge-
kocht. Ik heb verschillende opmerkingen (na achteraf gezien te hebben dat langs de zijde van de Bijloke een parkeer-
verbod voor niet-bewoners geldt):
1) ik erken mijn fout.
2) als toerist een dag doorgebracht te hebben met huurboot;  4 mensen restaurant bezoek gedaan en een totaalbe-
drag van 320€ betaald te hebben en dan een boeten moeten betalen van 100 euro (want wij waren met 2 auto’s) 
geeft een zeer wrange smaak voor een dagje ontspannen Gent te bezoeken.
3) wat een bedrag voor fout te parkeren: 50 euro (dit is wel 2000 Belgische frank) ik hoop dat u dit zelf nooit wil 
meemaken bij een of ander bezoek in een andere stad.
4) onduidelijke situatie: straat met parkeermeters maar toch nog mogelijkheid tot sancties en eigenaardig genoeg 
zijde van de bewoners is dan nog via ticket en overzijde bewoners is voor bewoners met kaart.
5) toch eens een evaluatie maken hoeveel boetes er per dag, week of maand gebeuren van mensen die toch een 
ticket gekocht hebben en beboet worden dan denk ik dat dit .een onduidelijke situatie is. 
Dit gezegd zijnde, het moest van mijn lever en hoop hiermee toch op wat begrip. Bij betaling zal ik niet nalaten maar 
47 euro te betalen:  50 euro boeten min de prijs van het ticket van 3 euro. 

Onderzoek:
Dit is oorspronkelijk een eerstelijnsklacht maar doordat het Mobiliteitsbedrijf met een achterstand kampt bij het 
beantwoorden van hun e-mails en de redelijke termijn overschreden was, nemen wij dit op als tweedelijnsklacht. In 
de Jozef Kluyskensstraat geldt het tarief van tariefzone 2 waar men een dagticket kan aanschaffen voor 3 euro. Hier-
voor staan er dan ook parkeerautomaten in de straat. Er zijn echter ook een tiental bewonersparkeerplaatsen in de 
Jozef Kluyskensstraat. Uit de foto’s, die gemaakt zijn tijdens de vaststelling, blijkt dat verzoeker inderdaad geparkeerd 
stond binnen de zone van de bewonersparkeerplaatsen. Deze zone wordt, zo blijkt uit nazicht ter plaatse, duidelijk 
aangeduid met een begin- en een eindbord ‘bewoners’. De retributie werd dan ook terecht uitgeschreven. Het tarief 



136

van de retributie werd vastgelegd door de gemeenteraad en is een beleidskeuze. Hiervoor is de ombudsvrouw niet 
bevoegd. Wij raden verzoeker dan ook aan om de retributie volledig te betalen niet 47 euro zoals hij aangeeft, want 
dit zou alleen maar nog meer kosten tot gevolg hebben.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Gegrond wat de redelijke termijn betreft. Door een personeelstekort kunnen de mails niet tijdig beantwoord wor-
den. 
Ongegrond voor de adequate communicatie. De signalisatie staat reglementair en duidelijk.

zorgvuldigheid - procedure
coulance
Verzoek: 201309-810
Wisselgeld.

Op 26 juni 2013 stond mijn wagen geparkeerd in de Koning Boudewijnstraat aan het Sint-Pietersstation. Ik ben om 
wisselgeld gegaan en heb me begeven naar de ticketdispenser. Toen ik terugkwam zag ik de mensen die de retribu-
ties uitschrijven net weggaan van mijn wagen en zag dat ik een boete had. Ik heb hun erbij geroepen en vriendelijk 
gezegd dat ik net een ticket had genomen. Op een echt heel laaghartige en misprijzende manier werd me al lachend 
toegeroepen: “Tja, madameke te laat, hé! Ge zult moeten betoalen! Hebt pech!” Hierbij heb ik onmiddellijk gebeld 
naar de dienst die me vroeg om te mailen. Ik heb dat dan gedaan maar nu heb ik het antwoord gekregen dat de 
boete terecht is uitgeschreven omdat er twee minuten tussen zat. Ik heb het traject nog eens gedaan en zonder een 
ticket te nemen is dit exact 1minuut en 47 seconden. Die dag stond er nog een man voor me die wisselgeld zocht en 
ik heb hem hierbij geholpen. Dit tart voor mij iedere verbeelding en rechtvaardigheid en ik schaam me dat ik zo als 
mens wordt behandeld en ik weiger dan ook deze ten onrechte uitgeschreven boete te betalen. 

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf laat weten dat de vaststellers, telkens iemand komt klagen over een uitgeschreven retribu-
tie, een opmerking schrijven om bij het dossier op te nemen. Hier was dit dus dat verzoekster uit het café kwam 
gelopen, van zodra zij de parkeerwachters zag, om een ticket te gaan halen in de Koningin Fabiolalaan. De wagen 
van verzoekster stond nochtans geparkeerd in de Koning Boudewijnstraat waar er ook parkeerautomaten zijn waar 
een halvedagticket genomen kan worden. Wij kunnen enkel besluiten dat de retributie terecht werd uitgeschreven, 
ondanks het kleine tijdsverschil, en dat de retributie verschuldigd blijft. Wij raden verzoekster wel aan om gebruik te 
maken van een PEP-toestel zodat zij niet meer om wisselgeld moet gaan om een parkeerticket aan de automaat te 
kopen.

Beoordeling: ongegrond
De vaststellers hebben verzoeker uit het café zien komen van zodra zij hen had opgemerkt om dan pas een ticket aan 
te schaffen. Verzoeker had niet tot aan de Koningin Fabiolalaan moeten lopen om een halvedagticket te nemen maar 
kon dit ook aan een automaat in de Koning Boudenwijnstraat.

overeenstemming met regelgeving
zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201309-868
Fiets foetsie.

De fiets van mijn dochter verdwijnt spoorloos na wegnemen van de fietsrekken op 22 augustus in de Tentoonstel-
lingslaan, wegens werkzaamheden in de aanpalende straat. Het Fietsdepot heeft volgens mij het reglement niet cor-
rect toegepast. Daarenboven: ze nemen de fiets mee en hij is achteraf niet terug te vinden. Hij zal dan maar gestolen 
zijn zeker? Dat is wat te gemakkelijk om er van af te zijn.
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Onderzoek:
De klacht komt bij de Ombudsdienst via de vader van een studente en aanvankelijk is om die reden verwarring over 
de juiste plaats waar de ontruimde fietsenstalling stond. Wij dringen dan ook aan dat de dochter zelf met ons con-
tact opneemt. Uit onderzoek bij het Fietsdepot blijkt dat de fietsenstalling op de hoek met de Raveschootstraat ont-
ruimd werd omwille van wegenwerken die dringend moesten uitgevoerd worden. De fietsen in de stalling werden 
allemaal gelabeld en de aankondigingsborden werden geplaatst op 20 augustus; de fietsenstalling is ontruimd op 
22 augustus. Er werden foto’s gemaakt als bewijs. Volgens het reglement terzake is alles correct verlopen: normaal 
moeten de aankondigingsborden één week op voorhand worden geplaatst, maar die termijn kan in hoogdringende 
gevallen worden ingekort tot 48 uur. Dit was hier het geval, zegt het Fietsdepot. De studente herkent haar fiets zowel 
op de foto’s van de labeling van 20 augustus als op die van de ontruiming van 22 augustus. De fiets lijkt telkens pre-
cies op dezelfde plaats te staan. Haar fiets werd dus niet gestolen uit het rek, zoals de dienst eerder opperde, maar 
is wel degelijk meegenomen naar het Fietsdepot, ook al lijkt de label op de tweede foto verdwenen. Wat is met die 
fiets uiteindelijk gebeurd? Wij menen dat de dienst hier toch een onbetwistbare verantwoordelijkheid draagt. De 
Stad heeft immers bewaarplicht voor alle in beslag genomen fietsen. Normaal gezien worden alle meegenomen fiet-
sen geregistreerd en samen in het depot geplaatst tot de rechtmatige eigenaar zich komt melden met de bewijzen 
dat hij eigenaar is van de fiets. Er is hier dus duidelijk iets fout gegaan. Op zijn minst is er hier onzorgvuldig met de 
in bewaring genomen fiets omgesprongen. De verantwoordelijke van het Fietsdepot kan de verdwijning van de fiets 
niet verklaren en stelt voor, als minnelijke schikking, om aan de studente een fiets te geven uit de stock fietsen die 
niet werden opgehaald en die na de wettelijke termijn, plus drie maanden, naar het Fietsatelier worden gebracht. De 
studente kan zich hiermee akkoord verklaren.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De regelgeving in verband met het weghalen van fietsen is correct gevolgd wat de termijnen betreft, maar er is dui-
delijk slordig met de fiets omgesprongen bij het ophalen of het bewaren van de fiets.

Aanbeveling: 
Werk een strengere procedure uit zodat onzorgvuldigheden zoveel mogelijk uitgesloten worden.

zorgvuldigheid – procedure
Verzoek: 201309-885
Verhuis.

Wij wonen in de Frans Spaestraat en hebben een bewonerskaart. Voor onze verhuis gebruikten wij de wagen van 
onze ouders . Voor alle veiligheid hebben we een bezoekersticket naast het stuur gelegd voor de drie dagen dat 
we verhuisden van 29 tot 31 augustus 2013. Wij hebben echter zowel op 29 augustus als op 30 augustus 2013 een 
retributie ontvangen van 50 euro omdat we op een bewonersparkeerplaats stonden. Nochtans was het duidelijk dat 
wij aan het verhuizen waren. 

Onderzoek:
Ook al kunnen wij vermoeden dat verzoeker inderdaad aan het verhuizen was, toch neemt dit niet weg dat :
• er duidelijk op het bezoekersticket vermeld staat dat dit niet geldig is op een bewonersparkeerplaats;

• de vaststellers op 29 augustus tussen 21.23 en 21.34 uur in de Frans Spaestraat hebben gelopen maar geen 
laad- of losbeweging hebben vastgesteld. Zij hebben ook geen nota gemaakt dat iemand hen heeft aangesproken 
hieromtrent.

• verzoeker zelf aangeeft dat hij de retributie pas om 23.00 uur heeft ontdekt;

• er op de retributie duidelijk ‘voorbehouden bewoners – geen bewonerskaart’ vermeld was en verzoeker dus wist 
waarom de retributie was uitgeschreven.

De retributie die op 30 augustus 2013 was uitgeschreven, bleek een retributie te zijn van 25 euro en niet van 50 
euro. Verzoeker stond dus niet op een bewonersparkeerplaats op het moment dat de retributie werd uitgeschreven. 
Een bezoekersticket was daar dus wel geldig.
Op de foto’s die gemaakt werden tijdens de vaststelling, is het ticket niet zo goed zichtbaar maar het Mobiliteitsbe-
drijf wil dit toch aanvaarden als een geldig ticket en annuleert deze retributie.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
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De eerste retributie werd terecht uitgeschreven want een bezoekersticket is niet geldig op een bewonersparkeer-
plaats en er was geen laad- of losbeweging waar te nemen. 
De tweede retributie was onterecht want een bezoekersticket is wel geldig op een gewone betalende parkeerplaats.

Coulance
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201309-891
Retributie Volkskliniek.

Op 23 september 2013 werd ik gehospitaliseerd in dagopname voor een knieoperatie. Ik mocht zelf niet rijden en 
werd  opgehaald door mijn echtgenote. Omdat de parking van de Volkskliniek vol stond en wij met onze wagen 
niet in de ondergrondse parking kunnen omdat onze wagen te hoog is, zag mijn echtgenote zich genoodzaakt om 
op straat een parkeerplaats te zoeken. Daar zij zelf ook nog maar een knieoperatie had ondergaan op 2 september 
2013 en dus zelf nog niet echt mobiel is, kon ze dus beter een plaats vinden die niet midden de stad gelegen is. Na 
een paar rondjes rijden zag zij een open parkeerplaats en kocht ze een parkeerticket. Ze had echter niet gezien dat 
dit een parkeerplaats voor bewoners is. Wanneer ze de auto ging ophalen om tot aan de deur van de Volkskliniek te 
rijden (waar je slechts even mag staan om iemand op te halen) zag ze een retributie achter de ruitenwisser zitten van 
50 euro terwijl er wel degelijk een geldig ticket achter de voorruit lag. Ik heb gebeld met het Parkeerbedrijf maar die 
zeggen “pech we moeten streng zijn”.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf wil niet ingaan op de vraag om de retributie te annuleren op basis van het attest van zieken-
huisopname omdat de opname niet met spoed was. Er is ook geen sprake van overmacht. De signalisatie van het be-
wonersparkeren staat duidelijk aangeduid en enkel bewoners met een geldige bewonerskaart mogen daar parkeren. 
Aan de hand van het meegestuurde ticket is te zien dat de wagen van verzoeker, op het moment van de vaststelling, 
al bijna 1 uur geparkeerd stond op de bewonersparkeerplaats. Van laden en lossen, wat op deze parkeerplaatsen wel 
kan, is dan ook geen sprake. Wij raden verzoeker aan om de retributie, die terecht is .uitgeschreven, te betalen.

Beoordeling: ongegrond
De retributie is terecht uitgeschreven. Men parkeerde zonder geldige bewonerskaart op een bewonersparkeerplaats. 
Van laden en lossen is geen sprake want de wagen stond bijna een uur geparkeerd op het moment van de vaststel-
ling. Ook overmacht kan niet ingeroepen worden want er waren geen onvoorziene omstandigheden.

coulance
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201309-894
Alleen voor heren.

Ik was één van de vijf winnaars van de wedstrijd ‘met belgerinkel naar de winkel’ en mocht op 5 juli 2013 naar het 
stadhuis gaan om mijn prijs in ontvangst te nemen. Tijdens het persmoment was er een vrouwenfiets tentoongesteld 
en ook de fiets die we vooraf in de winkel in het Steendam mochten zien, was een vrouwenfiets. Ik ging er dus van 
uit dat alle fietsen vrouwenfietsen waren. Omdat we zelf met de fiets tot aan het stadhuis waren gereden konden we 
de fiets die dag zelf niet meenemen maar zijn we er de week nadien met de wagen om gegaan. Toen we in de winkel 
kwamen was er echter enkel nog een herenfiets over. Volgens de heer van de fietsenwinkel kon deze fiets niet gewis-
seld worden voor een damesfiets. Ik heb dan gebeld naar het Mobiliteitsbedrijf maar ook daar kreeg ik het antwoord 
dat de fiets niet kan gewisseld worden. De vijf fietsen zijn speciaal gemaakt voor deze wedstrijd en er is enkel nog 
een herenfiets over. Ik heb zelfs gebeld naar de firma die de fietsen maakt (in West-Vlaanderen) maar ook daar kon 
men mij niet helpen. Ik heb nu wel een fiets gewonnen, maar kan er niets mee doen, want de fiets is zelfs te groot 
voor mijn echtgenoot. Had men niet beter een bon kunnen geven voor een fiets?
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Onderzoek:
Bij het Mobiliteitsbedrijf is men ook verveeld met de ontevredenheid van verzoekster, maar ook zij kunnen verder 
niets doen. Zij zeggen dat de fietsen speciaal werden gemaakt voor de actie Belgerinkel. Zij hadden er één gekregen 
en vijf bijbesteld: er waren 3 mannen- en 3 vrouwenfietsen. Die prijzen waren dus op  voorhand bepaald. Dit waren 
in feite prijzen in een loterij, want de winnaars werden geloot en bij de loting waren er vier vrouwen en twee man-
nen als winnaars uit de bus gekomen, zegt het Mobiliteitsbedrijf. De dienst heeft nog contact genomen met Belgerin-
kel, de organisatie die de actie trekt, en die de gemeente overstijgt en met de fietshandelaar, maar ruilen bleek niet 
mogelijk. Het Mobiliteitsbedrijf kan de handelaar niet verplichten om inschikkelijk te zijn en de handelaar houdt zich 
aan de afgesproken modaliteiten. In het wedstrijdreglement staat ook duidelijk dat de prijzen niet inruilbaar zijn. De 
mogelijkheid om een bon aan te bieden komt daar niet in voor. De regels van het wedstrijdreglement zijn correct 
gevolgd en de dienst kan de handelaar dus niet dwingen om een ruil uit te voeren. Maar enige vooruitziendheid had 
dit probleem kunnen vermijden.

Beoordeling: ongegrond
Het wedstrijdreglement is correct toegepast. Coulance moet van de handelaar komen maar men kan hem hiertoe 
niet dwingen.

Aanbeveling:
Werk met cadeaubons voor een fiets in de plaats van een bepaalde fiets aan te bieden.

Opvolging Aanbeveling: 
De dienst geeft toe dat werken met cadeaubonnen beter is en minder aanleiding tot discussie geeft. Toch wenst 
het Mobiliteitsbedrijf op te merken dat het hier ging om een Vlaamse actie georganiseerd door de Bond Beter 
Leefmilieu waarbij goede fietsen tegen een schappelijke prijs werden aangeboden als prijs. De Stad is op dit 
aanbod ingegaan omwille van de uniformiteit met de andere deelnemende gemeenten. De dienst verklaart zich 
bereid om de suggestie van de Ombudsdienst bij een volgende actie mee te nemen.

overeenstemming met regelgeving
klachtenmanagement
Verzoek: 201309-898
Verwarrende schijven.

Op 6 september 2013 stond mijn voertuig geparkeerd op het gemeenteplein voorzien van een geldige blauwe schijf. 
Bij aankomst om 8h15 heb ik mijn schijf op 8h30 ingesteld en het voertuig verlaten. Mijn verbazing was groot toen 
ik een retributie onder de voorruit terugvond die verwees naar ‘geen geldige parkeerkaart’. Ik heb onmiddellijk naar 
de Dienst Mobiliteit Gent gebeld en dit gemeld maar zij konden pas antwoord geven na het bekijken van de foto’s. 
Op 10 september 2013 heb ik een antwoord gekregen via mail en hierbij werd verwezen dat er een ‘niet conforme 
schijf’ is gebruikt. Opnieuw heb ik terug telefonisch contact opgenomen met de desbetreffende dienst en werd mij 
uitgelegd dat de 2e schijf, die duidelijk op de foto te zien is, met mijn intenties zo geplaatst is om de parkeertijd 
bewust te verlengen, daar deze zelfs omgekeerd op het dashboard ligt? In dit gesprek werd ook verwezen naar de 
bedrijfskaart die voor de ruit aanwezig was maar deze heeft met parkeren op de openbare weg geen enkele inbreng. 
Plots werd mij gezegd dat de wegcode duidelijk zegt dat het verboden is om 2 parkeerschijven te plaatsen achter de 
voorruit. Ik heb dit opgezocht maar ik heb niets hierover teruggevonden.
Zie  http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/192-art27.
Hierbij heb ik contact opgenomen met de PZ van Aalst voor meer informatie, ook zij hebben mij bevestigd dat in de 
wegcode niets hiernaar verwijst. De PZ Aalst heeft mij dan terug opgebeld met de melding dat ook zij bij de Dienst 
Mobiliteit Gent meer informatie hebben gevraagd betreffende de reden van inning. Er werd toen gezegd dat zij 
richtlijnen volgen die opgelegd waren door dhr. Etienne Schouppe (Geen idee welke). Bij het telefonisch contact met 
de Dienst Mobiliteit Gent werd ik steeds doorverwezen en tenslotte zou ik terug gecontacteerd worden, wat op 20 
september 2013 om 16h55 ook is gebeurd maar enkel een bericht op mijn voicemail werd achtergelaten (verwijzend 
om de dienst terug op te bellen). Via mail heb ik de raad gekregen om U te contacteren om deze zaak verder af te 
handelen. Toch kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat hier elke reden naar voor wordt gebracht om de retributie 
te innen.
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Onderzoek:
De richtlijnen volgens staatssecretaris van Mobiliteit, Etienne Schouppe, stellen dat artikel 27 van de Wegcode 
waterdicht is wat betreft het voorleggen van verschillende parkeerschijven. Dit artikel stelt dat de bestuurder de 
pijl van de parkeerschijf op het streepje moet plaatsen dat volgt op het tijdstip van aankomst. Het is verboden om 
onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. Indien men meerdere parkeerschijven plaatst dan overtreedt 
men deze twee regels want slechts één parkeerschijf kan immers het correcte tijdstip van aankomst aanduiden. Op 
de foto van de vaststelling is inderdaad te zien dat er twee parkeerschijven op het dashboard liggen. De ene schijf 
ligt vooraan en duidt het juiste uur aan. De tweede schijf ligt wat opzij, ondersteboven en duidt een ander uur aan. 
Enige verwarring zou mogelijk zijn mochten de kaarten naast elkaar liggen en twee opeenvolgende periodes van 
twee uur aanduiden maar dat is hier niet het geval. Het Mobiliteitsbedrijf gaat, na onze tussenkomst, akkoord om 
de retributie te annuleren en wij vragen verzoeker om in de toekomst te vermijden dat twee parkeerschijven op het 
dashboard te zien zijn.

Beoordeling: gegrond
Er was eigenlijk geen verwarring door de twee parkeerschijven. De schijf met het juiste uur lag duidelijk vooraan op 
het dashboard. De tweede schijf lag opzij en ondersteboven en duidde een totaal ander uur aan. De verwijzing naar 
de Wegcode en het gebruik van de parkeerschijf was hier niet nodig.

overeenstemming met regelgeving
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201310-910
Trouwe burger.

Op 4 mei 2013 was ik op een barbecue in Drongen waar ik mijn auto heb geparkeerd in een straat waar ik blijkbaar 
een parkeerschijf moest zetten (ik heb dit niet gezien en dit geldt evenzeer voor 2 vrienden van mij die dit ook niet 
gezien hadden). Er stak een boete van 25 euro onder mijn ruitenwisser. Deze boete heb ik betaald nadat ik een 
aanmaning heb gekregen waar al 20 euro was bij gekomen, maar ik heb op 20 juni 2013 de aanvankelijke boete 
van 25 euro betaald. Ik betaal altijd trouw mijn facturen, ook verkeersboetes zoals snelheidsovertredingen (ik heb 
er zo’n 2 per jaar, zoals dit iedereen wel eens overkomt zeker ?) ook andere facturen zoals Belgacom, Electrabel,… 
betaal ik op tijd. Ik schrok dus heel erg toen ik gisteren een dwangbevel voor 171,16 euro in mijn bus vond waar ik 
nog moest zoeken waar het precies over ging. Ik nam gisteren telefonisch contact op en het ging blijkbaar over die 
rappel van 20 euro extra die ik niet heb betaald. Bovendien bleek er een aangetekend zenden gestuurd te zijn dat 
ik niet heb afgehaald. Ik herinner me dat er een aangetekend zenden bij mij is toegekomen maar aangezien ik werk 
kan ik daar niet om in Lovendegem tijdens de kantooruren. Toen ik mijn dochter uiteindelijk stuurde was de zending 
niet meer op het postkantoor. De afzender van het aangetekend zenden stond ook niet vermeld op dat kaartje van 
aangetekend zenden. Hoe kon ik dan weten waarover het ging ? Een afbetalingsplan wordt mij voorgesteld maar dan 
blijft de dure kost van 170 euro + 25 euro toch.  Mevrouw, kunt u dit dringend bekijken en mij proberen te helpen. 
Ik ben altijd te goeder trouw geweest, ik denk dat een parkeerschijf vergeten zetten toch zo geen groot misdrijf is, ik 
heb geen mensen in gevaar gebracht, ik ben toch geen misdadigster ? Andere mensen gooien de boete soms weg, 
betwisten ze, doen alsof ze die niet hebben gekregen... ik betaal de boete en wordt er nog eens hard voor gestraft. 
Graag had ik een reactie ontvangen. Men zegt mij dat de kosten per 24 u zullen oplopen, ik ken hier niks van maar 
hoop dat iemand mij snel goed advies kan geven. Een advocaat inzetten voor dergelijk geval lijkt me toch maar al te 
gek - daar heb ik ook geen geld voor. Het kan toch niet dat ik hier machteloos tegenover sta ? 

Onderzoek:
Nog voor het onderzoek kon starten, nam verzoeker telefonisch contact op met de ombudsvrouw. Zo zouden alle 
vrienden die ook een retributie hebben ontvangen, ook .enkel de 25 euro betaald hebben van de retributie en 
zouden zij geen dwangbevel hebben ontvangen. Verzoeker zou ook geen eerste herinneringsbrief hebben gekregen 
maar onmiddellijk een brief om 45,00 te betalen. Uit het antwoord van het Mobiliteitsbedrijf blijkt dat er die dag 7 
retributies werden uitgeschreven in de Klaverdries, waar verzoeker geparkeerd stond. Hiervan werden de meeste 
onmiddellijk betaald en anderen werden betaald na de aangetekende herinnering. Het was dus niet nodig om voor 
deze retributies een dwangbevel op te maken.  Het Mobiliteitsbedrijf stuurde een eerste herinneringsbrief op 27 mei 
2013 en de aangetekende zending werd op 14 juni 2013 verstuurd. Beide herinneringsbrieven werden naar het juiste 
adres verstuurd. Aangezien verzoeker niet thuis was toen de aangetekende zending werd aangeboden door Bpost, 
kreeg verzoeker een aanbiedingsbriefje in de bus. Dan zijn er drie mogelijkheden: verzoeker haalt de aangetekende 
zending zelf af binnen de 15 dagen in het aangeduide postkantoor; verzoeker vraagt aan een derde persoon om de 



141

aangetekende zending af te halen of verzoeker vraagt aan de klantendienst van Bpost om de zending nog een twee-
de keer aan te bieden. Er zijn dus genoeg mogelijkheden om de zending tijdig af te halen. Dit is hier niet gebeurd 
en de zending werd teruggestuurd naar het Mobiliteitsbedrijf. De afzender wordt ook nooit vermeld op het aanbie-
dingsbriefje van Bpost. 
Verzoeker heeft op 20 juni 2013 dan wel de retributie van 25 euro betaald maar niet de 20 euro administratiekosten 
waarvoor er bijgevolg een dwangbevel werd opgemaakt. Wat de signalisatie betreft van de blauwe zone in de Klaver-
dries krijgen wij de bevestiging van het Bureau Verkeerstechniek van de Politie dat deze correct, volledig en duidelijk 
zichtbaar  aanwezig is op de invalswegen die verzoeker heeft genomen om tot in Klaverdries te rijden. Aangezien de 
borden zonaal zijn, is een begin- en een eindbord in principe genoeg maar toch zijn er ook herhalingsborden aange-
bracht. Zowel de procedure als de signalisatie zijn correct waardoor er kan geconcludeerd worden dat de retributie 
terecht werd uitgeschreven.

Opvolging:
Ondertussen werd de invorderingsprocedure, op vraag van de ombudsvrouw, nog verfijnd en stuurt de deurwaarder 
nog een overzicht van het openstaande bedrag vooraleer over te gaan tot een dwangbevel. Meer kan er echt niet 
meer gedaan worden

Beoordeling: ongegrond

Aanbeveling:
Communiceer naar burgers toe dat de eenvoudigste manier om als deze rompslomp te vermijden is:
Correct parkeren
Indien u kan aantonen dat er een onterechte retributie is uitgeschreven, reageer dan onmiddellijk naar de dienst
Betaal zo vlug mogelijk als u geen argumenten heeft
Dat de gemaakte administratieve kosten nooit op andermans rekening kunnen komen behalve als er een fout zou 
zijn gemaakt. 

Coulance
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201310-931
Vervallen bewonerskaart.

Op 30 september 2013 heb ik een parkeerretributie van 50,00 euro tussen onze ruitenwisser aangetroffen. Blijk-
baar was onze bewonerskaart de dag ervoor vervallen maar wij wisten dit helemaal niet. Na een bezoek aan het 
Mobiliteitsbedrijf is me gezegd dat er een vijftal weken terug een brief zou gestuurd zijn maar we hebben die nooit 
gezien. Ook in een schrijven wordt er door het Mobiliteitsbedrijf herhaald dat er een brief verstuurd is naar ons met 
de mededeling dat de bewonerskaart zal vervallen maar we hebben die brief nooit ontvangen. Ik heb dit al meer-
dere malen gezegd aan het Mobiliteitsbedrijf maar ik heb het gevoel dat men mij ofwel niet wil begrijpen ofwel niet 
wil geloven. Ik contacteer u daarom en vraag uw ondersteuning. Na het verkrijgen van de parkeerretributie heb ik 
onmiddellijk de bewonerskaart vernieuwd voor een periode van twee jaar (dit is geregeld & betaald daags na het 
ontvangen van de retributie). We hebben ons dus onmiddellijk in orde gesteld. Gezien bovenstaande, lijkt het ons 
niet echt fair om ons de retributie, zonder enige voorafgaande verwittiging, te laten betalen en is onze vraag om de 
parkeerretributie te annuleren. Het zou me meer gepast lijken om in een dergelijk geval een waarschuwing te geven 
met de vraag dit binnen de twee werkdagen te regulariseren (wat we gedaan hebben). Ik hoop dat u begrip op-
brengt voor onze situatie en vraag u vriendelijk gezien de omstandigheden de parkeerretributie te laten annuleren.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf beweert dat de herinneringsbrief verstuurd is, maar kan niet instaan voor wat er nadien 
gebeurt met deze brief. Het Mobiliteitsbedrijf gaat in op onze vraag om de retributie te annuleren omdat verzoeker 
zich onmiddellijk na het ontvangen van de retributie, in orde heeft gesteld en een nieuwe betalende bewonerskaart 
heeft aangeschaft voor twee jaar. Ook in gelijkaardige klachten werd op dezelfde manier geannuleerd. Wij vragen 
aan verzoeker wel om ook de einddatum van zijn bewonerskaart in het oog te houden, mocht hij de herinnerings-
brief niet ontvangen.
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Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De retributie werd eigenlijk terecht uitgeschreven omdat de bewonerskaart vervallen was.
Omdat verzoeker zich onmiddellijk in regel stelde door zijn bewonerskaart ‘s anderdaags te vernieuwen, wil het 
Mobiliteitsbedrijf de retributie annuleren.

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201310-940
Geen herinnering.

Vorige week kreeg ik een dwangbevel in de bus van de gerechtsdeurwaarder. Ik heb de volgende ochtend onmid-
dellijk het bureau gebeld en gevraagd om het te onderzoeken, want ik vecht het dwangbevel, dat vraagt om 196,16 
euro te betalen, aan. Zij hebben blijkbaar bij de gerechtsdeurwaarder niets geregistreerd, want vorige week had ik 
namelijk opnieuw een brief in de bus. De volgende dag heb ik opnieuw gebeld en deze keer beloofden ze me dat 
mijn telefoontje werd geregistreerd. Ik vroeg herhaaldelijk alles op mail te zetten zodat ik bewijs had van mijn tele-
foontje en vroeg om het dwangbevel te onderzoeken. Ik heb namelijk op 2 april 2013 om 13 uur een parkeerticket 
gekregen. Ik had niet betaald in een zone waar je moet betalen, het Beverhoutplein in Gent. Ik betwist het parkeer-
ticket niet. Het is mogelijk dat dit gebeurd is. Ik herinner me het ticket niet achter mijn ruitenwisser, maar dit kan zijn 
weggewaaid. Normaal gezien krijg je thuis dan een brief waarin je wordt gewezen op de verschuldigde retributie. 
Maar dan is het volgens mij fout gelopen. Als ik zoiets in de bus krijg, betaal ik onmiddellijk. Ik heb een vaste job, een 
vast contract, en ik kan heus 25 euro betalen. Die brief zou ik op 23 april 2013 hebben ontvangen. Nadien stuurden 
ze me zogezegd een aanmaning, waarin het bedrag verhoogd werd naar 45 euro. Dat zou op 14 mei 2013 gebeurd 
zijn, maar ik heb nooit een aangetekende brief ontvangen. Ook mijn huisgenote zegt er nooit een voor mij te hebben 
ondertekend. En dit vecht ik dus aan. Een aangetekende brief van een parkeerticket zou ik me zeker herinneren en 
ik heb die nooit gezien. Het is iets dat ik nog nooit in de bus kreeg en ik zou het me echt wel herinneren. Ook de 
brief waarin het bedrag verdubbeld werd, zou ik geweten hebben en onmiddellijk op gereageerd hebben. Ik heb het 
kantoor van de gerechtsdeurwaarder gevraagd dit te onderzoeken. Ze zouden me op de hoogte houden. Maar het 
leek me ook best een neutraal persoon in te schakelen. Ik wil ook graag melden dat ze bij de gerechtsdeurwaarder 
erg onvriendelijk waren. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik stelde veel vragen omdat ik niet goed weet wat me nu 
overkomt. En ze weigerden me echt goed te antwoorden. Toen ik zei dat ik de brieven nooit heb gehad, toch niet die 
met de verdubbeling of de aangetekende brief - omdat ik zoiets me zou herinneren - lachte de medewerkster me 
bijna uit. “Tiens, u krijgt wel het dwangbevel maar niet de andere brieven in de bus?” Ik vond dit echt zeer pijnlijk. 
Ik kan me inbeelden dat ze daar vaker ‘boze’ telefoontjes krijgen. Maar ik ben een jong persoon met een vaste job 
en heb geen financiële problemen. Ik vroeg enkel uitleg en zei ook dat ik zoiets wil aanvechten omdat ik niet zomaar 
200 euro wil betalen voor aanmaningen die ik me niet herinner.

Onderzoek:
De opmerkingen over de werking van de medewerkers van de gerechtsdeurwaarder worden doorgegeven aan de di-
recteur van de Dienst Invorderingen om dit aan te kaarten bij de gerechtsdeurwaarder. De ombudsvrouw is hiervoor 
niet bevoegd. De retributie werd inderdaad op 2 april 2013 uitgeschreven maar niet om 13.00 uur maar om 21.13 
uur. Het is inderdaad mogelijk dat verzoeker de retributie niet gevonden heeft achter de ruitenwisser. Het Mobi-
liteitsbedrijf weet dat retributies soms worden weggenomen en sturen daarom ook een eerste herinneringsbrief 
waarvoor er geen administratiekosten worden aangerekend. De eerste herinneringsbrief werd verstuurd op 23 april 
2013 en de tweede, aangetekende herinneringsbrief op 14 mei 2013. Beide herinneringsbrieven werden naar het 
juiste adres verstuurd. De aangetekende zending is op 3 juni 2013 naar het Mobiliteitsbedrijf teruggestuurd omdat 
deze door verzoeker niet werd afgehaald in het postkantoor. De retributie werd terecht uitgeschreven aangezien 
er geen ticket in de wagen aanwezig was om te parkeren aan het Beverhoutplein. Ook de procedure werd correct 
gevolgd. De deurwaarderskosten blijven verschuldigd.

Opvolging:
De invorderingsprocedure wordt nog meer verfijnd. De burger krijgt van de deurwaarder nog een overzicht van de 
openstaande rekeningen vooraleer over te gaan tot een dwangbevel.

Beoordeling: ongegrond
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zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201310-942
Welles, nietes.

Begin augustus ben ik verhuisd naar Gent. Op 6 augustus 2013 heb ik (elektronisch) mijn adreswijziging aangegeven 
bij Stad Gent. Normaal komt er een wijkagent langs om je adres te bevestigen, maar dat is nog steeds niet gebeurd, 
ook al heeft mijn huisgenoot reeds gebeld. Begin augustus heb ik contact opgenomen met stad Gent of ik een be-
wonerskaart kon verkrijgen. Het antwoord was dat ik moest wachten op de wijkagent voor de bevestiging van mijn 
domicilie vooraleer ik een bewonerskaart kon verkrijgen. Ondertussen heb ik 2 maanden mijn auto op mijn werk en 
bij mijn ouders moeten plaatsen opdat ik niet beboet zou worden op het niet hebben van een bewonerskaart. Geen 
evidentie, maar tot nu was dit gelukt. Ik heb mijn auto gisterenavond maximum 15 minuten op een bewonersplaats 
geparkeerd (om daarna mijn fiets op te halen op mijn werk) waarop ik een boete kreeg. Dit is logisch, want ik heb 
inderdaad geen bewonerskaart. Deze ochtend bel ik naar de Dienst Mobiliteit om de situatie uit te leggen, maar hier 
kreeg ik te horen dat ik niet moet wachten op de verandering van mijn domicilie vooraleer ik een bewonerskaart 
kan aanvragen, dat het papier van de elektronische aanvraag tot adreswijziging genoeg was om dit aan te vragen. 
Er wordt wel verwacht dat ik de boete betaal. Mijn klacht is eigenlijk dubbel: eerst en vooral vind ik dat 2 maanden 
lang is voor het wijzigen van een domicilie. Ik zou graag mijn mutualiteit, bank,… verwittigen van mijn adreswijziging. 
Maar ten tweede (mijn voornaamste probleem) vind ik het niet correct dat een ambtenaar van stad Gent verkeerde 
informatie doorgeeft waardoor ik bijgevolg een boete van 50 euro moet betalen voor het niet hebben van een bewo-
nerskaart (terwijl ik reeds 2 maanden bewoner ben).

Onderzoek:
Bij het Mobiliteitsbedrijf weten alle medewerkers dat een burger die een domiciliewijziging heeft aangevraagd, recht 
heeft op een tijdelijke bewonerskaart van 3 maanden. Ook bij de Dienst Burgerzaken weet men dit en het staat ook 
op het web. Wie de verkeerde informatie heeft gegeven aan verzoeker, is niet te achterhalen. Feit is wel dat verzoe-
ker wist dat ze niet op een bewonersparkeerplaats mocht staan zonder geldige bewonerskaart maar dat ze dit toch 
deed. De retributie werd terecht uitgeschreven.

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201310-943
Gekruist?

Op zaterdag 11 mei 2013 heb ik mij eerst in de Aaigemstraat geparkeerd en heb ik drie euro in de automaat gesto-
ken. Daar heb ik gezien dat ik hiermee maar een half uur kon staan en toen ben ik op zoek gegaan naar een dagtic-
ket, dat mogelijk goedkoper was en reed ik onmiddellijk naar de Sportstraat waar ik opnieuw een ticket van 3 euro 
nam. Ik legde de twee tickets voor zodat ze wel zouden zien dat ik hier betaald had. Ik dacht in elk geval in orde te 
zijn. Ik heb die dag een parkeerretributie ontvangen wegens parkeren zonder geldig parkeerticket in een zone met 
betalend parkeren. Nadien heb ik klacht ingediend bij het Mobiliteitsbedrijf en heb ik mijn twee tickets getoond 
maar deze klacht werd niet aanvaard. 
In elk geval  heb ik betaald na de eerste herinnering en vóór de aangetekende zending zodat ik niet op de hoogte 
was van de 20 euro administratiekosten. Ik stuur u nog mijn rekeninguittreksel door. Kunt u dit nazien?  

Onderzoek:
Uit de foto, die genomen is tijdens de vaststelling, blijkt dat er maar 1 ticket te zien is in de wagen. Dit ticket is ge-
nomen in de Aaigemstraat voor 2,00 euro en was geldig tot 11u07. De retributie werd uitgeschreven om 15u59, wat 
bijna 5 uur later is. Het is in de stationsbuurt ook niet mogelijk om een dagticket te nemen. Enkel een halvedagticket 
is mogelijk en dat kost 4,00 euro. Het Mobiliteitsbedrijf heeft de eerste herinneringsbrief verstuurd op 3 juni 2013 
en de tweede, aangetekende herinneringsbrief op 21 juni 2013. Uit navraag bij Bpost blijkt dat de aangetekende 
zending werd aangeboden op 24 juni 2013 maar omdat verzoeker afwezig was, werd een aanbiedingsbriefje achter-
gelaten. Verzoeker heeft op 25 juni 2013 de aangetekende zending zelf afgehaald in het postkantoor in Mariakerke. 
Het rekeninguittreksel van verzoeker toont dat ze pas twee dagen later, op 27 juni 2013, .25,00 euro heeft overge-
schreven op de rekening van het Mobiliteitsbedrijf. De 20,00 euroadministratiekosten blijven openstaan waardoor 
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er op 27 september 2013 een deurwaardersbevel werd opgemaakt. De retributie werd terecht uitgeschreven want 
het parkeerticket was verstreken en ook de procedure werd correct gevolgd. Verzoeker heeft na de aangetekende 
zending betaald en dan nog enkel de retributie en niet de administratiekosten.

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201310–953
Onterecht dwangbevel.

Ik heb een dwangbevel ontvangen voor retributies die ik niet zou betaald hebben. Ik heb hier ook geen herinne-
ringsbrieven voor gekregen. Ik vroeg me af wat ik nu kan doen om niet in de problemen te komen. Gezien wij het 
financieel reeds erg moeilijk hebben, kan ik me deze extra onterechte kost echt niet veroorloven.

Onderzoek:
In totaal zijn er drie retributies waarvoor het dwangbevel van 27 september 2013 werd opgemaakt. Deze retribu-
ties werden uitgeschreven wegens parkeren in een betalende zone zonder geldig parkeerticket. De foto’s van de 
vaststellingen tonen dit ook duidelijk aan. Voor elk van deze retributies werd een eerste en een tweede (aangete-
kende) herinneringsbrief verstuurd naar het laatste gekende officiële adres. Het Mobiliteitsbedrijf is verplicht om 
de herinneringsbrieven te versturen naar het adres dat door DIV wordt doorgegeven. De aangetekende zendingen 
zijn ook niet teruggekeerd naar het Mobiliteitsbedrijf dus zijn deze afgegeven aan verzoeker of zijn ze afgehaald 
op het postkantoor. Uit onderzoek blijkt dat verzoeker een hele tijd in het buitenland heeft gewoond, maar dit niet 
heeft overgemaakt aan DIV. Men is nochtans verplicht om een adreswijziging binnen de 14 dagen te melden aan 
DIV. Wij kunnen hier enkel besluiten dat de retributies terecht werden uitgeschreven en dat de procedure correct 
werd gevolgd. De deurwaarderskosten blijven verschuldigd, maar verzoeker kan een afbetalingsplan aanvragen bij de 
gerechtsdeurwaarder.

Beoordeling: ongegrond

overeenstemming met regelgeving
redelijke termijn
Verzoek: 201310-972
Bewonersparkeren tijdens Gentse Feesten.

Wij wensen een klacht in te dienen naar aanleiding van de retributiebon die wij ontvangen hebben op 26 juli 2013. 
Eerst en vooral zijn wij niet akkoord met de uitschrijving ervan aangezien de signalisatie op zijn minst verwarrend 
was, wat wij al meldden in onze oorspronkelijke klachtenbrief aan het Parkeerbedrijf. Ten tweede moeten wij 
verbaasd vaststellen dat het Parkeerbedrijf voor het behandelen van een klacht blijkbaar meer dan twee maanden 
nodig heeft, alvorens een - afwijzende - reactie volgt. Wij beoordelen dan ook dat hiermee de redelijke antwoord-
termijn ruimschoots overschreden is terwijl op het uitgeschreven parkeerbiljet stond dat wij zelf onze boete binnen 
de 5 eerstvolgende dagen dienden te betalen. Ten derde vinden wij het niet kunnen dat nu via een mailtje aan ons 
gevraagd wordt om “asap” deze boete te betalen, zonder dat wij hiervoor ooit formeel een schriftelijke aanmaning 
op ons thuisadres ontvangen hebben. Graag hadden wij een onderzoek gevraagd naar de rechtmatigheid van deze 
procedure aub.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf kampt inderdaad met een achterstand bij het beantwoorden van de e-mails. Dit is te wijten 
aan een personeelstekort, maar daar komt binnenkort verandering in door de aanwerving van extra personeelsle-
den. De retributie zelf werd uitgeschreven omdat verzoeker geparkeerd stond op een bewonersparkeerplaats die 
speciaal gecreëerd werd tijdens de Gentse Feesten. Deze parkeerplaatsen worden aangeduid door een begin- en 
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eindbord ‘bewoner’ en ook langs de invalswegen werden grote oranje plakkaten ‘enkel bewonersparkeren’ aan-
gebracht. Zelfs de parkeerautomaten werden afgeplakt zodat deze niet konden gebruikt worden. De parkeerschijf, 
die verzoeker had voorgelegd, kan enkel gebruikt worden in een blauwe zone maar niet in een zone met betalend 
parkeren en sowieso niet op een bewonersparkeerplaats. De retributie werd bijgevolg terecht uitgeschreven en blijft 
verschuldigd.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De termijn om te antwoorden duurde inderdaad te lang.
De retributie werd wel terecht uitgeschreven.

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201310-977
Fout in deurwaardersbevel.

Onze zoon is verhuisd op 4 en 5 april 2013 waarvoor hij onze wagen heeft gebruikt. Er is bij ons op 15 mei 2013 een 
aangetekend  schrijven toegekomen in verband met een niet betaalde parkeerboete aan de Franse Vaart op 5 april 
2013. Dit schrijven hebben we aan onze zoon gegeven en hij beloofde de boete te betalen, hetgeen hij blijkbaar ook 
gedaan heeft. Daar hebben we bewijzen van. Wij kregen echter op 27 september 2013 een dwangbevel voor een 
bedrag van 195 euro. Hoe kan dit? Is er hier geen fout gemaakt?

Onderzoek:
Dit is aanvankelijk een eerstelijnsklacht maar aangezien verzoeker niet akkoord gaat met het antwoord van Modero, 
nemen wij dit op in tweedelijn.
De zoon van verzoeker heeft in totaal 4 retributies ontvangen. Daarvan werd de retributie van 4 april 2013 niet be-
taald. Het betalingsbewijs dat verzoeker heeft meegestuurd is de betaling op 16 mei 2013 van een retributie van 10 
april 2013 en niet van 4 april 2013. Vandaar dat er voor de retributie van 4 april 2013 een deurwaardersbevel werd 
opgesteld. Voor deze retributie werd er op 25 april 2013 een eerste herinneringsbrief en op 15 mei 2013 een twee-
de, aangetekende herinneringsbrief verstuurd. De zoon van verzoeker kan bij Modero een afbetalingsplan bekomen.

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201310-981
Tijdig betaald.

Vermits wij ons niet correct behandeld voelen door de Dienst Mobiliteit, wens ik u onderstaand mailverkeer te 
zenden, waaruit blijkt dat wij absoluut van goede wil waren om de parkeerboete (opgesteld op zaterdagavond 6 juli 
2013 om 20.48 uur in de Kortrijksepoortstraat te Gent) tijdig te betalen, ondanks het feit dat wij in augustus enkele 
weken met vakantie waren in het buitenland. Toch ontvingen wij op 10 oktober 2013 een aangetekende zending om 
binnen de 14 dagen alsnog 20 euro bij te betalen wegens administratieve kosten. Dit zijn oneerlijke praktijken en wij 
voelen ons door de Dienst Mobiliteit “in de zak gezet”.

Onderzoek:
Nadat verzoeker op 6 juli 2013 een retributie heeft ontvangen, werd er per vergissing 2,50 euro betaald in plaats van 
25 euro. In de eerste herinneringsbrief van het Mobiliteitsbedrijf van 1 augustus 2013 werd verwezen naar dit foutie-
ve bedrag. Hierop kwam er echter geen reactie van verzoeker en heeft verzoeker ook geen 22,50 euro bijbetaald. 
Op 19 augustus 2013 werd er een tweede, aangetekende herinneringsbrief verstuurd die verzoeker op 22 augus-
tus 2013 heeft ontvangen. De betaling van 22,50 euro werd pas op 30 augustus 2013 uitgevoerd. Verzoeker was 
dus op 30 augustus 2013 op de hoogte van de 20 euro administratiekosten die nog moesten betaald worden. Het 
Mobiliteitsbedrijf heeft de procedure correct gevolgd en heeft verzoeker voldoende geïnformeerd over de foutieve 
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betaling. De administratiekosten blijven verschuldigd.

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201310-995
Niet verantwoordelijk.

Ik was van 29 maart 2013 tot en met 1 mei 2013 op reis naar Marokko en heb vervolgens meegeholpen aan de Libya 
Rally in Marokko. Ik kan dit aantonen met diverse betalingsbewijzen indien gewenst. Het niet betalen van de par-
keerretributie op 8 april 2013 werd dus niet door mij uitgevoerd. Bij mijn thuiskomst heb ik de post van de maand 
april aangetroffen en ben ik einde mei de aangetekende zending gaan afhalen. Vervolgens heb ik gecheckt wie er 
met mijn voertuig heeft gereden op 8 april 2013, aangezien er meerdere mensen met mijn voertuig rijden (kinde-
ren). Deze persoon – de dochter van vriendin - is dan overgegaan tot betaling van de retributie op 30 mei 2013. 
(deze persoon had geen toegang tot mijn toegekomen post). Dit is binnen de 8 dagen na de aanmaning. Nu komt 
de deurwaarder ruim 4 maanden of zelfs 5 maanden na data, de zogezegde administratieve kosten opvorderen met 
een dwangbevel via de deurwaarder. We hebben in gans die periode na betaling op 30 mei 2013 geen enkele  rappel 
noch enige aanmaning gekregen. Dit zijn procedurefouten waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen gesteld worden. 
Er dient opgemerkt te worden dat het dwangbevel dat van het Stad Gent werd overgemaakt niet correct is;  er staan 
in feite leugens in. Volgens hun 3de alinea zouden we geen gevolg gegeven hebben aan hun aanmaning. We heb-
ben weldegelijk gevolg gegeven aan hun aanmaning, want er is overgegaan tot betaling van de retributie op 30 mei 
2013. Nu krijg ik een dwangbevel via de gerechtsdeurwaarder van 171,16 €, dit louter voor het opvorderen van de 
administratieve kosten van 20 €. Ondertussen werden die 20 € ook al overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Het 
parkeerbedrijf overtreedt de geldende regels, door niet eens een aanmaning te sturen voor het niet betalen van die 
20 €, doch stuurt gewoon alles door naar de gerechtsdeurwaarder met de laconieke mededeling dat er geen gevolg 
werd gegeven terwijl er weldegelijk gevolg werd gegeven. Dit zijn flagrante leugens. Bijgevolg sta ik niet voor de 
gemaakte extra kosten die de gerechtsdeurwaarder eist. Als consument heb ik weldegelijk gevolg gegeven aan hun 
schrijven op het moment dat ik er de kans toe kreeg. Dit zijn walgelijke praktijken, die degouterend werken. Door die 
feiten kom ik steeds minder in Gent en ga ik elders winkelen ondanks dat ik geboren en getogen Gentenaar ben. Ik 
hoop dat het Mobiliteitsbedrijf zijn werkwijze aanpast en de mensen op een correcte manier aanschrijft.  

Onderzoek:
De retributie van verzoeker werd uitgeschreven op het moment dat hij in het buitenland verbleef. Er reed iemand 
anders met zijn wagen die de retributie heeft gekregen. Doordat de oorspronkelijke retributie niet werd betaald, 
werd er op 30 april 2013 een eerste en op 22 mei 2013 een tweede (aangetekende) herinneringsbrief verstuurd. 
Verzoeker was toen terug thuis. De aangetekende zending is niet teruggekeerd naar het Mobiliteitsbedrijf dus moet 
deze zijn afgegeven aan verzoeker of afgehaald zijn in het postkantoor. Verzoeker was dus op de hoogte dat er nog 
20 euro extra administratiekosten verschuldigd waren. De bestuurder van de wagen heeft dan uiteindelijk 25 euro 
betaald maar niet de administratiekosten. Het is voor deze administratiekosten dat uiteindelijk het dwangbevel is 
opgemaakt. De deurwaarders kosten blijven verschuldigd. Verzoeker neemt zelf contact op met Modero om een 
afbetalingsplan te vragen.

Beoordeling: ongegrond

inventieve houding
toegankelijkheid en bereikbaarheid
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201310-996
Geen verlenging.
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Ik heb een bewonerskaart voor zone 06 in Gent. Deze is blijkbaar vervallen, want ik ontving een boete op zaterdag 
19 oktober 2013. Ik heb hiervoor het Parkeerbedrijf Gent gecontacteerd met de vraag hoe ik mijn bewonerskaart 
kan verlengen en ze wisten me te vertellen dat de enige mogelijkheid was om ter plaatse te gaan. Er stelt zich echter 
een probleem, want ik werk in Brussel tot na 17.00 uur en het Parkeerbedrijf is praktisch nooit open (een, haast ridi-
cuul, ‘werkrooster’ van 9.00 tot 13.00 uur en 1 enkele dag tot 18.00 uur). Ik heb geen enkele dag verlof meer open 
staan en geraak er dus simpelweg niet voor 2014. Ik begrijp echt niet dat dit niet kan opgestuurd worden daar ik aan 
alle voorwaarden  voldeed toen ik al eens bij hen ter plaatste was geweest voor die voorlopige bewonerskaart te krij-
gen (waar ik dus al een halve dag congé voor heb opgeofferd). Het enige wat moet aangepast worden is de officiële 
verandering van mijn adres, wat intussen is gebeurd en wat ze daar zelf kunnen nagaan. Ondertussen heb ik dus al 
een parkeerboete gekregen, vreemd genoeg deze zaterdag (boetes schrijven lukt blijkbaar wel, maar iets of wat van 
dienstverlening bieden, blijkt onmogelijk op zaterdag). Wat me vooral blijft choqueren bij het Parkeerbedrijf is de 
onwil om enige hulp te bieden en de arrogante manier van omgaan met de mensen. Zo wordt er bijvoorbeeld aange-
raden dat ik maar onbetaald verlof moet nemen als ik een definitieve bewonerskaart wil verkrijgen. De motivatie van 
die organisatie blijft me ook een raadsel, ze vertellen me te werken vóór de bewoners van Gent, maar doen er alles 
aan om het moeilijk te maken om zo’n bewonerskaart te verkrijgen, misschien omdat er per uitgegeven bewoners-
kaart een inkomstenbron verdwijnt. Ik weet niet of u de mogelijkheid heeft deze situatie op te lossen:
• ervoor zorgen dat die bewonerskaart bij mij kan terechtkomen;

• die boete kwijt te schelden;
Ik dank u bij voorbaat voor de hulp die u me kan bieden!

Onderzoek:
Bij het verlengen van een tijdelijke bewonerskaart naar een bewonerskaart voor 2 jaar dient men normaal gezien 
langs te komen bij het Mobiliteitsbedrijf en alle nodige documenten + oude bewonerskaart mee te brengen. Dat 
de oude bewonerskaart dient afgegeven te worden is om misbruik te voorkomen. Doordat de bewonerskaart van 
verzoeker eigenlijk al vervallen is en misbruik niet meer mogelijk is (gebruik van 2 geldige bewonerskaarten) vragen 
wij aan het Mobiliteitsbedrijf of het niet mogelijk is dat verzoeker, aangezien zijn domiciliewijziging effectief is, de 
aanvraag voor zijn bewonerskaart via het e-loket doet. Het Mobiliteitsbedrijf kan zich hier in vinden en schrapt de 
tijdelijke kaart en wij laten verzoeker weten dat hij zijn bewonerskaart via het e-loket kan aanvragen. Enkele dagen 
later bevestigt het Mobiliteitsbedrijf dat de bewonerskaart van verzoeker klaar ligt om te versturen. 
Ook de retributie, die eigenlijk wel terecht werd uitgeschreven omdat de bewonerskaart vervallen was, wordt op 
onze vraag geannuleerd. Verzoeker heeft, na het ontvangen van de retributie, onmiddellijk gereageerd om zich in 
orde te stellen met zijn bewonerskaart. Dit kadert in het gedoogbeleid van het Mobiliteitsbedrijf waarbij voor bewo-
ners 1 keer om de 2 jaar een retributie kan geannuleerd worden.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De retributie werd uitgeschreven omdat de bewonerskaart vervallen was maar omdat verzoeker onmiddellijk gerea-
geerd heeft, wordt deze toch geannuleerd. Het Mobiliteitsbedrijf had inventiever kunnen reageren op de vraag van 
verzoeker om zijn bewonerskaart via het e-loket te vernieuwen.

Aanbeveling:
Maak ook dat tijdelijke bewonerskaarten kunnen verlengd worden via het e-loket.

zorgvuldigheid – procedure
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201310-1000
Schoolparkeren.

Ik heb een retributie ontvangen op het moment dat ik een cursus in multimedia aan het volgen was om mij te 
perfectioneren voor het zoeken naar een geschikte job. Ik vind dat parkings aan scholen gratis zouden moeten zijn 
tijdens de schooluren. Dit enkel voor mensen die daar cursussen volgen. Andere mensen die daar staan zouden dan 
wel moeten betalen. Ik moet nog een afbetaling doen van een boete die opgelopen is tot 541 euro omdat ik niet 
direct geantwoord heb en dit ook ten onrechte. Nu vroeg ik om eenmaal die boete te willen annuleren. Maar men 
weigert pertinent dit te willen doen. Tenslotte kunnen het verkeersbedrijf en het is een vzw (zonder winst) [sic] dat 
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boeken als zijnde een verliespost met een geldige reden. Maar ze moeten willen. Ik hoop dat je, gezien mijn situatie, 
geen werk en nog een zoon die studeert, wat  toegeeflijker en milder zult zijn?

Onderzoek:
Verzoeker stond op 4 juni 2013 geparkeerd aan de Bargiekaai zonder geldig parkeerticket. De plaats waar verzoeker 
geparkeerd stond, is openbare weg waar betalend parkeren geldt. Dit staat aangeduid met de nodige signalisatie en 
is reeds van kracht sedert 2005. Op de parking van de school staat een bord ‘privaat domein’ en daar kan wel gratis 
geparkeerd worden. De school bepaalt zelf wie er parkeert en hoe dit gebeurt. De eerste herinneringsbrief werd ver-
stuurd op 25 juni 2013 en de tweede (aangetekende) herinneringsbrief op 15 juli 2013. Beide herinneringsbrieven 
werden verstuurd naar het juiste adres. De aangetekende zending is niet teruggekeerd naar het Mobiliteitsbedrijf 
wegens ‘niet afgehaald’. Of er gratis parkeren moet ingevoerd worden voor studenten aan scholen, is een beleids-
keuze waarover de Ombudsdienst geen uitspraak kan doen. Voor ons werd de retributie terecht uitgeschreven en 
werd de procedure correct gevolgd. Wij raden verzoeker aan om een afbetalingsplan aan te vragen aan het Mobili-
teitsbedrijf.

Beoordeling: ongegrond

overeenstemming met regelgeving
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201310-1002
Niet gekend.

Ik heb mij op 18 oktober 2013 geparkeerd in de Jozef Platteaustraat te Gent om mijn kind te gaan afhalen aan zijn 
school. Hij had een boekentas en een sporttas bij hem en ik wou hem helpen om dit te dragen. Toen ik terug aan 
mijn wagen kwam, stonden er parkeerwachters aan mijn wagen die me net een retributie hadden gegeven. Ik pro-
beerde de situatie uit te leggen maar daar hadden ze geen oren naar. Ik had daar maar enkele minuten geparkeerd 
om mijn zoon af te halen. De parkeerwachters vertelden me dat je een gratis ticket kan nemen aan de automaat 
maar dat wist ik niet. Mocht ik dat geweten hebben, had ik dit zeker gedaan. Ik heb vandaag dan gebeld naar het 
Mobiliteitsbedrijf maar ook daar wilden ze niet ingaan op mijn vraag om de retributie te annuleren.

Onderzoek:
Bij nazicht van de foto’s is inderdaad te zien dat er geen parkeerticket voorligt. Er werd door de vaststellers ook geen 
laad- of losbeweging vastgesteld en er was ook geen overmacht waarom er geen ticket werd aangekocht. Het Mobi-
liteitsbedrijf hanteert een gedoogbeleid waarbij er in de buurt van scholen geen retributies worden geschreven bij 
het einde van de school maar dit geldt van ongeveer 15u45 tot 16u15. De retributie werd uitgeschreven om 17u12. 
De retributie werd terecht uitgeschreven.

Beoordeling: ongegrond

overeenstemming met regelgeving
coulance
Verzoek: 201310-1016
Retributie na inbraak.

Onze zoon werd op zaterdagochtend 3 augustus 2013 na een avondje stappen, het slachtoffer van een inbraak in zijn 
wagen die in de Ledeganckstraat geparkeerd stond. De zijruit werd ingeslagen en een aantal zaken werden gestolen. 
Het opruimen en terug rijklaar maken van de wagen nam heel wat tijd in beslag, waardoor hij vrij laat in de voor-
middag in de Reigerstraat aankwam, zich daar parkeerde, een ticket nam en ging slapen bij zijn vriendin. De omstan-
digheden leidden ertoe dat er geen tweede ticket in de namiddag meer werd genomen en een parkeerboete werd 
uitgeschreven. Op ons aanraden werd er toch aangifte gedaan bij de Politie van Ronse (onze woonplaats) die zich 
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bereid stelde om u te woord te staan over de feiten en de vraag om deze boete te willen annuleren toe te lichten. 
Het Parket van Gent ontving de verklaring en liet ons ondertussen weten dat het dossier zonder gevolg werd gerang-
schikt wegens het niet identificeren van de daders. Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen, mocht u die parkeer-
boete willen annuleren, gezien de pijnlijke omstandigheden van die dag. Alle herstelkosten en de heraankoop van de 
gestolen voorwerpen moesten voor eigen rekening van mijn zoon bekostigd worden. Wij hadden reeds contact met 
het  Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, die ons naar u doorverwees.

Onderzoek:
De ombudsvrouw begrijpt de moeilijke situatie, maar verzoeker was gekend met het parkeerregime in de Reiger-
straat. De maximumduur van een parkeerticket is daar 5 uur. 
Verzoeker had een ticket genomen toen hij daar is toegekomen, geldig tot 14.00 uur maar heeft nadien geen ticket 
meer aangeschaft. De retributie werd om 17.27 uur .uitgeschreven. De retributie werd terecht uitgeschreven en 
blijft verschuldigd.

Beoordeling: ongegrond
Verzoeker kende het parkeerregime in de Reigerstraat voldoende om te weten dat zijn ticket maar 5 uur geldig was 
en hij nog een ticket diende te nemen.

redelijke termijn
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201310-1025
Geen reactie

Ik heb op maandag 14 oktober 2013 een eerste keer op mobiliteit@gent.be een parkeerbiljet betwist: geen reactie. 
Vervolgens stuurde ik op 20 oktober 2013 een mail naar parkeerheffingen@gent.be. Opnieuw geen reactie - zelfs 
geen ontvangstbevestiging. We zijn nu 10 dagen verder. Moet ik nu besluiten dat dit een normale gang van zaken is 
bij Stad Gent of de standaardwijze waarop Stad Gent me duidelijk probeert te maken dat mijn klacht zonder grond 
is? Waar kan ik dan wél terecht voor verhaal? Graag kende ik uw standpunt hieromtrent.

Onderzoek:
Momenteel is er bij het Mobiliteitsbedrijf een achterstand bij het verwerken van de e-mails. Door het inzetten van 
extra personeel probeert het Mobiliteitsbedrijf dit zo vlug mogelijk te verhelpen. Normaal gezien zou verzoeker wel 
een ontvangstmelding moeten gekregen hebben op het moment dat de mail geopend werd door een medewerker 
van het Mobiliteitsbedrijf. De redelijke termijn voor een antwoord van het Mobiliteitsbedrijf is hier echter niet over-
schreden. Verzoeker heeft ongeveer twee weken geleden de mail verstuurd. 
Verzoeker had op 14 september 2013 een retributie ontvangen omdat hij geparkeerd stond met een wagen met 
nieuwe nummerplaat en hij zijn bewonerskaart nog niet had kunnen laten aanpassen. Het Mobiliteitsbedrijf han-
teert een regel dat bewoners met een nog geldige bewonerskaart één maand de tijd krijgen om een nieuwe bewo-
nerskaart aan te vragen. Omwille van deze regeling wordt de retributie van verzoeker geannuleerd. Verzoeker heeft 
binnen de maand zijn bewonerskaart laten aanpassen aan de nieuwe nummerplaat.

Beoordeling: ongegrond
De redelijke termijn was nog niet overschreden.
Verzoeker heeft binnen de maand zijn nieuwe bewonerskaart aangevraagd voor zijn nieuwe nummerplaat. De retri-
butie werd geannuleerd.
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overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201310-1028
Rondjes rijden.

Ik heb op 26 oktober 2013 in de Tweekapellenstraat te Gentbrugge een retributie ontvangen. Deze retributie werd 
uitgeschreven dankzij het feit dat wij dagelijks ettelijke rondjes om en rond ons eigen huis mogen rijden door de 
verscheidene bouwwerven om en rond de Kerkstraat (waar wij wonen). Er zijn enorm veel parkeerplaatsen in de 
Kerkstraat, Vincent Evrardlaan en Gentbruggestraat die reeds enkele maanden ingepalmd worden door de bouw-
werken in diezelfde drie straten. Dagelijks mogen wij bij het thuiskomen meerdere malen rondrijden op zoek naar 
een plaatsje om onze auto te parkeren terwijl wij nog geen paar maanden geleden rustig altijd een plaatsje vrij 
hadden vlak in onze buurt. Als trotse Gentenaar vind ik het zeer jammer dat die bouwbedrijven het recht krijgen om 
zo veel en zo lang parkeerplaatsen in te palmen tijdens de vele werven die daar reeds plaatsvonden. Een enkele keer 
geparkeerd in de Tweekapellenstraat waarvan ik helaas niet op de hoogte was dat dit een blauwe zone betrof en 
daar dan ook een boete voor ontvangen, vind ik ronduit schandalig, om het met een zwaar woord te zeggen. Ik hoop 
op enig begrip, want er zijn heel wat buurtbewoners die veel klachten hebben sinds het begin van de werken een 
tijd geleden. Was ik nu op de hoogte gebracht van het bestaan van die bewonerskaarten voor blauwe zones dan was 
er misschien nog een verschil geweest, maar ik veronderstel dat het toch de verantwoordelijkheid van de Stad is om 
hun burgers daarover te informeren. Niet dat ik de verantwoordelijkheid naar Stad Gent wil schuiven, integendeel 
zelfs, want ik hoop dat er toch een alternatief aan parkings kan voorgesteld worden, want zoals het er nu aan toe 
gaat in de buurt van de voornoemde straten is echt niet meer acceptabel. Ik veronderstel dat het toch is toegelaten 
om ergens in de buurt van uw eigen huis te parkeren zodat je geen grote afstanden moet wandelen om thuis te 
geraken. Waarom gaat een mens anders in de stadsrand in plaats van het centrum gaan wonen? Alvast bedankt voor 
uw begrip. O ja, ter info: ik nam op woensdagochtend 30 oktober 2013 contact op met het Mobiliteitsbedrijf en daar 
kreeg ik de boodschap dat ze me niet konden helpen, alvorens ik u opbelde.

Onderzoek:
Er worden momenteel inderdaad heel wat parkeerplaatsen ingenomen voor bouwwerven, maar dat neemt niet weg 
dat, als men zich parkeert, men moet voldoen aan het geldende parkeerregime. De blauwe zone in de Kerkstraat 
begint aan het kruispunt van de Kerkstraat met de Leo Tertzweillaan. De nodige signalisatie duidt deze .zone aan. 
Ook aan het begin van de Tweekapellenstraat (komende van de Kerkstraat) staat een herhalingsbord ‘blauwe zone’ 
en dit is geldig zolang men geen eindbord passeert. Dit eindbord staat aan het kruispunt van de Tweekapellenstraat 
en de Jef Vandermeulenstraat. Ook in de Emanuel Hielstraat (richting Kerkstraat) is er blauwe zone ingevoerd. Gelijk 
hoe men in deze buurt rondrijdt, staat de signalisatie correct aangeduid. De blauwe zone in deze buurt werd in 2008 
ingevoerd en alle bewoners werden toen schriftelijk op de hoogte gebracht. Ook bij iedere verhuis naar Gent, binnen 
een zone met betalend parkeren of blauwe zone, wordt normaal gezien door de Dienst Burgerzaken gemeld dat 
bewoners recht hebben op een bewonerskaart. Wij melden verzoeker dat hij een bewonerskaart kan aanvragen bij 
het Mobiliteitsbedrijf, maar dat de retributie terecht werd uitgeschreven en verschuldigd blijft.

Beoordeling: ongegrond

coulance
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201311-1039
Verkeerde nummerplaat.

Na vandalisme aan onze wagen werd de nummerplaat beschadigd en dienden wij een andere nummerplaat aan te 
vragen. Wij hebben er niet aan gedacht de bewonerskaart te veranderen (iets wat bij de aanschaf van een nieuwe 
wagen met nieuwe plaat eerder evident is) en kregen tijdens de maand oktober 2013 drie boetes ten bedrage van 
150 euro. Aangezien er op geen enkele manier sprake kan zijn van fraude of dubbel gebruik en wij correct betalen 
voor onze auto en wij van zodra we op de hoogte waren van een boete (de boete begin van de maand hadden wij 
niet aangetroffen) ons in regel gebracht hebben, vragen wij de boetes niet te moeten betalen. Is hier via uw bemid-
deling nog een mogelijkheid toe?

Onderzoek:
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Verzoeker had ondertussen niet 3 maar 4 retributies ontvangen op 2, 24, 25 en 30 oktober 2013. Aangezien wij ook 
via DIV konden vaststellen dat de nieuwe nummerplaat op 16 september 2013 werd ingeschreven loopt de maand 
waarin het Mobiliteitsbedrijf éénmalig een retributie annuleert, tot 16 oktober 2013. Het lijkt ons evident dat dit 
gedoogbeleid voor iedereen rechtlijnig wordt toegepast. Ook de vierde retributie van 30 oktober 2013 wordt gean-
nuleerd omdat verzoeker nog op diezelfde dag zijn bewonerskaart heeft laten aanpassen. De twee retributies van 
24 en 25 oktober 2013 blijven evenwel verschuldigd. Verzoeker laat ons nadien nog weten dat de schrapping van de 
vorige nummerplaat maar op 31 oktober is gebeurd en de retributies eigenlijk allemaal zijn uitgeschreven binnen die 
maand die het Mobiliteitsbedrijf als referentie gebruikt om de retributies te annuleren. Het is echter niet vanaf de 
schrappingsdatum van de vorige nummerplaat dat men telt maar vanaf de inschrijvingsdatum van de nieuwe num-
merplaat. Dit is hier 16 oktober 2013.

Beoordeling: ongegrond
De retributies werden terecht uitgeschreven want de nummerplaat van de wagen kwam niet overeen met de num-
merplaat van de bewonerskaart. Het Mobiliteitsbedrijf annuleert wel de eerste retributie omdat die binnen een pe-
riode van 1 maand na het inschrijven van de nieuwe nummerplaat is uitgeschreven. Ook de laatste retributie wordt 
geannuleerd omdat diezelfde dag verzoeker zijn bewonerskaart heeft laten aanpassen.

klachtenmanagement
Verzoek: 201311-1051
Geen antwoord.

Hierbij verwijs ik nogmaals naar mijn e-mails van 29 september 2013 en van 21 oktober 2013. Ondanks mijn ver-
zet tegen de parkeerretributie heb ik inmiddels verschillende betalingsherinneringen van uw diensten ontvangen. 
Ik vermoed dat dit een schromelijke vergissing is, want blijkbaar hebben uw diensten mijn terecht verzet nog niet 
behandeld, of worden de e-mails niet gelezen, of wachten jullie op een aangetekend schrijven die heden verzonden 
is naar uw diensten. Het is meermaals reeds aangetoond dat uw mobiliteitsdiensten geen rekening houden met 
opmerkingen of klachten en het wordt de burger moeilijk gemaakt zijn gelijk te krijgen. Uw diensten hopen op een 
uiteindelijke betaling als gevolg van de figuurlijke muur van onverschilligheid en dreigementen waartegen men her-
haaldelijk botst. Ik spreek hier van een terecht verzet daar ik reeds ten rade ben gegaan bij een verkeersspecialist die 
mij inderdaad gewezen heeft op de gebrekkige en onvolledige signalisatie op de betreffende parking en bij gelijkaar-
dige situaties en het politiereglement van de stad Gent dat ondergeschikt of strijdig is aan de nationale verkeerswet-
geving.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf laat ons weten dat dit dossier per ongeluk niet ‘on hold’ is geplaatst waardoor de herinne-
ringsbrief toch is vertrokken. De administratiekosten worden dan ook geannuleerd. Een medewerker van het Mobili-
teitsbedrijf heeft ter plaatse vastgesteld dat er inderdaad een beginbord ontbreekt dat de blauwe zone aankondigt. 
Bijgevolg wordt de retributie geannuleerd en zal men er voor zorgen dat de juiste signalisatie zo vlug mogelijk wordt 
aangebracht.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Per vergissing is het dossier niet ‘on hold’ geplaatst waardoor de herinneringsbrieven toch zijn verstuurd. Verzoeker 
dient de administratiekosten niet te betalen.
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adequate communicatie
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201311-1057
Macht der gewoonte.

Zaterdag 29 juni 2013 vonden we een parkeerbewijs onder de ruitenwisser van onze wagen in de Belfortstraat te 
Gent. Wij zijn reeds jaren gewoon om boodschappen te doen via betalend parkeren in de Belfortstraat. Een jaren-
lange gewoonte van betalend parkeren is gewijzigd. De straat wordt voorbehouden voor bewoners en wij kunnen de 
gewijzigde toestand begrijpen. De parkeermeter was weggenomen (niet de sokkel) en ik was de mening toegedaan 
dat het toestel defect en in herstelling was. Daarom heb ik ook mijn parkeerschijf gelegd. Wij voelen ons een beetje 
gepakt. Bij het openbaarvervoersbedrijf De Lijn wordt aan iedere halte aanplakdocumenten aangebracht zodat de 
reizigers in kennis worden gesteld van een gewijzigde verkeerssituatie.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf wenst niet in te gaan op onze vraag om deze retributie te annuleren.
Volgens hen is het niet omdat verzoeker dacht dat de automaat was weggenomen omdat hij defect was, dat men 
geen rekening moet houden met de signalisatie. Het is inderdaad zo dat de signalisatie die het bewonersparkeren 
aanduidt, duidelijk en reglementair is aangebracht. We vragen wel om de sokkels weg te nemen. De nieuwe parkeer-
situatie is van kracht sedert 8 juni 2013. De eerste drie dagen werden er waarschuwingsbriefjes achter de ruitenwis-
ser gestoken maar nadien werden er retributies uitgeschreven.

Beoordeling: ongegrond
Er werden gedurende 3 dagen waarschuwingsbriefjes achter de ruitenwissers gestoken bij verkeerd geparkeerde 
wagens. De signalisatie hangt duidelijk en reglementair.

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201311-1062
Leveringsproblemen.

Als houder van een omnipas van De Lijn gebruik ik mijn wagen voor mijn opdracht in het Conservatorium uitsluitend 
voor het afhalen en lossen van muziekmaterialen. Zo parkeerde ik ook zopas mijn wagen onmiddellijk vóór het Con-
servatorium, voor een kortstondige aflevering. Dit na heel wat gezoek, want in de hele buurt is het immers boven-
dien tijdelijk onmogelijk te parkeren, zelfs niet voor een eerste gratis kwartier. Het lossen naar de tweede verdieping 
nam precies 13 minuten in beslag. Vooraf had ik mijn standaardaffiche van Hogeschool Gent, Conservatorium met 
logo duidelijk zichtbaar geplaatst, teneinde de korte en noodzakelijke parkeertijd kenbaar te maken aan wie het 
aanbelangt. Maar toen ik terug beneden kwam trof ik toch een parkeerbiljet à 50 euro aan. Verbijsterd sprak ik me-
teen een inspecteur van Politie aan, die aan de overkant van onze hogeschool net het politiegebouw binnenreed. Ik 
toonde hem het parkeerbiljet alsook mijn bericht ter motivering, dat hij duidelijk kon zien liggen. Hij meldde me dat 
het Mobiliteitsbedrijf geen bevoegdheid heeft om in bewonerszones een parkeerbiljet te plaatsen. Hij meldde me 
ook dat ik een brief zou krijgen en voegde eraan toe niet te betalen. Hij raadde me vervolgens aan u te bellen, wat ik 
meteen deed. Wilt u daarom zo goed zijn deze retributie ongedaan te maken.

Onderzoek:
Dit is aanvankelijk een eerstelijnsklacht, maar omdat verzoeker niet akkoord gaat met het antwoord van het Mobili-
teitsbedrijf, nemen wij dit op als tweedelijnsklacht. Het Mobiliteitsbedrijf heeft wel de bevoegdheid om vaststellin-
gen uit te voeren op bewonersparkeerplaatsen en mag bij inbreuken hierop retributies uitschrijven. In dit deel van 
de Hoogstraat zijn er inderdaad enkel bewonersparkeerplaatsen. Er kan dus niet met een parkeerticket geparkeerd 
worden, ook niet met een gratis ticket. Laden en lossen kan wel op een bewonersparkeerplaats maar dan moet er 
een duidelijke laad- of losbeweging waar te nemen zijn. Dat is echter niet eenvoudig als je een instrument moet 
brengen naar de tweede verdieping en je niet zomaar je koffer kan laten openstaan en ook geen gratis ticket van 15 
minuten kan nemen.  Uit navraag bij het Mobiliteitsbedrijf blijkt dat de vaststellers slechts 4 minuten in de Hoogs-
traat zijn geweest. Dit is veel te weinig om enige laad- of losbeweging te kunnen vaststellen. Het Mobiliteitsbedrijf 
gaat akkoord dat op basis hiervan de retributie wordt geannuleerd.
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Beoordeling: gegrond
De tijd dat de vaststellers in de Hoogpoort hebben gelopen, was veel te kort om enige laad- of losbeweging te kun-
nen vaststellen.

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201311-1072
Onschuldig.

Na verschillende mails met het Cel Parkeerheffingen over een onrechtvaardige administratieve kost, stuur ik u deze 
mail en hoop ik op wat meer begrip. Eerst en vooral, ik heb de boete en de administratieve kost al betaald. Dit gaat 
dus puur over principes. Maar ik heb geen boete gekregen op mijn auto (maar ik betwist niet het feit dat het over 
mijn wagen gaat). Ik heb ook de eerste herinnering niet gekregen. Ik heb de tweede herinnering (per aangetekend) 
wel gekregen. Daarin staat geschreven dat het over een tweede aangetekende brief gaat. Als ik naar bewijs vraag 
van de eerste herinnering, krijg ik alleen een bewijs dat er misschien een brief gestuurd is, maar geen dat ik gekre-
gen heb). Als ik een tweede maal naar bewijs vraag, dan word ik doorgestuurd naar de post om zelf te bewijzen dat 
ik het niet gekregen heb. Ik dacht dat je onschuldig bent tot het omgekeerde bewezen is.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf kan inderdaad niet bewijzen dat de eerste herinneringsbrief is toegekomen bij verzoeker. 
Zij hebben wel een lijst met data van alle uitgaande herinneringsbrieven en daaraan gekoppeld een kopie van de 
verstuurde brief. De enige manier om te bewijzen dat een brief is toegekomen is met een aangetekende zending. 
Dit zou echter betekenen dat men ook voor de eerste herinneringsbrief kosten zou moeten .aanrekenen als men die 
aangetekend wenst te versturen. Nu is dat een gratis .aanmaning. Als verzoeker wenst te weten wat er met de eerste 
herinneringsbrief is gebeurd, neemt hij het beste contact op met Bpost. Uit de foto’s van de vaststelling blijkt dat 
verzoeker geparkeerd stond zonder geldig parkeerticket aan het Paul de Smet de Naeyerplein waardoor de retributie 
terecht werd uitgeschreven. Ook beide herinneringsbrieven zijn naar het juiste officiële adres verstuurd.

Beoordeling: ongegrond

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201311-1076
Onduidelijke signalisatie.

Op woensdag 6 november om 10.01 uur heb ik een parkeerboete gekregen in de Elsstraat. Ik vind deze boete on-
terecht omdat het verkeersbord niet duidelijk is. Ik heb de dienst van de Parkeerheffingen gecontacteerd via mail en 
op vrijdag 8 november 2013 heb ik telefonisch contact met hen opgenomen. De mevrouw van dienst verzekerde me 
dat er in de Elsstraat een blauwe zone van toepassing is. Ik vind dat deze zone herroepen wordt door het verkeers-
bord op de foto, daarom heb ik geen schijf geplaatst. Ik heb de boete betaald, maar wil ook een klacht neerleggen 
wegens onduidelijkheid van het verkeersbord. Mijn wagen stond onder de graffiti ‘happy 2009’, ik ben via de Wilge-
straat naar de parkeerplaats gereden.

Onderzoek:
Volgens het Bureau Verkeerstechniek van de Politie is de situatie hier inderdaad verwarrend. Normaal gezien moet 
er ook een onderbord met een parkeerschijf aan de signalisatie hangen. Dit is hier niet het geval. Om deze reden 
gaat het Mobiliteitsbedrijf akkoord om de retributie te annuleren en het betaalde bedrag terug te storten.

Beoordeling: gegrond
De signalisatie was niet in orde.
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overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201311-1135
Geldig bezoekersticket.

Ik was op 19 november 2013 op bezoek bij een vriend die aan de Muinkkaai woont. Ik kreeg van hem een bezoe-
kersticket waarmee ik aan de Muinkkaai parkeerde. Het ticket werd juist afgekrabd en lag achter mijn voorruit. Ik 
begrijp dan ook niet waarom ik een parkeerretributie kreeg van 50 euro. Ik heb mijn wagen daar al regelmatig gepar-
keerd en heb daar nooit een parkeerbiljet voor gekregen. Mijn vriend, die perfect zicht heeft uit zijn appartement op 
deze parkeerplaatsen, heeft al vele malen gezien dat er geen parkeerbiljet werd gegeven indien er een geldig ticket 
voor lag van niet-bewoners. 

Onderzoek: 
Verzoeker stond met een bezoekersticket op een bewonersparkeerplaats. Zowel op het ticket als in de brief die de 
bewoners krijgen meegestuurd met de bezoekerstickets, staat duidelijk vermeld dat deze bezoekerstickets niet geldig 
zijn op de bewonersparkeerplaatsen. De bewonersparkeerplaatsen ter hoogte van de woning van de vriend van ver-
zoeker, staan duidelijk aangeduid met een begin- en een eindbord. De retributie werd terecht uitgeschreven.

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201311-1136
Defecte parkeerautomaat.

Automaat 2 aan station Gent-Dampoort werkte niet vanmorgen. Ik krijg een boete van 25 euro omdat de automaat 
mij weigerde een juist ticket af te drukken. Het maximumbedrag dat ik kan betalen met mijn bankkaart is 2,50 euro.  
Bovendien signaleerde ik reeds eerder dit probleem aan Stad Gent.

Onderzoek:
De technische dienst van het Mobiliteitsbedrijf heeft de 5 parkeerautomaten op de Dampoortparking getest en deze 
werkten allen perfect. Er kon aan iedere automaat een langparkeerticket genomen worden voor 3 euro door eerst 
op de gele knop te duwen. Waarschijnlijk heeft verzoeker niet op de gele knop geduwd voor een langparkeerticket 
ofwel heeft ze te lang gewacht tussen het duwen op de gele knop en het gebruiken van haar bankkaart. 2,50 Euro 
is de prijs voor een kortparkeerticket (maximum 3 uren). Er werden ook geen andere meldingen geregistreerd van 
defecten aan deze automaten.

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid – procedure
Verzoek: 201311-1149
Retributie als bewoner.

In juli 2013 ben ik Gent komen wonen en in oktober krijg ik een boete van 25 euro ondanks dat mijn auto voor mijn 
deur was geparkeerd. Ik kreeg een boete omdat ik geen geldig parkeervignet heb. Ze weten dat ik daar woon, maar 
toch krijg ik een boete. Als ze mijn adres kennen, kunnen ze me toch automatisch een bewonerskaart opsturen?

Onderzoek:
Uit gegevens van het Mobiliteitsbedrijf blijkt dat verzoeker van 2006 tot bij zijn verhuis buiten Gent in 2010, in het 
bezit was van een bewonerskaart. Toen hij in 2013 terug op datzelfde adres in Gent is komen wonen, wist hij dus dat 
hij recht had op een bewonerskaart. Mocht hij niet geweten hebben hoe hij die kon aanvragen, dan had hij beter 
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eens contact opgenomen met het Mobiliteitsbedrijf. Er worden inderdaad automatisch bewonerskaarten opge-
stuurd, maar dat is enkel bij bewoners die al een bewonerskaart hebben en die niet verhuisd zijn of geen nieuwe 
nummerplaat hebben. Een aanvraag van een eerste nieuwe bewonerskaart moet steeds gedaan worden door de 
bewoner zelf via het loket ter plaatse of via het e-loket. Pas bij de verlenging van de bewonerskaart en als er niets 
veranderd is, wordt deze automatisch toegestuurd. De retributie werd uitgeschreven omdat verzoeker geparkeerd 
stond in een blauwe zone zonder parkeerschijf. De retributie is terecht uitgeschreven.

Beoordeling: ongegrond
Verzoeker had al bewonerskaarten gehad voor datzelfde adres en wist dat hij er recht op had. De retributie werd 
terecht uitgeschreven want verzoeker stond geparkeerd in een blauwe zone zonder parkeerschijf.

coulance
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201311-1151
Vervangwagen.

Omdat mijn wagen naar de keuring moest en hij voordien even in de garage is gepasseerd, heb ik de wagen van mijn 
vader gebruikt als vervangwagen. Ik heb namelijk absoluut een wagen nodig voor mijn werk. Ik had een notaatje 
geschreven met een korte uitleg over het ontbreken van de bewonerskaart, maar al meteen stak er een parkeerbiljet 
onder de ruitenwisser. Vandaag trouwens gevolgd door een tweede. Ik weet pas sinds vandaag dat er een bewo-
nerskaart aangevraagd kan worden voor een vervangwagen, maar hoe dan ook zou ik daar kennelijk geen recht op 
hebben, omdat ik dus de wagen van mijn vader heb gebruikt en geen ‘officiële’ vervangwagen uit een garage. Een 
‘officieel attest’ heb ik dus niet, enkel mijn eigen nota en het keuringsbewijs op dezelfde datum als het parkeerbiljet, 
wat toch ook zou moeten kunnen volstaan. Wat me echter enorm stoort, is het gebrek aan flexibiliteit en luister-
bereidheid van het Mobiliteitsbedrijf. De communicatie doet me eerlijk gezegd denken aan die van een dictatoriaal 
regime. Ik voel me behandeld als een kleine crimineel, terwijl ik niets anders heb gedaan dan parkeren in mijn eigen 
straat, weliswaar - door omstandigheden die ik naar best vermogen heb proberen uit te leggen - tijdelijk met een 
andere wagen.  Ik ben een voorstander van het autoluwe beleid van de Stad Gent en gebruik mijn 11 jaar oude auto 
alleen als ik voor het werk onmogelijk een beroep kan doen op het openbaar vervoer. In Gent doe ik alles te voet of 
met de fiets. Helaas zijn alle contacten die ik tot dusver met het Mobiliteitsbedrijf heb gehad, een zeer negatieve er-
varing geweest. Als de Stad zijn autoluwe beleid wil blijven promoten, moet er toch enige flexibiliteit in acht worden 
genomen tegenover de bewoners, die als echte stadsbewoners meestal sowieso al helemaal niet geneigd zijn om 
hun auto vaak te gebruiken. Ik vrees dat ik nu opnieuw achtervolgd zal worden door herinneringen om de retributies 
te betalen, maar ik ben echt niet van plan om intussen 50 euro te betalen omdat ik geparkeerd heb in mijn eigen 
straat.

Onderzoek:
Verzoeker heeft een retributie ontvangen omdat ze met de wagen van haar vader als vervangwagen reed en hier-
voor geen bewonerskaart had. Nog voor ze wist dat ze voor een vervangwagen ook een tijdelijke bewonerskaart 
kon krijgen, had ze al een tweede retributie ontvangen. Het Mobiliteitsbedrijf laat ons weten dat er enkel voor een 
vervangwagen van een garage met een officieel attest van deze garage, een tijdelijke bewonerskaart kan bekomen 
worden, maar in hun antwoord aan verzoekster staat: “Indien u geen officiële documenten had om te staven dat 
uw wagen in een garage stond voor herstellingen, dan kunnen we deze retributie niet annuleren.” Er wordt dus niet 
geschreven dat de vervangwagen van de garage moet komen. Het Mobiliteitsbedrijf gaat uiteindelijk akkoord dat, 
als verzoekster een attest van haar garage kan voorleggen dat haar wagen op het moment van het uitschrijven van 
de retributies in de garage was ter herstelling, beide retributies kunnen geannuleerd worden. Verzoekster laat ons 
hierop weten dat de retributies ondertussen betaald werden en geen verdere bemiddeling nodig is.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
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Overeenstemming met regelgeving
Klachtenmanagement
Verzoek: 201312-1201
Wirwar aan regels.

Tot mijn verrassing geeft een ambtenaar van Gent uw naam op om ons verschil van inzichten te bekijken. In eerste 
instantie vond ik dat vreemd, want u gaat waarschijnlijk niet over de vraag of de bekeuring al dan niet terecht is 
(want daar gaat de discussie tussen een ambtenaar en mij om). Maar uiteindelijk vind ik het toch ook een goed idee, 
want ik wil u graag informeren over de starheid van de uitleg van de wet en ook hoe een niet-Gentenaar/Nederlan-
der naar de lokale regels kijkt. Mijn verzoek is dat u mijn verzoek tot seponering alsnog weer kunt voorleggen aan de 
betrokken afdeling of dat u tot een andere oplossing kunt komen. Kortgezegd gaat het om een bekeuring omdat ik 
mijn auto heb geparkeerd op een plek met een signalisatiebord “P” plaats waar “bewoners” op stond. Ik stond daar 
inderdaad geparkeerd maar met een (Nederlandse) gehandicaptenkaart zichtbaar achter de voorruit. Ik vind deze 
boete onterecht omdat:
A)  In België extra mogelijkheden zijn voor gehandicapten om te parkeren. In Gent zijn er nog meer uitzonde-
ringen, bijvoorbeeld bij betalend parkeren. Ik wist dan ook niet beter dan dat ik daar mocht parkeren zolang ik maar 
een gehandicaptenkaart toon. In de binnenstad heb ik dit P-bord niet eerder gezien. Hoe moet ik verder weten dat 
er een uitzondering op een uitzondering is? Bovendien was de straat aan die kant bijna leeg, ondanks nog dat een 
deel van die bewonerskant was afgezet door een stellage. Ik had geen enkele vermoeden dat dit niet  mocht.
B)  Ook vind ik dat de ambtenaren ook moeten inzien dat sommige borden niet altijd even duidelijk of zicht-
baar zijn. Dit bord is niet in elke straat in deze buurt (bijvoorbeeld de vlakbij gelegen Meersstraat waar ik tot 2 jaar 
geleden mijn auto bij mijn vrienden vaak parkeerde). Het bord staat ook niet aan het begin maar iets verderop. Ik 
heb nog eens gekeken, maar ik vind de logica van de pijl ook onduidelijk. Ik kijk vanuit mijn auto naar een bord met 
een pijl naar beneden. Is dat dan naar voren of naar achteren. En parkeren voor bewoners (Welke? Alleen deze kant, 
niet de andere kant? En hoe zit het met gehandicapten?). Je zou bijvoorbeeld het deel waar het over gaat een kleur 
kunnen geven langs het trottoir. Dan is duidelijk dat voor dit deel van de straat er iets speciaals speelt. In Nederland 
is het zo dat een boete wordt geseponeerd als de situatie uiteindelijk onduidelijk is gebleken. Ik hoop dat ook de 
ambtenaren van Gent inzien dat dit hier ook het geval is. Verder wil ik nog van de gelegenheid gebruik maken om 
te melden dat ik de mogelijkheden om te reageren over de boete onduidelijk vind. Er staat op de achterkant van de 
boete een adres. Maar er staat niet bij hoe ik moet handelen als ik het niet eens ben met de uitgeschreven boete. 
Dat zou wel netjes en helder zijn. Ik heb daarom op de gok maar een mail naar het genoemde adres gestuurd. Ik 
kreeg daarna overigens wel snel een bericht van ontvangst en ook de behandeling ging vrij snel. Maar op de vraag 
hoe ik verder kon gaan gaf de medewerkster mij in eerste instantie geen antwoord. Pas na herhaling van de vraag 
kreeg ik een antwoord: “tweedelijnsklacht indienen bij de ombudsvrouw van de Stad Gent” en/of “een gerechtelijke 
procedure inleiden bij de bevoegde rechtbank”. Dat laatste vind ik erg vaag. Hoe moet ik nu weten waar en hoe dit 
gaat? Geen adres, geen procedure-omschrijving.

Onderzoek:
De ombudsvrouw heeft geen enkel juridisch argument om verzoeker te verdedigen. Op een voorbehouden bewo-
nersparkeerplaats is het niet toegelaten om te parkeren met een gehandicaptenkaart. Enkel diegene die aangeduid 
staan met een onderbord, mogen er parkeren. Ook de signalisatie bij deze bewonersparkeerplaatsen is reglementair 
aangebracht.  De retributie van verzoeker is terecht uitgeschreven. De ombudsvrouw vraagt al langer aan het beleid 
om te overwegen om deze bewonersparkeerplaatsen ook voor te behouden aan gehandicapten omdat ze meent 
dat op plaatsen waar er bijna uitsluitend bewonersparkeerplaatsen zijn, gehandicapten zich te ver moeten verplaat-
sen. Tot nu toe is men echter nog niet ingegaan op dit voorstel en zolang dit niet gebeurt, is het niet toegelaten om 
te parkeren met een gehandicaptenkaart op een bewonersparkeerplaats. Het is altijd belangrijk om te informeren 
naar de regelgeving omtrent parkeren als men naar het buitenland gaat. Verzoeker heeft in zijn ‘beroep aantekenen’ 
al een eerste stap gezet door bij de ombudsvrouw een klacht in te dienen. Indien verzoeker niet akkoord is met de 
beoordeling van de ombudsvrouw kan hij terecht bij het Vredegerecht van Gent. Daarvoor hoeft hij zelf eigenlijk 
niets te doen. Hij moet wel laten weten dat hij de retributie blijft betwisten zodat er niet wordt ingevorderd via de 
deurwaarder. De Stad zal verzoeker dan dagvaarden voor de vrederechter wegens het niet betalen van zijn factuur 
en daar kan verzoeker dan uitvoerig zijn standpunt naar voren brengen. Meent de vrederechter dat verzoeker on-
terecht een retributie heeft gekregen dan moet de Stad ook de vonniskosten betalen maar meent de vrederechter 
dat verzoeker geen gelijk heeft dan zal hij moeten opdraaien voor de kosten en ook nog eens de retributie betalen. 
Het is belangrijk dat verzoeker dit realiseert. Verzoeker kan eventueel naar de Raad van State stappen als hij meent 
dat de Stad hier een administratieve fout heeft gemaakt.

Beoordeling: ongegrond
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overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201312-1204
Geen signalisatie Gentse Feesten.

Vooraleer ik deze retributie van 50 euro betaal, wil ik u erop aanmerken dat er op de Oude Houtlei betalend parke-
ren is en ik geen borden heb zien hangen van bewonersparkeren, zelfs nu niet. Ik ben die bewuste dag 25 juni 2013 
komende uit de Posteernestraat linksaf gereden in de Oude Houtlei en heb over de hoek van beide straten even 
achterwaarts gereden om een vrijstaande parkeerplaats op te rijden en in te nemen met de aanduiding betalend 
parkeren. Vooraleer de wagen te verlaten heb ik mijn mindervalide moeder van 87 jaar uit de wagen geholpen en 
haar verzocht om haar invalidekaart aan te geven en duidelijk zichtbaar op mijn dashboard te leggen. Dan zijn ik 
en mijn vrouw gaan zien tot op hoek van de Zwartezustersstraat van het Sint-Lucasgebouw Beeldende Kunst of er 
geen andere aanduidingen stonden betreffende parkeren. Nu heb ik de vraag waar en in welke richting en hoeveel 
aanduidingen er wel geplaatst zijn en duidelijk zichtbaar waren, want ik heb er, komende uit Posteernestraat, noch 
vanuit mijn voertuig, noch te voet er geen enkel aangetroffen. Of ben ik soms verplicht dit te gaan constateren aan 
het begin van de Oude Houtlei, omgeving de Poel? Ik ben wel degelijk in orde wat betreft betalend parkeren daar ik 
begeleider ben van mijn moeder en in het bezit was van haar mindervalidekaart om te parkeren. Of is dit een nieu-
we manier van retributie te eisen van mindervaliden of hun begeleiders?

Onderzoek:
Tijdens de Gentse Feesten worden er in Gent tijdelijke bewonersparkeerplaatsen ingevoerd om de bewoners tijdens 
die feesten de kans te geven toch nog in hun eigen buurt te parkeren. Dit was ook het geval in de Oude Houtlei. 
Bewonersparkeerplaatsen worden steeds aangeduid met een begin- en een eindbord. Er worden ook herhalingsbor-
den gebruikt maar die zijn niet verplicht. Bij het binnenrijden van de Oude Houtlei (een straat met éénrichtingsver-
keer) was er een zonaal signalisatiebord zichtbaar. Dit betekent dat in heel die zone, tot wanneer men een eindbord 
passeert, er bewonersparkeren van kracht is. Ook wat verder in de Oude Houtlei (ter hoogte van de Wellingstraat) 
stond er een herhalingsbord ‘bewoners’. Zo stond er ook een bord in de Posteernestraat aan de hoek met de Struif-
straat. Toen verzoeker via de Posteernestraat de Oude Houtlei inreed, kwam hij al zeker voorbij het signalisatiebord 
aan de Struifstraat. Daarna is hij achterwaarts de Oude Houtlei rechts ingereden en heeft hij zich geparkeerd aan 
de linkerkant van de straat. Verzoeker is dan uiteraard de signalisatieborden die het bewonersparkeren aanduiden 
in het begin van de Oude Houtlei en aan de Wellingstraat, niet voorbijgereden. Wat het parkeren met de min-
dervalidenkaart betreft is het zo dat een mindervalidenkaart niet geldig is op een bewonersparkeerplaats. Bewo-
nersplaatsen zijn parkeerplaatsen waar enkel bewoners mogen parkeren met een geldige bewonerskaart. Andere 
parkeerders zijn dus niet toegelaten op deze bewonersparkeerplaatsen en riskeren een retributie van 50 euro. Net 
zoals bewoners niet mogen parkeren op een parkeerplaats voor mindervaliden, mogen houders van een mindervali-
denkaart niet parkeren op een bewonersparkeerplaats. In Gent mag men met een mindervalidenkaart wel gratis en 
onbeperkt parkeren in een blauwe zone, op alle bovengrondse betalende parkeerplaatsen en op alle voorbehouden 
parkeerplaatsen voor mindervaliden. In de ondergrondse parkeergarages zijn er voorbehouden parkeerplaatsen voor 
houders van een mindervalidenkaart maar daar dient men wel te betalen. Wij zijn ook ter plaatse geweest maar 
de tijdelijke signalisatie van tijdens de Gentse Feesten is uiteraard reeds weggenomen. De retributie werd bijgevolg 
terecht uitgeschreven.

Beoordeling: ongegrond

adequate communicatie
Verzoek: 201312-1234
Donkere automaat.

Ik stond op 14 december 2013 geparkeerd aan de parking van de Bargiekaai en toen ik aan de parkeerautomaat 
stond om te kijken tot hoe laat betalend parkeren van kracht is, kon ik niets lezen doordat de automaat op een heel 
donker punt staat. Er is daar geen verlichting en doordat de automaat onder de bomen staat is dat een heel donkere 
hoek. Ik heb contact opgenomen met het Mobiliteitsbedrijf en men meldde mij daar dat de displays van de automa-
ten systematisch worden vernieuwd door verlichte exemplaren maar dat de retributie wel diende betaald te worden.

Onderzoek:
Uit foto’s die eerder zijn genomen aan de Bargiekaai blijkt toch dat de parkeerautomaat ‘s avonds niet goed verlicht 
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is. Het is heel begrijpelijk dat verzoeker de informatie op de display niet kon lezen. Het Mobiliteitsbedrijf gaat uitein-
delijk akkoord met onze vraag om éénmalig de retributie om die reden te annuleren.

Beoordeling: gegrond
De parkeerautomaat staat op een donkere plaats waardoor de display niet goed leesbaar is.

Aanbeveling:
Maak dat de displays van de parkeerautomaten goed verlicht zijn.
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Hoofdstuk 12

DEPARTEMENT WERK EN ECONOMIE

Er zijn geen tweedelijnsklachten voor dit departement.
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Hoofdstuk 13

DIENSTEN VAN DE STADSSECRETARIS

13.1. Dienst Belastingen
passieve informatieverstrekking
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201303-280
Reclame.

Sinds dik tien jaar verdeel ik in bijberoep allerlei biologisch- en ergonomisch verantwoorde reinigingsoplossingen. 
Ongeveer twee jaar geleden ontstond het idee om mijn ‘functionele’ aanhangwagen te voorzien van reclame en ik 
belde naar een algemeen telefoonnummer van de Stad (wat ik op de website vond). Na ruim een half uur was ik 
nog steeds niet bij iemand die mij uitleg kon verschaffen betreffende reclame op aanhangwagens en het zag er niet 
naar uit dat ik die snel zou aan de lijn krijgen. Ik ben dus maar te rade gegaan bij Jan en alleman die eventueel iets 
over dit thema kon weten…Een jaar geleden was de aanhangwagen klaar en werd die hier en daar neergezet. Op 
sommige plaatsen gebeurde er niks, op de baan naar Eeklo toe kreeg ik binnen de week een mail met de boodschap 
dat dit niet mocht en ik vijf dagen had om deze weg te doen. Aan de pijpenkop aan de afrit Drongen kreeg ik binnen 
de twee dagen een telefoon met de uitleg dat dit niet zichtbaar mocht zijn van op de snelweg, niet op N-wegen en 
niet op R-wegen. Toen ik een maand geleden aan het rondpunt aan de Weba passeerde en veel aanhangwagens 
zag staan kreeg ik de indruk dat dit een plaats was waar het getolereerd werd. Vorige week krijg ik nu ineens een 
schrijven met een vaststelling en een onduidelijk reglement annex prijslijst. Toen ik belde, vertelde die man mij dat 
het zo onduidelijk is omdat de tarieven van de voorbije jaren er ook in vermeld waren… Maar dat ik verplicht was om 
dit te betalen. Hij wist mij ook te vertellen dat de aanhangwagen daar al een tijd staat. Ik begrijp niet dat deze dienst 
geen verwittigingen stuurt. Ik begrijp hieruit wel dat het hen vooral om de centen te doen is. Het probleem is dat ik 
nu binnen de twee weken de aangifte terug moet sturen en dat dit me ruim 500 euro zal kosten. (ik mag er dan wel 
tot eind december 2013 staan). Maar ik wil daar niet staan. De aanhangwagen kan daar hooguit twee à drie weken 
gestaan hebben en er kwam geen enkele reactie. Wat kan ik doen?

Onderzoek:
Iedereen die op Gents grondgebied reclame maakt, moet daar een belasting voor betalen. Ieder persoon of bedrijf 
moet daar zelf (en spontaan) aangifte van doen. Als je een aanhangwagen met reclame ergens plaatst moet je dat 
dus melden: hoe groot is de reclame, waar staat ze en hoe lang blijft die daar staan? Als je de aanhangwagen dan 
ergens anders plaatst, moet je dat opnieuw melden. Telkens als je op een andere plaats in Gent gaat staan, moet je 
dat dus melden. Je kan dan kiezen voor een dagtarief of voor een jaartarief. Als je maar korte tijd op eenzelfde plaats 
blijft staan, kies je best voor een dagtarief. Je geeft dan aan van wanneer tot wanneer je daar zal staan. Wanneer je 
echter langer dan 20 dagen per jaar op een bepaalde plaats zal staan, is een jaartarief interessanter. (Als verzoeker 
dus aL drie weken aan de Weba stond, is een jaartarief interessanter voor hem. Hij mag daar in de loop van 2013 
dan ook gewoon opnieuw gaan staan zonder dat hij daar nog iets extra voor moet betalen). De medewerkers van 
de Dienst Belastingen gaan regelmatig op pad om controles uit te voeren. In principe wordt iedereen verondersteld 
om spontaan aangifte te doen, maar de realiteit is natuurlijk anders… De medewerker heeft de aanhangwagen van 
verzoeker met reclame zien staan, maar vond geen aangifte terug. Daarom heeft hij de adresgegevens opgezocht 
en een aangifteformulier opgestuurd naar verzoeker zodat die zich nog in orde kon stellen. Het gaat hier dus niet 
om een boete of zo. Verzoeker krijgt gewoon de kans om nu nog te melden hoe groot de gebruikte oppervlakte 
voor reclame is, en hoe lang hij daar zal staan in 2013. Als hij die aangifte echter niet of niet op tijd doet zal er wel 
degelijk een boete volgen. We gaan zelf ook eens op zoek naar informatie over het plaatsen van een aanhangwa-
gen met reclame. We zoeken in het Stadsmagazine, op de website van Stad Gent en we nemen ook contact op met 
Gentinfo. In het Stadsmagazine wordt er bij het thema ‘reclame’ correct doorverwezen naar de Dienst Belastingen. 
Op de website komen we uiteindelijk ook terecht bij de Dienst Belastingen, maar dit is toch al minder evident. Er is 
heel veel ruis bij de zoekfunctie. Bij Gentinfo worden we zowel telefonisch als schriftelijk doorverwezen naar Loket 
Stedenbouw en Openbaar Domein voor een vergunning, maar over een belasting wordt er helemaal niet gesproken. 
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Bij het loket krijgen we wel meer informatie over wat mag en wat niet mag, maar ook hier wordt er niets over een 
belasting gezegd. Conclusie is dat de communicatie rond belasting op reclame veel beter kan. Een keer je weet dat er 
zo een belasting is, vind je gemakkelijker de juiste informatie. Als je echter niet weet dat er een belasting op reclame 
is, wordt er niet voldoende doorverwezen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De procedure werd zeker correct gevolgd en de Dienst Belastingen geeft ook voldoende informatie. Het probleem is 
echter de doorstroming van de informatie van de ‘onwetende’ burger naar de dienst. Dat kan zeker beter.

Aanbeveling:
Verwijs bij vragen over reclame ook door naar Dienst Belastingen en geef op de website correcte en gemakkelijk 
terug te vinden informatie.

13.2. Dienst Lokale Preventie en Veiligheid
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201304-382
Lastige bomen.

De bomen van mijn achterburen hangen over. Wij hebben de klacht gemeld in juli 2012, bij de Stad. Er zijn toen twee 
dames gekomen die mij gezegd hebben dat zij met de achterbuur gesproken hebben en dat hij beloofd had om zijn 
bomen te snoeien. Ik weet niet meer wie de twee dames zijn en van welke dienst ze kwamen. In ieder geval: het 
heeft niet geholpen want het is niet in orde gekomen.

Onderzoek:
Wij vissen uit dat de twee dames van Burenbemiddeling kwamen, een afdeling van Lokale Preventie en Veiligheid. 
Burenbemiddeling herinnert zich de tussenkomst, maar herinnert er ook aan dat zij geen enkele oplossing kunnen 
opdringen: hun bemiddeling is gebaseerd op gesprekken met beide partijen met het oog op het vinden van een 
regeling die voor beiden aanvaardbaar is, zonder Politie of gerecht erbij te moeten betrekken. In dit geval heeft de 
andere buur zich niet aan de afspraken gehouden en Burenbemiddeling zal opnieuw contact opnemen om de zaken 
op te lossen.

Beoordeling: ongegrond
Burenbemiddeling kan geen oplossing opdringen. Er was een overeenkomst bereikt, maar de achterbuur heeft er 
zich (nog) niet aan gehouden. Daar heeft de dienst geen enkele fout aan.

Aanbeveling:
Is het niet aangewezen om na een bemiddeling ook opvolging te verzekeren?

13.3. Juridische Dienst en Kennisbeheer
zorgvuldigheid - fouten
adequate communicatie
Verzoek: 201302-201
Ivago of SITA?

Wij zijn aangesteld als syndicus in een nieuwe residentie in het verstedelijkt gebied van Gent. Ivago verplicht de eige-
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naars om het huishoudelijk afval te laten ophalen via hen. Ze beroepen zich daarvoor op een politieverordening. De 
Juridische Dienst van de Stad Gent liet ons het volgende weten: “Er geldt in Gent een stedelijke politieverordening 
op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen, die u ingesloten vindt. De bevoegdheid van de Stad om dit dwingend 
te regelen steunt op artikel 15 van het Afvalstoffendecreet van 2 juli 1981, dat elke gemeente de zorg oplegt voor de 
maximale voorkoming en hergebruik, en voor de regelmatige ophaling en inzameling van de huishoudelijke afvalstof-
fen.” Volgens onze info bestaat dat Afvalstoffendecreet niet meer. Vraag is of Ivago kan eisen dat er wordt gewerkt 
met afvalcontainers van hun of niet? De bewoners verkozen om niet met Ivago te werken maar met containers van 
SITA.

Onderzoek:
In Gent moet het huishoudelijk afval opgehaald worden door Ivago. De bewoners kunnen  dus niet kiezen. Basis 
daarvoor is de ‘politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen’ dat zich op zijn beurt beroept 
op het afvalstoffendecreet. Daarin staat dat de ophaling geregeld wordt door een gemeentelijk reglement en dat 
samenwerking met de gemeente verplicht is. In de communicatie met verzoekster en in de politieverordening werd 
er inderdaad nog verwezen naar het oude decreet van 1981 terwijl dat in 2011 al vervangen werd door een nieuw 
decreet. Het besluit blijft echter hetzelfde: bewoners van Gent moeten samenwerken met Ivago. Volgens de Juridi-
sche Dienst spreekt het vanzelf dat de vervanging van het oude decreet in de politieverordening impliciet gebeurde 
en dat dit juridisch geen probleem is. Voor de burger spreekt dit echter niet vanzelf en het wekt toch weinig vertrou-
wen dat er nog naar oude, vervallen decreten wordt verwezen. Maar wat burgers willen, is de goedkoopste formule 
om huisvuil op te halen…

Beoordeling: gegrond
De Juridische Dienst verwees nog naar het oude decreet.

Aanbeveling:
De essentie is vooral de zoektocht van burgers naar de beste service tegen de goedkoopste prijs en zij verwachten 
van een lokale overheid dat dit ook van Ivago wordt afgedwongen. Ook al heeft dat een monopoliepositie.

zorgvuldigheid - procedure
adequate communicatie
Verzoek: 201311-1112
(On)betaalde facturen.

Ik schrijf deze brief uit verontwaardiging over hoe mijn dossier werd opgevolgd en behandeld. Ik kreeg op 12 
september 2013 een dagvaarding in mijn brievenbus door een gerechtsdeurwaarder op verzoek van Stad Gent. Zo 
stonden er zogezegd nog onbetaalde facturen open van jaargang 2011, 2012, 2013… Mijn ex-partner is nog voor dit 
alles eind juli, begin augustus naar de verantwoordelijke geweest van de school (naar aanleiding van een schrijven). 
Die vertelde hem dat alle rekeningen van 2011 en 2012 vereffend waren. Op geen enkel moment heeft ze te kennen 
gegeven dat er nog rekeningen openstonden voor 2013.
Mijn ex-partner heeft ook nog contact gehad met een secretaresse van een advocatenbureau; die meedeelde dat 
alles in orde was, dat dit wel word doorgegeven, maar door de vakantieperiode alles wat vertraging zal oplopen 
(jaargang 2011 en 2012) – dit werd niet geregeld! Wij hebben gedurende de zomer géén aanmaning gekregen of 
bericht of aangetekend schrijven tot de dag van de dagvaarding op 12 september 2013… Een dagvaarding met 
rechtszitting én de nodige extra kosten! Mijn ex-partner is dan direct die ochtend naar het bureau geweest van Stad 
Gent. Die zeiden dat het in orde was: jaargang 2011/2012. Dus de brief voor de dagvaarding klopte totaal niet. Een 
medewerkster van de Juridische Dienst van Stad Gent was echter totaal niet bereid te luisteren of de zaak uit te zoe-
ken. Ze was zelfs onbeleefd. Haar collega was wel heel vriendelijk en behulpzaam. Ze zei dat 2011 en 2012 inderdaad 
betaald was: de rechtszaak wordt afgelast - we kijken het na en er word je een nieuw detail opgestuurd van wat je 
nog moet betalen. Oef! Ik was gerustgesteld. Na het weekend belde ik terug, heb ik weer die eerste medewerkster 
aan de lijn. Terug was ze hard en cru, geen communicatie mogelijk, geen empathie: de rechtszaak blijft behouden. Ik 
vind dit niet kunnen! Had ik na de zomervakantie terug een brief/aanmaning gekregen, dan had ik dit zeker kunnen 
in orde maken en betalen. Door in een moeilijke scheiding te zitten met weinig communicatie en miscommunicatie is 
deze situatie zo gecreëerd. Ook zijn er fouten gebeurd in de communicatie tussen de secretaresse/advocaat en Stad 
Gent toen wij voor dit alles contact hadden in verband met openstaande facturen 2011 en 2012. Alsook het constant 
krijgen van verkeerde en veranderende informatie van verschillende personen. Alsook de fout van een dagvaarding 
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te sturen voor 2011, 2012 en 2013, terwijl dit alleen voor 2013 moest zijn. En dan nog laten ze de rechtszaak niet 
vallen en sturen ons geen nieuw detail op om dit dan gewoon recht te zetten en op te lossen.
Ik ben steeds van goede wil geweest, wij hebben op elk moment direct contact opgenomen voor een oplossing. Ik 
snap totaal niet waarom dit alles direct tot een rechtszaak moet komen en niet tussen partijen kan opgelost worden. 
Hadden we een brief of een telefoontje gekregen hadden we hier zeker een oplossing voor gezocht. Ik vermoed dat 
door de vakantieperiode een en ander niet goed is verwerkt in de systemen, betalingen niet verwerkt, foute com-
municatie, slechte info-uitwisseling tussen de school en de Juridische Dienst, maar ook tussen Juridische Dienst en 
extern advocatenbureau. Dat zij hierdoor de gebruikelijke procedures niet gevolgd hebben, .waar wij het slachtoffer 
van geworden zijn met de nodige extra kosten! En daar bovenop heb ik te maken gehad met iemand die dit niet 
heeft willen uitzoeken en rechtzetten, en mij gewoon met de rug tegen de muur heeft gezet.
Ik word ‘gestraft’ mede door miscommunicatie van mijn ex-partner alsook de bureaucratische diensten die fouten 
hebben gemaakt. Die me, ongeacht alles, naar de rechtbank doorsturen en me extra kosten doen betalen, terwijl 
ik al geen geld heb. Gelukkig heb ik op het laatste moment nog iemand gevonden in mijn omgeving die me het 
verschuldigd bedrag kon voorschieten, zodat de rechtbank vermeden kon worden! Ik heb dus ook voor heel 2013 
het volledige bedrag van de facturen betaald, terwijl ik eigenlijk recht heb op een serieuze korting wegens omnium-
statuut. Ook dit is op geen enkel moment aan de orde geweest bij de dagvaarding of aanmaning. Enerzijds schrijf ik 
deze brief om te vermijden dat mensen in een gelijkaardige situatie terechtkomen als ik nu. Mensen die net iets min-
der geluk hebben dan ik, die geen steuntje in de rug krijgen van de omgeving, en die door deze manier van werken 
echt neergeduwd worden, de laatste druppel… Dit moet absoluut anders kunnen! Maar ook zou ik graag langs deze 
weg de extra-onterechte kosten willen terugvorderen. De gerechtskosten en de kosten van de deurwaarder zijn mij 
onterecht aangerekend, ik heb ze moeten betalen omdat ik met de rug tegen de muur stond. Ik zou ook graag de fac-
turen waarbij ik voor 2013 het volledige bedrag betaald heb, maar waar ik eigenlijk korting zou krijgen wegens mijn 
omniumstatuut, willen terugvorderen. Ik ben gedagvaard voor facturen die nog openstonden van 2013 die eigenlijk 
niet correct waren. Op deze manier worden mensen echt de afgrond ingeduwd… Gezien mijn situatie maakt dit een 
wereld van verschil: tussen net niet of net wel rondkomen… Ik hoop dat u een positief gevolg kunt geven aan mijn 
vraag.

Onderzoek:
Belangrijk is dat de openstaande kosten voor 2011 en 2012 allemaal betrekking hebben op het STIBO (= buiten-
schoolse opvang) en niet op de school. Wanneer de partner dus informeerde bij de school kreeg hij de correcte 
informatie dat er bij de school geen schulden meer waren. De school heeft echter geen zicht op de schulden bij het 
STIBO en kon daar dus ook geen informatie over geven. Bij verzoekster leidde dit duidelijk tot een misverstand.
Nochtans kreeg ze op 22 mei 2013 een aanmaningsbrief van de Juridische Dienst en op 25 juli 2013 een aanma-
ningsbrief van de advocaat. Op dat moment waren er nog geen extra kosten. Omdat er echter geen reactie kwam 
op die brieven escaleert de situatie en op 12 september 2013 werden de ouders uiteindelijk gedagvaard. Op dat 
moment kwamen er ook extra kosten bij. De Juridische Dienst zegt verder dat zij zeker niet meegedeeld hebben dat 
de rekeningen van 2011 en 2012 betaald zouden zijn. De betrokken medewerker heeft tijdens het telefoontje van 
13 september 2013 meegedeeld dat de dossierbeheerder zou terugbellen. En die heeft dat gedaan op 16 septem-
ber. Diezelfde dag stuurde ze ook nog eens een e-mail met een volledig overzicht naar de vertrouwenspersoon van 
verzoekster. Volgens de Juridische Dienst was de medewerkster steeds correct en beleefd, doch kordaat. Volgens hen 
was verzoekster namelijk niet voor rede vatbaar: ze was boos, luisterde niet en bleef erbij dat ze gedagvaard werd 
zonder enige verwittiging. Nochtans verwijst verzoekster zelf naar twee brieven waarop haar partner reageerde. De 
eerste keer naar de school toe, en de tweede keer naar de advocaat toe. Het diensthoofd van de Juridische Dienst 
benadrukt nog eens haar ontgoocheling over deze reactie, want haar medewerkers handelen volgens haar steeds 
correct en empatisch in deze moeilijke invorderingsdossiers. Over het omniumstatuut ten slotte: voor het schooljaar 
2012-2013 werden niet de nodige stukken binnen gebracht waardoor verzoekster ook geen recht had op extra kor-
ting. Voor het schooljaar 2013-2014 heeft ze die vereiste stukken wel binnen gebracht en ze heeft dus vanaf septem-
ber 2013 recht op die korting.

Beoordeling: ongegrond
De procedure werd correct gevolgd en verzoekster was ook op de hoogte van al de openstaande kosten. Omdat ze 
niet reageerde, kwamen er uiteindelijk extra kosten bij.
Over de gesprekken tussen verzoekster en de Juridische Dienst kunnen we ons niet uitspreken. Beide partijen zeggen 
van  elkaar dat hij of zij niet luisterbereid was.
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Hoofdstuk 14

KABINETSECRETARIATEN COLLEGE 
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

14.1. Kabinet schepen van Milieu, Klimaat, 
Energie en Noord-Zuid
redelijke termijn
Verzoek: 201310-916
Aangetekend schrijven.

Via deze weg wil ik uw tussenkomst vragen en wel om onderstaand relaas. Tot op heden heb ik nog steeds geen 
reactie ontvangen vanuit het kabinet van de bevoegde schepen. Initieel werd een mail verstuurd maar ook een aan-
getekend schrijven, op geen van beide werd gereageerd. Ik heb midden september een herinnering verstuurd maar 
tot op heden ook geen reactie gekregen. In eerste instantie wens ik een reactie alsook een verklaring waarom er niet 
gereageerd werd/wordt.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoeker in de buurt woont van de Rozebroeken. Daar vond eind juni het Copacoba-
na Festival plaats. Al een tiental dagen voor het festival maakte verzoeker aan de Dienst Milieutoezicht een aantal 
vragen en opmerkingen over in verband met vooral geluidsoverlast. De Dienst Milieutoezicht antwoordde hierop, 
maar verzoeker is niet tevreden met de antwoorden. Daarom richt verzoeker zich op 25 juni, met herinnering op 13 
september, tot de schepen van Milieu. Omdat de schepen niet antwoordt, richt hij zich op 2 oktober tot de ombuds-
vrouw. Wij steken ons licht op bij de schepen en een drietal weken later bezorgt het kabinet van de schepen verzoe-
ker een antwoord. Echter, verzoeker vindt dat dit antwoord ontoereikend en niet ten gronde is. De ombudsvrouw 
deelt die mening en maakt die bezorgdheid over aan de schepen. Uiteindelijk ontvangt verzoeker half november een 
bijzonder omstandig antwoord vanuit het kabinet van de schepen.

Besluit:
Het duurde bijzonder lang voor verzoeker een gemotiveerd antwoord ontving.

Beoordeling: gegrond
Het duurde bijna 5 manden voor verzoeker een antwoord ten gronde ontving. 

14.2. Kabinet schepen van Mobiliteit en Open-
bare Werken
redelijke termijn
Verzoek: 201304-355
Verkeerslichten.
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Hierbij stuur ik u een kopie van de e-mail communicatie van de voorbije weken/maanden. Tot op heden ontvingen 
wij nog geen reactie van de schepen van Mobiliteit omtrent deze situatie. Kan u hiervoor het nodige doen? Het 
betreft de verkeerslichten (voetgangers, fietsers, voertuigen) op het kruispunt De Bruyckerdreef, Callierlaan, Roose-
veltlaan, Zuidparklaan.
De voorbije maanden werd er voortdurend gewerkt aan deze lichten, onder andere het bijplaatsen van kleine lichten 
voor de fietsers. De werken sleepten lang aan, verscheidene keren werd alles opnieuw opengebroken en dichtge-
gooid (het is allicht een complex kruispunt met aparte lichten voor de bussen, fietsers, voetgangers, enzovoort). 
Toch werkt het nog steeds niet zoals het hoort. Soms is het groen voor de voetgangers, maar niet voor de fietsers 
op dezelfde oversteekplaats. Of soms mogen fietsers oversteken, maar hebben ook de bussen groen zodat zij het 
fietspad mogen dwarsen. Dit lijkt me een gevaarlijke situatie (wie heeft hier voorrang, want allebei hebben groen)? 
Daarnaast is reeds geruime tijd een licht langs de baan defect (verschillende maanden reeds). Het betreft de paal 
rechtover nummer 459, de paal met het bordje ‘Callierlaan’ aan. Bovendien is er nu ook blijkbaar geen licht meer 
aan de pilaren in het parkje aan de De Bruyckerdreef. Voorheen werden deze aangestoken bij het vallen van de duis-
ternis, nu helemaal niet meer.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt in de eerste plaats dat verzoeker zijn initiële e-mail had verzonden naar Gentinfo. Gentin-
fo had geantwoord dat het kabinet van de schepen de vraag verder zou behandelen. De e-mail van Gentinfo aan 
verzoeker dateert van 29 maart. Al op 11 april richt verzoeker zich tot de ombudsvrouw. De schepen meldt dat hij 
de vraag had doorgezonden aan de bevoegde diensten en dus erop rekende dat de verdere behandeling vanuit die 
diensten zou komen. Uiteindelijk blijkt dat inderdaad diverse diensten de vraag hadden of hebben opgenomen. Uit 
de reactie van de Lokale Politie blijkt overigens dat het probleem met de verkeerslichten er een is voor het Agent-
schap Wegen & Verkeer (AWV; Vlaamse overheid), dat door de Politie wordt aangeschreven. Het probleem met de 
openbare verlichting wordt opgevolgd door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 

Besluit:
Verzoeker richtte zich iets te vroeg tot de Dienst Ombudsvrouw. De redelijke termijn voor het beantwoorden van de 
vraag was nog niet verlopen.

Beoordeling: ongegrond
De redelijke termijn voor het beantwoorden van de vraag was nog niet verlopen.

Actieve informatieverstrekking
redelijke termijn
Verzoek: 201305-479
Catastrofale mobiliteit.

Meer dan een maand geleden heb ik volgend bericht gestuurd naar de schepen van Mobiliteit: “Waarom is de Jean 
van Hembysebolwerk afgesloten? Komende van de Coupure is men verplicht een vrij grote omweg te maken om de 
Bargiekaai te bereiken. Waarom geen logische verkeerslussen (Coupure links & rechts, telkens één richting)? Waar-
om geen synchronisatie van verkeerslichten (noodzakelijk tussen Martelaarslaan en Heuvelpoort)? Waarom moeten 
de fietsers zich niet houden aan de verkeersregels?” Ik heb alleen een ontvangstmelding ontvangen en wacht nog 
altijd op een antwoord.

Onderzoek:
Na onze tussenkomst krijgt verzoeker een omstandig antwoord van het kabinet van Mobiliteit. Hij heeft in totaal zes 
weken op een antwoord moeten wachten. Dit lijkt onredelijk lang. Maar bij nader inzicht komen wij tot een andere 
conclusie: verzoeker stelt veel verschillende vragen over verschillende mobiliteitskwesties. Al deze vragen moeten 
het voorwerp uitmaken van een onderzoek door het Mobiliteitsbedrijf. Dit vraagt dus tijd maar men had meteen bij 
de ontvangstmelding dit kunnen meedelen aan de burger. 

Beoordeling: geen oordeel
Wij spreken ons niet uit over de gegrondheid van de klacht want om al de, soms complexe, vragen van verzoeker te 
beantwoorden is een zekere tijd nodig.
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Aanbeveling:
Men had de klacht kunnen vermijden door bij de ontvangstmelding even te vermelden dat het antwoord toch een 
zekere tijd op zich zou laten wachten omwille van de complexiteit van de vragen. 

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201311-1071
Verkeerd uur.

Vele jaren proberen we wat verkeersveiligheid te bekomen in onze straat. Nu er technische werken uitgevoerd 
worden, wil ik er nogmaals op hameren dat het onverantwoord is wat hier gebeurt. Eind de jaren 70 deden we reeds 
melding over de problemen en bleven dit regelmatig herhalen. Volgens ons kan heel wat opgelost worden met een 
vluchtheuvel.
Maar nog beter was éénrichtingsverkeer via Keiskantstraat. We hebben een dossier bewaard dat het probleem dui-
delijk maakt. We hebben veel oplossingen gekregen, op papier, maar er werd niets uitgevoerd. Er zijn wel tellingen 
uitgevoerd, maar op het verkeerde moment, dus op momenten dat er geen sluipverkeer door de straat komt, ‘s mor-
gens tussen 7.30 en 8.30 uur. Ze moeten meten wanneer de mensen, na hun werk naar het sportcomplex komen.

Onderzoek:
Verzoekster had vooral contact met het kabinet van de schepen van Mobiliteit. We vragen dan ook aan de mede-
werkster van de schepen of het niet aangewezen is om de metingen uit te voeren op de momenten aangegeven 
door verzoekster. Het sluipverkeer situeert zich op een bepaald moment van de dag. Als men op andere momenten 
gaat meten, zijn de resultaten niet correct en geven ze niet het juiste beeld van de situatie terug. Het kabinet volgt 
dit voorstel en laat een snelheidsmeter plaatsen op de aangeduide plaats.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

14.3. Kabinet schepen van Onderwijs, Opvoe-
ding en Jeugd
Redelijke termijn
Verzoek: 201310-921
Vochtprobleem.

Ik heb in mijn huis een vochtprobleem aan de gemeenschappelijke muur met het stedelijk kinderdagverblijf. Ik heb 
dit al gemeld via e-mail. Tot op heden kreeg ik geen antwoord van de stadsdiensten of het kabinet. De werken zijn 
ondertussen in uitvoering.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoeker zijn e-mails van 17 september en 23 september had gericht tot het mailadres 
van het kabinet van de schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd. Die berichten zijn vanuit het kabinet doorge-
geven aan het Departement Facility Management voor wie ze eigenlijk bestemd waren. Echter, het kabinet heeft 
blijkbaar nagelaten verzoeker op enige wijze te antwoorden. In elk geval is binnen de Dienst Onderhoud Gebouwen 
van het Departement Facility Management de nodige aandacht besteedt aan de vraag. Begin oktober contacteert 
bevoegde controleur verzoeker. Op 25 november gebeurt door die controleur een nazicht ter plaatse; vroeger kon 
niet wegens verblijf in het buitenland van verzoeker. Het probleem wordt opgelost nadat wordt vastgesteld dat de 
oorzaak eigenlijk in het huis van verzoeker lag. Het is niet duidelijk waarom het kabinet verzoeker niet antwoordde.

Beoordeling: gegrond
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Hoofdstuk 15

LOKALE POLITIEZONE GENT

15.1. Directie Operaties - Interventiedienst
adequate communicatie
fair play
Verzoek: 201303-290
Audi A6.

Op 16 maart 2013 kreeg ik ergens tussen zes en zeven uur ’s avonds een telefoon. Ik nam op en zei wie ik was. ”Goe-
denavond. Het gaat over een voertuig Audi A6.” Ik antwoordde dat ik geen Audi A6 heb. “Dan zal ik een verkeerd 
nummer hebben.” Einde gesprek. Later blijkt mijn auto, een Citroën C3, getakeld te zijn. Mijn zoon was ermee naar 
de training gereden en had zich geparkeerd waar hij dat altijd doet. Door een belangrijke voetbalmatch mocht hij 
daar nu echter niet staan. Hij had niet goed opgelet en hij stond dus wel degelijk foutief geparkeerd. 
In het pv dat ik later kreeg, staat: “Via het transmissiecentrum werd een poging ondernomen de bestuurder te-
lefonisch te contacteren doch zonder enig resultaat.” En daar heb ik het moeilijk mee. Had die agent gewoon het 
juiste merk gezegd dan zou ik binnen het kwartier ter plaatse geweest zijn en was een takeling helemaal niet nodig 
geweest. Ik heb dus zeker geen probleem met de boete zelf, maar wel met de takelfactuur. Ik vind dit niet correct.

Onderzoek:
Na lang wachten en verschillende herinneringen krijgen we na twee maanden een korte reactie van de Politie. “Het 
is mogelijk dat twee eigenaars door elkaar gehaald werden.” .In een later bericht wordt dan meegedeeld dat gepro-
beerd werd om verzoeker telefonisch te bereiken, “wat om ons onbekende reden niet gelukt is”. Volgens de Politie 
neemt dit alles echter niet weg dat verzoeker in overtreding stond. En ook al zijn er sterke aanwijzingen dat er slecht 
gecommuniceerd werd waardoor er getakeld werd terwijl dit niet echt nodig was, komt er geen tegemoetkoming. 
Verzoeker betaalt uiteindelijk het volledige bedrag nadat hij, nog tijdens onze bemiddeling, een betalingsuitnodiging 
krijgt van de Politie.

Beoordeling: gegrond
Er werd niet goed gecommuniceerd. Daardoor werd de auto van verzoeker onnodig getakeld. De Politie focust enkel 
op de overtreding zonder rekening te houden met de extra kosten voor verzoeker die eigenlijk vermeden konden 
worden.

professionaliteit
integriteit - belangenvermenging
Verzoek: 201305-445
Machtsafwending.

Ik neem de vrijheid mij tot u te richten inzake het gedrag en de uitlatingen aan mijn adres van een hulpagent, con-
creet nu naar aanleiding van een laatste overtreding waarvan pv is opgemaakt.
Deze hulpagent heeft mij voorbije jaren reeds meermaals in overtreding genomen, concreet nu ook op 27 april. Aan-
leiding van dit schrijven is niet de vermelde overtreding op zich doch de wijze waarop de agent als een gefrustreerd 
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en afgunstig persoon achter mij aan loopt en mij in het gezicht sneert: “Iemand die met zo’n auto rondrijdt en dikke 
sigaren rookt, kan wel zo’n boete betalen.” Waar hij nog aan toevoegt dat hij “de boete naar Lochristi zal opsturen” 
(mijn woonplaats), binnensmonds mompelend: “Ge zijt een pipo.” In een van de eerdere pv’s staat zelfs vermeld: 
“Betrokkene is reeds langer bij ons gekend.” Dit is zeer zeker onjuist en heeft enkel tot doel bij te dragen tot een 
negatieve sfeermakerij rond mijn persoon. Ik daag hem zelfs uit aan te tonen dat ik door een van zijn collega’s ooit in 
overtreding ben genomen. Feiten zijn dat:
1. Deze agent bij mij in de buurt woont (in vogelvlucht op circa 300 meter).
2. Hij meermaals met zijn auto of purperen fiets voor mijn woning manoeuvres komt uitvoeren (kruispunt), welis-
waar de laatste maanden minder frequent.
3. Het zo ver gaat dat hij in de Brabantdam met zijn fiets, als uitgelaten wild, bijna tegen de bumper van mijn auto 
rijdt.
4. Hij zelfs ten onrechte de takeldienst oproept.
5. Hij zelfs probeert mij bij de Politie in Lochristi in een slecht daglicht te plaatsen door mij wegens stalking aan te 
klagen, daar waar hij het is die mij komt verontrusten (geseponeerd).
Ik verzoek bijgevolg te willen ingrijpen teneinde aan deze negatieve stemmingmakerij en intimidatie tegenover mijn 
persoon paal en perk te stellen. Ik erken eerder in overtreding te zijn genomen wegens foutief parkeren. Het is wel-
iswaar zo dat de overtredingen nooit van die aard waren dat ik met mijn voertuig een belemmering voor het verkeer 
vormde.
Het behoort mijn inziens niet tot de opdracht van een hulpagent om aan het uitschrijven van een pv nog een per-
soonlijke interpretatie en diverse uitlatingen te koppelen. Dit vertelt veel over de mens achter de agent. Ik heb trou-
wens het vermoeden dat deze persoon weinig vrienden heeft. Dit gaat mij te ver en ik hoop langs deze weg dienaan-
gaande enige tussenkomst te mogen verwachten. Mijn vorige brieven gericht aan zijn oversten kunnen steeds ter 
uwer beschikking gesteld worden.

Onderzoek::
Wij geven dit door aan de Lokale Politie die dit laat onderzoeken door de Dienst Intern Toezicht (DIT). Na een viertal 
maanden rondt DIT zijn onderzoek af en bezorgt verzoeker een brief met de resultaten ervan.

Beoordeling: geen oordeel
Onderzoek gevoerd door Dienst Intern Toezicht (DIT) van de Lokale Politie.

zorgvuldigheid - fouten
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201308-684
Verkeersinbreuk.

Ik betwist een verkeersinbreuk. In dit kader werd ik verhoord. Dit verhoor is een bijlage geworden van het oorspron-
kelijke pv. Mijn klacht is de volgende:
a) Dat mijn verweer niet ernstig wordt onderzocht. Omdat ik een uitnodiging tot betaling kreeg, heb ik zelf geïnfor-
meerd waarom er met mijn verweer geen rekening werd gehouden. In eerste instantie zou mijn verweerschrift dat ik 
op het formulier had ingevuld niet aangekomen zijn en kon ik opnieuw mijn verweer indienen: namelijk dat toen ik 
werd geverbaliseerd ook de verbalisant niet kon zien waar de onderbroken lijnen lagen en waar ik precies al dan niet 
mocht parkeren. Aan het huisnummer 29 zijn er geen onderbroken lijnen, die beginnen pas aan het huisnummer 30.
b) Een inspecteur is donderdag 18 juli om 18.30 uur bij mij langs gekomen (ik dacht dat er een ongeval met mijn 
kinderen was gebeurd omdat de inspecteur zo laat langs kwam). Die heeft mij meegedeeld dat de bekeurende 
inspecteur bij zijn standpunt blijft. Ik merk hierover twee zaken op. Ik begrijp het taalgebruik niet op die bijlage. Na-
melijk de zin: “Zij verklaart te adres van inschrijving op ondervraging vrijdag 19 juli 2013 om 10.45 uur.” Wat wordt 
daarmee bedoeld? Want het verhoor was op donderdagavond en het taalgebruik is onverstaanbaar. (En ik heb de 
inspecteur op vrijdag niet gezien). Bovendien meen ik dat mijn verweer ook niet ernstig genoeg wordt uitgezocht. De 
inspecteur heeft mij gewoon meegedeeld: “De vaststeller blijft bij zijn standpunt, we zullen het dus gewoon door-
sturen naar de procureur.” Maar op basis van die bijlage is dit mijn woord tegenover dat van de inspecteur. Er is niet 
onderzocht of er nu al dan niet een streep staat ter hoogte van nummer 29. Ik beklaag mij dus bij de ombudsvrouw 
over deze manier van werken, maar versta dat het enkel de procureur is die al dan niet een beslissing kan nemen 
over een pv. Ik kan foto’s tonen. Die tonen duidelijk aan dat de onderbroken streep pas op nummer 30 begint.



169

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat de Lokale Politie toegeeft dat er typefouten in het pv staan. Verder wordt bevestigd dat 
de vaststeller inhoudelijk bij zijn versie van de feiten blijft. Wij maken de Lokale Politie onze bemerkingen over voor 
meer zorgvuldigheid bij de vaststelling van de inbreuk en het opmaken van het proces verbaal. Wij gaan ervan uit dat 
binnen de Politie hieraan voortaan de nodige aandacht zal worden besteed. Verder is het zo dat het aan de procu-
reur is om het proces verbaal verder te behandelen, waarbij de vaststellingen aan het verweer van de burger worden 
getoetst. Volgens de Politie behoort de tijd dat de procureur alleen de vaststellingen aanvaardt tot het verleden.

Besluit:
In het pv staan inderdaad typefouten. Inhoudelijk spreken de versies van verzoekster en vaststeller elkaar tegen. Het 
is aan de procureur om dit te behandelen; dit is onze bevoegdheid niet.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Gegrond wat betreft de typefouten in het pv.
Geen oordeel over de inhoud van de versies van verzoekster en vaststeller die elkaar tegenspreken. Het is aan de 
procureur om dit te behandelen; dit is onze bevoegdheid niet.

zorgvuldigheid - procedure
professionaliteit
redelijke termijn
Verzoek: 201309-820
Afschrift.

Wij komen ten einde raad bij u, want we weten echt niet meer wat we nog kunnen doen om een kopie te krijgen van 
ons verhoor door de Politie, meer bepaald opgesteld door de inspecteur die hier kwam op 23 juli naar aanleiding 
van vandalisme en bedreiging door een kraker in onze buurt. Waarom wij een beroep hebben gedaan op de wijkpo-
litie? In onze buurt is al twee jaar een leegstaand pand. Sinds mei/juni dit jaar is het pand gekraakt en hebben wij 
voortdurend last van vandalisme. Op een bepaald moment werden onze voordeur, de gevel, de ruiten beschadigd 
met mayonaise, olie en eieren. Wij hebben er foto’s van, maar we hebben meteen kunnen vaststellen wie dat deed. 
Namelijk een kraker uit dat pand en ik heb ook aan de Politie een beschrijving gegeven. Ik heb vooral klacht inge-
diend omdat hij ons bedreigde zowel mijn man als mij, namelijk dat hij op “ons muile” ging slaan en ons kapot ging 
maken. We wisten niet waarom en wat we hoorden, wel wat er is gebeurd. Eerst woonden er daar 5 mannen met 5 
honden waar we nooit last van hebben gehad. Dan is er een dame bij komen wonen (nog voor de Gentse Feesten) 
en plots stond er een auto (haar auto) voor onze garage en hebben de Politie moeten bellen om buiten te kunnen. 
Wij hebben wel gemerkt dat de banden van die auto kapot waren gestoken. Het spreekt vanzelf dat wij dit niet heb-
ben gedaan. Wij hebben gezien dat dit twee maal is gebeurd want we vonden dit zelf erg. Hebben ze gedacht dat wij 
dit hadden gedaan? In elk geval wat is nu onze klacht: wij vroegen een afschrift van ons verhoor. Nu is mijn geduld 
ten einde, want we hebben dit niet gekregen. Na twee keer bij de Belfortstraat mij te wenden, hebben ze mij gezegd: 
“wacht”. Ik wist ook niet wie de inspecteur was die was geweest en de derde keer ben ik naar Ekkergem gegaan waar 
ze mij meedeelden dat de inspecteur er zelf over tien minuten zou zijn. We hebben drie kwartier gewacht, hij is niet 
komen opdagen en ze zegden me dat ik binnen de week het verslag dan zou opgestuurd krijgen. Nu veertien dagen 
later is ons geduld op. En komen we bij u, want ik heb gemerkt dat de Politie alleen de dame en niet de dader heeft 
ondervraagd. Maar die heeft ons niet bedreigd. In elk geval: wij hebben begrip dat het door de Gentse Feesten wat 
later kon opgestuurd, worden maar nu zijn de feesten al geruime tijd voorbij en hebben we nog altijd geen verslag. 
Ook zijn belofte om dan op de balie in Ekkergem te komen heeft hij niet gehouden. We hebben het gevoel dat er 
met ons voeten wordt gerammeld. De krakers vallen ons niet meer lastig. Wat wij horen is dat de huidige eigenaar 
hen niet buiten zou krijgen.

Onderzoek:
Wij ontvangen deze vraag op 12 september.
Uit ons onderzoek blijkt dat geen proces verbaal werd opgesteld; er werd alleen een interventienummer toegekend. 
Na herhaaldelijk aandringen, ook vanwege zijn diensthoofd bij de Interventiedienst, bezorgt de inspecteur uiteinde-
lijk pas op 8 januari een kopie van het verhoor uit zijn notitieboekje.

Besluit:
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Het duurde bijna 6 maanden voor verzoekster kreeg was zij had gevraagd. De betrokken inspecteur deed dus niet 
wat hem was gevraagd. Hij beging hiermee dus een fout en handelde niet professioneel.

Beoordeling: gegrond

15.2. Directie Operaties - Verkeersdienst
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201301-82
Moeilijke in- en uitrit.

Er zijn in mijn straat wagens die parkeren op het voetpad rechtover een uitrit van een garage waar mijn auto staat. 
Zo is het zeer moeilijk om achteruit de garage in te rijden daar komt nog eens bij dat er altijd auto’s parkeren aan 
de garage zelf. Ik heb al Politie aangesproken, stadswachters en parkeerwachters maar er wordt niets aan gedaan. 
Vandaar dat ik het eens via deze weg probeer. En hoop dat er eindelijk eens iets aan wordt gedaan.

Onderzoek:
Voor ons onderzoek richten wij ons uitsluitend tot de Lokale Politie, omdat stadswachters (Dienst Gemeenschaps-
wachten) of parkeerwachters (Mobiliteitsbedrijf) met deze kwestie niets te maken hebben. Wij vragen ook aan 
verzoeker wie van de Politie hij had aangesproken, maar ondanks onze herhaalde vraag reageert verzoeker hier niet 
op en kan dit aspect van het verzoek dus ook niet worden onderzocht. De Politie laat de locatie opnemen in de pa-
trouilleronde. Verzoeker kan ook de 101 opbellen bij problemen. Bovendien neemt de Politie een aantal bijkomende 
maatregelen: gele onderbroken streep, verdrijvingsvak en paaltjes.

Besluit:
De Lokale Politie neemt diverse maatregelen om aan de vraag van verzoeker tegemoet te komen. Er kan niet worden 
achterhaald hoe het komt dat niet zou ingegaan zijn op eerdere vragen, omdat concrete aanwijzingen ontbreken.

Beoordeling: ongegrond

efficiëntie en effectiviteit
overeenstemming met regelgeving
Verzoek :201301-90
Haken.

Dit betreft een probleem omtrent het parkeren in de Klinkkouterstraat en de onmogelijkheid om onze garage te 
gebruiken. De Klinkkouterstraat is een smalle straat met eenrichtingsverkeer waar parkeren aan beide kanten van de 
straat is toegestaan waar de straat zeer smal is, moeten wij bij het verlaten van onze garage onmiddellijk naar links 
kunnen afdraaien om de bocht te kunnen halen. Daartoe werd een haak op de weg geschilderd die voldoende ruim-
te laat om die bocht te kunnen halen (met een personenwagen). Het probleem is dat bijna dagelijks auto’s over de 
haak parkeren, of gewoon voor de garagepoort komen parkeren. Daardoor gebruiken wij zo goed als nooit de in- en 
uitrit van onze garage. We komen nooit op tijd uit de garage; als we er al konden inrijden. Bijgevolg nemen we dus 
met dit voertuig een extra plaats in, in de straat. Gezien het winterweer en de ouderdom van mijn voertuig stond 
die, de laatste vijf dagen, in de garage. Vandaag moest ik verschillende verplaatsingen doen voor mijn zelfstandige 
praktijk, maar kon mijn garage niet uit. Zoals bij eerdere keren (laatst vorige vrijdag) werd er naar de Politie gebeld 
om de bestuurder van het betreffende voertuig te vinden, of toch iets te ondernemen. Blijkbaar was de eigenaar 
van het voertuig niet thuis. De betrokken agent melde mij dat het voertuig niet in overtreding stond gezien de witte 
haken niet zichtbaar waren door de sneeuw en hij bijgevolg geen pv zou opstellen of een takelwagen zou bellen. Op 
mijn vraag om te gaan werken (was al te laat voor een afspraak om 12.30 uur en had nog afspraken in Oostakker 
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en Destelbergen), kreeg ik te horen dat ik dan maar een andere oplossing moest zoeken. Er kon dus geen oplossing 
geboden worden. De auto kon blijven staan en ik kon mij niet verplaatsen voor mijn werk. Reeds twee maal hebben 
we de technische Politie gevraagd de situatie te komen analyseren. Bij de eerste interventie is de parkeerhaak een 
stuk verplaatst; bij de tweede interventie is niets veranderd. We hadden toen een suggestie gedaan om een paaltje 
te plaatsen. Het komt erop neer dat wij, vele jaren terug, de investering hebben gedaan om een garage te voorzien 
om onder andere te laden en te lossen, maar ook om een voertuig binnen te kunnen parkeren. En tot op vandaag 
hebben wij geen enkel mogelijkheid om dat ook te doen. Ondertussen is het late avond en ook morgen moet ik mij 
verplaatsen. Bij nazicht aan de poort staat, alweer, een ander voertuig over de haak waardoor ik onmogelijk uit kan 
rijden. Er ligt nog steeds sneeuw, dus vermoedelijk krijg ik van de plaatselijke Politie hetzelfde te horen als gisteren. 
Morgen weiger ik nog afspraken te verzetten en te verzetten… Hierdoor verlies ik klanten, daar zitten scholen bij die 
‘stipt’ beginnen met ateliers. Ik moet bij die scholen geraken met mijn materiaal.

Onderzoek:
Wij geven de vraag door aan de Lokale Politie die deze verkeerssituatie opnieuw onderzoekt. Volgens de Politie 
werden alle garages voorzien van de nodige anti-parkeermaatregelen, “inzonderheid parkeerhaken weerszijds op 
1,5 meter bezijden de garages”. Op vraag van verzoeker werd later een parkeerhaak verplaatst tot op 2 meter. De 
Politie bevestigt dat altijd een politietussenkomst kan worden gevraagd indien voertuigen fout geparkeerd staan, dit 
op basis van de wegcode. Parkeerhaken geven minstens een indicatie tot waar geparkeerd kan/mag worden zonder 
overtreding. Aan de vraag om een paaltje te plaatsen, geeft de Politie geen gevolg. Als de markeringen niet konden 
worden opgemerkt omdat ze door sneeuw waren bedekt, dan vindt de Politie dit (tijdelijke) uitzonderlijke omstan-
digheden waarbij nietsvermoedende bestuurders niets ten laste kan worden gelegd. Tot slot zullen de parkeerhaken 
worden herschilderd, daar ze door slijtage nog slechts beperkt zichtbaar zijn.

Besluit:
De Lokale Politie treedt op in overeenstemming met de regelgeving. Aangaande de efficiëntie en effectiviteit van 
het optreden van de Politie dient rekening te worden gehouden met het tijdelijk bedekt zijn van de parkeerhaken 
door sneeuw. Overigens staat het elke burger vrij zelf proactief de sneeuw weg te ruimen zodat de haken zichtbaar 
worden.

Beoordeling: ongegrond
Met een beetje respect tussen burgers onderling zou dit probleem niet bestaan.

efficiëntie en effectiviteit
inventieve houding
Verzoek: 201301 120
Laden en lossen.

Wij wonen in de Lange Violettestraat en hebben een slagerij waar er vaak geleverd moet worden. Er zijn in het begin 
van de straat een vier- à vijftal parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor het laden en lossen. Ik vind dit een 
uitstekend initiatief mocht ook de controle hierop effectief gebeuren. Deze parkeerplaatsen staan voortdurend vol 
met wagens die voor een hele dag geparkeerd staan. Het zijn ook steeds dezelfde wagens die er staan. Dit heeft tot 
gevolg dat de vrachtwagens die bij ons moeten komen leveren, niet op deze parkeerplaatsen kunnen staan en de 
hele straat blokkeren. Ik heb informatie ingewonnen bij de vaststellers van het Mobiliteitsbedrijf maar die zeiden me 
dat zij op deze parkeerplaatsen geen controle mochten uitvoeren. Dit is de bevoegdheid van de Politie. Ik heb dan 
ook contact opgenomen met de Politie en met de dienst Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking, maar 
ik zie hier geen veranderingen. De parkeerders blijven er een hele dag staan zonder dat zij een boete krijgen. Zou de 
Politie hier niet wat meer controle kunnen uitvoeren?

Onderzoek:
Wij ontvangen deze vraag op 30 januari. Uit ons onderzoek blijkt dat men op 23 mei het verkeersbord E1 (parkeer-
verbod) laat staan, maar het onderbord “enkel laden en lossen + 3,5 ton” verwijdert. Bovendien wordt de aandui-
ding ↑ opgeschoven tot net onder het bord E1. Tegelijk zegt de Lokale Politie toe om meer aandacht te besteden 
aan het toezicht ter plaatse. Niettemin wijst verzoeker er ons tijdens ons onderzoek herhaaldelijk op dat daar des-
ondanks zeer vaak fout wordt geparkeerd en dat hij daar weinig Politie ziet. Daartegenover stelt de Politie dat er wel 
degelijk regelmatig toezicht gebeurt en pv’s worden uitgeschreven. Wij wijzen verzoeker erop dat hij desgevallend 
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altijd de 101 kan opbellen. Verder wordt, op initiatief van het Mobiliteitsbedrijf, een deel van de laad- en loszone 
vervangen door een parkeerzone waarop maximum 15 minuten mag worden geparkeerd, met ticketautomaat. Deze 
aanpassing is aanvankelijk gepland voor november, maar uiteindelijk wordt dit gecorrigeerd naar februari 2014.

Besluit:
De betrokken diensten gaan in op de vraag van deze burger, maar de genomen stappen komen als weinig effectief 
over. Dit kan perceptie zijn, maar wordt allicht beïnvloed doordat op die plaats zeer veel verkeer en parkeerdruk is 
zodat toezicht een beetje dweilen met de kraan open is. Toch wordt er een inventieve houding aangenomen door 
het nemen van parkeertechnische initiatieven, waarbij het weliswaar redelijk lang duurt voor ze ter plaatse worden 
geïnstalleerd.

Beoordeling: geen oordeel
Volgens verzoeker wordt weinig effectief opgetreden. Volgens de Politie is er veel toezicht.

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201302-145
Opgestoken vingertje.
Al enkele jaren kampen wij, buurtbewoners van de Gestichtstraat in Gent, met het probleem van fietsers en 
bromfietsers die bij ons over het voetpad rijden. Het probleem is dat wij hier in de buurt wonen van verscheidene 
scholen. Bij vermelding van het steeds groeiende probleem aan de betreffende scholen - vroeger was dit minder 
omdat er nu maar aan één kant mag geparkeerd worden - wijzen ze elkaar met de vinger aan. Ook met de vraag aan 
de Politie van onze wijk, met kantoor aan Rerum-Novarumplein, wordt er niets ondernomen. Er werd beloofd om er 
eens iemand op af te sturen, maar tot heden is er nog niemand die notie genomen heeft van de situatie. Wanneer 
wij fietsers er op attent maken dat zij op het voetpad rijden, krijgen wij de bekende vinger en de nodige verwijten 
naar ons hoofd geslingerd. Aan het begin van de straat staat er nochtans duidelijk een bord dat het een voetpad is 
en geen fietspad.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat de Lokale Politie niets weet van deze klachten. Wel blijkt dat verzoeker vroeger voor 
een ander probleem contact had met de buurtinspecteur die hij dus op deze wijze zou moeten kennen. De Politie 
verbaast er zich daarom over dat verzoeker voor dit nieuwe probleem geen contact opnam met de buurtinspec-
teur. Hier verschilt de versie van verzoeker dus essentieel met die van de betrokken dienst. Wat het probleem zelf 
betreft, beaamt de Politie dat de attitude van bepaalde fietsers niet aanvaardbaar is. De Politie probeert dit te laten 
ophouden, helaas zonder het verhoopte resultaat. Toch wordt het fietsen op het trottoir geverbaliseerd: bij een actie 
werden meer dan honderd onmiddellijke inningen uitgeschreven. Verder zal de Politie de omliggende scholen infor-
meren. Daarna zullen enkele repressieve acties worden georganiseerd.

Besluit:
De versie van verzoeker, waarbij hij beweert dat hij het probleem voorlegde aan de Politie, klopt niet met de versie 
van de Politie. Bovendien wordt het punt dat de Politie niets zou doen aan het probleem, tegengesproken door de 
feiten, maar beiden zijn het er wel over eens dat er een probleem is met die fietsers. En dat is de essentie.

Beoordeling: ongegrond
De versies van verzoeker en Lokale Politie over het al dan niet voorleggen van het probleem, stemmen niet overeen. 
De bewering dat de Politie niets doet aan het probleem, wordt tegengesproken door de feiten. Alleen is het pro-
bleem niet echt opgelost.
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efficiëntie en effectiviteit
redelijke termijn
Verzoek: 201304-394
Opleggers.

Ik woon in de Kiekenbosstraat, een doodlopende straat. Op het einde zijn twee bedrijven. 
Elke vrijdagavond komen camioneurs hun opleggers in de straat achterlaten. Zij rijden dan verder met het voor-
ste deel van de vrachtwagen. De straat staat elk weekend vol met opleggers. Die hebben overigens niets te zien 
met de bedrijven van onze straat. Bovendien hinderen de opleggers ook wel de voertuigen van die bedrijven. Het 
gebeurt dat voertuigen over het trottoir moeten rijden om door te kunnen. Ik heb dit al gemeld aan de Politie van 
Wondelgem, die komen kijken is. Volgens de Politie mogen de opleggers 24 uur blijven staan, maar ze blijven er het 
hele weekend tot de maandagmorgen. Sommige staan er langer. Vorig jaar gaf ik de Politie een petitie waarop de 
hele straat had getekend. Ik ging ook naar het BVT in de Peerstraat. Bovendien sprak ik de burgemeester eens aan. 
Waarschijnlijk als gevolg van een tussenkomst van de burgemeester werden recent antiparkeerborden geplaatst, 
maar wel in de Walbrugstraat. Om de hoek dus. Ik vermoedde dat de borden verkeerd waren geplaatst en meldde 
dit aan het BVT, waar men inderdaad vermoedde dat de borden verkeerd waren geplaatst. In elk geval is het bijzon-
der moeilijk om met mijn auto de oprit op of af te rijden als aan de overkant een oplegger staat. Die opleggers staan 
daar omdat in de straat een McDonalds is. Die is het hele weekend open en de chauffeurs kunnen daar eten en naar 
het toilet gaan. Bovendien wordt voortdurend gesluikstort. Er ligt afval naast de opleggers. Kunnen die opleggers 
niet worden geplaatst in de straat zonder huizen aan het kerkhof? Daar is wel geen McDonalds.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat het Wijkcommissariaat Wondelgem na bezoek ter plaatse, inderdaad vaststelt dat daar 
opleggers staan zonder vrachtwagen. Na telefonische contactname met het betrokken bedrijf worden ze verplaatst. 
In die straat mogen opleggers trouwens niet langer van 24 uur blijven staan. De Politie stelt ook vast dat een ver-
keersbord (dat een doodlopende straat aankondigt) niet meer aan de paal hangt. De Politie geeft dit door aan de 
bevoegde stadsdienst die het bord terughangt. Het Wijkcommissariaat vraagt aan het Bureau Verkeerstechniek om 
met de gepaste signalisatie het probleem verder aan te pakken. Anderhalve maand later vernemen wij dat een aan-
tal maatregelen werden beslist. De implementatie van maatregelen zal worden voorafgegaan door het verspreiden 
van een bewonersbrief door het Mobiliteitsbedrijf.

Besluit:
De Lokale Politie toont zich duidelijk vatbaar voor dit signaal vanuit de buurt, zij het dat dit signaal via de ombuds-
vrouw diende te worden aangewakkerd om tot maatregelen te komen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond: de Lokale Politie toont zich duidelijk vatbaar voor dit signaal vanuit de buurt.

Aanbeveling:
Als een signaal vanuit de bevolking komt, laat dan van meet af aan tegenover de burgers ook duidelijk blijken dat 
er iets mee gedaan wordt. 
Het parkeren van vrachtwagens, al dan niet met oplegger, blijft moeilijk wegens gebrek aan veilige openbare par-
keerplaatsen voor truckers die niet storend zijn voor de omgeving maar ook niet te afgelegen voor de chauffeurs. 
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Overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201306-543
Heernisplein.

Sinds het Heernisplein herschikt is, is het parkeerprobleem er enorm geworden. Het herschikte plein geeft de indruk 
dat je er kan parkeren, maar dit is verboden. De Politie verbaliseert constant op uitdrukkelijke vraag van een van de 
buren, want er mag niet geparkeerd worden vermits het hier gaat over een verhoogde berm of plateau.
Omdat er een totaal gebrek is aan andere verbodstekens weten de meeste mensen niet dat er niet mag geparkeerd 
worden en lopen als het ware in de val. Derhalve nam ik hieromtrent contact op met de verkeerstechnische afdeling 
van de Politie die me meedeelde dat er wettelijk geen extra verbodstekens mogen geplaatst worden. Bij manifesta-
ties en/of feesten worden er echter wel borden geplaatst. Ik nam vandaag contact op met de VTA. Aan de persoon 
die ik aan de lijn kreeg vroeg ik deze onterecht geplaatste parkeerverbodstekens te laten wegnemen maar dat wou 
hij niet en moest dan maar een klacht indienen bij de procureur des Konings. Enige tijd geleden werd ik ook beboet 
om hier te parkeren. De politierechter aanvaarde mijn stelling dat als er op bepaalde momenten verbodstekens 
geplaatst worden, de logica stelt dat als die borden verwijderd worden er mag van uit gegaan worden dat er wel mag 
geparkeerd worden, en sprak me vrij voor deze overtreding. Uiteraard wil ik nog geen klacht indienen bij de procu-
reur en neem derhalve contact met u op om een regeling uit te werken waar iedereen zich kan in vinden.

Onderzoek:
Volgens de Politie is het Heernisplein een ‘verhoogde inrichting’. Op een verhoogde inrichting is er volgens het ver-
keersreglement stilstaan- en parkeerverbod. Onder deze ‘verhoogde inrichting’ wordt niet alleen bedoeld het plein 
zelf (dus op de lichtgrijze cementtegels met een paar zitbanken en boompjes tussen de bruine palen), maar ook 
het gedeelte ‘straat’ kant Delhaize tussen de Kunstenaarstraat en de Klinkkouterstraat (aan de ene kant begrensd 
door de hoge boord en paaltjes en aan de overkant het trottoir met palen. De Politie is ervan op de hoogte dat 
hier dagelijks voertuigen geparkeerd staan, aan beide kanten en in beide richtingen. Hier worden volgens de Politie 
inderdaad overtredingen vastgesteld. De Politie stelt dat iedereen geacht is de wegcode te kennen. Zeer regelmatige 
eigen observatie bevestigt dat daar voortdurend voertuigen in overtreding geparkeerd staan. Het verbod op stilstaan 
en parkeren op het plein is dus voor vele bestuurders ver van duidelijk. Nog volgens de Politie was de plaatsing 
van tijdelijke (mobiele) parkeerverbodssignalisatie totaal onnodig/overbodig, gelet op het reeds van kracht zijnde 
stilstaan- en parkeerverbod op de verhoogde inrichting. Volgens de Politie werd deze .signalisatie waarschijnlijk 
geplaatst in functie van plaatselijke buurtfeesten op de .Dendermondsesteenweg. Het is namelijk zo dat door de Cel 
Evenementenbeheer of Openbare Ordecel (van de Lokale Politie) naar aanleiding van buurtfeesten, kermissen e.d., 
een draaiboek wordt opgesteld waarin, indien noodzakelijk, een aantal verkeersmaatregelen wordt voorzien zoals 
bijvoorbeeld het parkeervrij houden van pleinen of straten. Het is dan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen die 
instaat voor het plaatsen van de nodige verkeerssignalisatie. Blijkbaar werd in dit geval geen rekening gehouden met 
het reeds bestaande parkeerverbod. Binnen de Lokale Politie wordt nu doorgegeven welk advies dient te worden 
verleend bij dergelijke evenementen om hier in het vervolg rekening mee te houden. Dit zou veel kommer en kwel 
vermijden, ook bij de Politie die telkens moet verbaliseren om hier toch duidelijk te maken dat men op dit plein niet 
mag parkeren. 

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De bestaande signalisatie is conform de regelgeving, maar is desondanks niet duidelijk voor iedereen. 

Aanbeveling:
Ondanks het principe dat de wegcode door iedereen zou gekend moeten zijn, lijkt het toch wenselijk het verbod 
op stilstaan en parkeren op dit plein duidelijker te maken, door het aanbrengen van een gele streep of op een 
andere wijze. 
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redelijke termijn
zorgvuldigheid-procedure
doorschuifgedrag
Verzoek: 201309-895
Besparingen.

Per 1 oktober 2013 wens ik de openbare weg, een parkeerplaats, in te nemen op het openbaar domein voor het 
plaatsen van een silo. Na een vorige ervaring, het plaatsen van een container, neem ik dus telefonisch contact op 
met de Politie, ergens in augustus. Daar zegt men dat ik een e-mail moet sturen met alle gegevens en dat zoiets 
een tweetal weken in beslag neemt. Op 9 september stuur ik een mail naar bvt@politie.gent.be met alle gegevens. 
Een ontvangstbevestiging krijg je niet, het zou anders wel nuttig zijn, dus je moet er maar van uit gaan dat alles in 
behandeling is. Als je dus pech hebt en de e-mail of de fax is niet doorgekomen dan blijf je eindeloos wachten en is 
je vergunning hoogst waarschijnlijk niet op tijd in orde. Ik betrouw de techniek niet en ik telefoneer op 12 septem-
ber met de bevoegde politiedienst om te vragen of alles goed is aangekomen en wat ik nu precies moet doen. Het 
antwoord is kort en krachtig. Voor het plaatsen van een silo moet ik niet ik niet bij de Politie zijn, maar bij een dienst 
van Stad Gent: Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein. En ik krijg de juiste gegevens 
door. Zo gezegd zo gedaan, ik bel dus met de desbetreffende dienst en mag dadelijk een e-mail ontvangen met de 
in te vullen documenten. Ik vul deze documenten nog dezelfde dag, 12 september dus, in en ik fax ze door naar het 
opgegeven nummer. Wederom ontvang ik geen ontvangstbewijs, het zou anders wel nuttig zijn, en moet ik er dus 
maar vanuit gaan dat de techniek zijn werk feilloos deed. Maar… Zoals altijd, betrouw ik de techniek niet en daags 
na het versturen van de fax, de precieze datum heb ik niet genoteerd, bel ik met de betrokken dienst. Ik vraag of ze 
alles goed en wel ontvangen hebben en wat me nu precies te doen staat. Ik werd een beetje uitgelachen toen mijn 
vraag beantwoord werd: alles was goed ontvangen en ik hoefde mij geen zorgen te maken. Er was wel een beetje 
achterstand vanwege de vakantieperiode die net achter de rug was en vanwege enige absentie wegens ziekte, maar 
1 oktober was nog ver weg. Als ik op 27 of 28 september nog niets gehoord had, moest ik maar eens terugbellen. 
Awel, vandaag is het 27 september, vrijdag en ik heb nog niks mogen vernemen in verband met mijn vergunning. 
Zoals mij was aangeraden heb ik dus eventjes met de dienst telefonisch contact opgenomen om een stand van zaken 
op te vragen. Het antwoord van de lieftallige dame aan de andere kant van de lijn, ik heb haar naam jammer genoeg 
niet genoteerd, was kort en duidelijk: “Meneer, we zijn nog niet zover, we zijn er nog niet aan begonnen.” Het was 
vakantie geweest en er waren wat zieken. Ik dacht dat ik van mijn stoel viel en ik begon zo lichtjes over mijn toeren 
te gaan. Ik zei dat hoe dan ook de silo er zou staan op 1 oktober omdat deze reeds maanden geleden was besteld. De 
dame had zelfs het lef om te vragen of ik de plaatsing van de silo niet een beetje kon uitstellen. Toen was mijn kook-
punt bereikt. Nadat ik mij nog eens duidelijk had gemaakt vroeg de dame mij of ik al gehoord had van de besparin-
gen bij de Stad Gent. Ik dacht dat de besparingen op het personeel een dag of drie geleden nog maar aangekondigd 
waren om uit te voeren in de toekomst. Het betreft het niet volledig vervangen van personeel dat op pensioen gaat, 
als ik het goed voor heb, gaat het daarover. Het stadspersoneel maakt er nu al gebruik van om er zich ten onrechte 
mee te verdedigen. Maar de lieve dame wist mij te vertellen dat ze enige spoed zou zetten achter de zaak en dat ik 
sowieso al de vergunning voor het parkeerverbod, voor het vrijhouden van de parkeerplaats, had kunnen aanvragen. 
Nu was het hek van de dam. De Politie stuurt mij naar Stad Gent, en nu moet ik alsnog bij de Politie zijn voor een 
parkeerverbod. Alles in één dossier zou net iets té simpel zijn. Ik kon dus terug naar de Politie terwijl deze mij reeds 
tot tweemaal toe, wetende dat het om een silo ging die op een parkeerplaats zou komen, naar de Stad had door-
verwezen. Dit zonder te specifiëren dat ik wel nog bij hen moest zijn voor het parkeerverbod. Ja, u leest het goed, 
tot tweemaal toe. Want op 26 september kreeg ik een telefoontje van de Politie Gent dat ik niet bij hen moest zijn 
maar bij Stad Gent. Mijn allereerste aanvraag was daar, na mijn telefoontje van 12 september, nog niet uit de stapel 
gehaald en werd dus pas dan behandeld voor een parkeerverbod dat ik twee dagen van te voren moet aankondigen, 
ten laatste dus op zondag 29 september. Nog goed dat ikzelf het initiatief nam om daags na mijn e-mail met hen 
telefonisch contact op te nemen, of ik wist pas op 26 september dat ik bij Stad Gent moest zijn voor een vergunning 
die ik nodig heb op 1 oktober. Een vergunning waarvan niemand mij kan zeggen op welke termijn ik deze kan verkrij-
gen. Bij de Politie waren ze vandaag begripvol en werd ik met het nodige professionalisme behandeld. Echter, om de 
vergunning voor het parkeerverbod nog tijdig te hebben werd ik uitgenodigd naar de Peerstraat om daar de vergun-
ning op te halen. Iets wat mij gezien het drukke verkeer in Gent en de wachttijd bij de Politie toch om en bij de twee 
uur heeft gekost, voor iets wat perfect via de digitale weg kon geregeld worden. Tot hier mijn ervaring. We zijn dus 
gestart op 9 september, we zijn vandaag 27 september en ik heb dus een parkeerverbod, maar nog geen vergunning 
voor het plaatsen van een silo op 1 oktober.

Onderzoek:
In eerste instantie gaan wij niet in op de e-mail van verzoeker van 27 september, daar die gericht is aan het kabinet 
van de burgemeester, die er ook op reageert. Onze dienst is immers een beroepsinstantie. Echter, enkele dagen later 
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- op 1 oktober - meldt verzoeker ons dat de silo die dag wordt geplaatst en dat hij nog geen vergunning heeft. Daar-
om behandelen wij de vraag ‘in tweede lijn’ en nemen onmiddellijk contact op met de bevoegde diensten. Volgens 
het Bureau Verkeerstechniek (BVT, Lokale Politie) kwam de aanvraag binnen op 27 september en vertrok nog dezelf-
de dag het gunstige advies naar de Dienst Administratie. Van de Dienst Administratie vernemen wij dat het advies 
daar binnenkwam op donderdag 3 oktober. Die dag ging de vergunning voor goedkeuring naar de burgemeester. Nog 
dezelfde dag kwam de goedkeuring er. Op vrijdag 4 oktober meldt verzoeker dat hij de vergunning heeft ontvangen. 
De silo was ondertussen al geplaatst (op dinsdag 1 oktober dus).

Besluit:
Het doorschuifgedrag tussen Lokale Politie en Dienst Administratie, alsook het niet (tijdig) bezorgen van een ont-
vangstmelding of een inhoudelijk antwoord heeft te maken met de onduidelijkheid in verband met de bevoegdhe-
den, maar valt niet goed te keuren. Het gevolg is een enorme onduidelijkheid met bijbehorende stress voor verzoe-
ker. Uiteindelijk wordt op amper enkele dagen tijd de vergunning uitgereikt, maar toch te laat.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling: 
Geef altijd een ontvangstmelding
Maak 1 loket voor inname openbare weg

redelijke termijn
klachtenmanagement
zorgvuldigheid – weloverwogen beslissing
Verzoek 201310-936
Verlamd.

Ik woon in de stad sinds mijn geboorte en was in 1965 betrokken bij een verkeersongeval waarbij ik blijvend verlamd 
werd aan de onderste ledematen. Ik heb er 41 jaar fulltime werk opzitten, voor ik op 62 jaar op pensioen ging. Ik kon 
mij perfect beredderen door een combinatie van ‘gaanapparaten’ en auto. Dat laatste is al jaren een probleem in 
Gent en het wordt van langs om erger. Ik kan gemakkelijk 100 tot 200 m stappen, dus als mijn auto voldoende dicht 
staat kan ik perfect functioneren. De parkeerplaatsen voor invaliden zijn dus essentieel voor mij. Directe aanleiding 
van dit schrijven:
1)  Sinds jaar en dag was er een parkeerplaats in de Volderstraat, recht tegenover de Mageleinstraat. Ik maakte 
daar regelmatig gebruik van voor boodschappen in de Volderstraat en de Mageleinstraat. Vorig jaar zijn daar werken 
geweest en is die parkeerplaats verhuisd naar de hoek van de Henegouwenstraat en het straatje naar de Kalan-
denberg. Sinds enkele maanden is die ook verdwenen. Ik heb de Verkeerstechnische Dienst om uitleg gevraagd. Ze 
gingen de zaak onderzoeken en mij terugbellen. Ondertussen zijn we twee maanden verder en ik heb niets van hen 
gehoord. De parkeerplaats is nog steeds verdwenen.
2)  Er zijn juist geteld twee parkeerplaatsen voor invaliden in de directe omgeving van de Korenmarkt, in het 
straatje achter de cinema. Tien Jaar geleden kon ik er wel eens parkeren. Sinds dan is er altijd wat: ofwel pakt een 
aannemer die plaatsen in voor een paar jaar, dan staat er maandenlang een tent van Belgacom, ofwel ligt er maan-
den aan een stuk een hoop afbraakmateriaal. Twee weken geleden reed ik langs daar en u raadt het, er stond weer 
een container op die twee plaatsen. Ik zou willen dat die plaatsen gebruikt worden waarvoor ze dienen en dat over-
treders bekeurd en weggejaagd worden.
3)  Ik was regelmatige klant in een mediawinkel in de Veldstraat. Er waren zes parkeerplaatsen voor invaliden 
in de omgeving van het gerechtshof. Momenteel geen enkele. Eerst kwam op een van de plaatsen een paal en een 
teken ‘alleen voor motorfietsen’. Ik heb er nog nooit een motorfiets gezien. Dan waren er werken in de Ajuinlei. De 
parkeerplaats voor invaliden werd ingepalmd door de aannemer. Toen de werken gedaan waren verdween ook de 
plaats. De twee plaatsen aan het begin van de Gebroeders Van de Veldestraat zijn door werken onbereikbaar. Maar 
de twee resterende plaatsen (voor het gerechtshof) zijn ook onbereikbaar gemaakt door de aannemer. Zijn auto’s 
staan er. Is die overtreding ooit vastgesteld en is hij aangemaand die plaatsen vrij te laten?
4)  Op de binnenkoer van het STAM zijn twee parkeerplaatsen voor invaliden. Ik heb er nog nooit kunnen par-
keren. Ze zijn permanent bezet door wagens (van het personeel?) zonder kaart. Is daar ooit een controle gebeurd en 
werden die overtreders ooit beboet? 
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Ik kan zo doorgaan. Het beleid dat de Stad dienaangaande voert getuigt van onwaarschijnlijk gebrek aan respect en 
cynisme tegenover een groot deel van de bevolking voor wie die parkeerplaatsen zo noodzakelijk zijn.
Kom niet af met het feit dat er 600 plaatsen zijn op het grondgebied Gent. Zeker de helft van die plaatsen is com-
pleet nutteloos. Ik denk nu aan een plaats aan een geïsoleerd appartementsgebouw met grote privé parking. Langs 
de stoep heb ik nog nooit een auto zien staan. Wat nodig is zijn meer parkeerplaatsen voor invaliden tussen de Kuip 
en de kleine ring, of dat de bestaande tenminste gebruikt worden waarvoor ze zijn gecreëerd. Ik hoop dat u mijn 
klacht ter harte zult nemen en het absurde van de aangeklaagde situaties zult willen inzien.

Onderzoek:
Deze klacht is voor een deel gericht tot het beleid: verzoeker vraagt dat het beleid inzake parkeerplaatsen voor 
gehandicapten een beter onderbouwde en consequente politiek zou voeren. Dat er bij de beslissingen goed zou na-
gedacht worden waar dergelijke parkeerplaatsen echt nodig zijn. Maar zijn klacht is ook gericht tot de Politie: waar-
om worden dergelijke parkeerplaatsen niet ontzien wanneer aan aannemers een vergunning wordt gegeven voor 
parkeerverbodsborden naar aanleiding van werken en waarom wordt hierop geen controle gedaan? Dus verzoeker 
verwijt de Politie ook dat ze niet optreedt tegen overtreders. Op zijn klacht krijgt hij van de Politie geen reactie en 
op het terrein ziet hij ook geen verandering. In ons onderzoek betrekken wij ook de toegankelijkheidsambtenaar en 
we komen met haar tot de vaststelling dat dit geen geïsoleerde klacht is. Er wordt met de verschillende betrokken 
diensten (Politie, Mobiliteitsbedrijf, toegankelijkheidsambtenaar, Gemeenschapswacht en de Dienst Wegen, Bruggen 
en Waterlopen) een overleg over dit probleem gehouden waaruit een aantal beslissingen komen:
- Wat de aannemers betreft: voortaan zal de Stad in haar bestekken opnemen dat de aannemers die voor de Stad 
werken, wanneer zij parkeerplaatsen voor gehandicapten moeten innemen, die elders zullen compenseren, in over-
leg met het Bureau Verkeerstechniek van de Politie.
- Voor de privéwerken: de Politie zal bij het geven van vergunningen voor parkeerverbodsborden er op toezien dat 
de parkeerplaatsen voor gehandicapten ontzien worden of elders gecompenseerd worden. Controle op de naleving 
is nodig. Hetzelfde geldt voor de werfinrichtingen op de openbare weg, vergund door de Dienst Administratie.
- De Gemeenschapswacht zal een actieve rol spelen, samen met de Politie, in het spotten van het onrechtmatig 
gebruik van die parkeerplaatsen en ook van het intensief gebruik van bepaalde parkeerplaatsen voor gehandicapten. 
Zo zal men concreet weten waar er plaatsen nodig zijn en waar ze overbodig zijn. Voor de concrete klacht van ver-
zoeker zorgt de Politie, na tussenkomst van de ombudsvrouw, ervoor dat een aantal van de gesignaleerde parkeer-
plaatsen, ingenomen door aannemers opnieuw worden vrij gemaakt. Er komt nu dus een opvolging van de klachten 
en de dialoog met verzoeker is weer op gang gebracht. 

Opvolging:
Toch blijven een aantal van die parkeerplaatsen, zo meldt verzoeker ons, voor nog lange tijd ingenomen door de aan-
nemers. Het gaat meestal om parkeerplaatsen waarvoor eerder een vergunning is gegeven en men die niet zo maar 
wil afnemen. Maar we vragen ons af of men nu al niet voor een alternatieve plaats zou kunnen zorgen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Na tussenkomst van de Ombudsdienst worden een aantal acties ondernomen en worden een aantal concrete beslis-
singen getroffen. De gesignaleerde problemen worden grotendeels opgelost.

inventieve houding
Verzoek: 201310-952
Garagebox.

Ik heb een garagebox op het einde van de straat geheten E3-plein. Daar staan in totaal 9 boxen. In mijn box staat de 
caravan. Probleem is dat in de straat zeer veel auto’s geparkeerd staan, vooral van personeel van bedrijven aan het 
rond punt. Ook aan de overkant van de straat, tegenover de boxen, staan auto’s geparkeerd. Die geparkeerde auto’s 
beletten dat de boxen kunnen in- of uitgereden worden. Hetzelfde probleem heb ik met mijn caravan. Ik kan niet in- 
of uitrijden als aan de overkant een auto staat. De eerste twee boxen worden gebruikt als stockruimte voor de sand-
wichbar. Als daarvoor een vrachtwagen komt met leveringen is er ook een probleem. Ook Ivago heeft problemen. Ik 
heb al gevraagd aan de Politie om op die plaats een parkeerverbod te installeren maar die zegt dat dit niet mogelijk 
is. Ik vraag toch om dit nog eens te willen bekijken, want ik weet niet hoe het probleem anders kan worden opgelost.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat de aanvankelijke weigering berustte op een misverstand in verband met de exacte loca-
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tie. Er was overigens geen echte aanvraag gebeurd, alleen een telefonisch contact. Nauwelijks enkele dagen nadat 
wij de vraag doorgeven aan het Bureau Verkeerstechniek (BVT) van de Politie maakt het BVT al een gunstig advies 
over aan de burgemeester. De goedkeuring volgt en ongeveer een maand later wordt ter plaats de nodige signalisa-
tie aangebracht.

Besluit:
Er was geen sprake van een weigering want er was alleen een telefonische vraag waarbij verzoeker de locatie niet 
exact had omschreven. Na precieze bepaling van de locatie wordt de aanvraag aanvaard.

Opvolging:
Verzoeker bedankt ons en de Politie voor het resultaat.

Beoordeling: ongegrond
Er was geen aanvankelijke weigering, alleen een telefonisch contact waarbij verzoeker de exacte plaats niet juist had 
omschreven.

15.3. Directie Operaties - Wijkdienst
zorgvuldigheid-procedure
Verzoek: 201301-106
Ambtshalve afschrijving.

Ik ben Belg, woon al sinds 1994 in Gent dus bijna 20 jaar. Ik ben zelfstandige en heb een koerierdienst. Ik ben uit de 
echt gescheiden ongeveer 7 jaar geleden. De relatie heeft zich nu hersteld. Noch ik noch mijn echtgenote hebben 
een tegemoetkoming. De echtscheiding is nog altijd officieel, voor de belastingen gaat het in elk geval om samen-
wonenden op dit moment. Ik ben zonder mijn medeweten ambtshalve afgeschreven. Ik beweer bij hoog en bij laag 
dat ik, mijn ex en mijn drie kinderen daar zeker wonen (het huis staat momenteel te koop) en dat wij na 18u00 bijna 
altijd aan te treffen zijn. Ik meen dat mijn wijkagent niet objectief een onderzoek naar woonstvaststelling heeft  
gevoerd en dat hij zelfs op de data die ik heb opgegeven niet gecontroleerd heeft want ik was wel degelijk thuis. Ik 
had hierover ook mijn beklag al eerder gedaan bij de commissaris. In elk geval omdat ik al mijn beklag al vroeger heb 
gedaan bij de commissaris heeft deze laatste zelf de woonstvaststelling gedaan een half jaar geleden en heeft mij 
vastgesteld om 8u00 ‘s morgens op een zaterdag dus ik begrijp helemaal niet hoe het dan kan dat ik ambtshalve ben 
afgevoerd na onderzoek van de wijkagent. Ik ben nu ambtshalve afgevoerd wat zeer grote consequenties heeft voor 
mijn zaak. Ik  heb ook nooit een briefje of een kaart van een woonstvaststelling dat ik niet zou thuis .geweest zijn 
in mijn brievenbus gekregen van de wijkagent. Overigens heeft ook een van mijn chauffeurs een boete niet betaald 
en is er met mij contact opgenomen door de commissaris en de boete is ook betaald, terwijl andere boetes steeds 
terugkwamen onder de hoofding “aangeboden niet gevonden” enz.  Ik word dus niet correct behandeld door de 
wijkagent. 

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat de Lokale Politie goed vertrouwd is met deze situatie. De relatie tussen de buurtinspec-
teur en de familie is al een tijdje verziekt. De buurtinspecteur wordt niet meer toegelaten tot de woning en op zijn 
uitnodigingen wordt nooit gereageerd. De hoofdinspecteur kwam in contact met die mensen in februari 2012, om-
dat de buurtinspecteur toen langdurig afwezig was en omdat zij liefst geen contact hadden met hun buurtinspecteur. 
De hoofdinspecteur bevestigt dat hij de woonstvaststelling ging doen. Hij trof er verzoeker aan, werd rondgeleid in 
de woning en verzoeker toonde aan dat hij en zijn ex-echtgenote terug een koppel waren. De echtgenote kwam later 
op uitnodiging op het kantoor en beiden werden ingeschreven. Wat de kinderen betrof gaven beiden toe dat zij niet 
thuis woonden maar in Turkije school liepen. Zij werden niet ingeschreven. De ouders zeiden dat aan die situatie een 
einde ging komen na het schooljaar 2011-2012 en dat ze met de kinderen dan naar het bureau zouden komen om 
hen te laten inschrijven. Eind juni 2012 kwamen de kinderen naar het bureel. Ze werden ingeschreven door de buur-
tinspecteur. In februari 2012 was al vastgesteld dat er inderdaad kamers waren die volledig ingericht waren voor het 
verblijf aldaar van de kinderen. De Politie vroeg aan de ouders om in september met attesten te komen dat de kinde-
ren wel degelijk in een Belgische school ingeschreven zijn. Er volgden attesten maar toen men beiden nodig had voor 
gerechtelijke zaken konden zij niet worden bereikt via hun gsm’s en ook op uitnodigingen werd niet gereageerd. Er 
werd ook vastgesteld dat de woning te koop stond. Eenmaal werd de buurtinspecteur door verzoeker gecontacteerd 
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met de mededeling dat hij half oktober thuis zou zijn maar dat hij tijdelijk in Turkije zou verblijven.
In september waren attesten binnengebracht dat twee van de drie kinderen naar een school in Gent zouden gaan. 
Begin oktober blijkt dat geen van de kinderen nog maar een dag daar op school heeft gezeten. Daarover was contact 
opgenomen met de school. Tijdens een gesprek met de vrouw bleek dat de kinderen terug naar Turkije waren en 
aldaar les volgden. Toen al had de Politie het vermoeden dat alle betrokkenen het grootste deel van hun tijd door-
brengen in Turkije. Het huis stond nog te koop. Eind oktober kreeg de Politie van een gerechtsdeurwaarder de me-
dedeling dat werd vastgesteld dat de man er niet meer woont en dat het huis leeg stond. Vervolgens ging de Politie 
over tot het opstellen van een verslag ambtshalve afvoering. De Politie heeft het vermoeden dat hier ‘gefoefeld’ 
wordt. Tevens is dit verhaal verweven met allerhande gerechtelijke zaken. Het gezin vraagt om opnieuw inschrijving 
op hetzelfde adres, nu echter zonder de kinderen. Enige tijd later stellen wij inschrijving vast, evenwel op een ander 
Gents adres.

Besluit:
De versies van verzoeker en Politie spreken elkaar tegen, maar het verhaal van de Politie vertoont meer consistentie. 

Beoordeling: ongegrond
De versies van verzoeker en Politie spreken elkaar tegen, maar het verhaal van de Politie vertoont meer consistentie. 

professionaliteit
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201303-260
Niets meer doen.

Donderdagavond 21 februari werd ik bestolen terwijl ik aan het fietsen was. Omdat ik heel wat kwijt was, deed ik 
diezelfde avond nog aangifte bij de Politie. ‘s Nachts toen ik thuiskwam, belde ik naar mijn gestolen gsm en vond 
ik zo een deel van mijn spullen terug waaronder mijn identiteitskaart. Ik belde nog naar het politiecommissariaat, 
maar zij zeiden dat ik moest langskomen. Vrijdagvoormiddag 22 februari ga ik opnieuw langs bij de Politie. Ik doe 
aangifte dat ik een deel van mijn spullen, waaronder mijn identiteitskaart, terug heb. De papieren van ‘voorlopige 
identiteitskaart’ neemt de Politie terug omdat ik deze toch niet meer nodig heb. Het dossier is nog ‘in behandeling’ 
dus ik moet niets meer doen. Wij zijn ook recent verhuisd en vorige week kregen wij een brief in de bus dat wij ons 
adres mogen gaan wijzigen in het AC Zuid. Vandaag zijn we dat ook gaan doen, maar toen ik daar aankwam wouden 
ze mijn adres niet wijzigen. Men zei: “Uw identiteitskaart is geannuleerd wegens diefstal, dus u moet een nieuwe 
aanvragen. Uw identiteitskaart telt niet meer, u kan niet meer naar de bank, en u kan ook niet naar het buitenland.” 
Ik doe mijn verhaal dat ik dat heb aangegeven en dus geen nieuwe kaart nodig had, maar ze stuurt me weg dat ik dat 
bij de Politie moet regelen. Ik bel naar de Politie en zij zeggen aan de telefoon: “Er zal iemand dat vergeten doorstu-
ren zijn, kom maar af, we zullen zien wat we kunnen doen.”
Daar aangekomen (in de Triestlaan 12) doen ze nogal moeilijk eerst, maar als ik mijn bewijzen van aangifte toon, zijn 
ze het er wel over eens dat ik het tijdig gemeld heb. Het enige wat zij echter kunnen doen, zeggen ze, is het telefoon-
nummer geven van de politieman van dienst. Ik moet naar hem bellen en dan vragen of hij het kan regelen. Ik zeg 
hen dat ik geen bewijs van identiteit heb nu, maar ze antwoorden: “Je hebt toch een rijbewijs, dat is toch een geldige 
identiteit, maar je kan niet naar het buitenland gaan.” Zij kunnen geen nieuw attest geven, dat moet die politieman 
doen. Die politieman heeft echter pas dit weekend dienst, dus nu zit ik zonder geldige identiteitskaart en zonder 
vervangende papieren van identiteit thuis.
Ik heb geen enkele zekerheid dat dit zal opgelost geraken dit weekend, want bij de Politie zeiden ze al: “Wie zegt dat 
de verantwoordelijkheid hier ligt, het kan toch ook de gemeente zijn.” Ik ben werkzoekende en moet op mijn geld 
letten. 17 Euro betalen plus geld voor de pasfoto’s door de fout van iemand anders vind ik niet kunnen. Ik heb ook 
geen bankkaart. Mijn nieuwe bankkaart moet nog opgestuurd worden, ze is onderweg. Dus ik kan in principe ook 
geen geld afhalen zonder identiteitskaart. Er zijn heel wat andere dingen die je niet kan doen als je geen identiteits-
kaart hebt, en een rijbewijs is niet ‘hetzelfde’ (als men deze regel doortrekt, zou men dus kunnen zeggen dat alle 
mensen zonder papieren die een rijbewijs hebben, ook in orde zijn met hun identiteit…). Er moet maar iets gebeu-
ren: als ik geen identiteit kan bewijzen, noch een vervangend attest heb, zal ik wel diegene zijn die niet in orde is, 
terwijl ik er helemaal niets kan aan doen. Ik heb geprobeerd om snel alles in orde te maken na die diefstal, maar we 
zijn 2,5 weken verder, en ik heb dus nog steeds geen geldige identiteitskaart. Kunnen ze mijn identiteitskaart die ik 
terug gevonden heb, niet gewoon deblokkeren? Of kan ik niet gewoon een nieuwe identiteitskaart krijgen zonder 
te moeten betalen? En kan ik niet gewoon een attest krijgen tijdens het wachten op een geldige identiteitskaart? Bij 
wie moet ik hiervoor zijn?
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Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat volgens de Politie de melding dat de identiteitskaart was teruggevonden wel degelijk is 
doorgefaxt naar de Dienst Burgerzaken. Echter, de Politie mag ons de bevestiging van de verzending niet tonen en 
de Dienst Burgerzaken heeft die fax niet ontvangen. Hoe dit laatste komt is een vraag waarop geen antwoord komt. 
De Politie heeft naar eigen zeggen geen fout gemaakt. Toch is de Politie bereid om verzoekster de 17 euro voor haar 
nieuwe identiteitskaart te vergoeden. De Politie geeft dit door aan de verzekeringsmaatschappij. Een achttal maan-
den na het voorval krijgt verzoekster de 17 euro op haar bankrekening.

Besluit:
Het betrokken politiepersoneel handelde professioneel en verklaart geen fouten te hebben gemaakt. Toch is de Lo-
kale Politie toch zo klantvriendelijk om verzoekster de retributie voor een nieuwe identiteitskaart te vergoeden, wat 
toch redelijk lang duurt.

Beoordeling: geen oordeel
Wij moeten afgaan op de stelling van de Politie dat de verklaring werd doorgefaxt naar de Dienst Burgerzaken.

Aanbeveling:
Dienst Burgerzaken: Zorg voor een meer efficiënte en digitale manier van doorsturen van gegevens in plaats van 
door middel van fax, zodat er betere controle mogelijk wordt.
Wijkdienst: Zorg voor een meer efficiënte en digitale manier van doorsturen van gegevens in plaats van door mid-
del van fax, zodat er betere controle mogelijk wordt.

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201304-405
Recht van de sterkste

Wij hebben overlast van de Bulgaarse aannemer en zijn familie naast de deur. Zij wonen er ongeveer drie jaar en zijn 
sinds mei vorig jaar met verbouwingen begonnen. De voornaamste overlast is lawaai van de werken (die soms duur-
den tot drie uur ’s nachts). Maar ook lawaai als ze thuiskomen, lawaai van de kleine kinderen die tot ’s nachts roepen 
en tieren, inname openbaar domein en vooral de opvallende levensstijl: het gaan en komen van heel wat volk, soms 
ook vergaderingen in het huis, geroep en getier tot zeker middernacht. Wij worden door de buurman aangemaand 
om maar elders te gaan slapen. Wij hebben hier te doen met iemand die het recht van de sterkste wenst uit te oefe-
nen en daarom vragen wij bijstand. Drie weken aan een stuk heeft er eens een pomp gestaan: geronk dag en nacht. 
Wij hebben zelf een e-mail gestuurd dat wij de Politie gingen laten roepen en wij kregen als reactie: “Succes! Ook 
als ge de Politie roept, dan zal ik u ambeteren met dag en nacht mijn camionette voor uw huis te laten staan, dan 
hebt ge geen daglicht meer.” Die man heeft geen enkel respect voor de buurt. Hij denkt dat alles van hem is, ge moet 
eens komen kijken wat hij allemaal van kabels op mijn plat dak heeft gelegd. Maar niemand doet wat! Ik loop overal 
met mijn hoofd tegen de muur en iedereen is bang van die man die ook zaken doet die het daglicht niet mogen zien. 
Daarom is er ook zoveel lawaai. Wij hebben de wijkagent hierover aangesproken, maar die wou niet tussenkomen 
om de buurman duidelijk te maken dat hij wat meer respect voor de buren moet hebben. Wij kregen als antwoord 
van de wijkagent: “Ik kom niet tussen, want de man gaat het u nog veel moeilijker maken.” De 101 heeft ons mee-
gedeeld dat de wijkagent zijn plicht moet doen. Maar ondertussen sta ik daar maar. Bemiddeling door een burenbe-
middelaar? Daar lacht zo iemand mee! In ieder geval ga ik hier ook mee naar de vrederechter.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat Bouw- en Woontoezicht twee maanden eerder al een proces verbaal opmaakte in ver-
band met een verbouwing tot drie woonentiteiten. Bouw- en Woontoezicht is ook op de hoogte van klachten ‘van 
burgerlijke aard’ en lichtte verzoekster en haar buurvrouw hierover in. De Dienst Milieutoezicht neemt het aspect 
geluidsoverlast van de airco onder de loep en stelt vast dat dit toestel niet onder de milieuwetgeving valt. Indien 
men hinder ondervindt, verwijst Milieutoezicht dus naar de vrederechter. Ook de Lokale Politie was al op de hoog-
te van de lawaaihinder. De buurtinspecteur deelde de beide buurvrouwen mee dat nachtelijke hinder beter wordt 
gemeld aan de 101.  De Politie verrichtte ook nabehandeling van het pv van Bouw- en Woontoezicht dat uiteindelijk 
werd overgemaakt aan het Parket. De Politie sprak de man ook aan over het lawaai van de kinderen en bezoekers.

Besluit:
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Diverse diensten laten zich in met de diverse aspecten van hinder en overlast. Echter, bepaalde aspecten vallen niet 
onder enige regelgeving en kunnen alleen worden behandeld door een burenbemiddelaar of beslecht door een 
rechter. Burger is hier inderdaad de dupe.

Beoordeling: ongegrond
Diverse diensten waren of zijn wel degelijk bezig met de problemen waarvan er sommige wel, maar een aantal ande-
re niet onder een regelgeving vallen.

redelijke termijn
professionaliteit
Verzoek: 201307-642
Trage adreswijziging.

Graag richt ik mij tot u in verband met mijn adreswijziging. Eind april 2013 ben ik verhuisd naar Gent. Overeenkom-
stig de vigerende wetgeving heb ik vervolgens binnen de acht werkdagen aangifte gedaan van mijn adreswijziging via 
het e-loket van Stad Gent. Nu, na meer dan tweeënhalve maand heeft de buurtinspecteur, ondanks herhaaldelijke 
herinneringen van mijn kant echter, nog steeds het onderzoek van de reële verblijfplaats (de woonstvaststelling) 
niet gedaan, nodig voor het afhandelen van mijn adreswijziging. Niet alleen ben ik daardoor administratief niet 
in orde, ook praktisch is dit zeer vervelend (bijvoorbeeld mijn belastingbrief is nog op mijn oude adres in Limburg 
aangekomen, ziekenkas, SIS-kaart en dergelijke zijn niet aangepast,…). Ook is het zo dat ik al ettelijke avonden 
noodgedwongen en helaas nodeloos thuis heb moeten blijven om te wachten op de buurtinspecteur die eventueel 
zou kunnen langskomen, omdat hij weigert me enige indicatie te geven van wanneer hij zou komen. Dit terwijl ik 
ook ’s avonds een zeer gevuld leven heb (sport, sociaal leven) en normaal gezien slechts thuis passeer om snel te 
eten, weer vertrek en pas laat ’s avonds (tegen 22.00 à 23.00 uur) weer thuiskom. U zal het met mij eens zijn dat 
deze laattijdige (en momenteel nog steeds onuitgevoerde) woonstvaststelling een ruime overschrijding is van wat 
als redelijke termijn kan worden beschouwd, zeker aangezien men mij bij de Dienst Bevolking heeft gemeld dat dit 
binnen de twee à drie weken na mijn aanmelding zou gebeuren. Nochtans is de wetgeving duidelijk. Het Koninklijk 
Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister schrijft namelijk niet alleen 
voor dat de burger binnen de acht werkdagen een aanmelding van adreswijziging moet doen (art. 7, §4), maar ook 
dat de lokale overheid, i.c. de Lokale Politie, binnen de acht werkdagen het onderzoek van de reële verblijfplaats 
moet doen (art.7, §5). Verder stelt het KB dat de gemeenteraden de nadere regels van het onderzoek bedoeld in art. 
7, §5 bepalen. Ik heb in de besluiten van de gemeenteraad Gent echter geen enkele bepaling gevonden die betrek-
king had op de termijn waarbinnen het onderzoek moet gebeuren, dus is de termijn bedoeld in het KB van 16 juli 
1992 onverminderd van toepassing. Dan kan ik niet anders dan vaststellen dat de buurtinspecteur in dit geval toch 
ernstig tekort schiet, en is de termijn die als redelijk kan worden beschouwd al ruimschoots overschreden. Graag 
wijs ik u ook op de stappen die ik intussen ondernomen heb. Ik heb zowel de dienst bevolking als de Lokale Politie 
gecontacteerd. Bij de Dienst Bevolking heb ik op 22 mei en op 2 juli per mail gemeld dat de buurtinspecteur nog niet 
was langs geweest. Op mijn bijkomende vraag of ik in tussentijd zelf nog iets kon doen werd negatief geantwoord. 
De buurtinspecteur zelf heb ik telefonisch gecontacteerd op 17 juni en 26 juni. De eerste maal gaf hij te kennen 
“dat alles wel in orde zou komen en dat ik me er niet druk in moest maken”.  Hij is vervolgens in de loop van die dag 
gekomen, maar aangezien ook ik moet werken, was ik er niet. Ik heb de dag zelf nog de gele briefkaart (die de Politie 
bij afwezigheid achterlaat om de data waarop men wel thuis is aan te geven) binnengebracht op het kantoor van de 
Lokale Politie, met de data en tijdstippen waarop ik wel kon. Op 26 juni heb ik de buurtinspecteur opnieuw gecon-
tacteerd met de vraag of hij zicht had op wanneer hij zou komen. Dit zou in ieder geval binnen twee weken zijn. Dit 
is echter niet gebeurd. Op 12, 15 en 16 juli heb ik dan ook opnieuw contact opgenomen met de Lokale Politie. De 
buurtinspecteur was blijkbaar intussen met verlof, en zou niet snel weer op post zijn. Blijkbaar kan alleen hij mijn 
woonst komen vaststellen, iets wat mij trouwens ook verbaast. De medewerkster aan de telefoon was overigens wel 
zeer behulpzaam, vond eveneens dat ik buitensporig lang moest wachten hierop en stelde voor een woonstvaststel-
ler te sturen. Een dag later bleek dit al niet meer te kunnen. De woonstvaststellers hadden al veel werk en zouden 
iets moeten laten vallen om bij mij langs te komen. Ik vraag mij af wanneer deze woonstvaststellers dan wel kunnen 
worden ingezet. Uiteindelijk werd mij voorgesteld om op 22 juli terug te bellen. Ik sta hier zeer sceptisch tegenover. 
Men heeft mij geen enkele indicatie gegeven van een oplossing, terwijl ondanks mijn herhaaldelijk aandringen toch 
geen vooruitgang wordt geboekt. Bovendien vertrek ik in augustus op vakantie, en ben ik dus niet beschikbaar voor 
de woonstvaststelling. Maar goed, zoals het een brave burger betaamt bel ik maandag opnieuw en laat ik mij onge-
twijfeld opnieuw van het kastje naar de muur sturen.
Om samen te vatten: ondanks mijn herhaalde herinneringen heeft de buurtinspecteur na ongeveer tweeënhalve 
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maand nog steeds de woonstvaststelling niet gedaan, waardoor mijn adreswijziging nog steeds niet in orde is. Niet 
alleen wordt de dienst niet verricht zoals dat zou moeten, maar bovendien wordt geen gehoor gegeven aan een bur-
ger die haar best doet om administratief in orde te zijn. Ik richt mij dan ook tot u in de hoop dat u dit kunt bespoedi-
gen of een andere oplossing kunt voorstellen, want dit kan toch echt niet.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt in de eerste plaats dat het KB van 16 juli 1992 art. 7 § 5 inderdaad stelt: “Het onderzoek van 
de reële verblijfplaats (…) wordt uitgevoerd door de lokale overheid binnen de acht werkdagen.” Echter, er staat ook: 
“Na afloop van dit onderzoek en binnen twintig dagen na de datum van aangifte (…) geeft de gemeentelijke overheid 
er aan de gemeente van de vorige verblijfplaats ofwel kennis van dat de betrokkene ingeschreven is in de registers, 
ofwel dat zijn aanvraag tot inschrijving afgewezen is.” In de praktijk wordt deze wettelijke termijn zelden gehaald en 
is er sprake van een redelijke termijn van een maand tot een anderhalve maand, maar hier gaat het over de dubbele 
van die termijn. Verder blijkt dat de Politie de opdracht voor vaststelling van de woonst ontving op 23 mei. Er kwam 
een eerste keer iemand van de Politie aan de woning op 18 juni, maar toen was verzoekster er niet. Hier stellen wij 
vast dat ondertussen toch al bijna vier weken voorbij waren gegaan. Op 16 juli schreef verzoekster ons haar e-mail. 
Direct nadat wij de vraag hadden doorgegeven aan de Politie, zou de buurtinspecteur via de telefoon contact heb-
ben opgenomen met verzoekster. Volgens de Politie was dit een goed gesprek, waarbij verzoekster zou hebben ge-
steld dat zij een drukke agenda had. Uiteindelijk gebeurde de vaststelling op 25 juli na 20 uur. De Politie bevestigt dat 
de buurtinspecteur zelf een bepaalde periode afwezig was. In een dergelijk geval is het de bedoeling dat de nodige 
afspraken worden gemaakt met de vervanger om opvolging te hebben in de woonstvaststellingen. De wijkcommis-
saris deelt ons mee dat dit principe intern binnen de Politie zal worden doorgenomen. In elk geval wordt verzoekster 
met ingang van 13 mei ingeschreven op haar nieuwe adres. Dit was de datum waarop zij zich bij de Dienst Burgerza-
ken had aangemeld. 

Besluit:
De vaststelling gebeurde niet binnen een redelijke termijn. Het KB zegt dat de burger binnen de 20 kalenderdagen 
moet ingeschreven zijn. Het afwerken van opdrachten, tijdens de vakantie van de buurtinspecteur, door een vervan-
ger liep mank.

Beoordeling: gegrond

afdoende motivering
Verzoek: 201308-679
Sfeerbeheerder.

Ik heb gisteren te horen gekregen dat de politiedienst van Sint-Denijs-Westrem gemeld had aan de organisatie van 
Dioniss dat ik niet geschikt was om er als ‘sfeerbeheerder’ mee te werken aan het evenement. Wanneer wij echter 
de betrokken politiediensten contacteerden om de reden hiervoor te vragen, kregen wij te horen dat men dit niet 
mocht zeggen wegens beroepsgeheim. Ik ben eenmaal op mijn 17de in negatief contact gekomen met de Politie 
maar heb hiervoor geen verdere gevolgen moeten dragen. Een dikke maand geleden heb ik ook meegeholpen op 
het evenement Jungle Party Afsneedorp als sfeerbeheerder en hiervoor heeft men mij nooit geweigerd. Ik heb toen 
een uittreksel uit het strafregister moeten voorleggen en dit was blanco, dus ik zie de reden niet in dat men mij deze 
keer weigert. Ik vraag mij vooral af of dit gevolgen zal hebben voor de toekomst aangezien ik een zeer geëngageerd 
persoon ben die graag een volledig vrijwillig handje toesteekt op dergelijke jeugdevenementen.

Onderzoek:
Een omschrijving van het begrip ‘sfeerbeheerder’ is blijkbaar niet echt vastgelegd. De politie verwijst naar de Wet 
van 10 april 1990 tot regeling van de Private en Bijzondere Veiligheid. Daarin wordt het vrijwilligersregime omschre-
ven onder art.2 §1bis. De Politie rangschikt de sfeerbeheerders hieronder. De vrijwilligers dienen te voldoen aan en-
kele specifieke voorwaarden namelijk: maximum vier maal per jaar ingezet worden, onbezoldigd, lid van de organisa-
tie, minimum 18 jaar oud zijn en enkel voor persoonscontrole of verkeersbegeleiding. De burgemeester kan dan zijn 
toestemming verlenen na advies van de Politie. Verder bevestigt de Politie dat de reden van de weigering niet mag 
worden meegedeeld. Deze informatie kan niet meegedeeld worden aan een burger zonder dat het beroepsgeheim 
zou worden geschonden.
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Besluit:
De Politie bevestigt dat de reden van de weigering niet mag worden meegedeeld. De reden van het ontbreken van 
een verdere motivering heeft precies met dit beroepsgeheim te maken.

Beoordeling: geen oordeel

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201309-848
Verkeerde bel.

Na twee maanden dakloos te zijn geweest, woon ik sinds 3 september 2012 in een gemeenschapswoning. Mijn 
begeleidster kan dit getuigen. Tijdens de periode dat ik dakloos was ben ik ambtshalve afgevoerd en daardoor zit ik 
nu in een cirkel van armoede. Ondanks mijn herhaalde aanvragen ben ik namelijk nog altijd niet ingeschreven in de 
bevolkingsregisters. En ik riskeer nu door die niet-inschrijving mijn leefloon kwijt te geraken en opnieuw dakloos te 
worden. Bij mijn aanvraag op 11 oktober 2012 ging het blijkbaar al mis. De loketbediende had namelijk het verkeer-
de huisnummer opgegeven waardoor de Politie aan de verkeerde deur stond. Pas op 27 februari 2013 kregen we 
de mededeling dat er een weigering tot inschrijven was. Ik heb dan opnieuw een aanvraag tot woonstvaststelling 
gedaan en de toenmalige wijkagent is ook langs geweest.
Toch blijkt dit niet voldoende voor een adreswijziging en moest er nog een wijkagent langs komen. Ondertussen is 
het een nieuwe inspecteur en die lijkt er maar niet in te slagen om mij (na vijf pogingen) thuis aan te treffen. Noch-
tans woon ik er wel. Waarschijnlijk heeft de inspecteur op de verkeerde bel geduwd, want er zijn twee bellen (op de 
ene staat de naam van de vzw en de andere is een witte bel, die is voor de drie bewoners van het huis). De laatste 
keer moet ze op woensdag 11 september 2013 tussen 16.00 en 17.00 uur geweest zijn. Er was toen zeker een klus-
jesman aanwezig tot 17.40 uur, maar hij heeft die dag geen bel gehoord voor de bewoners. Ikzelf zat op dat moment 
op het politiebureel om te vragen waar de wijkinspecteur bleef…Doordat ik niet ingeschreven geraak, kan ik ook niet 
naar Marokko nu mijn moeder overleden is. Mijn begeleidster heeft zelf ook al naar de Politie gebeld, maar ze zijn 
niet vatbaar voor discussie. Alles werd volgens het boekje gedaan en daarmee is alles gezegd voor hen.

Onderzoek:
De Wijkpolitie zegt dat ze bij de tweede aanvraag vijf keer zijn langs geweest; zowel tijdens het weekend als tijdens 
weekdagen, overdag en ‘s avonds. Telkens werd er ook een bericht achtergelaten. De buurtinspecteurs zijn ook 
formeel dat wel degelijk de juiste bel werd gebruikt. Verzoeker moet dus nog eens een nieuwe aanvraag doen. Een 
bezoek op aanvraag is geen optie, want dat zou aan het doel van een woonstvaststelling voorbijgaan.
Twee dagen na de nieuwe aanvraag gaat de buurtinspecteur langs. Verzoeker kan opnieuw niet aangetroffen wor-
den, maar wel iemand anders die zegt daar ook te verblijven. Volgens de man zou verzoeker op die dag aan vrijwilli-
gerswerk doen. Uiteindelijk kan verzoeker dan toch aangetroffen worden en wordt hij ook ingeschreven.

Beoordeling: ongegrond
Het heeft heel wat voeten in de aarde vooraleer verzoeker ingeschreven kan worden. De Wijkpolitie kan en mag 
geen woonstvaststellingen op afspraak doen, want dat zou voorbijgaan aan het doel ervan. Verzoeker is gewoon heel 
moeilijk bereikbaar.
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Efficiëntie en effectiviteit
Zorgvuldigheid – weloverwogen beslissing
Verzoek: 201309-874
Geen gelijk.

Dit kan zo niet verder gaan in de Hogepontstraat-pleintje. Wij kunnen vooral de vrijdag-zaterdag-zondag niet pas-
seren, nog minder met ons boodschappenkarretje. De auto’s staan opeen. Misschien 10-15 cm tussen elkaar. We 
moeten soms weerkeren naar de volgende straat, Jan Rijmsstraat, om zo naar onze woning te komen. Moest een 
ambulance hier aan die woningen moeten kunnen… Onze wijkpolitie heeft het al aangetekend, maar er komt niets 
van in huis.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat de Politie deze vraag al eerder onderzocht. Nu ook gaat de Politie ter plaatse. Geen 
enkele keer kan worden vastgesteld dat het onmogelijk was om zich tussen de voertuigen te begeven. Nog volgens 
de Politie zou verzoekster bij voorkeur de volledige straat parkeervrij willen laten maken en niet enkel het stuk waar 
zij woont. Deze vraag kan door de Politie niet worden ondersteund omdat de parkeerdruk in de omgeving zeer groot 
is. Nog volgens de Politie is de straat niet echt breed, maar wel voldoende (3 meter vrije ruimte wanneer er auto’s 
geparkeerd staan). Ze biedt voldoende ruimte voor alle diensten. Dat er “niets van in huis” komt volgens verzoek-
ster, betekent gewoon dat de Politie geen ernstige aanleiding ziet om aan haar wens tegemoet te komen. De Politie 
verantwoordt duidelijk deze zienswijze.

Beoordeling: ongegrond
De Politie onderzocht wel degelijk al vroeger deze vraag en doet dit nu opnieuw. Echter, er kan niet aan de vraag 
worden tegemoetgekomen en de Politie verantwoordt deze beslissing.

Redelijke termijn
Verzoek: 201310-969
Caravan.

Sedert 29 augustus 2013 staat er een stacaravan op het einde van de Diamantstraat. Zonder nummerplaat of enig 
kenteken. Er is bij de wijk Nieuw Gent door meerdere personen reeds klacht ingediend maar deze caravan blijft daar 
nog steeds staan, tot ons groot ongenoegen daar het zeker niet wettelijk is.

Onderzoek:
Wij ontvangen deze vraag op 14 oktober via de federale Ombudsman. Ook in 2012 behandelden wij een melding 
over dezelfde caravan. Wij geven de vraag door aan de Lokale Politie. Dezelfde dag nog meldt de Politie dat de cara-
van van de openbare weg is verwijderd. Het is niet duidelijk waarom dit nog niet eerder gebeurde, indien het klopt 
dat dit al gemeld werd.

Beoordeling: geen oordeel
We weten niet of dit effectief gemeld werd, en aan wie dan en wanneer. Het probleem wordt alleszins snel opgelost 
na onze tussenkomst.
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redelijke termijn
Verzoek: 201312-1186
Geparkeerd.

Drie weken terug contact opgenomen met de Politie Nieuw-Gent voor een lichte vrachtwagen en een kleine perso-
nenwagen die geparkeerd staan tussen de verkeersborden ‘niet parkeren en stationeren’ langs de Kortrijksesteen-
weg 1134 te Sint-Denijs-Westrem. De zwakke weggebruikers worden daardoor verplicht zich te begeven in het 
midden van het linkerrijvak met het verkeer in de rug om hun weg verder te zetten om hun boodschappen te doen. 
Er is daar geen voetpad voor hen. Deze verkeersborden zijn daar gekomen in 2008 in samenspraak met de politie-
commissaris. Tot op heden staan de wagens nog altijd in deze situatie.

Onderzoek:
Wij geven dit door aan de Lokale Politie. Enkele dagen later wordt het aangetroffen voertuig geverbaliseerd. Het 
wijkcommissariaat volgt dit verder op. Het is niet duidelijk waarom dit niet eerder gebeurde.

Beoordeling: gegrond
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Hoofdstuk 16

OCMW GENT

16.1. Departement Facility Management
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201303-291
Epidemie.

Blijkbaar geraakt men niet uit de hierna volgende vaststelling welke mettertijd zeker gevolgen zou kunnen hebben 
voor de volksgezondheid. Men suggereert mij om dit aan uw dienst voor te leggen. Op het terrein Campus Prins Filip 
zijn er grote werkzaamheden aan de gang voor het aanleggen van een ondergrondse parking. Met het gevolg dat er 
momenteel een enorm gebrek is aan parkeermogelijkheden. Elke openstaande vrije ruimte wordt ingenomen door 
de personeelsdienst OCMW, zelfs vóór het afzonderlijke gebouw waar een achttal afvalcontainers staan. Ondanks de 
schriftelijke mededeling door de dienst Preventie & Veiligheid en het plaatsen van de nodige verbodsborden kunnen 
de dienst Sita (afvalcontainerdienst restafval) en Ivago hun wekelijkse werk niet uitvoeren omdat zij met hun vracht-
wagens geen manoeuvreerruimte hebben voor het ophalen van de containers. 
Veiligheid en gezondheid is mij nog altijd dierbaar en het uitbreken van een epidemie schuilt soms in een klein hoek-
je en zeker wanneer de restafvalzakken open en bloot op het terrein naast de containers worden afgezet. Aanpalend 
zijn er scholen rondom heen, in dat opzicht vind ik het zelfs niet verantwoord dat er geen passende maatregelen 
genomen kunnen worden. Kan uw dienst met deze vaststelling geen kordate voorbeeldactie ondernemen zoals bij-
voorbeeld foutparkeerders laten wegslepen? Soms kunnen drastische maatregelen wonderen doen en zeker in het 
belang van het welzijn der burgers.

Onderzoek:
Verzoeker had zich eerst gericht tot de interne preventieambtenaar van het OCMW die in een brief de klacht in ver-
band met het fout parkeren van auto’s terecht vond maar erop wees dat het OCMW “geen politionele of sanctione-
rende bevoegdheid heeft”. Dit antwoord verbaast, daar het hier een privéparking van het OCMW betreft waarop de 
Politie niet zal kunnen optreden. Men kan zich afvragen waarom het OCMW niet meer inventief is om OCMW-perso-
neel, -cliënten en -bezoekers te laten parkeren zoals en waar het hoort.
In elk geval vernemen wij van de bevoegde stadsdiensten dat er geen gevaar qua hygiëne en gezondheid dreigt voor 
de (kinderen van de) school.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Leg wat meer inventiviteit aan de dag in verband met het foutparkeren van auto’s van OCMW-personeel, -cliënten 
en -bezoekers.

16.2. Departement Sociale Dienstverlening
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201305-418
De wet?
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Ik ontvang van het OCMW ongeveer 300 euro per maand, als opleg boven op het inkomen van mijn dochter. Nor-
maal gezien verdient zij ongeveer 1200 euro/maand. Echter, sinds oktober is zij regelmatig ziek zodat zij soms niet 
kan werken. Zij heeft een zwak gestel. Diverse dokters onderzoeken wat haar werkelijk scheelt. Begin februari was 
zij twee weken in het ziekenhuis. Vanaf vandaag gaat zij normaal gezien opnieuw werken. Dinsdag 30 april ging ik bij 
de maatschappelijke werkster. Als mijn dochter werkt en 1200 euro/maand verdient, ontvang ik 300 euro. Nu is zij 
ziek, dus heeft zij minder inkomen. Volgens de maatschappelijke werkster zal ik nu ook minder hebben: 100 euro/
maand. Dit is toch vreemd. Het zou mij normaal lijken als ik in dit geval toch meer zou ontvangen. Dit is toch zeer 
vreemd. Volgens de maatschappelijke werkster schrijft de wet dit voor. Ik vroeg om de hoofdmaatschappelijke wer-
ker te mogen spreken, maar die was blijkbaar op dat moment niet beschikbaar. Ik zou een afspraak krijgen. Die heb 
ik nog niet, maar ik kom alvast naar hier. Immers, die 100 euro heb ik nu nog niet ontvangen. Ik hoop dat dit spoedig 
gebeurt en dat het inderdaad meer zal zijn dan 100 euro. Ondertussen ben ik zelf ook beschikbaar om binnen mijn 
fysieke mogelijkheden (want ik heb een paar problemen) een aangepaste halftijdse job te aanvaarden. Af en toe 
werk ik bij de PWA.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoekster leefloon als samenwonende (534,22 euro/maand) ontvangt, in opleg op 
200 euro meerekenbaar loon van haar dochter. De resterende 1000 euro (van in totaal 1200 euro) is vrijgesteld, 
als gevolg van een interne reglementering van het OCMW Gent. OCMW Gent hanteert deze regel om een gezond 
evenwicht in de gezinssituatie niet te belasten, met name dat ouders financieel niet volledig afhankelijk zouden 
worden van hun kinderen wanneer die een eigen inkomen verwerven dat boven de gangbare leefloonbarema’s ligt. 
Ook hanteert OCMW Gent de .visie dat wie inspanningen levert om een tewerkstelling aan te gaan, hiervoor een 
extra .financiële ‘beloning’ verdient. Wanneer de dochter tijdelijk ziektevergoedingen ontvangt, vervalt die gunstige 
maatregel. Dit houdt in dat het leefloon voor verzoekster wordt berekend in opleg op de ziektevergoeding van haar 
dochter die het barema van het leefloon categorie samenwonende, zijnde 534,22 euro, overschrijdt. Het OCMW 
weet ook dat de dochter, volgens haar moeder, te weinig financiële bijdragen levert in de gezinsuitgaven. Het OCMW 
zal dit bespreken met de dochter om tot een evenredige verdeling van de financiële lasten te komen.

Besluit:
De maatregel tegenover verzoekster kan onrechtvaardig lijken. Nochtans, dank zij de interne regels van het OCMW 
Gent ontvang verzoekster meer leefloon dan wat zij normaal zou mogen ontvangen, indien de dochter werkt.

Beoordeling: ongegrond

redelijke termijn
professionaliteit
Verzoek: 201308-719
Onbetaald leefloon.

Ik leef van een leefloon maar mijn leefloon is in mei, juni en juli niet uitbetaald, omdat mijn assistente met vakantie 
was. Dat is voor mij een ramp, want ik krijg amper 640 euro per maand en heb al 100 euro aan medische kosten. 
Komt daar nog bij dat mijn zoon zijn werk kwijt is en nog niet kan genieten van werkloosheidsuitkering. Ondertussen 
heeft een vervanger van mijn assistente leefloon voor mei en juni uitbetaald. Mijn assistente is nu terug en ze heeft 
juli betaald, maar dat geld zou pas donderdag op mijn rekening staan. Ik houd dat zo lang niet uit, want mijn klein-
kind moet toch eten krijgen. Ik heb gebeld naar het OCMW en 50 euro gevraagd uit de noodkas, maar mijn assisten-
te zei dat dit niet kon en dat ik donderdag mijn geld zou krijgen. Waarom kan dit niet. Ik heb al eens, lang geleden, 
een beroep gedaan op de noodkas en ben geholpen geweest. Waarom nu niet? Ik heb ze echt nodig en ik betaal ze 
dan donderdag terug.

Onderzoek:
Het verhaal van het OCMW klinkt enigszins anders. Het OCMW zegt heel omzichtig om te springen met het geven 
van voorschotten. In dit geval is het voorschot geweigerd omdat verzoekster enkele maanden geleden een aanzien-
lijk kapitaal geërfd heeft. Wat het niet betalen van het leefloon voor de maanden mei, juni en juli betreft, zegt het 
OCMW dat dit niet automatisch gebeurt. Iedere maand moet verzoekster contact opnemen zodat het OCMW haar 
gezins- en inkomstensituatie kan nagaan. Blijkbaar variëren deze regelmatig, omwille van het al dan niet inwonen 
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van de zoon. Op dit moment woont hij bij haar in. Dit is de reden voor het niet betalen van het leefloon: de zoon is 
zijn werk kwijt geraakt, maar zijn werkloosheidsdossier is helemaal niet in orde. Zolang heeft men geen zicht op de 
situatie. Uiteindelijk is het leefloon dan wel betaald en moet verzoekster alleen enkele dagen wachten op het storten 
op haar rekening. Had ze natuurlijk een reserve overgehouden van haar geërfd kapitaal dan had ze die korte periode 
kunnen overbruggen. Het OCMW heeft correct gehandeld, al vindt verzoekster dat men haar altijd ter hulp moet 
schieten.

Opvolging:
Enkele weken later neemt verzoekster opnieuw contact op omdat het OCMW nu voor haar zoon nog geen voorschot 
heeft betaald op zijn stempelgeld. Blijkt dat hij om dit voorschot te krijgen het document C4 moest voorleggen. Het 
OCMW had dat nog niet ontvangen. Enkele dagen later is dit in orde en krijgt de zoon een voorschot van 250 euro op 
het stempelgeld dat hij zal krijgen wanneer zijn stempeldossier in orde is.

Beoordeling: ongegrond
De hulp die het OCMW biedt is aan bepaalde voorwaarden verbonden en die waren niet vervuld. Om die reden is 
het leefloon later betaald. De klacht is ongegrond. Het is duidelijk dat verzoekers soms nonchalant omspringen met 
hun administratie en geldelijke aangelegenheden.

onpartijdigheid
adequate communicatie
Verzoek: 201309-870
Neutraliteit.

Sedert december 2012 biedt de Bond zonder Naam gratis een reizende nationale expo aan rond het gezicht van ver-
eenzaming. Het brengt zeven portretten in drie talen op reuzepanelen (240 x 122 cm). Deze tentoonstelling was tot 
9 september 2013 gratis te bekijken in het lokale Dienstencentrum Speltinckx van het OCMW Gent. Nadien worden 
gedurende de maand oktober de panelen opgesteld in de hoofdzetel van het OCMW Gent. Vervolgens in Brugge, 
Halle en als afsluiting Antwerpen. Op de tentoonstellingspanelen prijken foto’s met tekst van bekende en minder 
bekende BV’s. Een bipatride volksvertegenwoordiger van Groen uit Antwerpen, kan als enige uitverkoren politica 
en BV zo aan haar nationale bekendheid werken voor de verkiezingen in 2014. De Bond zonder Naam heeft vele 
verdiensten maar doet mijn inziens een verkeerde keuze een openbaar forum aan te bieden aan politici in apolitieke 
of pluralistische lokalen.
Ik heb een protestbrief geschreven aan het OCMW en Bond zonder Naam. Het OCMW maakt in haar antwoord geen 
gewag dat het gewraakte fotopaneel deel uitmaakt van een reizende tentoonstelling die zowel in de zeven andere 
LDC’s van Gent en deze maand oktober in het Hoofdbestuur OCMW zal worden gepresenteerd en verder doorloopt 
in den lande tot aan de verkiezingen 2014. Het zou daarenboven niet om de politica zelf gaan die met naam en foto 
wordt voorgesteld. Mijn bezwaar geldt enkel tegen het principe dat een nationale partijpolitica van één partij ten 
tonele wordt gevoerd door een volstrekt neutrale organisatie Bond Zonder Naam en OCMW in volstrekt neutrale 
lokalen, vlak voor nationale verkiezingen en zo de bezoeker op een verkeerd been zet. Het is wel de Bond zonder 
Naam en niet het OCMW Gent die de tentoonstelling heeft geconcipieerd. De LDC-centrumleidster treft geen enkel 
verwijt. Het OCMW stelt: “Indien u nog vragen hebt bij de oplossing die wij voorstellen…” Mijn repliek: het OCMW 
stelt niks niemendal voor. Mijn vraag aan BZN en OCMW luidt: zal de verantwoordelijke van deze reizende tentoon-
stelling rekening houden met een strikte neutraliteit door bijvoorbeeld het gewraakte paneel terug te trekken of 
minstens de naam te maskeren?

Onderzoek:
We krijgen pas een reactie van het OCMW als de tentoonstelling al gedaan is. Volgens het OCMW zijn er geen 
juridische bezwaren tegen de tentoonstelling en past ze perfect binnen het pluralistische karakter en de doelstelling 
van het OCMW. Ten eerste vindt het OCMW dat er voldoende tijd is tot de volgende verkiezingen, ten tweede is de 
tentoonstelling volgens hen wars van enige politieke context of connotatie. Ze blijft dus neutraal. Het gaat over de 
strijd tegen eenzaamheid en deze boodschap wordt door heel verschillende personen ondersteund en ingevuld. Dit 
geeft volgens het OCMW ook blijk van een pluralistische visie. Daarom vindt het OCMW het niet opportuun om op 
de voorstellen van verzoeker in te gaan. Het OCMW zegt wel nog dat de formulering naar verzoeker toe beter had 
gekund. Wellicht werd dit gewoon overgenomen uit de standaardbrief.
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Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De ombudsvrouw kan zich vinden in de uitleg van het OCMW: de tentoonstelling is politiek neutraal en aanpassingen 
zijn niet aan de orde. De communicatie naar verzoeker en naar onze dienst kon echter beter.

consequent handelen
Verzoek: 201311-1160
Bosklas en ballet.

Ik heb 100 euro betaald aan de school voor de bosklas van mijn dochter (6 jaar). De betaling gebeurde in september. 
Ik heb hiervoor aan het OCMW een cultuurpremie gevraagd. Mijn maatschappelijke werkster zei mij dat het OCMW 
mij dat bedrag zou terugbetalen. Ik heb een fotokopie van mijn betalingsbewijs gegeven, maar ik heb het geld nog 
niet ontvangen. Ik heb ook 175 euro betaald voor het ballet, de hobby van mijn dochter. Ook dit geld zou ik graag 
terugkrijgen.

Onderzoek:
Volgens het OCMW heeft verzoekster +/- 1100 als loon, +/- 300 euro onderhoudsgeld en +/- 120 euro kinderbijslag. 
Dat betwist klaagster. Dat maakt in totaal +/- 1520 euro. Met dit inkomen heeft zij geen recht op bijkomende opleg 
door het OCMW. Het OCMW begeleidt haar wel om haar budget beter te beheren, zodat zij minder in de problemen 
zou komen. Het OCMW vraagt dat zij hieraan zou meewerken. Klaagster is vooral op zoek naar een onderdak. Ze zit 
nu in een opvangtehuis. Ze vraagt hiervoor begeleiding.

beoordeling: ongegrond
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Hoofdstuk 17

STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF GENT

rechtszekerheid
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201304-379
Geweigerde premie.

Ik kreeg geen premie van REGent voor mijn ramen, terwijl mensen die in Ledeberg wonen wel een premie, in ver-
band met Ledeberg leeft, ontvangen hebben voor dezelfde ramen.

Onderzoek:
Om de premie te krijgen moet men aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals in de brochure van de Dienst Wonen 
staat: niet alleen moeten de ramen aan bepaalde specificaties beantwoorden, maar ook het inkomen van de aanvra-
ger en het aantal personen ten laste spelen een rol. Men moet dus niet alleen het soort ramen kunnen vergelijken 
maar ook de situatie van de aanvragers. In dit geval weet verzoekster niet wie de mensen zijn die de premie wel 
gekregen hebben, voor precies dezelfde ramen. De Ombudsdienst kan in dit geval geen onderzoek voeren over de 
gelijke behandeling door de vzw die de premies toekent. Het is ook onbegonnen werk om uit te vissen over wie het 
precies gaat in Ledeberg. Wij kunnen dus niet anders dan meedelen aan verzoekster dat een onderzoek niet mogelijk 
is wegens gebrek aan concrete gegevens.

Beoordeling: geen oordeel
Zonder concrete gegevens is een onderzoek niet mogelijk.

adequate communicatie
afdoende motivering
Verzoek: 201308-678
Vergeten omwonenden.

Graag had ik enkele opmerkingen geformuleerd betreffende het bouwproject van het Stadsontwikkelingsbedrijf: 
Hoge Weg. Een eerste punt is een volgens mij onjuiste inplanting van de nieuwe huizen- en appartementsblokken 
waardoor er een negatieve balans ontstaat in de groenbeleving. Als je de plannen erbij neemt zal je zien dat dit een 
project is in een groot groengebied. Hiervan heeft een gedeelte een parkbestemming gekregen (Sapinièrepark). De 
woonblokken komen in het gedeelte daarnaast. Dit aan de rand van het resterende groengebied waardoor een grote 
groene ruimte wordt gecreëerd in het centrum van deze blokken. Voor deze nieuwe inwoners zal het zeker aange-
naam wonen worden. Voor de bestaande huizen aan de Bernadettestraat en de Scheeplosserstraat zal dit echter 
heel wat minder worden. Niet alleen zijn al deze bestaande huizen hun uitzicht op een groot groengebied kwijt, in 
de plaats komt er uitzicht op beton en steen. Om dit euvel op te lossen is op een aantal plaatsen, wat groen gecre-
eerd tussen oud en nieuw, maar qua oppervlakte met de middenzone is dit zeker uit balans. Grotere oppervlaktes 
tussen de bestaande en de nieuwe blokken, had mijn insziens beter geweest. In zekere zin een versnippering van het 
park over het ganse domein zou voor elke woning, zij het bestaand of nieuw, een mooier woongebied vormen. Een 
tweede punt dat ik wil aanhalen is de wegeninfrastructuur. In het bijzonder kijk ik hier naar de Scheeplosserstraat 
en vooral naar de bereikbaarheid van de garages. Hier ligt een aardeweg die moeilijk berijdbaar is, vooral bij hevige 
regenval en wintertoestanden. In de nieuwe plannen zijn hier tamelijk wat parkeerplaatsen voorzien. Dit brengt 
dus natuurlijk veel autoverkeer met zich mee. De zone wordt echter opgevat als een ‘soort’ woonerf. Volgens mij is 
een woonerf net een plaats waar zo weinig mogelijk auto’s rijden en/of toegang krijgen en de fietser en voetgan-
ger voorrang hebben. Het karakter van het woonerf wordt extra benadrukt door de breedte van de wegen. Dit zou 
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namelijk maar 6 meter zijn. Er zijn echter geen fiets- of wandelpaden naast gecreëerd. Om achteruit uit een garage 
te rijden of in mindere mate van tussen twee geparkeerde wagens, rechtstreeks op een weg die toegang geeft tot 
tamelijk veel parkeerplaatsen, heb je als bestuurder echt wel 2 meter nodig voor je kunt zien of er verkeer afkomt 
of niet. Ondanks het karakter van woonerf, moeten de toegangswegen zeker breder gemaakt worden. Een eerste 
infovergadering: hier kreeg ik de indruk dat er vooral uitgelegd werd wat het ongeveer zou worden. Een echt plan 
was er volgens mij toen nog niet. Opmerkingen werden er dan ook nauwelijks geformuleerd. De opmerkingen die er 
waren werden afgewimpeld met de uitleg dat het geen definitieve plannen waren. Een tweede infovergadering was 
ongeveer een maand geleden waar we de definitieve plannen zagen. Hier heb ik bovenstaande opmerkingen dan 
ook geformuleerd. Dit heb ik mondeling gedaan. Als antwoord op de wegeninfrastructuur kreeg ik voornamelijk de 
spreekster haar visie van het woonerf te horen, en dat dit de enige en goede visie hierop was. Als antwoord op de 
groenbalans kreeg ik een meewarige blik. Een soort van: “Sorry, maar dit zijn de plannen.”

Onderzoek:
Verzoeker is naar de ombudsvrouw gestapt op een ogenblik dat alle plannen al vergund waren en dus klaar waren 
voor uitvoering. Het is dan ook niet eenvoudig om nu nog aanpassingen uit te voeren. Het Stadsontwikkelingsbedrijf 
geeft de nodige uitleg en motiveert de plannen met het woonproject. Het klopt dat er achter de bestaande huizen 
een heel grote groenzone lag maar het gaat wel degelijk volgens het bestaande BPA om een woonzone, dus het 
woonproject wordt volledig conform de geldende plannen opgetrokken. De communicatie rond dit woonproject is 
volgens het Stadsontwikkelingsbedrijf volledig conform de wetgeving verlopen: er is voor de verkavelingsaanvraag 
een openbaar onderzoek ingericht. Dit is het moment waar de burgers formeel concrete en gemotiveerde bezwaren 
kunnen indienen. Men heeft niet met alle opmerkingen rekening gehouden, maar dit is ook gemotiveerd geweest. 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf antwoordt punt voor punt op alle opmerkingen van verzoeker over de groenbeleving, 
de architecturale kwaliteit van de nieuwe woningen en de geplande wegeninfrastructuur. De keuzes worden duide-
lijk gemotiveerd. Wij bezorgen de uitvoerige toelichting van het Stadsontwikkelingsbedrijf aan verzoeker die op die 
manier een schriftelijke weerslag heeft van hetgeen al op de informatievergaderingen is gezegd. Het Stadsontwikke-
lingsbedrijf blijft bij zijn standpunt en is niet van plan het oorspronkelijke en volledig goedgekeurde ontwerp nog aan 
te passen. Het is daarvoor al in een te ver gevorderd stadium.

Beoordeling: ongegrond
De communicatie was wettelijk gezien voldoende gebeurd en op de hoorzittingen was het project mondeling toege-
licht. 

actieve informatieverstrekking
redelijkheid en evenredigheid
Verzoek: 201310- 1022
Dure poortjes.

Graag had ik een klacht ingediend tegen het bestek ‘tuinuitbreidingsfiche Scheeplosserstraat’ als onderdeel van het 
project “Hoge Weg”. Er wordt ons gevraagd binnen een periode van slechts een viertal weken te beslissen of wij 
onze tuin willen uitbreiden met 26,36 m² voor een prijs (8459,66 euro voor grond met poortje 1,20 m; 9467,45 euro 
voor poort 1,20 m + 1,80 m) met zeer weinig details. Hoeveel kost de poort van 1,20 m? Hoeveel kost de poort van 
1,20 m + 1,80 m? Hoe ziet deze poort eruit? Hoeveel hebben jullie aangerekend voor de prijs van de grond per vier-
kante meter? Voorlopig krijgen we enkel antwoord dat deze prijs in ons voordeel berekend is. Het zou naïef zijn dit 
zomaar te geloven. Wij wensen meer details vooraleer we met dit bestek kunnen akkoord gaan. Kunnen wij zo snel 
mogelijk reactie krijgen op deze mail?

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoekster bijna gelijktijdig haar klacht naar Sogent (Stadsontwikkelingsbedrijf) en naar 
de ombudsvrouw heeft gestuurd. Uiteraard moet de klacht eerst door de dienst worden afgehandeld vooraleer de 
ombudsvrouw in tweede lijn tussenkomt. Kort daarop laat verzoekster ons weten dat zij van Sogent meer informatie 
heeft ontvangen over de prijszetting, maar toch vraagt zij de tussenkomst van de ombudsvrouw, want ze vindt het 
voorstel allesbehalve redelijk en buiten proportie. In feite vraagt zij onze bemiddeling om tot een redelijker voorstel 
en een vergelijk te komen. Het standpunt van Sogent is dat er misschien een fikse prijs moet betaald worden voor 
een relatief kleine oppervlakte, maar dat die tuinuitbreiding ook een grote meerwaarde heeft voor de aangelanden: 
zo zullen zij een achteruitgang hebben en zullen ze op eigen terrein kunnen parkeren. Het klopt dat het voor de 
kleinere stukken misschien duurder uitvalt maar dat komt, volgens Sogent, omdat de voorbereidende kosten gelijk 
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zijn. Daarenboven blijkt dat de prijs van voorziene poorten en afsluitingen, opgenomen in het totale bestek voor 
de uitvoering van het woonproject ‘Hoge Weg’, aan de hoge kant zijn, maar dat is uiteraard het resultaat van een 
algemene aanbesteding. Ook gaat het hier om materialen en design van hoge kwaliteit. We vragen ons af of het niet 
aangewezen zou zijn om dergelijke kleine onderdelen uit de grote aanbesteding te halen en apart aan te besteden: 
misschien zou men dan gunstiger prijzen kunnen bedingen. In ieder geval heeft onze bemiddeling het resultaat op-
geleverd dat aan alle geïnteresseerden de mogelijkheid geboden wordt om zelf, op eigen kosten, een identieke poort 
en dezelfde afsluiting te plaatsen zoals dit is opgenomen in het bestek ‘Hoge Weg. Het spreekt vanzelf dat Sogent 
hierop strenge controle zal uitvoeren. Deze bepaling wordt trouwens opgenomen in de verkoopovereenkomst.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond wat het gebrek aan informatie betreft: verzoekster is te vroeg bij de Ombudsdienst gekomen, vooraleer 
de dienst zelf een antwoord had kunnen formuleren. Gegrond wat de redelijkheid van de prijszetting betreft: er wa-
ren andere mogelijkheden die pas na een overleg met de ombudsvrouw tot stand zijn gekomen.

Aanbeveling:
Het zou aangewezen zijn om in een groot project een aparte aanbesteding uit te schrijven voor een klein on-
derdeel dat een derde partij, hier de aangelanden, aangaat. Dit zou gunstiger prijzen kunnen opleveren en dus 
grotere kansen op succes.

actieve informatieverstrekking
zorgvuldigheid fouten
afdoende motivering
Verzoek: 201311-1038
Peperdure afsluiting.

Begin oktober kreeg ik van het AGSOB een brief met info in verband met de tuinuitbreiding in de Scheeplosserstraat. 
Ik werd net zoals mijn buren onder druk gezet om het bijgevoegde antwoordformulier te ondertekenen voor eind 
oktober. 
Ik zou het volgende willen aanklagen:
•  De gebrekkig verschafte informatie van het AGSOB (brief, verscheidene telefoontjes, e-mailverkeer). Het 
heeft mij bijna een volledige maand gekost om de prijszetting enigszins een beetje te begrijpen. Ook mijn praktische 
vragen werden gebrekkig en traag beantwoord.
•  De enorm hoge kost die wordt aangerekend voor de afsluiting. Men kan zich daar op zijn minst serieuze 
vragen bij stellen! Voor mij, in het goedkoopste geval, bedraagt die kost maar liefst 3171,55 euro voor een afsluiting 
van 4,71 m en 4043,96 euro in het duurste geval.
•  De kosten zijn voor mij veel hoger dan voor mijn beide buren hoewel ik het kleinste stuk grond heb.
•  Er is momenteel geen oplossing voorzien voor een afsluiting indien je een carport wenst. Naar binnendraai-
ende poorten is dan geen oplossing omdat je dan enorm veel plaats verliest in de kleine tuin.
•  De totale prijs voor de aanschaffing van slechts 7,38 vierkante meter grond bedraagt voor mij 6.1421 euro 
(optie 1) of 7.150,69 euro (optie 2). Vriend en vijand vinden dit veel te hoog en niet fair. Buren met een bestaande 
garage langs achter hoeven niets te betalen.
Ik denk dat ik zeker niet alleen voor mezelf spreek maar waarschijnlijk voor alle zeven betrokken buren.

Onderzoek:
Dit is de tweede gelijkaardige klacht die wij ontvangen. Met dit verschil dat verzoeker maar een heel klein stuk grond 
kan verwerven: 7, 38 m². Net zoals een andere buur, die 26 m² kon verwerven, zijn het ook voor hem de voorafgaan-
de kosten en de kosten van de afsluiting en de poort die doorwegen. Het AGSOB geeft hierbij toe dat het voor hem 
in verhouding veel duurder uitkomt dan voor de grotere tuinen. Maar ook voor hem moet men de mogelijkheid van 
achteruitgang en parkeermogelijkheid op eigen terrein als een meerwaarde beschouwen. Een carport is uitgesloten, 
zegt de ontwerper, omwille van de gelijkvormigheid en dit zou in ieder geval nog duurder uitvallen. Het gebrek aan 
duidelijke informatie wordt door het AGSOB tegengesproken: al sedert 2011 zijn er verschillende informatieverga-
deringen geweest over het totale project ‘Hoge Weg’, waar de tuinuitbreiding van de Scheeplosserstraat deel van 
uitmaakt, maar ook meer specifiek over de tuinuitbreiding zelf. Ook was er duidelijk gemaakt dat men voor vragen 
altijd op het kantoor terecht kon. Daarenboven, zegt de dienst, worden de aangeschreven buurtbewoners niet ver-
plicht om binnen de vier weken een beslissing te nemen: het AGSOB heeft met die brief willen polsen of er interesse 
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was voor die aankoop en heeft daarvoor de prijs, voorlopig, zonder teveel details opgegeven. Ze vonden het op dit 
moment niet nodig om een zeer gedetailleerde prijsberekening te maken zolang het niet zeker was of er voldoende 
interesse was voor het project. Wij kunnen daar inkomen.
Uit ons onderzoek blijkt echter dat er fouten zijn gemaakt in de berekening van de kosten. Dit wordt na onze tus-
senkomst onmiddellijk rechtgezet door het AGSOB, wat de prijs voor verzoeker toch met 395 euro vermindert. Onze 
verdere bemiddeling heeft ook als resultaat dat aan verzoeker een korting wordt gegeven op de grondprijs. Als mo-
tivering kunnen wij aanbrengen dat hij wel een heel klein stukje bij krijgt en dat de kosten voor hem in verhouding 
zeer hoog liggen. Dit doet op geen enkele wijze afbreuk aan het gelijkheidsbeginsel want de kosten voor de voorbe-
reidende werken en voor de afsluiting blijven gelijk zoals voor alle andere geïnteresseerden. Ook hij krijgt de moge-
lijkheid, zoals de andere buren, om zelf in te staan voor de aankoop en de plaatsing van de afsluiting en de poort(en) 
zoals uitdrukkelijk voorzien in het bestek dat het AGSOB heeft opgesteld. Het AGSOB zal in voorkomend geval de zelf 
geplaatste poort en afsluiting aan een kwaliteits- en eenvormigheidscontrole onderwerpen.
Wij bezorgen de resultaten van onze bemiddeling aan verzoeker, die nu over alle elementen beschikt om een wel-
overwogen beslissing te nemen over zijn instap in het tuinuitbreidingsproject.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Gegrond wat de fouten in de berekening betreft. Ongegrond voor de gebrekkige informatie en duidelijke motivering.
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Hoofdstuk 18

IVAGO

coulance
Verzoek: 201301-2
Aangestampte zakjes.

Maandag laatstleden heb ik mijn grijze container aangeboden voor ophaling, maar maandagavond trof ik deze voor 
nog drie kwart vol terug aan. Ik heb onmiddellijk gecontroleerd of het afval vast zat maar de afvalzakjes lagen alle-
maal los in de container. Daarom heb ik naar Ivago gebeld omdat ik nu heb betaald voor een lediging, maar ik zit nog 
steeds met mijn afval, plus het dagelijkse afval dat daar nog bijkomt… Door Ivago werd ik helaas afgewimpeld zonder 
een oplossing aangeboden te krijgen of een tegemoetkoming van gelijk welke aard ook.

Onderzoek:
Volgens Ivago zei verzoeker aan de telefoon dat de zakjes wel degelijk aangestampt waren waardoor het afval niet 
meegekomen was (de medewerkster zegt dat ze zich het moeilijke gesprek nog herinnert). Daarom kreeg hij toen 
ook geen tegemoetkoming van Ivago. Verzoeker beweert echter bij hoog en bij laag dat hij dat helemaal niet gezegd 
heeft. Integendeel, hij heeft het omgekeerde gezegd. De zakjes waren helemaal niet aangestampt.
Het is hier dus een woord-tegen-woordsituatie en de ombudsvrouw zou hier toch het bedrag in mindering brengen 
als teken van klantvriendelijkheid. Op voorwaarde natuurlijk dat dit de eerste keer was dat dit gebeurde. Ivago gaat 
hiermee akkoord.  

Beoordeling: geen oordeel
Het is een woord-tegen-woordsituatie, maar Ivago kiest voor een klantvriendelijke oplossing.

adequate communicatie
Verzoek: 201301-7
Drongens containerpark.

Ik contacteer u omdat ik een conflict heb met het containerpark in Drongen. Ik ben laatst voor het eerst in het ver-
nieuwde park geweest dat nu ook een weegbrug heeft. Er staat geen bord met uitleg over het gebruik van dit park. 
Blijkbaar had ik mijn auto ook niet geheel recht geparkeerd waardoor mijn aanhangwagen schijnbaar langer was dan 
8 meter. Ondanks bellen, kwam er niemand mij helpen. Na wat gesukkel kreeg ik eindelijk de slagboom open en kon 
mijn vracht uitladen. Bij het verlaten van het park kreeg ik een ticket met daarop de melding dat ik 2 euro moest be-
talen. Alweer staat er hier geen infobord, maar blijkbaar staat er onderaan het ticket dat er een mogelijkheid is om 
aan een betaalpaal te betalen, hetgeen ik niet had opgemerkt. Ik dacht dat deze rekening vereffend zou worden via 
huisophalingsrekening. Na een week krijg ik plots een brief met een bijkomende administratieve boete van 5 euro. 
Ik vind door de gebrekkige informatie die gegeven wordt deze boete geheel onterecht. Ik heb de 2 euro die ik moest 
betalen gestort, maar ik weiger deze pestboete te betalen gezien het bovenstaand aangehaalde gebrek aan informa-
tie over de werking van het park. Nu weigeren de parkuitbaters mij de toegang totdat ik dit bedrag heb betaald. Ik 
hoop dat u hier kan tussenbeide komen.

Onderzoek:
Er werd op allerlei manieren gecommuniceerd over het vernieuwde recyclagepark in Drongen: via het Ivago-Ma-
gazine dat iedereen in de bus krijgt, via de media, via de website. Dan is er nog de infoknop aan de ingang om de 
parkwachter op te roepen, maar die kan er natuurlijk niet altijd direct staan. Verzoeker zegt zelf dat hij na een tijdje 
“blind op toetsen gedrukt” heeft, waarna de slagboom openging… Toen hij bij het buitenrijden dan een ticket kreeg, 
heeft hij ook helemaal de moeite niet gedaan om dat te bekijken, want onderaan staat duidelijk hoe je kan betalen 
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en wat er gebeurt als je dat niet doet. Conclusie is dat er toch duidelijk gecommuniceerd wordt door Ivago en dat 
verzoeker de kosten vooral aan zichzelf heeft te danken.

Beoordeling: ongegrond
De kosten werden niet veroorzaakt door slechte communicatie, maar door het gebrek aan geduld van verzoeker.

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201301-28
Melden aan Ivago.

Ik begrijp echt niet goed waarom Ivago het niet eenvoudiger maakt in verband met de toegangskaarten van het 
containerpark. Ik heb me nooit gerealiseerd dat ik mijn nieuwe adres ook kenbaar moet maken aan Ivago. Ik ben op 
korte termijn drie keer binnen Gent verhuisd en ik heb nooit een probleem ondervonden. Ik ging er dus vanuit dat 
Ivago zelf over de adresgegevens beschikte van burgers die in Gent verhuizen. Kortom: ik ging ervanuit dat mijn kaart 
voor het containerpark die wel op mijn naam stond, maar dan op mijn oude adres, gewoon gebruikt kon worden. 
Neen dus. Bovendien werd mijn oude kaart afgenomen. Waarom? Komaan zeg! Mijn oude kaart kan toch gewoon 
geactiveerd worden op mijn nieuwe adres? Nu moeten ze mij opnieuw een brief schrijven, ik moet opnieuw een 
waarborg betalen en dan krijg ik een nieuwe kaart. Toen ik me aanbood aan hun kantoren, wanneer bleek dat ik niet 
binnen kon op het containerpark, kon ik nog niet direct een andere kaart krijgen. Men ging mij aanschrijven hierover. 
Krijg ik nu een nieuwe volle kaart? Ik moet opnieuw een waarborg betalen. Waarom krijg ik mijn oude waarborg niet 
terug? De kaart was niet stuk. Die kan men toch zomaar niet achterhouden? Wie van ons kent alle reglementen? 
En niet iedereen beschikt over een computer om de .website van Ivago te lezen. Dat men zijn nieuwe adres ook aan 
Ivago moet melden; wie denkt daaraan?

Onderzoek:
De kaart van verzoeker werd al geblokkeerd op 27 april 2010 omdat toen bleek dat hij niet meer op dat adres woon-
de. Op 13 september 2011 werden de kaart en de waarborg dan verbeurd verklaard zoals omschreven in de notulen 
van de raad van bestuur. Dit systeem werd ingevoerd omdat afgesloten kaarten anders oneindig in het systeem blij-
ven zitten. Op dat moment werd alles wat aan die kaart ‘vasthing’ vernietigd en de kaart kan dus nu ook niet meer 
geactiveerd worden. Op 2 juni 2012 ging verzoeker dan langs op het recyclagepark in de Proeftuinstraat. Hij kon het 
park wel nog betreden, maar op dat moment werd de fysieke kaart ook effectief ingehouden. Op zijn huidige adres 
kan hij wel weer een kaart krijgen, maar daarvoor moet hij dus inderdaad een nieuwe waarborg betalen. In 2010 
beschikte Ivago nog niet over de gegevens van verhuizen binnen en buiten Gent, waardoor ze verzoeker ook niet 
konden aanschrijven. Nu gebeurt dat wel en dit soort situaties kunnen dus niet meer voorvallen.

Beoordeling: ongegrond

efficiëntie en effectiviteit
redelijke termijn
Verzoek: 201302-133
Opkuis bladeren.

Wij wonen in de Achilles Musschestraat, het laatste stuk tegen De Pintelaan. Wij hebben platanen in de straat 
waarvan we elk najaar te maken hebben met bladerafval, we vegen onze straat en de bladeren worden tussen de 
bomen geveegd. Normaal wordt er na de herfst een grondige opkuis gedaan in de straat door Ivago. Dit jaar gebeurt 
dit niet, met het resultaat dat we elke dag opnieuw ons voetpad en de straatgoot moeten opvegen en dat de straat 
er vuil bijligt. We hebben al geprobeerd bij Ivago zelf en de Gemeenschapswacht. Er wordt ons meegedeeld dat ze 
het nodige gaan doen maar er verandert niets. Mocht dit eens opgekuist geraken dan zou u er ons een enorm plezier 
mee doen!
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Onderzoek:
We geven de klacht op 2 februari 2013 door aan Ivago met de vraag om dit toch eens op te ruimen. Op 17 maart 
2013 contacteert verzoeker ons opnieuw: de bladeren liggen er nog altijd. Ivago zegt dat ze de vraag van verzoeker 
inderdaad uit het oog waren verloren en verontschuldigd zich daar ook voor. De opruiming wordt ingepland op 28 
maart 2013.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

klachtenmanagement
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201302-139
Geen ophaling.

Ik mail u opnieuw om mijn beklag te doen over de ‘service’ van Ivago omtrent de ophaling van het karton, papier en 
plastic bij onze winkel op de eerste vrijdag van elke maand. Gedurende het klein jaar dat ik in deze winkel tewerk-
gesteld ben als verantwoordelijke, heb ik al bijna elke maand de enorme nalatigheid van Ivago moeten constateren. 
Het afval wordt gewoon keer op keer niet opgehaald! Op de koop toe wordt de laatste maanden telkens dezelfde 
leugen gebruikt als zou mijn afval om 8 uur ‘s ochtends niet buiten staan. Aangezien mijn afval telkens op donder-
dagavond wordt buitengezet, pik ik die uitspraak niet langer. Mijn geduld is op. Ondertussen is, na twee telefoontjes 
(eentje op 29 januari om de bevestiging te krijgen dat Ivago ditmaal wel degelijk zou langskomen en eentje deze 
middag aangezien het er nog steeds stond) het afval opgehaald, na uiteraard opnieuw aan de telefoon te moeten 
horen dat het om 8 uur niet buiten stond en wat nog allemaal…Ik vermeld ook nog even dat mijn collega vorige 
maand door een personeelslid van Ivago uitgescholden werd wanneer er uiteindelijk na herhaaldelijk aandringen die 
dag om het afval werd gekomen. Dit duld ik simpelweg niet. Ik vraag u dan ook vriendelijk, maar met aandrang om 
hier iets aan te doen.

Onderzoek:
Er waren problemen met de ophaling in mei 2012, in september, in november en in december. Er is toen iemand van 
Ivago langs geweest bij verzoekster om het probleem te bespreken: het zou niet meer gebeuren. In februari 2013 
werd het afval echter weer niet opgehaald. Op dat moment komen wij zelf tussen. Ivago zegt dat het probleem bij 
de ophaalploeg zelf ligt en dat zij hierover aangesproken worden. De ploeg krijgt dagelijks een route mee met de 
ophaalpunten. Sommigen nemen die lijst echter niet mee in de vrachtwagen omdat ze ‘dit van buiten kennen’. Bij 
ophaalpunten die maar een keer per maand aangedaan moeten worden, levert dat dus problemen op en die worden 
dan over het hoofd gezien. Wanneer een klant dan klaagt over de niet-ophaling is de klantendienst afhankelijk van 
de informatie die ze krijgt van de ophaalploeg. Hun reactie is dan dikwijls dat het afval er niet (tijdig) stond. Ivago 
zoekt naar oplossingen om ervoor te zorgen dat de ploeg zijn route wel correct volgt en dat er achteraf ook meer 
controle mogelijk is. Voor de lange termijn is dat misschien een oplossing, maar zeker in dit dossier moest er op de 
korte termijn toch een veel strakkere opvolging geweest zijn.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Volg dit soort klachten strakker op en geef geen informatie door aan klanten waarvan je sterk vermoedt dat ze 
niet betrouwbaar is.
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passieve informatieverstrekking
doorschuifgedrag
Verzoek: 201303-277
Containerparkje.

Ik woon in een appartementsgebouw aan de Nieuwbrugkaai en momenteel wordt de straat heraangelegd in het 
kader van het project Portus Ganda. Door deze wegenwerken kan Ivago niet door en hebben ze een parkje (hoek 
Nieuwbrugkaai en Volmolenstraat) gemaakt waar we ons afval kunnen aanbieden. We hebben hiervoor vandaag een 
code gekregen om dat parkje binnen te gaan. Onze containers met papier zijn vorige week niet opgehaald door de 
slechte weersomstandigheden en we staan nu met een 4 à 5 containers met papier. Ik wou weten of we dit papier 
zo kunnen aanbieden of dat we dit papier moeten overladen in een container van Ivago? Ik heb hiervoor twee keer 
gebeld naar Ivago en twee keer geen antwoord gekregen. Ik moet maar de vraag stellen aan de aannemer en toen 
werd de telefoon neer geklopt. Wat is dit nu voor antwoord? Wat heeft de aannemer nu te maken met de ophaling 
door Ivago? Ik wil juist een antwoord op mijn vraag: mogen we onze papiercontainers (containers van het apparte-
ment) zo aanbieden of moeten we het papier overladen in containers van Ivago?

Onderzoek:
Ivago zegt dat ze de syndicus op de hoogte hadden gebracht over de wijze van ophalen. Die had de informatie echter 
niet doorgegeven aan de bewoners. Omdat er verschillende klachten binnenkwamen, beslist Ivago om zelf een brief 
te bussen bij alle bewoners. Verzoekster bedankt hier ook voor. Er gaat ook een planner-ontvanger van Ivago ter 
plaatse kijken en er is nog voldoende plaats in de containers. De situatie is zeker niet ideaal voor de buurtbewoners, 
maar er is niet echt een alternatief. Over het (niet) geven van informatie aan de telefoon en over het doorschuif-
gedrag zegt Ivago dat het voor de callcentermedewerkers niet evident is om in dergelijke situaties het probleem te 
achterhalen. Zij hebben wel een overzicht van alle wegenwerken en de correspondentie die hiermee gepaard gaat, 
maar door de vele wegenwerken kan dit volgens Ivago wel eens fout lopen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Na verschillende rechtstreekse klachten en de klachten via de Ombudsdienst neemt Ivago zelf initiatief om alle be-
woners te informeren. Toch kon er ook aan de telefoon al beter gecommuniceerd worden.

Aanbeveling:
Als iets niet helemaal duidelijk is, vraag dan door.  Als er niet direct informatie voorhanden is, zoek die dan op en 
contacteer mensen opnieuw in plaats van het probleem door te schuiven.

redelijke termijn
Verzoek: 201304-344
Geluidshinder containerpark Oostakker.

Ik kom nog eens terug op de jarenlange geluidsoverlast voor de buren van het containerpark in Oostakker. Ons 
geduld geraakt na 8 jaar klagen nu wel op. Er was een muur beloofd, maar nu komen deze plannen op de helling 
te staan: te duur en mogelijk ook niet echt efficiënt genoeg? Overigens, wij hebben ook nooit echt naar die muur 
gevraagd. Wel naar een oplossing voor onze problemen. Wat wij vooral vragen, is de twee containers die tot op 
vandaag nog altijd overlast door lawaai geven, namelijk de houtcontainers, te verplaatsen. Er is ook beloofd dat er 
‘ontdreuningsmateriaal’ in die houtcontainers zou gelegd worden, maar dit is tot nu toe niet gebeurd.  Is het nu echt 
zo moeilijk om die twee containers te verplaatsen? Een tweede probleem dat zich stelt is het voortdurend afgaan 
van het alarm op het containerpark tijdens de nacht. Wij kunnen er niet meer van slapen. Vele buren ondervinden 
ook dit probleem. 

Onderzoek:
Volgens Ivago is het, ondanks de belofte om de containers te verplaatsen, toch niet mogelijk om dit te doen. Het ver-
wisselen van de containers veroorzaakt praktische problemen en leidt tot grote discussies met de bezoekers van het 
park. De directie van Ivago houdt nog steeds vast aan het bouwen van een muur rond het park. Dit zou niet alleen de 
geluidsoverlast aanpakken maar ook meer veiligheid bieden tegen inbrekers. Het alarm van het containerpark is er 
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geïnstalleerd na een aantal inbraken. Na controle van dit alarm door Group 4, geraakt dit probleem opgelost.

Opvolging:
Na een overleg met de directie van Ivago wordt afgesproken dat de containers die het dichtste bij de woonwijk 
staan, langs de binnenkant zullen bekleed worden waardoor het geluid zal gedempt worden. Wij verwittigen verzoe-
ker hiervan die ons zal laten weten of dit inderdaad helpt. Dit is trouwens de oplossing die klager al jaren geleden 
zelf had voorgesteld. 

Beoordeling: gegrond
Het heeft lang geduurd maar uiteindelijk zorgt Ivago voor een mogelijke oplossing door de containers langs de bin-
nenkant te bekleden.

Aanbeveling:
Neem praktische oplossingen die door een participerende burger zelf worden voorgesteld, van bij het begin mee. 
Wie dagelijks hinder ervaart denkt meestal na over hoe er vanaf te geraken.

klachtenmanagement
Verzoek: 201306-500
Twee weken.

Wij zitten hier met een probleem. Donderdag terug zou men hier het restafval ophalen. Tegen 17 uur nog niks… 
Ik heb dan maar een mail naar Ivago gestuurd met de vraag: wat nu? Waar ik mij niet kan in vinden is dat ik alles 
gedaan heb wat ze zeggen, maar nog twee weken met een overvolle restafvalbak zit. Dat gaat niet! Je moet weten 
dat het grootste deel hier woont in rijhuizen, en zo maar nog twee weken wachten!!?? Als ik het goed heb dan is 
ophalen van huisvuil toch een recht van elke inwoner, Ivago moet maar de schade inhalen. Dat moet men in de privé 
ook doen als er achterstand is; een extra ploeg inschakelen. Wij kunnen geen twee weken wachten met overvolle 
restbakken + dat ruikt met het goede weer op komst. Kan u ons helpen?

Onderzoek:
Door een prikactie op 30 mei 2013 ontstond er een achterstand bij de ophaling van het afval. Ivago probeerde de 
achterstand de volgende dag in te halen, maar dat is niet helemaal gelukt. Daarom komt er op maandag 3 juni nog 
een extra ophaling. Ivago zal verzoeker hier ook van op de hoogte brengen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ivago probeerde de achterstand zo snel mogelijk in te halen, maar dat is dus niet gelukt. Om dan mee te delen dat 
de mensen hun afval maar twee weken moeten bijhouden, is weinig klantvriendelijk. Na onze tussenkomst komt er 
echter toch een snellere oplossing.

Aanbeveling:
Probeer prikacties zoveel mogelijk te vermijden.

redelijke termijn
adequate communicatie
Verzoek: 201306-503
Achtergelaten bromfiets.

Op 9 april 2013 heb ik voor de eerste maal per mail melding gemaakt van een achtergelaten brommer tegen een 
boom in de Astridlaan ter hoogte van huisnummers 24/34. Mijn laatste melding/herinnering was een tweetal weken 
terug. Tot op heden zijn al mijn meldingen vruchteloos gebleven; de achtergelaten brommer staat er na 2,5 maand 
nog altijd. De betreffende mails van mijn meldingen aan Ivago stuur ik u door.
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Onderzoek:
Op 9 april 2013 heeft verzoeker dit per e-mail aan Ivago gemeld en hij kreeg een ontvangstmelding. Zijn vraag 
zou zo snel mogelijk behandeld worden. Op 27 april 2013 vroeg hij een stand van zaken en hij kreeg opnieuw een 
ontvangstmelding. Op 16 mei stond de bromfiets er nog altijd, dus vroeg hij opnieuw een stand van zaken waarop 
hij opnieuw dezelfde ontvangstmelding kreeg. Een uur later kreeg hij dan uiteindelijk de melding dat het Fietsde-
pot Stad Gent bromfietsen ophaalt, met de nodige contactgegevens erbij. Nog voor wij zelf tussenkomen wordt de 
bromfiets weggehaald op 2 juni 2013. Het duurde dus anderhalve maand om een eenvoudige doorverwijzing te 
doen en bijna twee maanden om die bromfiets effectief te verwijderen.

Beoordeling: gegrond
De uiteindelijke doorverwijzing is wel correct, maar het duurde toch wel heel lang. Het voortdurend doorsturen van 
standaard ontvangstmeldingen in plaats van in te gaan op de vraag, werkt heel frustrerend.

Aanbeveling:
Verwijs sneller door.
Differentieer in de ontvangstmeldingen. Iemand die een stand van zaken vraagt in een dossier dat maar blijft 
duren, heeft geen behoefte aan nog een ontvangstmelding.

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201306-571
Stakende vuilnismannen.

Normaal wordt onze gft-container op maandag leeggemaakt, maar deze week is dat niet gebeurd door de staking. 
We zijn nu donderdag en de volle container staat er nog. Ik heb naar Ivago gebeld en daar hebben ze me doodleuk 
gezegd dat mijn container bij de volgende ronde leeggemaakt zal worden. Maar hier komen ze maar om de twee 
weken. Stel u voor! De container is helemaal vol en begint te stinken. Ik vind dit geen dienstverlening. Wij zijn het 
slachtoffer van die staking en voor een speciale ophaling wil ik zeker niet betalen, in geen geval.

Onderzoek:
Door een nationale stakingsactie kwam een derde van het Ivago-personeel niet opdagen.  Er werd een prioriteiten-
lijst opgesteld om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarbij werd eerst het restafval opgehaald 
en daarna werd er gekeken wat er nog opgehaald kon worden. Het werk inhalen van een derde van het personeel 
was echter niet mogelijk. Voor verzoeker zijn er twee opties: ofwel wachten op de volgende ophaling, ofwel het 
gft-afval naar het recyclagepark brengen. We begrijpen dat verzoeker niet blij is met de dienstverlening, maar dit is 
een geval van overmacht.

Beoordeling: geen oordeel
De dienstverlening is niet zoals het hoort, maar dit is een geval van overmacht.

efficiëntie en effectiviteit
hoffelijkheid
Verzoek: 201307-623
Toeters en bellen.

Ik woon in de Oscar de Reusestraat te Sint-Amandsberg. Verleden donderdag is mijn restafvalcontainer door Ivago 
niet geledigd. Er was een briefje op geplakt dat de chip niet genomen was. Ik bel vrijdag naar Ivago en vertel dit. De 
dame aan de telefoon zei dat ik waarschijnlijk was vergeten te betalen. Neen, ik had drie weken geleden al betaald. 
Daarop zei de dame dat ze een oplossing zouden zoeken. Maar vandaag, woensdag 10 juli 2013, is mijn container 
nog altijd niet leeggemaakt. Dus ik weer bellen en werd daar te woord gestaan door een alles behalve vriendelijke 
dame. Toen ik mijn verhaal gedaan had zei ze me dat ik maar moest wachten tot de volgende ophaling, dus nog een 
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week wachten. Toen ik aandrong en een comfortophaling vroeg, waarvoor ik uiteraard moet betalen, zei ze me dat 
ik geen comfortophaling kon krijgen en dat ik een ‘madam met toeters en bellen’ was. En de telefoon ging dicht. Ik 
stond paf. Zeg je nu zoiets aan de telefoon van een bedrijf? En daarmee is er nog geen oplossing. Met die warmte 
kan ik mijn vuil toch geen maand houden? Men had mij een oplossing beloofd.

Onderzoek:
Ivago bespreekt dit intern. De medewerkster zegt dat ze die uitdrukking niet gebruikt heeft, maar er was waarschijn-
lijk wel een miscommunicatie. Ivago verontschuldigt zich hiervoor bij verzoekster. Alles wordt in orde gebracht met 
de chip en Ivago biedt verzoekster ook een comfortdienst aan om al het afval op te halen. Verzoekster is heel blij met 
de verdere afhandeling van het probleem.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Er liep duidelijk iets mis, maar dit wordt allemaal rechtgezet en er volgen verontschuldigingen.

gelijkheid
klachtenmanagement
Verzoek: 201307-635
Gedeeltelijke veegactie.

Gisterenmiddag [8 juli 2013] werd onze straat, de Hindestraat te Drongen gedeeltelijk gereinigd. Toen ik kort na 
de middag in de hof was, kwam de auto van Ivago aangereden om de straat te reinigen, doch in de bocht van de 
straat, keerde de wagen terug, ons deel werd niet (!) gereinigd. Onmiddellijk ben ik naar de wagen gelopen en heb 
de chauffeur aangesproken, van die kreeg ik het antwoord, dat de straat vanaf hier te smal is en hij reed gewoon 
verder. Dit is trouwens niet waar! De straat is overal even breed, andere vrachtwagens hebben geen probleem om in 
de Hindestraat te rijden. Dan maar getelefoneerd naar Ivago. Eerste telefoon: de wagen was nog in de buurt en die 
mevrouw zou de wagen sturen om ook ons deel van de straat te reinigen, dit was ongeveer om 13.45 uur. Tweede 
telefoon om ongeveer 15 uur, dan kreeg ik een andere persoon aan de lijn: toen kreeg ik als antwoord dat zij er niets 
kon aan doen. Ik vraag me af of dit wel allemaal kan, de slogan “Schoon Gent” telt dus niet voor iedereen. Wel de 
belastingen, die zijn voor iedereen! Mevrouw, mogen wij rekenen op uw tussenkomst dat het nu voor eens en altijd 
zou gedaan zijn?

Onderzoek:
De Hindestraat gaat over in een smaller stuk en daar is het volgens Ivago niet evident om de borstels uit te zetten. De 
chauffeur kan zich daar vastrijden. De straat wordt twee maal per jaar machinaal geveegd en waar de veegmachine 
amper bij kan, proberen de mensen van Ivago manueel te vegen. Door werken die een aannemer daar uitvoerde, lag 
de straat er echter zo vuil bij dat dit niet mogelijk was. Het is trouwens aan de aannemer zelf om dit op te ruimen en 
Ivago heeft dan ook de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen op de hoogte gebracht om hier verder gevolg aan te 
geven. Ivago weet namelijk zelf niet wie die werken uitvoerde. Na het eerste telefoontje van verzoekster werd er on-
middellijk een planner/opvolger langs gestuurd om de situatie ter plaatse te gaan bekijken en hij oordeelde dat het 
aan de aannemer was om dit op te ruimen en niet aan Ivago. Gewoon vegen was hier niet mogelijk. Bij het tweede 
telefoontje kreeg verzoekster dan ook deze boodschap mee. Voor haar voelde dat blijkbaar aan als doorschuiven van 
verantwoordelijkheid, maar Ivago reageerde hier toch snel en correct. Jammer kwam dat niet over in de .communi-
catie.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Betere communicatie had deze klacht vermeden.
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consequent handelen
Verzoek: 201308-686
Restafval.

Ik woon in een dubbel appartementsgebouw Nieuwpoort/Houtbriel. Het restafval werd op dinsdag 16 juli niet opge-
haald. Ik heb gebeld naar Ivago, de eerste keer op maandag 29 juli. Er werd een ophaling beloofd op 30 juli. Er werd 
niet opgehaald. Ik heb nog eens gebeld op woensdag 31 juli. Er is door Ivago teruggebeld op 1 augustus.  Er zou 
opgehaald worden vandaag donderdag 2 augustus. Dit is nog altijd niet gebeurd. Is dit alsnog vandaag mogelijk?

Onderzoek:
Volgens Ivago is er sinds enige weken/maanden een probleem met het slot van de containers. Ivago kondigt aan dat 
‘s anderendaags, zaterdag 3 augustus, het afval zal opgehaald worden. Ivago zak afspreken met verzoeker om het af-
vallokaal open te maken zodoende alles vlot kan opgehaald worden. Voor een vlot verloop in de toekomst zal Ivago 
ervoor zorgen dat een planner ter plaatse gaat om samen met verzoeker af te spreken. 

Besluit:
Ivago was op de hoogte van het probleem en werkte aan een oplossing. Echter, verzoeker was hiervan blijkbaar niet 
op de hoogte.

Opvolging:
Maandag 5 augustus vragen wij aan verzoeker of het probleem inderdaad is opgelost. Volgens verzoeker werd maar 
een van de twee containers opgehaald. Hij zal zich zelf in verbinding stellen met Ivago.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

zorgvuldigheid – procedure
Verzoek: 201308-728
20 Beurten.

Deze week kreeg ik opnieuw een uitnodiging tot betaling van mijn retributie op het ophalen van huisvuil en gft-afval. 
Zoals steeds worden er 10 ophalingen voorzien per type container (rest en gft). Helaas worden er mij steeds 20 beur-
ten gefactureerd terwijl ik deze niet nodig heb per jaar. Ik probeer milieubewust boodschappen te doen en zoveel 
mogelijk te recycleren en composteren. Maar telkens krijg ik een factuur voor 20 ophalingen en groeit mijn ‘tegoed’ 
steeds bij. Mijn inziens worden mensen die ‘te weinig’ afval produceren foutief behandeld. Vorig jaar had ik een 
tegoed van 13 euro en dit jaar 12,20 euro, ik weet best wel dat het geld op een spaarrekening nu ook niet veel zal 
opbrengen, maar eerlijk is eerlijk. Het tegoed dient naar mijn mening in rekening gebracht te worden van de factuur, 
en niet gewoon een jaar in de stadskas van Gent bewaard te worden. Als jullie dat zo doen bij iedere Gentenaar, dan 
spreken we direct over een serieus gat dat wij dichten in jullie begroting. Ik hoop dan ook dat jullie het systeem gaan 
aanpassen, ofwel zullen we met alle Gentenaars maar meer afval moeten produceren zodat ik en alle anderen het 
opgevraagde budget wel opgebruiken.

Onderzoek:
De betalingsuitnodigingen voor de ophaalbeurten van de containers worden pas verstuurd eens het saldo voor zowel 
de groene als de grijze container op twee à drie ledigingen staat. Dan is er nog net genoeg geld over om de periode 
te overbruggen dat er nog geen nieuwe provisie is betaald. Het tegoed wordt dus ook gebruikt om de containers te 
ledigen. De gebruiker is blijkbaar niet verplicht om de 10 voorgestelde ledigingen te betalen. Men kan daar zelf een 
keuze in maken afhankelijk of men vaak de container buiten plaatst of niet. Dit staat echter niet vermeld op de be-
talingsuitnodiging. Het vermelden van ‘te betalen binnen de 15 kalenderdagen’ lijkt ons ook te dwingend aangezien 
men eigenlijk niet verplicht is om ledigingen te betalen, want geen provisie betekent geen ophaling.

Beoordeling: ongegrond
Het tegoed wordt ook gebruikt om de containers te ledigen.



202

Aanbeveling:
Vermeld de betalingsmogelijkheden op de achterkant van de betalingsuitnodiging. Ook de formulering ‘betalen 
binnen de 15 kalenderdagen’ zou iets minder dwingend kunnen.

zorgvuldigheid – procedure
Verzoek: 201308-741
Verbeurdverklaard.

Op 13 augustus 2013 keek ik na of het recyclagepark open was op vrijdag 16 augustus en keek ik mijn gegevens na. 
Ik bemerkte dat mijn adres correct opgegeven was en op 16 augustus 2013 bood ik mij aan op het recyclagepark 
waar mijn kaart geweigerd werd door het toestel. De dienstdoende opzichter meldde mij dat ik mij moest aanbieden 
op het onthaal van Ivago. Ik bood mij onmiddellijk aan waar men mij meldde dat mijn kaart verbeurdverklaard was 
evenals mijn waarborg van 7,50 euro. Klaarblijkelijk omdat ik verhuisd ben binnen Gent-centrum. Ik werd genood-
zaakt een nieuwe kaart aan te vragen, de borg van 7,50 euro opnieuw te betalen en nog vrijblijvend gevraagd mijn 
telefoonnummer door te geven (alle andere gegevens waaronder mijn actuele adresgegevens en e-mailadres zaten 
al in het bestand). De verbeurdverklaring verraste me danig en vriendelijk overlegden we terzake en de dames aan 
het onthaal verwezen me naar het reglement. Onmiddellijk keek ik het reglement na en vond geen dergelijke bepa-
ling terug. De dames aan het onthaal meenden het antwoord te vinden in het reglement onder artikel 5 §2. Waar-
borg: De waarborg voor een toegangskaart bedraagt 7,5 euro. De borg wordt verbeurdverklaard wanneer de badge 1 
jaar na het afsluiten van het aansluitpunt niet wordt terugbezorgd door de referentiepersoon. Luidop las ze evenwel 
“of wanneer hij verhuist” er vlug bij. Abstractie makend van de verkeerde voorstelling van zaken door de toevoeging 
van deze laatste vier woorden, reageerde ik vriendelijk dat deze laatste vier woorden er toch niet te lezen staan en 
dat mijn gegevens reeds in het computerbestand correct aanwezig zijn zoals blijkt uit een voorafgaandelijk nazicht 
thuis op mijn profiel op de website en uit het nazicht door het onthaal van Ivago. Ik verwees hen naar artikel 3 van 
het reglement dat de kaart linkt aan gedomicilieerde inwoners (particulieren) van de stad. “De recyclageparken zijn 
toegankelijk voor volgende gebruikers die in het bezit zijn van een geldige elektronische toegangskaart (badge). De 
gebruikers kunnen ingedeeld worden in onderstaande categorieën:
Cat. 1: Particulieren, bewoners: de gedomicilieerde inwoners van de stad Gent en de gemeente Destelbergen. Artikel 
5 meldt dat de kaart persoonlijk is en met andere woorden aan de persoon gekoppeld is of zijn gezin. Daaronder 
begrijpt men redelijkerwijze dat de kaart niet gelinkt is aan de ligging van het onroerend goed, maar aan de particu-
lier zelf. Nergens vindt men in het reglement terug dat de kaart én de waarborg verbeurdverklaard worden. Na lang 
zoeken vonden de dames het antwoord in de rubriek veelgestelde vragen - versie 2013. Mijn probleem is dus dat ik 
onwetend mijn waarborg en mijn kaart verbeurdverklaard zie én dat ik dit bovendien niet kon weten. Men kan toch 
redelijkerwijze niet verwachten dat een Gentse inwoner de rubriek ‘veel gestelde vragen’ bij Ivago dagelijks dient te 
kennen of zelfs te raadplegen wanneer hij binnen Gent verhuist.
Mijn eerste kaart verwijst nergens naar het reglement, maar vermeldt wel de voor mij in deze context redelijk 
misleidende tekst: “Kaart niet meer nodig? Na inlevering bij Ivago krijg je de waarborg terug?” Mijn nieuwe tweede 
kaart vermeldt dezelfde tekst en verwijst naar het reglement doch niet naar de rubriek veel gestelde vragen. De 
verbeurdverklaring strijdt met de gewekte verwachting dat alleen bij niet meer nodig zijn van de kaart de kaart moet 
ingeleverd worden. Men kan redelijkerwijze niet aannemen dat een persoonlijke gelinkte kaart van een inwoner 
die binnen Gent verhuist en waarvan Ivago zelfs reeds de gegevens van de Dienst Bevolking in de computer door-
gestuurd kreeg én verwerkte, geschrapt wordt en dat diens waarborg onteigend wordt. Het is een blijk van niet 
behoorlijk bestuur waar Ivago mijn actuele adresgegevens reeds kent en verwerkt heeft, de burger zijn kaart buiten 
reglementaire teksten om te laten verbeurdverklaren. Het strijdt met diezelfde beginselen dat omtrent de verbeurd-
verklaring van kaart en waarborg geen communicatie kunnen richten, wetende dat ze mijn adreswijziging en mijn 
andere persoonlijke gegevens zelf weten. Het is ook principieel nodeloos een persoonsgebonden kaart te doen inle-
veren van iemand die binnen Gent verhuist en de waarborg terug te storten, hetgeen nu de regel is. Thans ben ik in 
het bezit van twee Ivago recyclagepark-kaarten waarvoor ik telkens de waarborg van 7,50 euro betaalde en waarvan 
één kaart én één waarborg verbeurdverklaard is. Omwille van de uiteengezette redenen:
- wens ik mijn eerste waarborg van 7,50 euro terug;
- kaart ik het probleem aan, omdat een persoonlijke kaart die melding maakt dat je de waarborg terugkrijgt als je ze 
niet meer nodig hebt, terwijl een inwoner die binnen Gent verhuist louter om die reden zijn kaart niet minder nodig 
zal hebben als de niet-verhuizende inwoner zodat een ongenuanceerde en ongecommuniceerde verbeurdverklaring 
van verhuizende inwoners binnen Gent allerminst een behoorlijk beleid is en de toets van de redelijkheid doorstaat;
- kaart ik het probleem aan dat het kennelijk onredelijk en buiten proportie is de rubriek veelgestelde vragen een 
reglementaire werking te geven.
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Onderzoek:
Uit controle door Ivago van hun bestanden bleek op 27 april 2010 dat de gegevens voor het adres van verzoeker niet 
meer overeenstemden. Men zag dat verzoeker als titularis van de containerparkkaart niet meer ingeschreven was op 
dit adres, maar de nieuwe adresgegevens had men niet. Ivago, die geen stadsdienst is, beschikte op dat moment niet 
over de gegevens van de verhuisbewegingen binnen Gent. Om verdere beheerskosten te vermijden en omdat de 
gegevens niet onnodig in het systeem van Ivago zouden blijven zitten, werd de kaart geschrapt en de waarborg ver-
beurdverklaard. De kaart was toen al 3 jaar niet meer gebruikt. Doordat verzoeker in 2012 zelf vroeg om zijn account 
te koppelen zodat hij toegang kreeg tot het e-loket van Ivago, kwam Ivago in het bezit van de nieuwe adresgegevens 
van verzoeker. Onder de melding dat de kaart ‘persoonlijk’ is bedoelt Ivago dat deze enkel voor persoonlijk gebruik is 
en niet mag doorgespeeld worden aan derden die geen deel uitmaken van het gezin. De kaart is sowieso verbonden 
aan het adres en niet aan de persoon zelf. Ook de vermelding dat de waarborg wordt verbeurdverklaard als de kaart 
na 1 jaar na het afsluiten van het aansluitpunt (adres) niet wordt terugbezorgd, is terug te vinden in het reglement 
dat kan geraadpleegd worden op de website van Ivago en ter inzage ligt in de recyclageparkeren zelf. De verwijzing 
naar ‘veelgestelde vragen’ was inderdaad niet nodig en kan meer gezien worden als een ‘hulpmiddel’. Ivago heeft 
haar reglement correct toegepast alhoewel de termen iets duidelijker zouden mogen zijn.

Beoordeling: ongegrond
Het reglement werd correct toegepast. Maar de vraag blijft: is het wel redelijk en juridisch correct om een Gentenaar 
zijn waarborg niet terug te betalen.

Aanbeveling:
Maak de termen die gebruikt worden in het reglement iets duidelijker zodat geen verwarring mogelijk is. Geef de 
oorspronkelijke waarborg terug en maak dat Ivago de verhuisgegevens door krijgt zodat de burger dit niet hoeft te 
melden.

zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing
Verzoek: 201309-798
Afvalkorven Maarkpad?

Momenteel is er geen opportuniteit voor het plaatsen van een afvalkorf op het Maarkpad omdat dit nog een volledig 
braakliggend terrein is, zeggen ze bij Ivago. Maar dit is niet zo, deze wijk die door Bostoen gezet wordt, staat er al 
grotendeels. Op dit Maarkpad komen jongeren samen, en zij laten vuil achter. Buurtjongens verzamelen dit in plastic 
zakken, en zetten deze bij de afvalkorf ter hoogte van de bushalte in de Morekstraat. Wij appreciëren dat ze het vuil 
van hun vrienden in een zak doen, en wij willen hen zeker geen verwijten maken, maar dit is geen goede oplossing, 
want dit brengt vuile toestanden met zich mee, en is geen zicht. Wij hebben constant last van zwerfvuil, het stinkt, 
enzovoort. Eén of meerdere afvalkorven op het Maarkpad zou een betere oplossing zijn, alsook discipline van de 
jeugd die er samentroept. Dit probleem sleept nu al zo lang aan, daar is al zoveel voor gebeld en gemaild, door ons, 
door onze buren, naar Ivago, naar Politie, de straatvegers kennen dit probleem, de mannen van de vuilniskar kennen 
dit probleem, allen hebben dit reeds gemeld bij hun werkgever, maar een oplossing blijft uit. Graag uw tussenkomst.

Onderzoek:
Ivago plaatst afvalkorven op basis van een beslissingsboom. Daar spelen afwegingen in mee zoals opportuniteit 
(privédomein, groenzone, bushalte, zitbank,…?) en sluikstortgevoeligheid. Op basis van die beslissingsboom oordeelt 
Ivago dat er geen afvalkorf zal komen aan het Maarkpad omdat daar enerzijds geen opportuniteit is en het ander-
zijds een sluikstortgevoelige plaats is. Volgens Ivago zal het plaatsen van een korf juist meer sluikstort aantrekken. Zij 
verwijzen dan ook naar de Politie om het probleem aan te pakken. Zelf brengen we de Gemeenschapswacht op de 
hoogte van het probleem en zij zullen af en toe controle doen en indien nodig ook optreden.

Beoordeling: geen oordeel
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zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201309-855
Te licht gewogen.

Ik ben op 6 september 2013 met mijn vrouw naar het containerpark in de Maïsstraat geweest met wat afval. Omdat 
ik wist dat mijn containerparkkaart leeg was, heb ik vooraf gebeld naar Ivago. Ik moest naar een containerpark gaan 
waar er een weegbrug was. Toen ik aankwam in het containerpark in de Maïsstraat wist ik niet hoe ik binnen moest 
rijden en heb ik aan de medewerker, die op dat moment aan het eten was, gevraagd om me binnen te laten. Ik ben 
dan mijn vuiligheid gaan wegsmijten en ben toen naar de uitgang gereden. Omdat ik niet wist hoe ik buiten moest 
geraken, ben ik uit de auto gestapt om terug aan diezelfde medewerker te gaan vragen hoe het nu verder moest. 
Ondertussen werd mijn wagen gewogen (zonder mij erin) en was het verschil tussen binnenrijden en buitenrijden: 
300kg. Hiervoor kreeg ik een ticket van 7,50 euro. Ik vond dit veel te veel geld voor wat ik maar meegebracht had 
aan afval en vroeg of de wagen kon herwogen worden met mij er in maar dit kon niet meer volgens de medewerker. 
De .weegschaal is verbonden aan een kassa en het ticket was reeds gedrukt. De medewerker heeft me geen verdere 
informatie gegeven over hoe ik de factuur moest betalen en heeft me zelf niet gezegd dat ik mijn containerparkkaart 
daar kon opladen. Ik dacht dat die 7,50 euro op de factuur zou komen die ik krijg voor het ophalen van mijn contai-
ners thuis. Nu krijg ik vandaag (19 september) een brief van Ivago met de vermelding dat die 7,50 euro binnen de 
5 dagen moest betaald worden en dat ik nu 5 euro administratiekosten moet bijbetalen. Ik moet nu dus 12,50 euro 
betalen voor een kleine hoeveelheid afval.

Onderzoek:
Eerst en vooral kan men een containerparkkaart helemaal niet opladen. Als de 12 (gratis) beurten die men per jaar 
krijgt, opgebruikt zijn, kan men wel nog binnen in het recyclagepark met zijn kaart, maar dan moet men het gestorte 
afval gewoon betalen. Verder wordt de wagen enkel en alleen gewogen wanneer de bestuurder zijn kaart in de zuil 
steekt. Bij het gewicht op het ticket is de bestuurder dus wel degelijk meegerekend. Tot slot staat er op het ticketje 
met de rekening dat men binnen de vijf dagen moet betalen en dat er anders vijf euro administratiekosten aange-
rekend zullen worden. We kunnen met andere woorden enkel vaststellen dat alles toch correct verlopen is en we 
raden verzoeker dus aan om het openstaande bedrag toch nog te betalen.

Beoordeling: ongegrond

consequent handelen
adequate communicatie
gelijkheid
Verzoek: 201309-872
Problematische afvalophaling.

Wij bieden ons restafval aan in grijze containers, en ons gft-afval in groene containers. De ene week worden (wer-
den) de grijze containers geledigd, en de andere week de groene. De containers zijn voorzien van een chip, en de 
vrachtwagens van een systeem om de chips te registreren, zodat Ivago de ophalingen kan factureren. Begin dit jaar 
werd een kleine wegverzakking waargenomen in de aardeweg in het verlengde van de Goedingenstraat. De toegang 
tot deze weg werd verboden met het verbodsteken C3. Hierdoor is de Goedingenstraat nu een doodlopende straat. 
Daardoor kunnen de vrachtwagens van Ivago de Goedingenstraat niet meer uitrijden, en hun normale dubbelassige 
vrachtwagens kunnen geen rechtsomkeer maken. Sinds 8 februari 2013 worden wij verplicht ons restafval aan te 
bieden in betalende gele Ivago-zakken. De groene gft-containers zouden wel nog geledigd worden.
In februari heeft Ivago eenmaal een kleine bestelwagen ingezet om de gele zakken op te halen, en die werden in 
het begin van de straat overgeladen in hun normale vrachtwagens. Na die ene keer hebben zij de onzin daarvan 
ingezien, en werd een kleinere éénassige vrachtwagen ingezet om de ene week de gele zakken op te halen, en de 
andere week de groene containers te ledigen. Deze éénassige vrachtwagen kan net vóór de verzakte aardeweg 
rechtsomkeer maken. Deze éénassige vrachtwagen is ook uitgerust om containers te ledigen, maar beschikt niet 
over een systeem om de chips te lezen, zodat de containers gratis geledigd zouden worden. Tot enkele maanden 
geleden werden onze groene gft-containers wel nog (gratis) geledigd, en soms door welwillend personeel ook de 
grijze restafval containers. Sommige weken wel, sommige weken niet. Omdat ik zei niet te begrijpen dat Ivago wel 
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de groene containers kan ledigen, maar niet de grijze, verplicht Ivago mij nu sinds begin juni om mijn gft-afval ook 
in betalende gele zakken aan te bieden. De buren wisten van niets en bleven met hun volle gft-container zitten. De 
week waarin normaal het gft wordt opgehaald, worden de met gft gevulde gele zakken niet opgehaald, maar wel 
de week erop samen met de gele zakken restafval. Omdat alles samen wordt opgehaald, vermoed ik dus dat ook 
alles samen verbrand wordt. Dat is geen ecologische sortering. Wat ik schandalig vind, is dat na het ophalen van de 
gele zakken in de Goedingenstraat, diezelfde éénassige vrachtwagen (zonder registratiesysteem) de grijze en groene 
containers in de Leieoever, een doodlopende zijstraat van de Goedingenstraat waar de vrachtwagens van Ivago al 
sinds tientallen jaren achteruit moeten inrijden, wel ledigt. Dit betekent dat het afval van de Leieoever gratis wordt 
opgehaald, en dat wij in de Goedingenstraat gele zakken moeten kopen, wat discriminerend is. Ivago beweert dat dit 
niet waar is, maar ik heb het persoonlijk al driemaal zien gebeuren. Het zou inderdaad economisch niet verantwoord 
zijn om een andere vrachtwagen (met registratiesysteem) uit te sturen om een tiental containers te ledigen in de 
Leieoever, terwijl hun kleinere vrachtwagen daar toch passeert. Maar waarom de Leieoever wel achteruit inrijden en 
daar de containers ledigen, en niet in de Goedingenstraat? Vandaag is hun gebruikelijke éénassige vrachtwagen voor 
een onbekende reden de volledige Goedingenstraat achteruit ingereden, om enkel de gele zakken mee te nemen. De 
grijze containers zonder gele zakken werden niet geledigd. Volgens mij heeft diezelfde vrachtwagen ook de contai-
ners in de Leieoever geledigd, omdat de containers daar kort daarna leeg waren, maar ik kan dit voor vandaag niet 
stellig beweren, omdat ik dit vanmorgen niet persoonlijk heb gezien, in tegenstelling tot andere dagen waar ik dit 
wel persoonlijk kon waarnemen. In de elektronische registratie van Ivago moet u kunnen zien dat de containers van 
de Leieoever verschillende keren niet geregistreerd werden. De herstelling van die wegverzakking zal nog jaren op 
zich laten wachten. Stad Gent verwijst naar Waterwegen en Zeekanaal, en Waterwegen en Zeekanaal verwijst naar 
Stad Gent, en Stad Gent antwoordt niet meer. Ondertussen rijdt iedereen wel terug over die aardeweg, ook zware 
vrachtwagens, hoewel dit officieel verboden is. Ik begrijp wel dat Ivago zijn personeel geen toelating mag geven om 
een verbodsteken te negeren. Er zijn wel enkele oplossingen mogelijk:
1. Deze verzakking herstellen door Stad Gent. Maximum 1 dag werk met een bulldozer.
2. De containers terug ledigen met de éénassige vrachtwagen zonder registratiesysteem, en ons een forfaitair bedrag 
aanrekenen op basis van ons verbruik van de vorige jaren, ook voor de bewoners van de Leieoever.
Nadeel: nieuwe bewoners hebben geen historiek, en misschien zullen enkele bewoners contesteren

Onderzoek:
Het was niet duidelijk wie de wegverzakking moest herstellen: Stad Gent of Waterwegen en Zeekanaal (W&Z). 
Volgens W&Z was er geen verschuiving in de dijk en was het dus aan Stad Gent om de herstellingen te doen. Na 
onze tussenkomst voert de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen de werken ook uit. Daarmee is het probleem van 
de afvalophaling direct opgelost en kan alles weer zijn gewone gang gaan. Dit neemt niet weg dat er van alles mis 
liep met de ophaling terwijl de straat afgesloten was. Volgens Ivago kon de gewone ophaalwagen met dubbele as 
niet meer gebruikt worden in de doodlopende straat omdat het te moeilijk was om te draaien of achteruit te rijden. 
Daarom werd er beslist kleinere ophaalwagens in te zetten. Dat betekende automatisch ook dat de buurtbewoners 
gele zakken moesten gebruiken in plaats van de grijze containers. Dat werd ook aan iedereen gecommuniceerd via 
een bewonersbrief op 8 februari 2013. Voor de gft-containers was er toen nog geen oplossing. Later werd er dan 
beslist om ook het gft-afval in gele zakken te laten doen. Dat is niet echt duurzaam, maar volgens Ivago kon het niet 
anders en was het enkel voor een tijdelijke periode. Deze beslissing werd echter niet gecommuniceerd aan ieder-
een. De bewoners die telefonisch contact opnamen, werden wel op de hoogte gebracht, maar de anderen dus niet. 
Aangezien er in de buurt veel last is van ongedierte had Ivago aan de bewoners die hen contacteerden, aangeraden 
om de gele zakken in de grijze containers te steken. En enkel die grijze containers werden geledigd. Dit zorgde voor 
enige verwarring bij de bewoners die niet op de hoogte waren van deze afspraak. Die verwarring werd nog eens in 
de hand gewerkt doordat sommige vervangende chauffeurs de afspraken niet volgden en alle containers leegden. 
Die chauffeurs werden hier ook op aangesproken. Tot slot zegt Ivago dat in de Leieoever de normale vrachtwagens 
gebruikt werden met dubbele as. Het verschil met de kleinere vrachtwagens is aan de buitenkant niet zo groot, maar 
die hebben wel een belading om containers te ledigen en registreren. In tegenstelling dus met de ophaalwagens die 
in de Goedingenstraat gebruikt werden.

Beoordeling: gegrond
Doordat er niet altijd even goed gecommuniceerd werd en doordat sommige chauffeurs zich niet aan de afspraken 
hielden, ontstond er veel verwarring bij de bewoners wat nu de juiste manier van aanbieden was. Het is echter niet 
zo dat de gelijkheid geschonden werd. De situatie in de Leieoever is toch anders dan in de Goedingenstraat.

Aanbeveling:
-  Bewaak de communicatie met de bewoners. Zorg dat iedereen op de hoogte is en niet alleen de bewoners die 

zelf contact opnemen.
-  Maak de chauffeurs duidelijk dat hun goede bedoelingen soms negatieve gevolgen hebben.
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efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201309-888
Italiaanse toestanden.

Sinds de verplichting voor bedrijven om pmd-afval gescheiden in te zamelen hebben mijn bedrijven een contract bij 
Ivago voor het ophalen van pmd-afval. Recent heb ik echter het probleem dat Ivago mijn pmd-zakken gewoon niet 
komt ophalen. Ik heb al meermaals contact opgenomen met Ivago, maar ik krijg steeds het deksel op de neus. Even 
een opsomming van de feiten. 10/09: pmd 120 liter buiten gezet voor 7 uur, na 17 uur, zakken zijn blijven staan. 
12/09: Ik bel naar Ivago, spreek met Eveline en meld de niet-ophaling, zij belooft van terug te bellen. 
16/09: Ik bel opnieuw naar Ivago omdat niemand teruggebeld heeft. Ik spreek opnieuw met Eveline, zij spreekt af 
dat ik de zakken mag buitenzetten op 17/09 voor een extra ophaling (die mij waarschijnlijk extra zal aangerekend 
worden).
17/09: pmd-zakken staan klaar voor 7 uur en worden opnieuw niet opgehaald. Ik meld dit om 15 uur, maar krijg de 
boodschap van Eveline dat het nog te vroeg is en dat ze tot 17 uur nog rondrijden.
18/09: Ik bel Ivago en spreek met Lesly om te melden dat het pmd nog steeds niet is opgehaald.
19/09: Ik bel opnieuw naar Ivago en spreek met Stijn om te vragen of zij nu al een oplossing hebben. Zij beweren dat 
zij gebeld hebben op 19/09 ergens in de voormiddag en gesproken hebben met een dame om te melden dat ik de 
zakken alsnog vandaag mocht buiten zetten. Op het ogenblik dat ik aan het bellen ben met Stijn passeert de vuilnis-
wagen!! Na een rondvraag in het bedrijf blijkt niemand Ivago aan de lijn gehad te hebben.
24/09: Acht pmd-zakken buiten gezet voor 7 uur. Vier zakken per bedrijf. Ze worden ook die dag niet opgehaald.
25/09: Ik bel met Ivago en spreek met Stijn. Hij vraagt om de foto’s door te sturen en zoekt een oplossing. Aangezien 
Stijn niet terugbelt met een oplossing bel ik zelf opnieuw. Ik heb een Sandra aan de lijn. Zij geeft mee dat ik te vroeg 
ben en dat zij pas op het einde van de dag een oplossing kunnen geven. Zij zegt dat ik op 26/09 wel een telefoon zal 
krijgen.
26/09: Ik krijg een mail waarin staat dat mijn mail met foto’s goed ontvangen is en dat ze een oplossing zoeken.
Momenteel is het zo dat ik met acht zakken van 120 liter pmd zit die niet opgehaald worden. Iedere keer dat er geen 
ophaling is, groeit mijn afvalberg alleen maar. We zijn nu al drie weken ver. Ik krijg zelf klachten van omliggende win-
kels omdat wij steeds pmd buitenzetten dat dan een hele dag blijft staan. Ik hoop dat ik met uw hulp eindelijk ontlast 
kan worden van mijn overschot pmd-zakken, ik vrees hier anders voor Italiaanse toestanden.

Onderzoek:
In de e-mail die verzoeker op 26 september kreeg stond ook dat de zakken diezelfde dag nog zouden opgehaald 
worden en dat gebeurde ook. Ivago biedt ook zijn verontschuldigingen aan. Op 10 oktober gaat er ook nog eens een 
planner/opvolger ter plaatse om de situatie te bekijken en verder op te volgen. Ivago pakt het probleem dus aan nog 
voor wij tussenkomen. Dit neemt niet weg dat het allemaal veel vlotter kon verlopen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Het probleem wordt opgelost en alles verloopt nu vlot, maar verzoeker heeft daar wel een tijdje op moeten wachten 
en heeft daar ook verschillende keren contact voor moeten opnemen. Dat kan toch efficiënter.

efficiëntie en effectiviteit
klachtenmanagement
Verzoek: 201311-1077
Vergeten straat.

Sinds september 2013 is de verkaveling Maria Baersstraat (tussen de Evergemsesteenweg en de Vledermuisstraat) 
bewoond. Wij hebben bij Ivago allen de nodige afvalcontainers aangevraagd en dus ook de retributie daarvoor be-
taald. Tot op heden blijven zich problemen voordoen bij het ophalen van ons huisvuil. De ene week komen ze langs 
en de andere week worden we vergeten. Telkens hebben we dit gemeld aan Ivago en werd er voor gezorgd dat ons 
afval alsnog werd opgehaald. Dit tot vorige week. Opnieuw werden we overgeslagen, ik heb dit gemeld en er werd 
me via mail beloofd dat dit wordt behandeld. Tot op heden staan onze gft-container en onze pmd-zakken nog op de 
stoep. Vandaag is de volgende ophaalronde en ik hou mijn hart al vast, want mijn container huisvuil zit barstensvol! 
Kunt u er op toezien dat onze straat, de Maria Baersstraat, voor eens en altijd in de ronde van de huisvuilophaling 
wordt opgenomen? Het kan toch niet zijn dat de burger met het afval opgezadeld blijft zitten?! Wij hebben nu, uit 
schrik om opnieuw met ons afval te blijven zitten, onze containers en karton en glas versleept naar de Evergemse-
steenweg. Maar dit is echt niet te doen om dit wekelijks te herhalen en is ook belemmering voor de doorgang op de 
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stoep aan de Evergemsesteenweg. Verder wil ik ook nog even aanhalen dat de wegenis in onze verkaveling ook op 
zich laat wachten! Er werd ons in eerste instantie beloofd dat de wegenis zou worden aangelegd half oktober. Gaan-
deweg is het nu al half november geworden…
Ik hoop dat de wegenis wordt aangelegd voor(!) het begint te vriezen/sneeuwen, want ik moet u er waarschijnlijk 
geen tekeningetje bij maken hoe onze modderpoel er nu bij ligt. Tot op heden zie ik geen beweging in de aanleg van 
onze straat. En eerlijk gezegd ik en de buren zijn de situatie een beetje beu aan het worden. Hopend op een oplos-
sing.

Onderzoek:
Het gaat hier om een project van een huisvestingsmaatschappij en de verschillende gebouwen zijn al bewoond nog 
voor er een weg ligt. Resultaat is dat Ivago niet aan huis kan komen om het afval op te halen. Ivago heeft daarom 
een brief gestuurd naar de bewoners om de situatie uit te leggen en afspraken te maken over de huisvuilophaling. 
Het afval moet verzameld worden aan de Vledermuisstraat en daar wordt het dan opgehaald. Door deze klacht komt 
echter aan het ligt dat er iets fout liep met de verzending van die brieven. Enkel de nummers 1 tot en met 5 kregen 
namelijk de brief. Al de andere bewoners waren dus niet op de hoogte. Dit wordt rechtgezet door Ivago. We infor-
meren ook bij de huisvestingsmaatschappij naar een stand van zaken voor de .wegeniswerken. Na enig aandringen 
wordt ons meegedeeld dat de aannemer zal beginnen aan fase 2 van de werken. Het is echter niet duidelijk of de 
aanleg van de weg daar ook in inbegrepen zit. Als we doorvragen, worden we doorverwezen naar de Vlaamse Maat-
schappij voor Sociaal Wonen, die blijkbaar de opdrachtgever is.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201311-1089
Geen ophaling.

Het is nu al de zesde keer dit jaar dat mijn afvalcontainer niet wordt opgehaald door Ivago. Ik heb vorige week een 
paar keer gebeld, maar ze zeggen mij alleen dat het genoteerd wordt en dat ze niet weten wanneer ze de container 
komen legen. De container staat hier al een week voor mijn etalage. Ook nu woensdag werd de container niet opge-
haald. Ook die van de winkel hier rechtover niet. Ook zij hebben gebeld naar Ivago, maar kregen enkel als antwoord 
dat Ivago nog zou terugbellen. Ivago heeft me wel laten weten dat de containers om 8 uur moeten buitenstaan, 
maar onze winkels gaan maar open om 10.00 uur en mijn baas zou het niet appreciëren dat ik twee overuren doe 
om alleen maar de container buiten te plaatsen. Is hier geen oplossing mogelijk, want wij staan hier nu met een 
overvolle container waar iedereen nog van alles bijsmijt?

Onderzoek:
Ivago zegt dat zij onmogelijk een uur van ophalen kunnen garanderen, de vaste ploeg probeert wel de winkel zo laat 
mogelijk aan te doen. Het is echter niet haalbaar om na 10 uur nog afval op te halen in de drukke winkelstraat. Ande-
re klanten van Ivago in de straat lukt het trouwens wel om het afval tijdig buiten te zetten. Sommigen doen daarvoor 
beroep op een schoonmaakploeg of een andere firma.

Beoordeling: ongegrond
Ivago doet zijn best om het ophalen zoveel  mogelijk op maat van de klant te doen, maar zij kunnen onmogelijk ga-
ranties geven. Het is ook niet aangewezen om na 10 uur nog het afval op te halen in een drukke winkelstraat.
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Klachtenmanagement
Verzoek: 201311-1110
Recyclagepark van Drongen.

Op 29 oktober 2013 reed ik om 11.09 uur het recyclagepark van Drongen op. Ik nam, omdat het voor mij niet hele-
maal duidelijk was een ticket “niet recycleerbaar N”.
Bij navraag op het park zelf bleek ik een verkeerd ticket te hebben afgeprint en staken er een aantal takken nog ach-
teraan buiten mijn aanhangwagen.
Ik kreeg de tip: “Rijd terug het park af en betaal 1 euro.” Wat ik dan ook deed. Ik vergat dat mijn vrouw ook terug 
plaats moest nemen in de wagen, en reed het park af en kreeg de factuur om 8,25 euro te betalen. Ik heb niets afge-
laden van mijn aanhangwagen. De aanwezige medewerkers konden mij alleen maar zeggen dat ik beter mijn brochu-
re moet lezen! Voor de rest konden zij niets doen, wat mij er niet vrolijker op maakte. Ik heb dan een e-mail gestuurd 
naar Ivago om mijn geld te recupereren. Ik had ook gevraagd om geen herinneringskosten te moeten betalen zolang 
mijn vraag bij Ivago behandeld wordt. Op 31 oktober kreeg ik een reactie dat ze dit nog intern zouden bespreken. Op 
12 november kreeg ik echter een factuur met nog eens 5 euro extra kosten. Ik heb ondertussen nog altijd geen ant-
woord ontvangen van Ivago en uiteindelijk sta ik nog altijd met een volle aanhangwagen die al bijna drie weken voor 
de deur staat omdat dit niet opgelost geraakt. Ik begrijp niet als je je vergist dat je dan 1 euro moet betalen om je 
opnieuw  aan te bieden. Nadat dit ook fout loopt bestaat er geen mogelijkheid meer om op het park zelf je verhaal 
te doen. Men verlangt van een klant dat ze een pc hebben, maar daar ter plaatse (op het containerpark) hebben ze 
blijkbaar geen pc om je klacht te formuleren, met een direct gevolg en oplossing. De medewerkers van Ivago zijn 
ook niet altijd aan te spreken: op het ogenblik van het betreden van het park was er niemand te zien. Bij het contact 
werd er alleen verteld dat ik mijn brochure maar moest lezen, en dat blijkbaar niemand dit doet! Dus totaal geen 
inlevingsvermogen en een antwoord waar je op het ogenblik niks mee kunt. Dat je kwaad wordt als klant, daar staat 
men niet bij stil. ”Het is je eigen fout,” en daarmee is de kous af. Zoek het zelf maar uit! Bij mijn klacht wordt er ook 
niet genoeg gekeken wat de vraag is, ik vermeld me geen bijkomende kosten op te leggen zolang mijn klacht niet 
is behandeld. Nadien kreeg ik nog een herinnering van 5 euro om dat ik mijn betaling niet heb voldaan. Ik hoop, 
mevrouw, dat u dit kan overbrengen aan Ivago en dat ik heel vlug een antwoord mag verwachten van een dienst die 
tot beschikking staat van de bevolking.

Onderzoek:
Per bezoek aan een recyclagepark gaat er minstens een gratis beurt van de toegangskaart af. Als er echter geen (vol-
doende) beurten meer over zijn, kost een bezoek minstens 1 euro (art.5 §6 van het reglement van inwendig bestuur 
nopens de recyclageparken). De parkwachter kan dit dan doorgeven aan de klantendienst om dit recht te zetten. Bij 
nazicht blijkt er bij de kaart die verzoeker gebruikte uiteindelijk ook niets aangerekend te zijn. De schriftelijke klacht 
van verzoeker werd doorgegeven aan de verantwoordelijke van de recyclageparken om dit verder te onderzoeken. 
Er werd echter geen link gelegd in het systeem om de administratiekosten werden tegen te houden. Op 22 novem-
ber wordt dit wel rechtgezet en wordt verzoeker daar ook van op de hoogte gebracht. Na een bemiddeling van de 
ombudsvrouw wordt ook de factuur van 8,25 euro geannuleerd.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
De fout van de administratiekost wordt spontaan rechtgezet door Ivago en na onze bemiddeling wordt ook de uitein-
delijke factuur geannuleerd.

Aanbeveling:
Werk een klachtenprocedure uit voor de parkwachters en zorg dat die ook gebruikt wordt. Nu worden klachten 
gewoon doorgeschoven wat voor veel frustratie zorgt.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201311-1156
Administratiekosten.

Ik veroorloof mij om u deze klacht door te sturen gezien ik met Ivago geen akkoord bereikt heb. Het opleggen van de 
administratiekost kan ik niet aanvaarden om volgende redenen:
1) De betaling is volgens mij tijdig gebeurd. De betalingstermijn wordt trouwens éénzijdig opgelegd en achteraf (na 
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de dienst) kenbaar gemaakt. 2) De kaart voor het bezoeken van het containerpark is trouwens een recht van iedere 
burger. Ivago maakt hier trouwens misbruik van zijn monopoliepositie om eenzijdig een administratiekost af te dwin-
gen.
Voor het opvorderen van zogenaamde verschuldigde bedragen zijn er wettelijke mogelijkheden waarbij de rechtsgel-
digheid van de vordering moet aangetoond worden door de schuldeiser. Gezien deze bij hun standpunt blijven, vraag 
ik u te willen tussenkomen in deze zaak.

Onderzoek:
Op 31 oktober 2013 bezocht verzoeker het recyclagepark. Ivago heeft de betaling effectief ontvangen op 13 novem-
ber. In het reglement van inwendig bestuur nopens de recyclageparken staat in art.5 §7: “Indien de bezoeker kiest 
voor een betaling door middel van een overschrijving en deze uitgestelde betaling niet uitvoert binnen de 5 werkda-
gen na het bezoek wordt er een herinnering opgestuurd vanuit Ivago verhoogd met een administratieve kost van 5 
euro. Ivago houdt er rekening mee dat het tot 3 dagen kan duren voordat het bedrag binnenkomt op de rekening.” 
Ook op het ticket dat men krijgt bij het buitenrijden staat er nog eens dat men 5 werkdagen tijd heeft om de betaling 
uit te voeren. Verzoeker kan aantonen dat hij op 8 november 2013 de betaling uitvoerde. Door de opeenvolging van 
feestdagen en weekend is dit inderdaad de vijfde werkdag. Verzoeker heeft met andere woorden wel degelijk op tijd 
betaald volgens de regels. Door opnieuw een opeenvolging van een weekend en een feestdag ontving Ivago het geld 
uiteindelijk vrij laat. Na onze bemiddeling besluit Ivago de administratiekosten toch te annuleren.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
De termijn tussen het bezoek aan het recyclagepark en het ontvangen van het geld duurde uitzonderlijk lang door 
opeenvolgingen van feestdagen en weekends, maar verzoeker betaalde wel degelijk op tijd volgens de regels.

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201312-1238
Aos we goeste eing.

Weerom doe ik beroep op u om iets op te lossen dat men niet wil oplossen. Gent Schone Stad, maar niet op de 
Brusselsesteenweg 244-290 te 9050 Ledeberg. Hier is dat voor de residenties Memling, Rubens en Rembrandt het 
stort van Ledeberg en dat duurt al lang. U moet weten, we hebben hier de Brico, Videoland, de Bookshop. Kopen de 
mensen iets, doen zij het open in het buitengaan en de verpakking landt op de grond. Het werd deze week zo erg, 
dat ik naar Ivago geschreven heb omdat de ‘grep’ vol papier lag. Daarbij liggen hier al van vorige vrijdag 13 december 
twee gele zakken, twee blauwe zakken en aan de overkant van de steenweg terug twee blauwe zakken. Daar werden 
foto’s van gemaakt. Ik had contact met iemand van Ivago (3x), maar dat mens kan daar helemaal niets aan doen. 
Ondertussen moet hier toch iemand voorbij gekomen zijn en vastgesteld hebben dat zoiets niet kan, want het vuil 
uit de grep werd weggehaald, en de zes zakken bleven liggen. Het moet bij Ivago altijd juist zijn!!! Daar heb ik mijn 
bedenkingen bij. In appartementsgebouwen wordt alles op straat gezet en dat was het. Als er iets verkeerd is, wel 
dat blijft dan liggen en dat kan niemand een fluit schelen; ook Ivago niet. Die mensen geloven nog in Sinterklaas die 
zal meenemen wat zij niet meenemen. Er werd al door een paar jongeren voetbal gespeeld en vandaag of morgen 
liggen die op de steenweg. Maar morgen is het terug ophaling van huisvuil, misschien neemt men die zakken dan 
mee. Ik zeg wel misschien. Ik hoop dat ze op die wagen met reclame ‘Gent Schone Stad’ de reclame vervangen door 
‘Aos we goeste eing’. Ik zie dat als mijn plicht u dat mee te delen.

Onderzoek:
Fout aangeboden zakken worden bestickerd door Ivago met de bedoeling dat de aanbieder de zak terug binnen 
neemt en bij de volgende ophaling correct aanbiedt. Op die manier krijgen die burgers een tweede kans en leren 
ze (hopelijk) wat correct is en wat niet. Als het probleem zich toch blijft herhalen, dan wordt dit beschouwd als 
sluikstorten en dan wordt ook de Gemeenschapswacht ingeschakeld. De burgers worden dan nog eens persoonlijk 
aangesproken en eventueel kan er ook een GAS-boete volgen.

Beoordeling: geen oordeel
Ivago kiest in de eerste plaats voor een sensibiliserende aanpak en niet voor een repressieve aanpak. Of dit efficiën-
ter is, is moeilijk in te schatten.
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Hoofdstuk 19

CO-ACTOREN

In 2013 kregen we ook veel verzoeken die niets met de stadsdiensten te maken hebben. Deze vermelden we hier 
niet maar als deze co-actoren hier meer over willen weten, kunnen ze altijd een overzicht krijgen op onze dienst. Het 
gaat dan over volgende co-actoren:

Bpost
CAW-Artevelde
Eandis
Energiebedrijven
Federale overheid
Federale Politie
Gemeentebestuur andere gemeente
Gerecht
Gerechtsdeurwaarders
Huisvestingsmaatschappijen
Infopunt Gent Sint-Pieters
Max Mobiel
Mutualiteiten
N.M.B.S.
OCMW andere gemeente
Privé
Provinciebestuur
S&R Rozebroeken
Telecommunicatiebedrijven
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening
Universiteit Gent
Verzekeringen in het algemeen
Vlaamse Overheid
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn
Vzw Regent
Ziekenhuizen


