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Action without reporting is no action

Geachte raads- en bestuursleden Groep Gent,

Zonder overdrijven, maar dit jaarverslag 2014 van de Ombudsvrouw van de Groep Gent bevat opnieuw een schat 
aan informatie voor de politieke vertegenwoordigers van alle Gentenaars. Het kan ook een inspiratiebron zijn voor al 
onze co-actoren bijvoorbeeld andere overheden, nutsbedrijven, kerkfabrieken, privéactoren en vzw’s. Natuurlijk is 
dit interessante lectuur voor alle ambtenaren die dagelijks betrokken zijn bij de uitbouw van een efficiënte en 
degelijke dienstverlening aan de burgers. Ook bij het ombudsteam is elke reactie hartelijk welkom zodat ook het 
team kan bijsturen waar nodig.

Laten we hopen dat dit jaarverslag ook gelezen wordt door de burgers want de relatie tussen burger en bestuur is 
tweerichtingsverkeer: zowel van de overheid naar de burger als omgekeerd. De verzorgingsstaat mag niet zover gaan 
dat de burger meent dat alles voor hem wordt gedaan en dat hij zijn eigen verantwoordelijkheid niet hoeft te ne-
men. Niets is minder waar en dat blijkt ook uit de klachten. Echte participatie begint bij kritische burgerzin. Gegron-
de klachten zijn ook een manier voor individuele burgers om zich te laten horen. Meer en meer zien we de jongste 
jaren dat klagende burgers ook constructief trachten mee te denken aan een oplossing voor zichzelf maar ook soms 
voor de andere medeburgers. 

Uitschieters in 2014 waren bij de Dienst Ombudsvrouw klachten over premies in het kader van het project 
‘Ledeberg Leeft’, de verkaveling ‘Lange Velden’ in Wondelgem en de problematische zoektocht naar de identiteit van 
54 Jordaanse kinderen, een menselijk maar ook administratief verhaal dat de Ombudsvrouw samen met de 
Kinderrechtencommissaris heeft trachten te analyseren. U leest het in dit jaarverslag.

Maar er waren ook de blijvers en de stijgers. Vooral de klachten over afval: zowel zwerfvuil, sluikstorten als 
aangeboden afval. Die klachten nemen toe en vragen extra aandacht zowel van de burger, die hier ook zijn 
verantwoordelijkheid moet nemen, als van de lokale overheid.

Meer en meer zien we klachten over wat burgers  noemen ‘een te gulzige overheid’ die geconfronteerd wordt met 
bezuinigingen en die dan aanklopt bij de burgers, opnieuw aanklopt bij de al belasting betalende burger. Dit zullen 
we in dit jaarverslag, toch iets meer dan anders, in de verf zetten via analyses van de klachten en signalen die we 
daarover krijgen. De Ombudsvrouw pleit hier voor redelijkheid.

In dit jaarverslag komt uitgebreid de rol van een Ombudsman of -vrouw ter sprake, sinds de lokale overheid meer en 
meer rechter en partij wordt via het uitdelen van GAS-boetes en het daarbij behorend inschakelen van 
deurwaarders voor invorderingen zonder tussenkomst van de rechter. Een boeiende evolutie die met aandacht moet 
worden gevolgd.

Met respect

Rita Passemiers
Ombudsvrouw Groep Gent (Stad Gent, OCMW Gent, Sogent en Ivago)
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De signalen in 2014

2014 is het jaar waarin de burger vooral klaagt over de ‘gulzige overheid’.

In het jaarverslag geeft de Ombudsvrouw een aantal signalen, na behandeling en analyse van herhaalde of opval-
lende klachten over de werking van de diensten van de Groep Gent en op basis van ongenoegens over een aantal 
maatschappelijke fenomenen waar de Gentenaars bij de Ombudsvrouw over klagen. Uit de signalen blijkt duidelijk 
dat de relatie tussen de lokale overheid en de burgers, meestal Gentenaars, tweerichtingsverkeer is. Dat de burgers 
aanspraak maken op rechten en ook verwachtingen koesteren tegenover de lokale overheid dat kan u lezen in de 
analyses van de klachten, maar de Ombudsvrouw gaat er bij de beoordeling ook vanuit dat binnen een verzorgings-
staat ook de burger zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Het is voor de Ombudsvrouw duidelijk dat de Gentenaar 
ook wenst te participeren door het uiten van klachten. Het is belangrijk dat de individuele burgers ook via de
Ombudsvrouw worden gehoord, zeker als die klachten gegrond zijn en zich blijven herhalen.

Meest klachtgevoelige onderwerp: mobiliteit
Ruim 1 op 5 burgers in Gent die bij de Ombudsvrouw langs kwamen in 2014, hadden een signaal over dit onder-
werp. In tegenstelling tot voorgaande jaren ging het veel minder om een betwisting van een parkeerretributie dan 
wel over de parkeerdruk voor bewoners, omleggingen door werken, files, fietsers en bereikbaarheid van de stad 
voor gehandicapte chauffeurs. Het is veruit het onderwerp dat de meeste Gentenaars bezig houdt.

Participatie en klachten
Burgers klagen bij de Ombudsvrouw vooral over hun onmiddellijke omgeving. Wie wil participeren is vooral in zijn 
onmiddellijke buurt geïnteresseerd. In 2014 zien we duidelijk dat burgers, in het kader van bezuinigen, zich realise-
ren dat ze vooral behoefte hebben aan toch nog een tijdelijke maar afdoende oplossing voor hun slecht wegdek, 
wanneer een heraanleg nog een paar jaar op zich kan laten wachten. Vooral voor wegen waar er een druk 
busverkeer is zijn de klachten over trillinghinder en lawaaioverlast wegens de putten in de straat meestal gegrond 
en moet er vandaag vooral gezocht worden naar: hoe kunnen we goedkoop maar toch efficiënt en in afwachting van 
een heraanleg, een straat minder hinderlijk en dus gezonder maken voor de buurt? Zo stellen burgers voor steenslag 
in plaats van zand te gebruiken voor het opvullen van putten of in plaats van tientallen putten te herstellen in een 
kasseiweg er toch een tijdelijke asfaltlaag over te leggen. Het trager herstellen van wegen en putjes in het wegdek 
omwille van besparingen leidde in 2014 tot iets meer signalen over ernstige valpartijen en dus ook mogelijk tot meer 
schadeclaims. 

Afval, afval, afval
De signalen over zwerfvuil en sluikstorten nemen niet af, integendeel. Hier zie je dat het gaat om klachten die niet 
alleen betrekking hebben op een buurt maar ook op de hele stad. Hier zie je dat Gentenaars menen dat het niet 
goed is voor het ‘imago’ van de stad. Opvallend is dat het uitdelen van GAS-boetes niet echt indruk schijnt te maken 
op hardnekkige sluikstorters maar dat die bepaalde methoden ontwikkeld hebben om anderen er voor te laten 
opdraaien. Ook als men camera’s plaatst moet men nog altijd de daders kunnen identificeren. Hier kan de 
wijkpolitie, als ze tenminste de gegevens bijvoorbeeld via een tablet doorgespeeld krijgen, een belangrijke rol 
spelen. Het is ook duidelijk uit klachten dat het niet correct ophalen van huisvuil en vooral PMD-zakken (dus niet 
op de afgesproken dag omdat men niet rond geraakt) of het laten staan omdat het niet correct wordt aangeboden, 
opnieuw tot zwerfvuil kan leiden. Net zoals het minder frequent ledigen van publieke vuilnisbakjes daartoe bijdraagt.

De gulzige overheid?
Het valt op: burgers klagen over de talrijke extra aanrekeningen die ze krijgen van de overheid en in het bijzonder 
van de lokale overheid. Ze merken op dat, ook al gaat de personenbelasting en de gemeentelijke belasting niet of 
weinig de hoogte in, ze meer dan vroeger betalen voor de dienstverlening van de administratie. Nog nooit kreeg de 
Ombudsvrouw zoveel klachten die te maken hadden met geld. Sociale huurders, die de eindjes aan elkaar moeten 
knopen, hebben het moeilijk met de stijgende gemeenschappelijke kosten, andere burgers betwisten schoolfacturen 
of stijgende brandweerfacturen, nog anderen hebben problemen met de dubbele en zware belasting op leegstand 
en ongeschikt verklaarde woningen. Die burger wordt vandaag meer dan ooit geconfronteerd  met retributies van de 
overheid die een burger meer doet betalen dan voorheen voor een dienstverlening van de overheid. 



8 Hoofdstuk 1 - Signalen en cijfers in 2014

Het signaal van de Ombudsvrouw is dan ook dat er behoefte is aan het zorgvuldig afwegen en motiveren van 
dergelijke beslissingen, die ook kaderen binnen een geheel van fiscale maatregelen, opgelegd door diverse 
overheden en sociale huisvestingsmaatschappijen (stijgende gemeenschappelijke kosten bijvoorbeeld) 
waarmee de burger vandaag wordt geconfronteerd en waar het risico bestaat dat het overzicht, het geheel aan 
maatregelen waarmee een burger wordt geconfronteerd, zoek geraakt. Het is van belang dat men alle extra 
stedelijke fiscale maatregelen ook stadsbreed bekijkt.
Nu komen bezuinigingen bij de klagende burgers over als het extra betalen voor sommige diensten die vroeger wel 
gratis of betaalbaar waren of het ‘geld gaan halen bij de burgers via retributies en boetes’. En als men inderdaad een 
extra som vraagt bovenop de prijs van het administratieve werk, waar de burger al voor betaalt via zijn belastingen, 
dan vraagt de Ombudsvrouw om toch nog eens de kerntakentoets te maken, namelijk kan een burger voor die taak 
ook ergens  anders terecht of gaat het hier toch om een monopoliepositie en dus een kerntaak van de overheid? 
Monopolies vragen een kritische aanpak binnen een democratie. 

Rechter en partij
Een ombudsman-of vrouw is een barometer voor het democratische gehalte van een overheid. Meer dan vroeger 
is de lokale overheid rechter en partij. Dat merken we in de klachten over invorderingen van retributies en van 
GAS-boetes. Overbelasting van de rechtbanken, de vraag om een eigen, kort op de bal, handhavingsbeleid in het 
kader van een parkeerbeleid en sluikstorten hebben hier onder meer toe geleid. Meer en meer komt de 
Ombudsvrouw dan ook tussen in discussies over invorderingen van retributies al dan niet door deurwaarders, die 
nu rechtstreeks, zonder vonnis van een rechter, kunnen invorderen. Het is meer dan ooit van belang dat burgers, die 
werkelijk menen dat ze een grond hebben om die retributies te betwisten, tijdig van zich laten horen en ook de weg 
kennen naar de Ombudsvrouw. Want hier is sprake van de verhouding David en Goliath. Herhaalde tussenkomsten 
voor de inning van parkeerretributies hebben ook geleid tot aanbevelingen die discussies moeten voorkomen en 
die ook ten goede komen zowel aan de burgers als aan de ambtenaren. Bijvoorbeeld: nog een laatste brief van de 
deurwaarder vooraleer over te gaan tot een dwangbevel heeft het aantal discussies sterk verminderd. Maar wat de 
inning van de GAS-boetes betreft daar stelt de ‘GAS-ambtenaar’ zich zoals het ook hoort onafhankelijk op. Juist 
omdat hij onafhankelijk is moet hij als ambtenaar een zeer grote zorgvuldigheid aan de dag leggen en zou een tus-
senkomst van een Ombudsvrouw net kunnen gebruikt worden in het kader van een democratische lokale overheid. 
Heel wat burgers moeten dan maar zelf binnen een bepaalde tijdspanne naar de rechter stappen. Maar deze stap is 
voor sommige burgers duurder dan de boete en de opruimingskosten te betalen. De Ombudsvrouw zou het 
waarderen mochten haar opmerkingen in het kader van dergelijke dossiers niet worden beschouwd als een controle 
die de onafhankelijkheid van de ambtenaar bedreigt maar veeleer als een verzoek om de burger nog beter te horen 
en de boete nog grondiger te motiveren. Dit kadert in de hoor- en motiveringsplicht van elke ambtenaar. Hier zou er 
wel zeker complementair kunnen gewerkt worden met respect voor de onafhankelijkheid van beide functies.

De Lange Velden
2014 was ook het jaar van ‘De Lange Velden’, een verkaveling die herhaaldelijk in het nieuws is geweest en waar u 
de behandeling van deze klachten ook in het jaarboek terugvindt onder hoofdstuk ‘Uit het leven gegrepen’. Deze 
klachten hebben wel duidelijk gemaakt dat het handhavingsbeleid door de lokale overheid geen sinecure is maar dat 
er behoefte is aan duidelijke voorwaarden en communicatie. De lokale overheid moet verkavelingsvoorwaarden en 
stedenbouwkundige voorwaarden opleggen maar tracht die eenvoudig en duidelijk en niet in verspreide slagorde 
over te brengen. Klachten zijn soms ook het gevolg van betuttelende verplichtingen en muggenziften die veel 
nodeloze discussies uitlokken en niet altijd controleerbaar zijn. Ik denk daarbij aan de verplichting van ‘inheems 
groen’. Wees dan tenminste specifieker.

Werven en mobiliteit
Coördinatie en een gecoördineerde communicatie over de werken blijft een grote uitdaging want de manier waarop 
dit tot nu toe gebeurde met een coördinatievergadering, is achterhaald zoals ook al in 2013 werd gemeld. Waar wel 
over wordt geklaagd is het slordig plaatsen en achterlaten van signalisatie en containers. En wie waar en wanneer 
het openbaar domein inneemt. Dat blijft een knelpunt. Positieve reacties krijgen we over het gebruik van vaste 
afrasteringen om werven (zeker met putten) af te spannen op het openbaar domein in plaats van de 
rondslingerende oranje netten. 

Problemen en leegstand in sociale blokken
De klachten van sociale huurders zijn opvallend gestegen. Klachten over leegstand kunnen gekoppeld worden aan 
de manier waarop huisvestingsmaatschappijen subsidies ontvangen. Dat kan vooral voor grote projecten, vandaar 
dat men ook panden laat leegstaan in het kader van een toekomstig groot project dat echter jaren op zich kan laten 
wachten, dat herstellingen aan individuele panden ook achterlopen om budgettaire redenen enzoverder. Hier is 
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dringend overleg nodig met de Vlaamse overheid. Klachten over trage herstellingen zijn schering en inslag bij de 
Ombudsvrouw die hier echter niet meer voor bevoegd is maar wel een netwerk heeft met de diverse Gentse 
huisvestingsmaatschappijen. De erbarmelijke toestand van sommige panden leidt tot schrijnende woonsituaties. 
Voorts krijgen we ook een stijgend aantal klachten, vooral van huurders van vroegere stadswoningen, over de 
stijgende algemene kosten en de manier waarop zij toch met hun hoofd tegen de muur blijven lopen bij de 
maatschappijen zelf. Die klachten komen vooral van huurders van stadswoningen die ook jarenlang niet de 
werkelijke kostprijs aangerekend kregen. Maar ook meer en meer van andere sociale huurders. Zo krijgen we ook 
heel wat schrijnende klachten over onaangepast gedrag van sommige huurders die een totaal gebrek aan 
wooncultuur lijken te bezitten. De groep daklozen en huurders met psychische problemen die in een 
voorrangsregeling zitten neemt opvallend toe in het toewijspercentage. Het maakt het samenleven in sociale 
wooncomplexen opvallend moeilijker en soms is de overlast opvallend groot. De huisvestingsmaatschappij kan 
bemiddelen en als begeleiding ook niet meer lukt dan heeft ze weinig slagkracht tegen dit type huurder. Kan na jaren 
klagen nog de vrederechter tussenkomen? Ook in Nederlandse steden doet zich dit fenomeen voor en daarop is in 
sommige steden op voornamelijk twee manieren gereageerd: met het oprichten van een soort containerwijken 
speciaal voor ‘probleemhuurders’ waar ook begeleiding wordt voorzien. Met het bijsturen van de regelgeving 
kunnen de uithuiszettingen wegens opvallend asociaal gedrag vlugger gebeuren en krijgt de maatschappij ook meer 
slagkracht. 

Kindvriendelijke stad
2014 was ook het jaar van de samenwerking met de Kinderrechtercommissaris. De Ombudsvrouw werd geconfron-
teerd met het recht op identiteit van 54 Jordaanse kinderen wiens ouders het land jaren geleden waren binnenge-
komen onder een valse identiteit. Hier merken we dat al deze kinderen meteen ook hun identiteit kwijt zijn geraakt 
en dat het rechtzetten van identiteitsfraude in de registers veel te lang duurt en te omslachtig is. Daardoor betalen 
vooral de kinderen de rekening. Ook al werden bij vonnis de ouders veroordeeld en werd hun identiteit aangepast. 
Dit is nog altijd niet het geval voor 54 Jordaanse kinderen die hier al jaren op de schoolbanken zitten, soms zelfs niet 
meer de taal van oorsprong machtig zijn maar vermoedelijk toch riskeren om uitgewezen te worden. De Ombuds-
vrouw verwijst hier samen met de Kinderrechtercommissaris naar artikel 8 van de rechten van het kind: elk kind 
heeft recht op een identiteit en bescherming van het gezin en het is de plicht van de staat om hiervoor te zorgen. De 
Gentse administratie heeft in dit geval al het mogelijke gedaan om ook in de administratieve documenten 
(bijvoorbeeld de geboorteakte want de 54 kinderen zijn in Gent geboren) een einde te stellen aan die 
identiteitsfraude maar het is wachten op een gerechtelijke beslissing. Sommige kinderen wachten hier al meer dan 
drie jaar op. Dit heeft consequenties, ook voor de scholen. 

Voortrekkersrol?
Tot op vandaag is er nog altijd geen voldoende digitale ondersteuning voor Dienst Burgerzaken en Politie om de 
woonstvaststellingen vlotter en efficiënter, met tijdswinst en voldoende controle te laten verlopen. Al 18 jaar zijn er 
hierover klachten waaruit blijkt dat er dringend behoefte is aan een tijdbesparend (en dus op langere termijn ook 
zuiniger) en meer controleerbaar (dus ook minder klachten en dus ook zuiniger, minder frustrerend?) digitaal 
systeem, waardoor aanvraagformulieren maar ook de verslagen van woonstvaststelling digitaal kunnen verstuurd 
worden zodat dit niet meer via interne post moet gebeuren. Dit systeem, als het tenminste compatibel is met al 
bestaande systemen, zou meteen ook moeten mogelijk maken dat de burger via het onthaal van Politie kan te weten 
komen hoe het zit met zijn woonstvaststelling. De Ombudsvrouw kreeg bericht dat dit gepland wordt tegen 2016. Ze 
stelt vast dat in Antwerpen dergelijk tijdbesparend systeem al bestaat. Toch eens over het muurtje kijken?
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Cijfers en Grafieken

Met cijfers kan je veel kanten uit of zoals Bomans het verwoordde: “Een statisticus waadde vol vertrouwen door een 
rivier, die gemiddeld één meter diep was, hij verdronk”. Maar daarnaast is meten ook weten, ook al is hier 
voorzichtigheid geboden. In dit hoofdstuk wordt toch ook een poging ondernomen om die cijfers en grafieken te 
interpreteren 

Minder tussenkomsten, meer tweedelijnsklachten
Ten opzichte van 2013 is het aantal tweedelijnsklachten gestegen, hoewel er minder tussenkomsten waren. Ruim 
22% van alle tussenkomsten van het ombudsteam zijn duidelijk klachten waar de burger er niet uitgeraakt met de 
diensten. De overige 78% zijn vooral signalen, suggesties van burgers over maatschappelijke fenomenen, meldingen 
en klachten die nog door de diensten zelf werden opgepakt.

In 2014 waren er in totaal 1667 tussenkomsten en bij 1366 daarvan maakten we ook een dossier op. Van alle 
tussenkomsten werden er 363 tweedelijnsklachtendossiers gemaakt.

Bij 301 tussenkomsten ging het om een onmiddellijke tussenkomst die gebeurde via telefoon (145) of bij een bezoek 
(156). Burgers worden op dat moment direct verder geholpen en daar is dan geen neerslag van in een dossier. 
Meestal ging dit om klachten waar burgers niet wisten bij welke instantie ze terecht moesten.

Per mail en op bezoek
De meeste verzoeken gebeuren via e-mail (815 – 49%). Daarna volgen de bezoeken op ons kantoor (488 – 29%) en 
de telefoons (280 – 17%). Een klein deel van de tussenkomsten gebeurt via brief of fax (84 – 5%). 

E-mails leiden in 27% van de gevallen tot een tweedelijns klachtendossier, bij bezoeken is dat 19%, telefoons 13,5% 
en bij brieven of faxen 11%. 

evolutie totaal aantal tussenkomsten en tweedelijnsdossiers
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Meer signalen, verwijzingen en tweedelijnsklachten
We onderscheiden vier soorten dossiers: het informatie- of verwijzingsdossier, het signaaldossier, 
het eerstelijnsdossier en het (tweedelijns) klachtendossier.
Bij een eerstelijnsdossier hebben verzoekers wel een klacht, maar die hebben ze nog niet gemeld aan de diensten 
zelf. Dit soort dossiers geven we dan ook door aan onze contactpersonen binnen de diensten voor verdere 
behandeling. In een aantal gevallen volgen we dit soort dossiers toch ook op. Bij een (tweedelijns) klachtendossier 
heeft de verzoeker al contact gehad met de dienst en is hij niet tevreden over de afhandeling van zijn klacht. Op dat 
moment onderzoeken wij de klacht onafhankelijk en gaan we ook een oordeel geven.
In een aantal gevallen gaat het wel om een klachtendossier, maar zijn we niet bevoegd omdat het bijvoorbeeld niet 
om een stadsdienst gaat. Die dossiers worden bij de verwijzingsdossiers gerekend. Sommige daarvan volgen we wel 
degelijk op omdat we goede contacten hebben binnen die organisaties (Farys, Eandis, WoninGent, …). We geven 
echter geen oordeel in deze dossiers.

In 2014 ging het bij 26% van de geregistreerde verzoeken (dus niet de onmiddellijke tussenkomsten) effectief om 
een tweedelijns klachtendossier. Een lichte stijging ten opzichte van 2013. Bij 13% van de dossiers ging het om een 
eerstelijns klacht. Dat is een opvallende daling ten opzichte van vorig jaar (toen nog 23%). En bij 30% ging het om 
een informatievraag of een doorverwijzing en bij 31% om een signaal. Twee keer een stijging met 4% ten opzichte 
van vorig jaar.

De Ombudsvrouw is bevoegd voor tweedelijnsklachten en signalen. Doorverwijzingen vooral naar netwerk 
ombudslui. Gentinfo registreerde 135 eerstelijnsklachten. 

Kort op de bal?
Van de 363 klachtendossiers was 82,5% na twee maanden afgesloten. 13,5% Van de dossiers werd pas na meer 
dan twee maanden afgesloten. Bij 4% van de dossiers was het onderzoek nog niet afgesloten bij de opmaak van dit 
rapport.

Dossiers duren onder andere langer omdat er lang bemiddeld wordt of omdat de diensten zelf eerst een grondig 
onderzoek moeten voeren vooraleer ze kunnen reageren.
Jammer genoeg duren dossiers ook langer omdat we bij sommige diensten verschillende keren moeten aandringen 
op een antwoord of omdat we helemaal geen antwoord meer krijgen.

 info/doorverwijzing                    signaal                                     eerstelijn                                    tweedelijn
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Van de dossiers die eigenlijk niet voor de ombudsdienst zijn (infovragen, signalen, eerstelijnsklachten) duurde het 
bij 116 dossiers (11,5% van alle dossiers) toch nog een maand of langer voor we ze afsloten. Een groot deel daarvan 
gaat niet over stadsdiensten. Vaak is er geen ombudsdienst die dit soort klachten opvolgt en dus nemen wij die op.

Meestal opgelost
Van alle gesloten klachtendossiers in 2014 beoordeelden we 87% als opgelost. Dat is beduidend minder dan vorig 
jaar waar nog 93% van de dossiers werd opgelost. Een oplossing wil niet per se zeggen dat een klager gelijk krijgt. 
Het betekent wel dat er duidelijkheid wordt geschapen of dat een probleem opgelost wordt of ten minste op een 
gecoördineerde manier aangepakt wordt.

Als een dossier niet opgelost werd (13%), waren daar verschillende redenen voor. Soms was er onvoldoende infor-
matie om een degelijk onderzoek te voeren, of was het een woord tegen woord situatie. In andere gevallen bleven 
de standpunten van de diensten, de burger en de Ombudsvrouw onverzoenbaar, of er kwam gewoon geen reactie 
meer van een dienst of een burger. Een andere reden waarom dossiers niet opgelost worden, is dat ze in handen 
worden gegeven van het Parket of dat er een rechtszaak wordt gestart. Op dat moment is de Ombudsvrouw niet 
meer bevoegd en wordt een dossier gesloten.

55% gegronde klachten
Bij de beoordeling van een klacht zijn er vijf mogelijkheden:

• 1. Gegrond

• 2. Gedeeltelijk gegrond

• 3. Gegrond maar gecorrigeerd

• 4. Ongegrond

• 5. Geen oordeel

In 2014 was 55% van de afgesloten klachtendossiers op een of andere manier gegrond (1, 2 en 3), 37% van die 
klachtendossiers werd ongegrond verklaard en bij 8,5% hadden we geen oordeel. Ten opzichte van 2013 zien we dus 
dat we meer klachten als gegrond beschouwden, toen was namelijk nog 50% van de klachten gegrond.

Indeling volgens criteria
Klachtendossiers worden onderzocht aan de hand van een aantal criteria. Bij één dossier kan een medewerker tot 
drie verschillende criteria kiezen. Deze criteria zijn in feite kwaliteitsnormen waaraan een behoorlijk werkende lokale 
overheid moet voldoen. Hieronder een overzicht van het aantal keer dat de criteria gebruikt werden in 2014.

redelijke termijn 92

zorgvuldigheid - procedure 87

adequate communicatie 73

overeenstemming met regelgeving 72

efficiëntie en effectiviteit 42

klachtenmanagement 37

zorgvuldigheid - fouten 30

coulance 27

actieve informatieverstrekking 19

afdoende motivering 18

professionaliteit 14

gelijkheid 13

vertrouwen 13

toegankelijkheid en bereikbaarheid 12

consequent handelen 11

doorschuifgedrag 10

flexibiliteit 10
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hoffelijkheid 10

redelijkheid en evenredigheid 10

zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing 10

coördinatie 5

inventieve houding 4

rechtszekerheid 4

proactief handelen 3

continuïteit 2

fair play 2

billijkheid 1

duurzaamheid 1

hoorplicht 1

De burger stelt hoge kwaliteitseisen aan de overheid. Ten opzichte van 2013 wordt er opvallend meer geklaagd over 
de redelijke termijn, over de toepassing van de procedures en over de adequate communicatie. Er wordt ook meer 
geklaagd over afdoende motivering, toegankelijkheid en bereikbaarheid en over de hoffelijkheid van sommige 
ambtenaren.

Welke onderwerpen?
De top 3 van de onderwerpen is duidelijk: Mobiliteit, Milieu en energie (vooral klachten over afval: huishoudelijk, 
sluikstorten en zwerfvuil) en Openbaar domein. Kortom, bij de Ombudsvrouw klagen burgers vooral over datgene 
wat ze zelf aan den lijve ondervinden en in hun onmiddellijke omgeving opmerken. Opvallend is ook het vrij groot 
aandeel klachten in verband met migrantendossiers en woonstvaststellingen (inschrijvingen) binnen Burgerzaken. 
Ook de moeilijke telefonische bereikbaarheid van vooral Loket Migratie verhoogt het aantal tussenkomsten bij 
Gentinfo. Interessant is een vergelijking tussen het aantal klachten en onderwerpen van eerstelijn bij Gentinfo en 
zowel eerste- als tweedelijn bij de Ombudsvrouw.

13%174

MOBILITEIT       

parkeren 179 60%

verkeer 65 22%

fietsers 27 9%

openbaar vervoer 14 5%

parkeren: deurwaarder 13 4%

MILIEU EN ENERGIE 30

afval 55 29%

groen 43 22%

nutsvoorzieningen 40 21%

dieren 24 12,5%

lawaaihinder 24 12,5%

stofhinder 2 1%

trillingen 2 1%

geurhinder 1 0,5%

milieuvergunningen 1 0,5%

10

22%

14%

OPENBAAR DOMEIN       

wegdek en trottoirs 92 53%

openbare werken 22 13%

straatverlichting 16 9%

inname openbare weg 13 7%

signalisatie 13 7%

afwatering 9 5%

13%

298

192

174

Het procent in het grijze gedeelte geeft het hoofdthema ten opzichte van het totaal aantal dossiers weer.
Het procent in het witte gedeelte geeft dan de subthema’s ten opzicht van het hoofdthema weer. 
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straatmeubilair 5 3%

speelpleinen 4 2%

WONEN, RUIMTELIJKE ORDENING EN STADSONTWIKKELING 166

huisvesting 108 65%

stedenbouwkundige vergunningen 36 22%

subsidies en premies 9 5%

ruimtelijke planning 4 2%

stadseigendommen 4 2%

stadsontwikkelingsprojecten 3 2%

verkavelingsvergunningen 2 1%

BURGERZAKEN

vreemdelingen 26 25%

inschrijving in registers 23 22%

identiteitskaarten 14 13,5%

huwelijken 12 12%

begraafplaatsen 10 10%

rijbewijzen 5 5%

verkiezingen 5 5%

informatieverwerking 4 4%

geboorten 3 3%

reispassen 1 1%

IVAGO

ophalingen 65 65%

recipiënten 18 18%

recyclageparken 11 11%

veegacties 6 6%

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

politiewerking 31 42%

complexe samenlevingshinder 28 38%

openbare veiligheid 9 12%

interventie brandweer 4 5%

gemeentelijke administratieve sancties 1 1%

WELZIJN, GEZONDHEID EN OCMW

OCMW 47 69%

personen met een handicap 8 12%

senioren 8 12%

sociale tegemoetkomingen 5 7%

CULTUUR, SPORT, TOERISME EN FEESTEN

sport en recreatie 10 23%

bibliotheek 9 21%

feesten en evenementen 5 12%

cultuur 4 9%

Gentse Feesten 4 9%

zwembaden en sporthallen 4 9%

zalenverhuur 4 9%

monumenten 2 5%

toerisme 1 2%

12%166

7,5%103

7%100

5%73

5%68

3%43
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FINANCIËN

facturen 22 55%

belastingen 11 27,5%

schadeclaim 7 17,5%

ONDERWIJS, KINDEROPVANG EN STUDENTEN

onderwijs 18 54,5%

kinderopvang 12 36%

studenten 3 9%

PERSONEEL

evaluaties, loon, e.a. 7 7%

pensioenen 3 3%

ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

rekrutering en selectie 5 5%

markten en foren 3 3%

middenstand 2 2%

COMMUNICATIE EN INSPRAAK

informatieverstrekking 5 83%

taalgebruik 1 17%

Als we per wijk kijken welke onderwerpen er aan bod komen, krijgen we onderstaand beeld.

Wijk Aantal Meest voorkomende klachten

Brugse Poort 82 Huisvesting, afval, groen, burgerzaken, parkeren

Gentbrugge 81 Wegdek en trottoirs, verkeer, afval, groen, parkeren

Sint-Amandsberg 70
Wegdek en trottoirs, parkeren, huisvesting, ophalingen Ivago, 
groen

Kuip 68
Parkeren, verkeer, politiewerking, afval, stedenbouwkundige 
vergunningen

Zuid en Kouterbuurt 53 Openbare werken, verkeer, openbaar vervoer

Burgstraat-Coupure 48 Wegdek en trottoirs, ophalingen Ivago, parkeren

Wondelgem 46
Stedenbouwkundige vergunningen, groen, wegdek en trottoirs, 
ophalingen Ivago

Ekkergem-Watersportbaan 45 Huisvesting, parkeren, afval, complexe samenlevingshinder

Ledeberg 45 Huisvesting, afval, wegdek en trottoirs, parkeren

Rabot 45 Huisvesting, parkeren, OCMW, politiewerking, afval

Tolhuis-Sluizeken 43 Parkeren, huisvesting, nutsvoorzieningen

Universiteitsbuurt 41 Parkeren, afval, ophalingen Ivago

Drongen 39 Wegdek en trottoirs, parkeren, verkeer

Mariakerke 37 Wegdek en trottoirs, groen

Dampoort-St-Macharius 33 Huisvesting, ophalingen Ivago, politiewerking

Sint-Pieters-Buiten 33 Ophalingen Ivago, parkeren, wegdek en trottoirs

Bloemekenswijk 29 Huisvesting, complexe samenlevingsproblemen, afval

Nieuw Gent 29 Huisvesting

Stationsbuurt 28 Wegdek en trottoirs, huisvesting, vreemdelingenzaken

Oostakker 25 Wegdek en trottoirs, ophalingen Ivago

Keizerpoort-Vlaamse Kaai-Heernis 23 Huisvesting

Strop 21 Ophalingen Ivago, parkeren

3%40

2%33

0,7%10

0,7%10

0,4% 6
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Sint-Denijs-Westrem 19 Verkeer, parkeren

Muide-Meulestede 18 Huisvesting, parkeren

Zwijnaarde 18 Wegdek en trottoirs, complexe samenlevingshinder

Havengebied 12 Nutsvoorzieningen, OCMW, parkeren

Het grootste deel van de mensen dat contact opneemt met de ombudsdienst, komt nog altijd uit Gent-centrum 
(50%), dan uit de deelgemeenten met 29% en 7,5% komt van buiten Gent. Bij 12,5% van de verzoekers was de her-
komst onbekend.

Indeling volgens departement
Hier vindt u een kort en algemeen overzicht van het aantal (tweedelijns) klachtendossiers per departement.

Departement RUMODO 144

Departement Bevolking en Welzijn 51

Ivago 49

OCMW 29

Lokale Politie Gent 24

Departement Milieu, Groen en Gezondheid 14

Departement Cultuur en Sport 12

Departement Onderwijs en Opvoeding 12

Kabinetssecretariaten College 11

Departement Brandweer 5

Diensten van de Stadssecretaris 4

Departement Communicatie en Promotie 2

Departement Facility Management 2

Departement Financiën 1

Departement HR 1

Departement Werk en Economie 1

Stadsontwikkelingsbedrijf 1

Ten opzichte van 2013 zien we opvallende stijgingen van het aantal tweedelijnsklachten bij het Departement 
Bevolking en Welzijn, Ivago (maal twee), OCMW (maal vijf) en het Departement Onderwijs en Opvoeding (maal 
twaalf). Bij het Departement Bevolking en Welzijn zijn er vooral meer klachten over identiteitskaarten, 
referentieadressen en woonstvaststellingen. Ouders begrijpen niet waarom ze een volmacht nodig hebben om een 
kids-ID aan te vragen, en burgers die hun identiteitskaart als verloren hadden opgegeven en ze terugvonden, 
brengen de Politie wel op de hoogte, maar niet de bevolkingsdienst. Daardoor moeten ze toch betalen voor een 
nieuwe identiteitskaart. Steeds meer mensen hebben een referentieadres nodig (wat niet zomaar kan), en meer 
mensen komen in de problemen door een ambtshalve schrapping. Voor heel wat procedures is er een 
woonstvaststelling nodig en tussen de aanvraag ervan en het effectief verwerken van het dossier zit vaak heel veel 
tijd.

Bij Ivago is de stijging van het aantal klachten toe te wijzen aan de problemen met de ophalingen. Vooral bij het 
ophalen van gft loopt het blijkbaar vaak mis. De containers blijven dan gewoon staan. Ook over het gewicht van 
huisvuilzakken is er meer discussie dan vroeger. Daar zijn duidelijke regels over, maar de controle verloopt toch niet 
helemaal zoals het hoort. Ook over de overvolle vuilnisbakken in de stad wordt er veel geklaagd. Ivago besliste om 
de openbare afvalkorven minder te legen en dat leidt in sommige gevallen tot zwerfvuil en sluikstort.

Bij het OCMW zien we een opvallende daling van het totaal aantal dossiers, maar een sterke stijging van het 
aantal tweedelijnsklachten. Dat heeft onder andere te maken met onze strengere beoordeling of iets nu eerstelijn of 
tweedelijn is, maar ook met het onbegrip van OCMW-cliënten voor de regels. Zeker als de toepassing van die regels 
betekent dat ze plotseling geen financiële steun meer krijgen. Vaak zijn deze klachten ongegrond, maar de cliënten 
snappen de regels niet omdat die zo complex zijn.
Bij het Departement Onderwijs en Opvoeding zien we een vertwaalfvoudiging (!) van het aantal tweedelijnsklachten, 
maar dat heeft er voornamelijk mee te maken dat er in 2013 maar één tweedelijnsklacht was. Ook in het algemeen 
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is er een opvallende stijging van het aantal dossiers, maar daar is geen echt aanwijsbare reden voor. Er wordt 
bijvoorbeeld geklaagd over lawaaihinder van een haan of een ventilator, over het aanbod in de kunstacademie, over 
de problemen om opvang voor de kinderen te vinden en over de facturen.

Aantal aanbevelingen in 2014
In 2014 deden we 89 aanbevelingen om de werking bij te sturen en om dus klachten te vermijden. 

De klagers
Sinds de start van de Dienst Ombudsvrouw consulteren meer mannen dan vrouwen de Ombudsvrouw. Ook in 2014 
is dat niet anders:  57% mannen, 39% vrouwen en 4% echtparen of firma’s. 

Leeftijd
Omdat heel wat contacten via e-mail gebeuren, ontbreken de cijfers voor deze groep. Bij de persoonlijke contacten is 
de groep van 30 tot 40-jarigen het grootst. Opvallend is dat de meeste leeftijden wel vertegenwoordigd zijn. 

Opleidingsniveau
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Ons netwerk
In 2014 waren er 9 zitdagen van de Ombudsman voor de Pensioenen. Tijdens die zitdagen kwamen er 22 mensen op 
bezoek.
Ten opzichte van 2013 valt het op dat er meer mensen van binnen Gent op de zitdag kwamen. In 2014 kwamen 16 
bezoekers uit Gent en deelgemeenten en 6 bezoekers kwamen van buiten Gent.

De Federale Ombudsdienst had 8 zitdagen en ontving 24 bezoekers. Bezoekers komen hier vooral uit Gent-centrum 
(12) en de deelgemeenten (3). Andere bezoekers komen uit Evergem (1), Zomergem (1), Oudenaarde (1), 
Buggenhout (1), Oostende (1), Merelbeke (1), Deinze (1), Poperinge (1) en Kontich (1). Het meest werd er geklaagd 
over FOD Vreemdelingenzaken (20). Andere onderwerpen waren Personenbelasting en kinderbijslag.

Vanaf september 2014 heeft ook de Kinderrechtencommissaris zitdag in Gent, maar omdat er geen afspraken 
gemaakt moeten worden, hebben we momenteel nog geen zicht op het aantal bezoekers.

Ons budget

Budget 2012 25.042,00 euro

Budget 2013 23.489,00 euro

Budget 2014 19.432,13 euro

Budget 2015 19.548,75 euro
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Conclusie en interpretatie

Opvallende evolutie:
Het aantal tussenkomsten van de Ombudsvrouw is het laagste sinds haar aanstelling. Dit betekent dat ze zich meer 
en meer als een beroepsinstantie kan profileren. Dit betekent ook dat de burgers ofwel minder klagen ofwel 
duidelijk de weg naar de interne klachtenbehandelaar hebben gevonden via Gentinfo of zich rechtstreeks naar 
politici wenden die dan het doorgeefluik zijn naar de diensten. Deze laatste piste merken we meer en meer op. 
Dat burgers zich over politieke beslissingen willen laten horen bij hun politieke vertegenwoordiger, dat men ook als 
individu wil mee participeren, is duidelijk. Minder aangewezen lijkt het me dat burgers met klachten zich via een 
indirecte weg -namelijk politici- tot de dienst moeten wenden. Dit lijkt een stap terug en belastend voor de 
kabinetten en de diensten die zo in verspreide slagorde klachten binnenkrijgen en waar het risico bestaat dat men 
het overzicht verliest. Burgers zetten die stap vooral naar de burgemeester, denkende dat op die manier ze toch 
eerder zullen bediend worden. In elk geval krijgen ze steeds een reactie, kort op de bal. Voorst kunnen we, dankzij 
het netwerk met andere ombudslui, de burger ook verder helpen, zeker sinds de komst van de Ombudsman voor de 
Energie. Anderzijds blijven sociale huurders nog wel een beroep doen op de Gentse Ombudsvrouw, ook al zijn we 
niet bevoegd. De behoefte blijft.

De Ombudsvrouw is vooral een beroepsinstantie 
Opvallend is wel dat ondanks het dalend aantal tussenkomsten, er iets meer tweedelijnsklachten (ongeveer 70 
dossiers) dan vorig jaar werden geregistreerd. En dat is logisch omdat, als de diensten zelf meer klachten 
behandelen, de Ombudsvrouw ook meer als een beroepsinstantie tussenkomt omdat burgers het niet eens zijn 
met de behandeling door de dienst zelf. We merken echter ook dat de signalen over maatschappelijke fenomenen 
stijgen. De afhandeling van klachten in beroep duurt ook iets langer maar ruim 80% was binnen de twee maanden 
afgesloten. Toch is 20%, dat niet binnen die periode was opgelost, te veel. En dat konden we toch ook linken aan de 
trage respons van sommige diensten op onze vragen. Ook al geven we meteen mee dat wie op bezoek kwam ook 
dikwijls onmiddellijk geholpen kon worden.

Ombudsvrouw van iedereen
In Gent wordt vooral veel ingezet op het persoonlijk contact met verzoekers. 30% Van alle tussenkomsten gebeurt 
ook via persoonlijk contact, meestal met de Ombudsvrouw zelf. Dit maakt het ook mogelijk om op een directe maar 
ook eenvoudige manier de verzoeken af te werken en toch de burgers te helpen zonder dat er informatie verloren 
gaat om bijvoorbeeld, aanbevelingen te doen. Bovendien is een persoonlijk contact nuttig om een klacht, een 
perceptie, beter te begrijpen en meteen dus ook efficiënter te kunnen oplossen in vertrouwen en discretie. Burgers 
die al overal met hun klacht gelopen hebben, ervaren dit persoonlijk contact ook als, en we citeren, “het toch wel 
ernstig nemen van de klacht”. Het vraagt wat meer tijd op het moment zelf maar die tijd haalt men ruimschoots 
in als men op een weinig bureaucratische manier iemand toch verder kan helpen Het persoonlijk contact met de 
Ombudsvrouw, die bezoekers meestal zelf ontvangt, wordt gewaardeerd en maakt ook dat een ingewikkeld dossier 
niet altijd nodig is. Zo’n 30% van de contacten verloopt via een bezoek. Het gaat bij de bezoekers om Gentenaars 
van allerlei slag en afkomst en opleiding. Dit is erg opvallend. De Ombudsvrouw bereikt zowel Gentenaars die hier 
geboren en getogen zijn of die hier al jaren wonen, maar ook nieuwe Gentenaars die recentelijk zijn ingeweken. De 
wijk waaruit de meeste klachten komen was de Brugse Poort. Dat ging vooral over sluikstorten, hoge parkeerdruk en 
huisvesting. Ook uit de deelgemeente Gentbrugge kwamen er meer klachten dan vroeger en dat had te maken met 
de werven daar en de communicatie hierover (werf Brusselsesteenweg). 

Verplichte antwoordtermijn? Of redelijke termijn?
De behandelingstermijn van sommige dossiers (bijvoorbeeld Burgerzaken) bij het ombudsteam duurde langer omdat 
een antwoord van de diensten zelf op zich liet wachten. We pleiten dan ook voor de eerste keer om een verplichte 
antwoordtermijn van maximum 3 weken in te voeren. Ook de burgers klagen het meest over de te lange wachttijden 
(redelijke termijn en zorgvuldigheid). De administratie wijt dit veelal aan grotere werkdruk en het niet vervangen van 
collega’s. Krijgen burgers geen enkel antwoord binnen een redelijke termijn (zes weken), dan stellen we voor dat de 
klacht automatisch wordt opgenomen door de Ombudsdienst.

Hoofdstuk 1 - Signalen en cijfers in 2014
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Hoofdstuk 2
Achter de cijfers en grafieken
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In dit hoofdstuk vindt u de informatie die gepuurd is uit alle tussenkomsten in 2014 en krijgt u een analyse per 
departement. 

Alleen de klachten waarvoor een onderzoek werd geopend en tot een tweedelijns klachtendossier hebben geleid 
kregen ook een beoordeling mee. 
Ging het bij deze hardnekkige klachten om een behoorlijk of onbehoorlijk overheidsoptreden en kan er in dit laatste 
geval ook worden bijgestuurd? Op deze vraag krijgt u per departement een antwoord.

Een Ombudsman of -vrouw beschermt immers de burger tegen onbehoorlijk overheidsoptreden. Het is een soort 
overheidswaakhond. Ze toetst het overheidshandelen aan behoorlijkheidscriteria.

Op de 18 jaar registreerden we in Gent 51.828 tussenkomsten van het ombudsteam. In 2015 namen 1667 burgers, 
meestal Gentenaars, contact op. In veel gevallen volstaat het om de burger op weg te helpen. Het blijkt vaak dat 
overheidsinformatie niet altijd duidelijk genoeg is. De Ombudsvrouw wijst dan de meest directe weg en voorkomt 
daarmee dat burgers verkeerd lopen. Zij biedt ook altijd een luisterend oor en vangt signalen op die burgers geven 
over zaken die in de dienstverlening van de Groep Gent minder soepel verlopen. Vaak geven klachten of signalen 
aanleiding om contact op te nemen met de dienst waarover geklaagd wordt om zo te zoeken naar een snelle 
oplossing met meer maatwerk. Dat noemen we een onmiddellijke tussenkomst. In andere gevallen waar een 
onmiddellijke tussenkomst niet volstaat opent de Ombudsvrouw een onderzoek. En dat zijn dan wat we noemen de 
tweedelijnsdossiers die ook aanleiding kunnen geven tot een aanbeveling, een aanmoediging om bij te sturen zodat 
de klachten dalen.

Voor een Ombudsman of –vrouw is ‘regel is regel ‘ maar dit is niet genoeg. Blijkt die regel absurd te zijn, dan kaart ze 
dit aan. Maar ze gaat ervanuit dat een overheid geen zelfbedieningszaak is en dat de relatie tussen overheid en 
bestuur tweerichtingsverkeer is. Het woord ‘klant’ neemt ze bewust niet in de mond: het doel van een lokale 
overheid is niet om winst te maken en de klant te geven wat hij vraagt met het doel om ‘meer te verkopen’. In het 
jaarverslag is dan ook sprake van: burger, verzoeker of klager.
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Aantal dossiers*
2014 evolutie

96 Ω
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht signaal info

51 12 15 18

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

24 (49%) 23 (47%) 2 (4%)

Oplossingsgraad**
wel niet

44 (90%) 5 (10%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Vreemdelingenzaken 21

2.  Inschrijving in registers 16

3.  Identiteitskaarten 12

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Vreemdelingenzaken 8 

2.             Identiteitskaarten 4

3. Inschrijving in registers 3

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Overeenstemming met regelgeving 14

2.  Zorgvuldigheid - procedure 13

3.  Redelijk termijn 12

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Redelijke termijn 8

2.  Overeenstemming met regelgeving 5

3.  Hoffelijkheid
                Zorgvuldigheid - procedure

4

Meest bevraagde diensten 1.  Dienst Burgerzaken 84

2.  Dienst Sociale Voorzieningen 5

3.  Jeugddienst 3

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Burgerzaken 22

2. Dienst Sociale Voorzieningen
                Seniorendienst

1

* Bij de opmaak van dit rapport waren 2  tweedelijns klachtendossiers nog niet afgesloten.
** De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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INTERESSANTE SIGNALEN

Voortrekkersrol? 
Sinds het ontstaan van de Dienst Ombudsvrouw, nu 18 jaar geleden, wordt de dienst geconfronteerd met klachten 
over de werking omtrent woonstvaststellingen. De Wijkpolitie heeft grote inspanningen gedaan om de achterstand 
bij de vaststellingen in te lopen en dat is ook grotendeels gelukt, maar tot op vandaag blijven we toch nog klachten 
krijgen. Die hebben vooral te maken met de gebrekkige manier van communiceren tussen Burgerzaken en Politie. 
Al jaren geeft de Ombudsvrouw hier een duidelijke aanbeveling: optimaliseer de doorstroming van gegevens tussen 
Politie en Burgerzaken via digitalisering.
Vooral het doorsturen van de gegevens hieromtrent tussen Politie en de Dienst Burgerzaken kan veel efficiënter: 
tijd- en papierbesparend, en veel meer controleerbaar. Dat kan, mocht de digitale ondersteuning hier op punt staan. 
Tot nu toe is dat echter nog altijd niet het geval en wordt er zelfs gewezen naar 2016. We stellen nochtans vast dat 
het in Antwerpen tussen de Politie en Burgerzaken wel efficiënter verloopt dank zij een specifieke digitale 
ondersteuning. Beide steden doen een beroep op hetzelfde Digipolis. Waarom kan dit in Gent niet en waarom is hier 
geen voortrekkersrol opgenomen? Waarom beloven in 2013, 2014 en nog uitstel tot 2016?
Vandaag worden de aanvragen vanuit Dienst Burgerzaken eindelijk digitaal opgestuurd naar de Wijkpolitie. Dit zou 
een verbetering moeten zijn, maar we stellen vast dat wie aan het onthaal bij de Politie zit hier geen toegang toe 
heeft en dus ook de burger niet kan informeren hoe het staat met zijn of haar woonstvaststelling, en of die nu al 
opgestuurd is naar Dienst Burgerzaken of niet. Er is dus behoefte aan een compatibel systeem.

Voor de Ombudsvrouw is het onmogelijk om na te gaan wanneer precies een woonstvaststelling door de Politie is 
opgestuurd en wanneer die bij Dienst Burgerzaken is toegekomen, en of ze daar al dan niet blijft liggen en hoe lang 
dan. Want dat terugsturen gebeurt nog altijd na afsluiten van het dossier bij de Politie door het op een stapeltje post 
te leggen en dan per drager naar Dienst Burgerzaken… Kortom, na 18 jaar aan de bel trekken is het nog niet opge-
lost. In Antwerpen is de Politie enthousiast over de tijdswinst, de winst aan zorgvuldigheid en de klantvriendelijkheid 
voor wie informatie vraagt. Dergelijk systeem zou ook de betere verstandhouding tussen de diensten bevorderen, 
want nu wordt dikwijls de hete patat naar elkaar geschoven.

Dienst Infovragen signalen 1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond**

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid 0 0 0 0 0

Dienst Burgerzaken 18 6 12 48 22

Dienst Buurtwerk 0 1 0 0 0

Dienst Sociale Voorzieningen 0 4 0 1 1

Dienst Straathoekwerk 0 0 0 0 0

Integratiedienst 0 1 0 0 0

Jeugddienst 0 2 0 1 0

Seniorendienst 0 1 0 1 1

EEN OVERZICHT

Departement Bevolking en Welzijn
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Een burger bestaat enkel als hij een adres heeft …
Voorts krijgen we steeds meer signalen over ambtshalve schrappingen en referentieadressen. Mensen komen in een 
vicieuze cirkel terecht: geen adres, geen werk, geen verhuur van een nieuwe woning, geen adres, … Sommige 
burgers zoeken naar een oplossing door in een caravan of een mobilhome te gaan wonen, maar daar kunnen ze 
niet ingeschreven worden. De herinschrijving verloopt vaak moeilijk en mensen die nog net het hoofd boven water 
kunnen houden, en op het randje van dakloosheid balanceren, glippen door de mazen van het (opvang)net. Ze 
krijgen geen voorrangsregeling en zijn er net niet erg genoeg aan toe om leefloon te krijgen. Een referentieadres is 
misschien een oplossing, maar de aanvraag daarvan verloopt vaak moeilijk en het is ook geen duurzame oplossing.

Migranten en administratie
Binnen Dienst Burgerzaken blijken vooral migrantendossiers gevoelig te liggen.
Uit de klachten blijkt ook dat de telefonische bereikbaarheid van Loket Migratie mank loopt door de hoge werkdruk 
(54995 contacten in 2014) en een mogelijk te lage bezettingsgraad in 2014 door afwezigheden (vergaderingen, 
ziekte, enzovoort).
Het werken op afspraak brengt mee dat burgers zich moeten schikken naar het moment van afspraak dat bepaald 
wordt door de administratie, want wettelijke termijnen waarbinnen migrantendossiers moeten afgehandeld worden 
ontbreken meestal. 
Dergelijke bureaucratische dossiers vragen ook van de burger heel wat documenten en van de ambtenaar heel wat 
kennis. Hier is het belangrijk dat ze goed op voorhand weten wat precies nodig is. Maar soms stellen we vast dat 
door de steeds veranderende regelgeving ook ambtenaren niet altijd meer kunnen volgen of dat er tijdens de 
behandeling van een dossier ook nieuwe en andere documenten moeten worden voorgelegd. Zo is er bijvoorbeeld 
nu de veranderde nationaliteitsregelgeving. Deze gewijzigde (federale) en complexe regelgeving maakt het ook voor 
de lokale ambtenaren niet eenvoudig. Het maakt de behandeling van dergelijke dossiers ook duur en maakt de 
communicatie naar de burger soms verwarrend.

Opvallend is het feit dat een aantal migranten, de zogenaamde derdelanders, die hier bijvoorbeeld met een 
Belgische partner gehuwd zijn, en waar er geen sprake is van een schijnhuwelijk, een hele administratie moeten 
doorlopen vooraleer ze ook op de arbeidsmarkt kunnen tewerkgesteld worden. Ze riskeren soms het werk, dat hun 
wordt aangeboden, te verliezen door de voor hen trage administratieve afhandeling van hun dossier. Hier moet 
dringend aan gewerkt worden want ook de partner en de werkgever zijn hier de dupe.

Het bureau Huwen en Samenwonen blijft klachten krijgen over gebrek aan een vriendelijk onthaal of het juist 
zorgvuldig interpreteren van een regelgeving, wat kan zorgen voor extra frustraties en spanningen. Discussies over 
een ‘afschrift’ of een ‘uittreksel’ in het kader van een huwelijksdossier (bijvoorbeeld bij Turkse burgers) zorgt voor 
frustraties. Maar hier volgen we toch het bureau Huwen en Samenwonen in haar eis dat het een ‘afschrift’ moet 
zijn. We stellen echter vast dat andere gemeenten zich tevreden stellen met een uittreksel van een geboorteakte en 
geen afschrift of gelegaliseerde kopie eisen. Blijkbaar zijn toch niet alle burgers gelijk voor de wet als er op het lokale 
vlak verschillende interpretaties worden gegeven aan federale wetten. Dit leidt ertoe dat sommige Gentenaars van 
vreemde origine bijvoorbeeld in Leuven gaan huwen hoewel ze liever in Gent hadden gehuwd. Hier is er dringend 
overleg tussen de gemeenten nodig of een duidelijke richtlijn van bovenaf die bepaalt wat de correcte interpretatie 
is.

Kinderen van de rekening in een kindvriendelijke stad
We merken dat er iets meer verzoeken komen waaruit blijkt dat kinderen uit huwelijken met iemand van 
vreemde nationaliteit, in afwezigheid van de partner, met de vreemde nationaliteit wordt geboren. En dat nadien 
een ingewikkelde procedure volgt om de partner (derdelander) op basis van gezinshereniging te laten overkomen. 
Het gaat bij ons vooral om klachten waar een Marokkaanse burger bij betrokken is. Dit heeft meestal tot gevolg dat 
het kind het toch een tijd zonder één van de ouders moet stellen. Omdat het huwelijk, ook al gaat het om een 
Belgische partner, in het buitenland werd afgesloten en er minstens tot de geboorte geen samenwoonst is. Het recht 
op gezinshereniging is een fundamenteel recht maar men moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat deze burgers 
een gezin vormen. Dat houdt ook de erkenning van het kind door de afwezige ouder in maar vooral vragen we ons 
toch af of hier het kind uiteindelijk niet het kind van de rekening wordt?

Ook merken we dat kinderen de dupe worden van identiteitsfraude van ouders. Ook al blijkt later bij vonnis wat de 
echte naam is van de ouders, in de officiële documenten blijft die vervalste identiteit voor de kinderen 
voortbestaan en hebben die kinderen eigenlijk geen identiteit meer. In Gent bijvoorbeeld hebben we zo een dossier 
van 54 Jordaanse kinderen die hier al jarenlang school lopen. Ook al dringt de administratie aan op de rechtzetting 
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in de officiële documenten (geboorteakte), dat kan enkel via een vonnis en dat laat jaren op zich wachten. Volgens 
artikel 8 van het Kinderrechtenverdrag is de staat verplicht om de identiteit van kinderen en het gezin te 
beschermen. Het spreekt vanzelf dat de Ombudsvrouw identiteitsfraude verwerpt maar laat het duidelijk zijn: deze 
kinderen hebben geen fraude gepleegd. 

Het welzijn van dakloze kinderen kan zeker bevorderd worden door een kindvriendelijker toegangsuur voor de 
nachtopvang aan te bieden aan ouders met kinderen in bijvoorbeeld 1 nachtopvangplaats. Nu is de nachtopvang pas 
toegankelijk om 21 uur.

AANBEVELINGEN
Ga eens samen met de Politie over het muurtje kijken in Antwerpen (benchmarking).

Meet de werkdruk en het personeelsbestand bij Loket Migratie en blijf zoeken naar methoden om de druk te 
verlichten, onder andere door digitale ondersteuning van dossiers en reorganisaties bij afwezigheden.

Vermijd nodeloze verplaatsingen van burgers door op voorhand duidelijk schriftelijk mee te delen welke 
documenten nodig zijn en werk aan een betere bereikbaarheid van Loket Migratie.

Dringend en noodzakelijk is een identieke interpretatie voor alle gemeenten in  ons land van regelgeving in het kader 
van een huwelijksdossier met een derdelander (afschrift of uittreksel?). Het is aangewezen om hier toch ook het 
VVSG in te schakelen om tot een uniforme interpretatie te komen in alle gemeenten.

OPVOLGING
Sinds we de aanbevelingen tijdens het jaar doorsturen krijgen we meer zicht op de opvolging ervan. Zo kregen we 
onmiddellijk te horen dat de procedure voor de rijbewijzen zal herbekeken worden en werd een bezoek aan 
Antwerpen samen met de politie gepland. Ook de herhaalde discussies over de vraag naar een afschrift in het kader 
van buitenlandse huwelijken is ons duidelijker geworden. We zijn van mening dat het voor de burger verwarrend 
blijft omdat er hier tussen de gemeenten geen consequente manier van handelen is.
Dit is maar een greep uit de concrete respons maar we wachten wel af wat het concrete resultaat zal zijn. 
Vermelden we nog dat we regelmatig te lang op een antwoord moeten wachten en dat maakt onze 
afhandelingstermijn van een hardnekkige klacht langer. Heel constructief is er samen gewerkt in verband met de 
rechtzetting van de identiteitsfraude in de geboorteakte van Jordaanse kinderen.
 Maar er blijft zeker wat de bereikbaarheid van Dienst Migratie betreft nog werk aan de winkel.

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw
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Aantal dossiers*
2014 evolutie

8 Ω
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht signaal info

5 2 1 0

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

3 (75%) 0 (0%) 1 (25%)

Oplossingsgraad**
wel niet

3 (75%) 1 (25%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Interventie Brandweer 3

2. Facturen
                Huisvesting
                Lawaaihinder
                Openbare Veiligheid
                Stedenbouwkundige vergunning

1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Interventie Brandweer 2
 

2.  Huisvesting 1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Overeenstemming met regelgeving 3

2.  Actieve informatieverstrekking
                Afdoende motivering

2

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Actieve informatieverstrekking
                Adequate communicatie
                Afdoende motivering

1

Meest bevraagde diensten 1.  Dienst Administratie 4

2.  Operationeel Personeel Brandweer 3

3.  Hulpcentrum 100 1

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  Dienst Administratie 3

* Bij de opmaak van dit rapport was 1 tweedelijns klachtendossies nog niet afgesloten.
** De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Departement Brandweer

EEN OVERZICHT

INTERESSANTE SIGNALEN

2014 is het laatste jaar dat we nog kunnen spreken over een Gentse Brandweer. In 2015 spreken we over de Zone 
Brandweer die 18 gemeenten omvat en waaronder Gent zal ressorteren, weliswaar als de grootste partner en met 
de burgemeester als voorzitter van de zoneraad. Een zoneraad waarvan de 18 burgemeesters deel uitmaken.

Toch kregen we eind 2014 al een voorproefje, na goedkeuring van het retributiereglement, dat de tarieven voor 
bepaalde tussenkomsten van de Brandweer bepaalt en die tarieven gelden, voor alle 18 gemeenten die deel uit 
maken van de brandweerzone. Voor Gent worden in een aantal gevallen de tarieven hoger dan voorheen 
(brandweercontroles, brandweeradviezen in bouwdossiers van meergezinswoningen,…). We kregen dan ook al eind 
december onmiddellijk klachten hierover. Het valt dus op dat in 2014, na goedkeuring van een nieuw reglement 
terzake, de tussenkomsten van de Ombudsvrouw vooral te maken hadden met betwistingen over de hoogte van de 
aanrekeningen voor controlebezoeken door de Brandweer. Kregen we vorige jaren vooral vragen of iets wel mocht 
worden aangerekend, nu krijgen we vooral signalen dat de burgers de facturen voor brandweercontroles wel hoog 
vinden. Maar deze werkwijze is goedgekeurd door de gemeenteraad en de Brandweer past enkel de regels toe. Maar 
die regels moeten wel correct gemotiveerd en voldoende gecommuniceerd worden. Vraag is echter: wat als men 
in de nabije toekomst bijvoorbeeld een hoger bedrag zou vragen voor het openen van een bouwdossier? In 2014 
moest men een peulschil betalen, maar moet men dan nog apart betalen voor bijvoorbeeld een brandweeradvies 
dat in een aantal bouwdossiers (zoals meergezinswoningen) nodig is of zit dat meteen in de dossierkost? Of is dit 
juist van nu af aan onmogelijk omdat het hier om een brandweerzone gaat? Concreet: de vraag die we hier horen is 
of  de ‘nieuwe’ Brandweer de Gentenaars meer gaat kosten? Terwijl het voor de Stad als organisatie mogelijk een 
besparing kan zijn? Nu al stelt bij herhaling de burger, die een factuur betwist, de vraag of hij wel voor de kerntaken 
van de Brandweer moet betalen aangezien de Brandweer ook al via zijn belastinggeld wordt betaald. Zal het afstoten 
van een aantal taken ook voor de belastingbetalende burger neerkomen op een bezuiniging?

Belangrijk is ook dat de bouwheren hun architecten aanmanen om zelf goed op voorhand de regels op het gebied 
van brandveiligheid toe te passen bij het ontwerp van de woning zodat de brandweeradviezen goedkoper worden. 
Die adviezen worden nu per uur aangerekend.

We kregen ook nog wat opmerkingen in verband met een lawaaierige opendeurdag (om de haverklap een sirene) 
maar daar kan in de toekomst zeker rekening mee gehouden worden. 

Dienst Infovragen signalen 1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond**

Dienst Administratie 0 0 0 4 3

Dienst Technisch Logistieke 
Ondersteuning

0 0 0 0 0

Hulpcentrum 100 0 0 1 0 0

Operationeel Personeel Brandweer 0 1 1 1 0
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AANBEVELINGEN
1. Blijf redelijk in de extra aanrekeningen van diensten. U wordt voor uw werking al betaald door de belastingbetaler. 
Maak bij het vastleggen van kern- en andere taken ook altijd de toets of de burger een alternatief heeft op de 
privémarkt.
Kortom: communicatie en motivering van facturatie blijft een aandachtspunt, ook in de toekomst. Communiceer ook 
over de vrijstellingen en communiceer over de tarieven op voorhand, in klare taal.

2. Voorkomen is beter dan genezen: belangrijk is dat de Brandweer aan de architecten op voorhand -al dan niet via 
de website- communiceert hoe ze federale regels in verband met brandveiligheid concreet interpreteert. Het korps 
moet zoveel mogelijk op voorhand ook bepaalde groepen, zoals architecten, informeren via voordrachten, 
brochures, websites enz. Wij krijgen vaak de opmerking van architecten dat bijna elk brandweerkorps zijn eigen 
interpretaties van regels heeft. Het zou nuttig zijn mochten er voor deze groepen regelmatig ook infosessies worden 
georganiseerd die kaderen in de preventietaken van de Brandweer. Dit kan ook de kostprijs voor een tussenkomst 
van de Brandweer voor sommige bouwheren reduceren.

3. Hou het aantal decibels tijdens een opendeurdag wat onder controle.

OPVOLGING
Wanneer er klachten of kritische vragen zijn met betrekking tot de Brandweer dan valt het op dat hier de jongste 
jaren altijd een heel vlot en goed gedocumenteerd antwoord op komt. Het is duidelijk dat de werking van de 
administratie daaromtrent is bijgestuurd.

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw
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Enkele weken terug trok ik met mijn moeder, die in een rolstoel zit, naar de ten-
toonstelling ’60 jaar TV’ in de Sint-Pietersabdij. Net als bij ons vorige bezoek, een 

jaar terug, stonden we ook nu weer tevergeefs aan de gewone ingang. Wij konden 
daar niet binnen omdat er geen voorziening is voor rolstoelpatiënten. Dus moes-

ten we, over de kermis, binnen langs de andere ingang aan de wereld van Kina. De 
vorige keer konden we nog onmiddellijk links langs het cafetaria naar binnen, maar 

nu moest ik met mijn moeder het hele binnenplein over, over de zware en ongelijk 
liggende kasseien, holderdebolder duwen. 
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Aantal dossiers
2014 evolutie

27 Ω
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht signaal info

2 2 13 10

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

1 (50%) 0 (0%) 1 (50%)

Oplossingsgraad*
wel niet

1 (50%) 1 (50%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Cultuur
                Informatieverstrekking

1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Cultuur 1
 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Adequate communicatie
                Efficiëntie en effectiviteit
                Gelijkheid

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Adequate communicatie
                Efficiëntie en effectiviteit

1

Meest bevraagde diensten 1.  Dienst Onthaal 16

2.  Dienst Toerisme 5

3.  Dienst Evenementen en Feesten 4

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  Dienst Onthaal 1

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Departement Communicatie en Promotie

EEN OVERZICHT

INTERESSANTE SIGNALEN
Hoewel deze diensten toch dagelijks in contact komen met publiek moeten we weinig tussenkomen. Interessant was 
het signaal in verband met de bereikbaarheid van de diensten voor gehandicapte burgers. Het signaal van 
ongenoegen kwam van een gehoorgestoorde burger die er ons op wees dat een ticket bij de Dienst Onthaal in het 
Administratief Centrum Zuid onvolledig was en dat er eigenlijk ook de verdieping moet bijstaan. Het niet 
functioneren van een digitaal loketbord is een ramp als je niet hoort. Belangrijk is dus dat hier vlug wordt bijgestuurd 
en de defecten vlug worden hersteld. Het ticket werd vervolledigd. Het doorgeven van defecten en het onmiddellijk 
opvolgen door een andere dienst (Facility Management) of tenminste bijhouden hoe lang het heeft geduurd om dit 
type van euvel te herstellen, kan bijdragen tot een klantvriendelijker ontvangst.

Burgers niet nodeloos doorsturen en doorverwijzen als je het zelf kan opzoeken staat gelijk met klantvriendelijk 
onthaal.  Bijvoorbeeld als je aan een aantal betrouwbare documenten kan zien dat iemand recht heeft op een 
goedkope Uitpas dan stuur je die niet door om een klevertje van de mutualiteit. Maar als dan nog blijkt dat je toch 
niet echt hoeft door te sturen want dat je als ambtenaar zelf kan zien of iemand al dan niet recht heeft op een
verhoogde tegemoetkoming… 
Een klantvriendelijk onthaal, en dat geldt voor alle stedelijke diensten, betekent echt dat je burgers niet nodeloos 
doorstuurt als je zelf als ambtenaar over de gegevens kan beschikken. 

Voor de Dienst Toerisme kregen we signalen over het zogenaamde stiefmoederlijk onthaal van B&B’s in Gent die 
niet aangesloten zijn bij de Gilde van Gentse gastenkamers. De klager kwam bij ons omdat hij na twee weken geen 
antwoord had gekregen. Opvallend ook hier: het is de bevoegde schepen die werd aangeschreven, niet de dienst.

De Citycard blijft toch wat verwarrend voor toeristen omdat er verschillende tariefregelingen zijn voor bezoekers. 
Waarom hier toch geen overleg met bijvoorbeeld de Kerkfabriek en streven naar 1 tarief?
En toeristen komen ook zelf met suggesties bij de Ombudsvrouw: zo krijgen we bij herhaling opmerkingen over het 
verwarrende bord dat bewonersparkeren aanduidt en ook het bord voetgangersgebied is nog niet echt ingeburgerd. 
Deze borden zijn onvoldoende  gekend bij buitenlandse toeristen. Vooral Japanse toeristen hebben ook vragen over 
ticketautomaten van De Lijn. In elk geval is informatie over die borden via brochure, website of een Engelstalige 
sticker op een automaat, handig voor buitenlanders.

Dienst Infovragen Signalen 1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond*

Dienst Communicatie 0 0 0 1 0

Dienst Evenementen en Feesten 2 2 0 0 0

Dienst Onthaal 7 7 1 1 1

Dienst Toerisme 1 4 0 0 0
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AANBEVELINGEN
Laat burgers niet nodeloos terugkomen voor gegevens die u zelf kan opvragen.

Een verwittigde toerist is er twee waard. Een handige brochure of info op de website kan parkeerleed voorkomen.

1 tarief voor een Citycard zou eenvoudiger, duidelijker en klantvriendelijker zijn en vooral verwarring en ongenoegen 
voorkomen. Dit komt ten goede aan het imago van de Stad .

OPVOLGING
Het ticket aan Dienst Onthaal om burgers wegwijs te maken bij de dienst die ze wensen te bezoeken, is bijgestuurd.

Het antwoord op de klacht of er tussen B&B's onderscheid wordt gemaakt hebben we niet ontvangen. De suggesties 
werden overgemaakt aan de Dienst Toerisme en er werd beloofd om ze te bekijken maar we wachten op een con-
creet resultaat voor het volgend jaarverslag.

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw
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Vandaag was het weer zover... een klein uurtje geleden mochten we onze kinderen 
inschrijven voor de sportkampjes in de krokusvakantie die Stad Gent organiseert. 

Al ettelijke jaren doe ik het, steeds met dezelfde stress van 'zal het lukken of zal het 
niet lukken...'

Door onbekende reden kon ik niet aanmelden. 
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* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Aantal dossiers*
2014 evolutie

21 Ω
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht signaal info

12 3 4 2

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

7 (64%) 4 (36%) 0 (0%)

Oplossingsgraad**
wel niet

11 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Bibliotheek 7

2.  Sport en recreatie 3

3.  Zalenverhuur 2

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Bibliotheek 3
 

2.  Sport en recreatie
                Zalenverhuur

2

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.             Zorgvuldigheid - procedure 5

2.  Adequate communicatie 3

3.             Overeenstemming met regelgeving 2

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Adequate communicatie
                Zorgvuldigheid - procedure

2

2.             Consequent handelen
                Efficiëntie en effectiviteit
                Fair play
                Redelijkheid en evenredigheid
                Zorgvuldigheid - fouten

1

Meest bevraagde diensten 1.  Sportdienst 9

2.  Bibliotheek 8

3.  Dienst Monumentenzorg en Architectuur 2

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  Sportdienst 4

2.  Bibliotheek 3

* Bij de opmaak van dit rapport was 1 klachtendossier nog niet afgesloten.
** De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Departement Cultuur en Sport

Dienst Infovragen signalen 1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond**

Bibliotheek 0 0 1 7 3

Cultuurcentrum 0 0 0 0 0

Design Museum 0 0 0 0 0

Dienst Cultuurparticipatie 0 0 0 0 0

Dienst Monumentenzorg en Architec-
tuur

1 1 0 0 0

Dienst Stadsarcheologie 0 0 0 0 0

Gent Cultuurstad/Erfgoedcel Gent 0 0 0 0 0

Historische Huizen Gent 0 0 0 0 0

Museum voor Industriële Archeologie 
en Textiel

0 0 0 0 0

Museum voor Schone Kunsten 0 0 0 0 0

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 1 0 0 0 0

Sportdienst 0 3 1 5 4

Stadsarchief 0 0 0 0 0

STAM 0 0 0 0 0

EEN OVERZICHT

INTERESSANTE SIGNALEN

Registratiesysteem voor terugbrengsluis Bibliotheek
In verhouding met het aantal burgercontacten blijft het aantal klachten over de werking van de Bibliotheek vrij 
beperkt. Zijn die er toch, dan zijn die meestal ook aan geld gelinkt: het betalen van beschadigingen, boetes voor laat-
tijdig terugbrengen,… Maar toch zijn er een paar interessante signalen. Het terugbrengen van materiaal via de sluis 
en buiten de kantooruren houdt het nadeel in dat er discussies kunnen ontstaan over het al dan niet terugbrengen 
van een boek als er geen automatische registratie is. Ook zou het interessant zijn mocht men toch een ticketje krij-
gen want dan kan men ook meteen de dag en het uur van teruggave registreren. Altijd interessant bij discussies over 
het al dan niet laattijdig binnen brengen van uitgeleend materiaal. Er is veel onbegrip voor de hoge kosten wanneer 
een boete uitloopt op een bezoek van de deurwaarder. Dit type van klagers hebben dat echter meestal aan zichzelf 
te wijten. Er heerst een attitude van: het zal wel in orde komen. Sinds de lokale overheid het recht heeft om direct 
zonder vonnis in te vorderen, is achteraf bemiddelen zeer moeilijk, wanneer de kosten gemaakt zijn. Dat kan echter 
wel als er een fout zou gemaakt zijn. Bij de invordering van bibliotheekboetes hebben we in 2014 geen vergissingen 
vastgesteld. De Bibliotheek doet wel al extra moeite om deurwaardersprocedures te vermijden. Een mailtje of een 
telefoontje kan hier wonderen doen. Lukt het toch niet dan is een overzicht van de schuld door de deurwaarder, 
vooraleer een dwangbevel te sturen, meestal een overtuigingsmiddel. Maar ook de burger moet hier zijn 
verantwoordelijkheid nemen en kosten vermijden. 
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Moeilijkheden bij inschrijvingen sportkampen en graag 
iets meer oplossingsgericht denken
Al bij al weinig klachten over de Sportdienst, maar als die er zijn, verloopt de communicatie met de burger heel 
stroef. Pas nadat de Ombudsdienst tussenkomt, zoekt de Sportdienst naar oplossingen. Er is vooral behoefte aan 
nog klantvriendelijkere oplossingen. De Blaarmeersen is hier een uitzondering op. Hier is enige flexibiliteit perfect 
mogelijk binnen de regelgeving. Vooral communicatie wat betreft het toekenningsbeleid van abonnementen (tennis) 
kan nog wat transparanter en duidelijker. Bij de online inschrijvingen voor sportkampen van 13 december waren er 
problemen. Zo werden de inschrijvingen wel geregistreerd maar kregen ze toch een foutmelding. Er was ook een 
softwareprobleem met de berekening van de leeftijden. Ook hier kregen we discussies over aanrekeningen omdat de 
tarieven voor de huur van sportzalen waren verhoogd.

AANBEVELINGEN
Een nog efficiëntere digitale ondersteuning  (met proef op voorhand) voor de inschrijvingen voor sportkampen is 
aangewezen.

Denk nog meer oplossingsgericht en u zal minder klachten krijgen.

Transparante, duidelijke en tijdige communicatie is zeker aangewezen wanneer tarieven stijgen. Dit kan ook 
spontaan gebeuren onderaan correspondentie via mails of briefwisseling.

Een automatisch registratiesysteem wanneer uitleners gebruik maken van de terugbrengsluis zal discussies 
voorkomen.

OPVOLGING
Na tussenkomst van het ombudsteam is de Sportdienst bereid om mee te denken aan een oplossing. 
De bibliotheek zal bij het nieuwe gebouw aan de Krook zo een registratiesysteem invoeren. Maar dit zal niet 
gebeuren voor de deelgemeenten. Alle Gentenaars zullen in de toekomst ook in de Krook terecht kunnen met het 
materiaal , zelfs als ze dat op een deelgemeente hebben ontleend.

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw
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Ik woon op de Reep en kijk nu op een echt sluikstort. De werken voor het 
openleggen van de Reep zijn uitgesteld en de werfzone die aangelegd werd voor die 

werken is nu verlaten. Maar de mannen hebben er van alles achtergelaten. Het 
gaat niet om materiaal, maar om vuilnis. Het onkruid schiet hoog op. Het wordt dus 

een verloederd terrein midden in de Stad. De Groendienst komt wel de 
aangelegde middenberm onderhouden, maar dat stuk dus niet. Wie moet dat hier 

komen opkuisen? 
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Aantal dossiers
2014 evolutie

10 ≈
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht signaal info

2 1 3 4

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

1 (50%) 1 (50%) 0 (0%)

Oplossingsgraad*
wel niet

2 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Stadseigendommen 4

2.  Groen
                Ruimtelijke planning
                Schadeclaim
                Straatmeubilair
                Wegdek en trottoirs
                Zalenverhuur

1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Stadseigendommen 1
 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 2

2.             Actieve informatieverstrekking
                Vertrouwen
                Zorgvuldigheid – procedure

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Actieve informatieverstrekking
                Redelijke termijn
                Vertrouwen

1

Meest bevraagde diensten 1.  Dienst Vastgoedbeheer 7

2.  Dienst Onderhoud Gebouwen 2

3.  Dienst Bouwprojecten 1

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  Dienst Vastgoedbeheer 2

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Departement Facility Management

EEN OVERZICHT

INTERESSANTE SIGNALEN
De uitdaging blijft hier het toegankelijker maken van publieke gebouwen voor gehandicapte burgers. Zo krijgen we al 
jaren signalen dat Gent hier geen voortrekkersrol speelt en dat diensten die zijn ondergebracht in historische 
gebouwen, nog altijd niet voldoen aan de vigerende wetgeving terzake. Kortom, hier is sprake van het 
discriminerend behandelen van burgers met een handicap. Neem bijvoorbeeld de Sint-Pietersabdij, neem het 
Designmuseum. Het is verwonderlijk dat we als Ombudsvrouw nog steeds moeten aandringen op de toepassing van 
de regelgeving terzake. Wanneer men publieke debatten en hoorzittingen organiseert moet men eraan denken dat 
men dit doet in gebouwen die gemakkelijk toegankelijk zijn voor gehandicapte burgers.

Defecten die te maken hebben met de dienstverlening bij bijvoorbeeld Burgerzaken, zoals de digitale borden waarbij 
men de nummers weergeeft voor de wachtenden, moeten zo vlug mogelijk hersteld worden. Klachten hieromtrent 
krijgen we van gehoorgestoorde burgers die immers niet kunnen horen welk nummer er wordt afgeroepen.

Draaiende toegangsdeuren zijn voor blinden niet aangewezen.

Voorts kregen we enkele signalen van burgers van wie huisraad terecht was gekomen in een stadsmagazijn waar 
asbest was vastgesteld. Een duidelijke communicatie met betrokkenen is onontbeerlijk. Men moet burgers die 
hierdoor schade hebben geleden, de correcte weg tonen ook al zijn hier mogelijk meerdere actoren in betrokken.

AANBEVELINGEN
De overheid moet haar eigen regels volgen op gebied van toegankelijkheid van openbare gebouwen. Facility 
Management moet hiervoor dan ook budgetten krijgen en vaart maken bij het uitvoeren van deze 
toegankelijkheidswerken.
Er is immers sprake van onbehoorlijk bestuur in dit kader.

OPVOLGING
De signalisatie in AC Zuid is in tussentijd volledig op punt gezet en afgestemd op het klantbegeleidingssysteem 
(vanuit het onthaal naar de diverse loketten), de nieuwe huisstijl van de Stad en het advies van de 
toegankelijkheidsambtenaar. 

Dienst Infovragen Signalen 1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond*

Dienst Aankoopbeheer 0 0 0 0 0

Dienst Bouwprojecten 0 1 0 0 0

Dienst FM-Ondersteuning 0 0 0 0 0

Dienst Onderhoud Gebouwen 0 2 0 0 0

Dienst Service en Logistiek 0 0 0 0 0

Dienst Vastgoedbeheer 4 0 1 2 1
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UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw
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Aantal dossiers
2014 evolutie

1 ≈
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht signaal info

1 0 0 0

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

0 (0%) 1 (100%) 0 (0%)

Oplossingsgraad*
wel niet

1 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Belastingen 1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Overeenstemming met regelgeving 1

Meest bevraagde diensten 1.  Dienst Invorderingen 1

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Departement Financiën

EEN OVERZICHT

Slechts 1 ongegronde klacht.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201409-970
Verwijlinteresten.

Ik moest tegen 6 augustus een belasting van 1500 euro betalen voor een leegstaande woning . Ik was het daar niet 
mee eens, maar uiteindelijk heb ik die betaald op 29 augustus. Dus nog in de vervalmaand.
In de brief die ik gekregen had van het Departement Financiën stond dat de vervalmaand niet wordt meegerekend 
voor verwijlinteresten, maar de maand waarin de betaling gebeurt, wordt dan voor een volle maand geteld. Ik meen 
dan ook dat ik die verwijlintrest niet schuldig ben, want er staat helemaal niet dat het draait om de maand wanneer 
de storting wordt ontvangen. Ik heb betaald op 29 augustus, mocht dit geen vrijdag geweest zijn dan had Stad Gent 
het op 30 augustus ontvangen. Ik vind het dan ook bijzonder onredelijk dat ik verwijlinteresten moet betalen omdat 
Stad Gent dat geld pas op 1 september heeft ontvangen. Daarom vraag ik ook om die verwijlintresten van 8,75 euro 
te laten vallen aangezien ik kan bewijzen dat ik op 29 augustus heb betaald.

Onderzoek:
De uiterste betalingsdatum voor de belasting op leegstand (6 augustus 2014) was al verlopen. In zo een geval wordt 
er vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vervaldag een intrest aangerekend. In het geval van 
verzoekster werd er dus vanaf 1 september 2014 een intrest aangerekend. Belangrijk daarbij is dat de datum van 
ontvangst (!) van het geld telt, en niet de datum waarop men de overschrijving uitvoert. Dit is wettelijk bepaald en 
dat geldt bijvoorbeeld ook voor energiefacturen of boetes. Op 1 september had Stad Gent nog geen betaling van 
verzoekster ontvangen en daarom werd er dus een verwijlintrest van 8,75 euro aangerekend. De Dienst Belastingen 
heeft de procedure correct gevolgd en kan hier niet van afwijken. We raden verzoekster dan ook aan om de 
verwijlintresten toch te betalen.

Beoordeling: ongegrond

Dienst Infovragen Signalen 1e lijns-klacht 2e lijns-klacht

Dienst Boekhouding 0 0 0 0

Dienst Financiële Planning 0 0 0 0

Dienst Invorderingen 0 0 0 1
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Aantal dossiers
2014 evolutie

6 Ω
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht signaal info

1 1 1 3

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Oplossingsgraad*
wel niet

1 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Rekrutering en selectie 1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Rekrutering en selectie 1
 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Hoffelijkheid 1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Hoffelijkheid 1

Meest bevraagde diensten 1.  Dienst Rekrutering en Selectie 4

2.  Dienst Personeelsbeheer 2

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  Dienst Personeelsbeheer 1

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Departement HR

EEN OVERZICHT

1 klacht over klantonvriendelijk onthaal is natuurlijk niet om te paniekeren maar is er toch 1 teveel. Van belang is dat 
men bij ontvangst van burgers altijd eerst zegt hoe men wel kan helpen, dus wat men wel kan doen en pas daarna 
wat de beperkingen zijn. Ook het herhaaldelijk doorverbinden tot de burger dan ten slotte toch bij de juiste persoon 
komt, kan bijgestuurd worden. 

UIT HET LEVEN GEGREPEN

hoffelijkheid
Verzoek: 201406-677
Bot personeelsbeheer.

Op 19 juni 2014 nam ik telefonisch contact op met het stagecentrum Gent op het nummer 09 266 75 72. Ik vroeg of 
het mogelijk was om aan Stad Gent een stage te lopen indien ik niet meer ingeschreven ben in een school. Ik volgde 
vorig jaar de opleiding Monumenten- en landschapszorg terwijl ik aan het werk was. Nu had ik graag via een stage 
meer ervaring opgedaan in die sector. Een vriendelijke mevrouw liet me weten dat dit niet via het stagecentrum 
gaat omdat ik geen student meer ben. Zij verbond me door naar iemand anders omdat ik verder vroeg naar een 
mogelijkheid om via Stad Gent ervaring op te doen zonder betaald te worden. Ik werd doorverbonden met een man, 
die nog vóór ik iets gevraagd of uitgelegd had al zei dat Stad Gent dit niet doet. Ik vroeg de naam van de persoon 
die ik aan de lijn had. Ik vroeg dit om nadien te weten waar ik terecht was gekomen en dus niet meer moest vragen 
om dergelijke mogelijkheid. De man zei kortweg dat dit er niet toe deed en zijn naam niet wou geven. Ik vroeg toen 
nog naar de dienst waarvoor hij werkte. Hij wou wel kwijt voor welke dienst hij werkte: Personeelsbeheer. Ik vind 
het in de eerste plaats heel spijtig dat er bij de volledige Stad Gent geen enkele mogelijkheid bestaat om onbetaald 
ervaring op te doen als iemand niet ingeschreven is als student in een school. De manier waarop de man van het 
Personeelsbeheer telefoons beantwoordt, vind ik respectloos en bot. Zonder naar me te luisteren, wimpelde hij me 
af en zei me dat ik contact moest opnemen met de VDAB. Ik kreeg zelfs niet de tijd om hem te laten weten dat ik op 
dit moment werk voor de VDAB en dus helemaal niet op zoek ben naar een betaalde job.
Mijn klacht gaat dus zowel over de mogelijkheid om ervaring op te doen via Stad Gent, maar ook over die ene 
werknemer van het Personeelsbeheer die zijn naam niet wou zeggen.
Kunt u dit eens bekijken, want ik vind dit heel erg?

Onderzoek:
Dienst Personeelsbeheer bevestigt dat de medewerker het inderdaad minder nauw nam met de afspraken rond 
klantvriendelijkheid. De directeur benadrukt dat hij hier nochtans heel veel belang aan hecht en dat hij dat ook 
verwacht van al zijn medewerkers. De betrokken medewerker werd dan ook door zijn rechtstreekse leidinggevende 
aangesproken op zijn gedrag zodat dit in de toekomst niet meer voorvalt. Volgens de directeur ziet de medewerker 

Dienst Infovragen Signalen 1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond*

Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming 0 0 0 0 0

Dienst Personeelsbeheer 0 0 1 1 1

Dienst Rekrutering en Selectie 3 1 0 0 0

Interne Dienst voor Preventie en Be-
scherming op het Werk

0 0 0 0 0

Sodiganda 0 0 0 0 0
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in dat hij in de fout ging en heeft hij zich geëngageerd om zich ten volle in te spannen om mensen op een zo 
klantvriendelijk mogelijke manier verder te helpen. Wat de stage betreft, bevestigt Dienst Personeelsbeheer dat die 
altijd ingebed moet zijn in een lopende opleiding. Een stage is altijd een overeenkomst tussen drie partijen: 
stagiair, opleidingsinstelling en werkgever. Als alternatief stelt de dienst het systeem van vrijwilligerswerk voor. Via 
dat systeem kan verzoekster eventueel ook ervaring opdoen in een domein dat aansluit bij haar beroepsinteresse. 
Wij geven haar daar de nodige informatie over.

Beoordeling: gegrond
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Op 9 mei 2014 ga ik een aangetekende zending afhalen waarbij men stelt dat ‘men 
niet voor redelijke betwisting ’vatbaar is en men voegt meteen 20 euro aan 
administratiekosten toe. Ik heb geen enkel probleem met parkeerretributies 

allerhande, en als die correct zijn dan worden die betaald; maar in dit geval:
- passeer ik einde zone bord zonder hernieuwing;

- liggen de verkeersborden op de grond;
- antwoordt de betrokken dienst niet op mijn repliek;

- stuurt in de plaats daarvan een aangetekende zending plus administratiekosten en 
een dreiging om door te sturen naar een deurwaarder.

Daarom wil ik u vragen, gelet op de feiten en alle stukken die ik toevoeg bij dit 
bericht het Parkeerbedrijf ‘tot redelijkheid’ te brengen. 
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Aantal dossiers
2014 evolutie

60 Ω
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht signaal info

14 11 31 4

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

6 (43%) 5 (36%) 3 (21%)

Oplossingsgraad*
wel niet

10 (71%) 4(29%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Groen 9

2.  Dieren
                Subsidies en premies

2

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Groen 6
 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Redelijke termijn 4

2.  Afdoende motivering
                Consequent handelen
                Zorgvuldigheid - procedure

3

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Redelijke termijn 4

2.  Adequate communicatie
                Consequent handelen
                Doorschuifgedrag
                Efficiëntie en effectiviteit
                Vertrouwen
                Zorgvuldigheid – fouten

1

Meest bevraagde diensten 1.  Groendienst 40

2.  Dienst Milieutoezicht 8

3.  Gezondheidsdienst 7

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  Groendienst 5

2.             Dienst Milieutoezicht 1

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Departement Milieu, Groen 
en Gezondheid

Dienst Infovragen Signalen 1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond*

Dienst Milieutoezicht 1 6 0 1 1

Gezondheidsdienst 0 5 0 2 0

Groendienst 2 18 11 9 5

Medisch Sociaal Opvangcentrum 0 0 0 0 0

Milieudienst 1 2 0 2 0

EEN OVERZICHT

INTERESSANTE SIGNALEN
Uit diverse klachten blijkt dat er, meer dan voorheen, klachten zijn over het laattijdig snoeien van bomen. Er wordt 
in dit verband door de dienst toch ook verwezen naar de bezuinigingen en het tekort aan personeel. Kortom, het 
wordt een extra uitdaging voor de Groendienst. Meer dan ooit is het aangewezen om bij de keuze van nieuwe 
bomen ook te zoeken naar bomen die minder onderhoud en snoeibeurten vragen. En ook voor burgers wat minder 
bolsters en vruchten dragen.
Daarnaast is nog altijd opvallend dat bewoners van tuin- en villawijken zich storen aan de aanwezigheid van bomen. 
Burgers gaan in een bepaalde wijk wonen voor het groen maar blijven zich moeilijk neerleggen bij de wetten van de 
natuur: de toenemende hoogte van de bomen die hun licht afnemen, alsook het vallen van bladeren, vruchten en 
bolsters. We stellen ook vast dat niet alle soorten even aangewezen zijn als publiek groen. Maar niemand kan ook 
ontkennen dat bomen, met het toenemen van de jaren, ook steeds groter worden en dat ze toch moeten gesnoeid 
worden. Wij ontvangen ook vragen om bomen heel drastisch te snoeien als men dan ‘eindelijk’ komt snoeien. 
Sommige van die vragen druisen in tegen de principes die de Groendienst hanteert met het oog op het vakkundig 
onderhouden van het groen dat een bijzonder grote waarde heeft voor het ecologisch evenwicht. We trachten hier 
dan een bemiddelende rol te spelen.

Sinds enkele jaren bestaan twee diensten met namen die op elkaar lijken: Milieudienst en Dienst Milieutoezicht. Het 
onderscheid is niet voor iedereen duidelijk, evenmin het verschil in bevoegdheden tussen die twee diensten. Dat dit 
onderscheid niet duidelijk is voor burgers kan men hen niet kwalijk nemen maar wij merken dat ook sommige dien-
sten (Politie, Dienst Onderhoud Gebouwen) het onderscheid niet altijd maken. Misschien had men bij de 
naamgeving creatiever kunnen zijn.

Een ander punt van ergernis zijn nog altijd de stadsvogels en vooral de uitwerpselen van duiven en meeuwen die 
soms worden gevoederd door burgers. Dit voederen gebeurt soms op privé eigendom, zodat de Stad hiertegen niets 
kan beginnen, maar de gevolgen laten zich merken op het openbare domein. Maar met enige inventiviteit en 
oplossingsgericht denken van zowel de burgers als van de dienst komt men toch al een eind verder. 

Al sedert 2009 krijgen we klachten dat de Stad haar belofte niet zou nakomen voor het realiseren van de 
geluidsbermen langs de R4, de klachten komen vooral van bewoners uit de Durmestraat in Mariakerke. Na vele jaren 
onteigeningen en wachten op de uitvoering blijkt dat er nu geen geld meer zou zijn voor de realisatie van deze al 
jarenlang beloofde bermen. Belofte maakt schuld en hier is het vertrouwensbeginsel en het consequent handelen 
toch wel geschonden meent de Ombudsvrouw. Maar dit is natuurlijk een politieke beslissing om voldoende budget 
te voorzien. De straat loopt evenwijdig met de R4.
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We kregen ook een interessante klacht in verband met de reglementering voor het aanbrengen van een dakisolatie. 
De dienst voerde de subsidiereglementering ter zake uit. Vraag is echter of die reglementering niet moet aangepast 
worden.

Bij de Groendienst stellen wij nog altijd vast dat – ondanks ons aandringen - op de uitvoeringsdatum van kleine 
werken geen concrete termijn noch datum kan worden gekleefd, omdat veel afhangt van de snelheid en omvang van 
uitvoering van de grote opdrachten.

Gezondheidsdienst: ook hier af en toe een opmerking over een afrekening wanneer degene die om bijvoorbeeld een 
ongediertebestrijding heeft gevraagd afwezig blijkt te zijn en er toch voor de nutteloze verplaatsing moet worden 
betaald. 

Voorts is het ook aangewezen voor de Gezondheidsdienst om afspraken in verband met bestrijding van ongedierte 
zoveel mogelijk via e-mail ook schriftelijk te bevestigen want dat sluit discussies uit bij invorderingen wegens 
niet-betaling. Wie aan het loket komt  en geen e-mail heeft, kan men de afspraak via een voorgedrukt briefje 
bevestigen. Natuurlijk moet men nog eens vermelden dat wie niet thuis is op de dag van de afspraak, ook een 
rekening krijgt. Goede en duidelijke afspraken sluiten discussies uit. 

AANBEVELINGEN
Het is nooit te laat om iets te doen aan de naamgeving van bepaalde diensten. De naamgeving Milieudienst en 
Dienst Milieutoezicht had wat meer doordacht kunnen zijn om verwarring te helpen vermijden. Nu men alle 
diensten opnieuw reorganiseert en herschikt is dit een uitgelezen moment.

De bezuinigingen laten zich voelen maar bomen zullen altijd moeten gesnoeid worden. Heeft de vraag van de burger 
zin om als men dan toch minder regelmatig zou snoeien het meer drastisch maar nog altijd verantwoord te doen?  
Bij het vervangen of planten van nieuwe straatbomen nog meer rekening te houden met het aantal snoeibeurten en 
onderhoud van de nieuwe aanplantingen, naast alle andere criteria waarmee men nu ook al rekening houdt 
(wortelgroei enz.).

Gezondheidsdienst: bevestig zoveel mogelijk via e-mail of voorgedrukt formulier de gemaakte afspraken voor 
huisbezoeken. En zeg wat de hieraan verbonden voorwaarden zijn.

OPVOLGING
De Gezondheidsdienst  is één van de weinige diensten die ook de Ombudsvrouw heeft uitgenodigd om uit haar 
ervaring te vertellen hoe zij omgaat met agressieve boze burgers. Dit naar aanleiding van een concrete ervaring. Op 
deze spontane vraag werd graag ingegaan. Wat hier ook opvalt is het oplossingsgericht denken van de medewerkers 
die soms met eenvoudige maar interessante tips een burger kunnen verder helpen.

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw
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Aantal dossiers*
2014 evolutie

27 Ω
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht signaal info

12 5 6 4

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

7 (78%) 2 (22%) 0 (0%)

Oplossingsgraad**
wel niet

9 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Onderwijs 12

2.  Kinderopvang 7

3.  Personeel – evaluaties, loon e.a. 3

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Onderwijs 4
 

2.             Kinderopvang 2

3.             Lawaaihinder
                Studenten

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Adequate communicatie
                Redelijke termijn

4

2.             Klachtenmanagement      3

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Adequate communicatie
                Redelijke termijn

3

2.            Continuïteit
               Efficiëntie en effectiviteit
               Fair play
               Flexibiliteit
               Zorgvuldigheid - fouten

1

Meest bevraagde diensten 1.  IVA Stedelijk Onderwijs Gent 17

2.  Dienst Kinderopvang 8

3.  Dienst Administratie Onderwijs
                Educatieve diensten

1

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  IVA Stedelijk Onderwijs Gent 4

2.            Dienst Kinderopvang 2

3.            Dienst Administratie Onderwijs 1

* Bij de opmaak van dit rapport waren 3 klachtendossiers nog niet afgesloten.
** De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Departement Onderwijs en Opvoeding

Dienst Infovragen Signalen 1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond**

Dienst Administratie Onderwijs 0 0 0 1 1

Dienst Kinderopvang 0 2 2 4 2

Educatieve diensten 0 0 1 0 0

IVA Stedelijk Onderwijs Gent 4 4 2 7 4

Pedagogische begeleidingsdienst 0 0 0 0 0

EEN OVERZICHT

INTERESSANTE SIGNALEN
Hier valt vooral op dat leerlingen die geschorst worden te lang thuis zitten tot ze definitief weten of ze nu mogen 
terugkomen of niet. Gaan ze ondertussen toch naar een andere school dan mogen ze meteen ook niet meer 
terugkomen. Het is dus wachten op de beslissing van de beroepscommissie en ondertussen maanden thuis zitten. 
Voor leerlingen onder de 18 is er bovendien leerplicht. Er moet hier korter op de bal worden gespeeld. Dat bleek 
bijvoorbeeld uit een klacht in verband met een leerling van de VIP-school.
Het knelpunt blijft vooral de onoverzichtelijke facturen van Dienst  Kinderopvang en Onderwijs, die afzonderlijk 
worden bijgehouden. Dat blijkt uit diverse klachten. Doordat de facturering ondoorzichtig is kan betaling te lang 
aanslepen, ook al stellen we vast dat burgers zelf hier een aandeel in hebben zeker als ze onregelmatig betalen. Dit 
alles leidt tot pijnlijke discussies en ondoorzichtigheid. Ook de invordering via de rechtbank en via Juridische Dienst 
is omslachtig en pijnlijk. Voorts meent de Ombudsvrouw dat het creëren van een voorrangsregeling voor de teken-
school voor kinderen die al in het gebouw les krijgen, in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Ook al kunnen andere 
kinderen zich inschrijven, in de praktijk merken we dat wie er al school loopt zeker eerst aan de beurt komt.

Het speelplein Henri Story valt onder het beheer van een vzw maar wordt door de burgers, om historische redenen, 
gelinkt aan het Stedelijk Onderwijs. De uitbater van de cafetaria liet er net voor de zomer van 2013 ongeoorloofde 
werken uitvoeren. De Stad, als eigenaar van het terrein, liet daarop het asbesthoudende afval verwijderen. Deze 
werken duurden enkele maanden en in die periode kwamen vanuit de buurt diverse meldingen en ongenoegens in 
verband met overlast: niet alleen in verband met die asbest en de werken, maar ook over de toestand van het 
speelplein, parkeerhinder tijdens voetbalwedstrijden en hinderlijke activiteiten van de uitbater van de cafetaria. 
Daarbij bleek het nogal moeilijk om deze meldingen te laten doorstromen naar de vzw, omdat wij daarvoor niet 
bevoegd zijn. Uiteindelijk nam het Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) Stedelijk Onderwijs de taak van aan-
spreekpunt op zich. Ook de Dienst Onderhoud Gebouwen en de Dienst Milieutoezicht gaven duidelijk antwoorden in 
verband met de zaken die onder hun werking vallen. Ondertussen vernemen we dat de vzw zal worden ontbonden 
per 1 juli 2015. Het is nog onduidelijk onder welke vorm of door wie het beheer van het terrein daarna zal gebeuren. 
Wij hopen in elk geval dat werk wordt gemaakt van een aanspreekpunt voor de buurt in verband met meldingen 
allerhande.
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AANBEVELINGEN
Er is dringend behoefte aan één overzichtelijke  boekhouding voor Kinderopvang en Onderwijs.

Invorderingen best vermijden door persoonlijk contact met ouders en een invorderingsprocedure  via deurwaarders 
met daarin de nodige verwittigingen.

Herbekijk het beheer van het speelplein Story en creëer een aanspreekpunt voor de buurt.

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw
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Aantal dossiers*
2014 evolutie

365 Ω
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht signaal info

144 55 131 35

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

81 (58%) 50 (36%) 9 (6%)

Oplossingsgraad**
wel niet

134 (96%) 6 (4%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Parkeren 138

2.  Wegdek en trottoirs 70

3.  Verkeer 39

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Parkeren 35
 

2.  Wegdek en trottoirs 15

3.  Stedenbouwkundige vergunningen 14

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Zorgvuldigheid - procedure 49

2.  Redelijke termijn 40

3.  Adequate communicatie
                Overeenstemming met regelgeving

30

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Redelijke termijn 30

2.  Adequate communicatie 24

3.  Zorgvuldigheid - procedure 21

Meest bevraagde diensten 1.  IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent 202

2.  Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 95

3.  Dienst Administratie 51

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent 43

2.  Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 19

3.  Dienst Administratie 16

* Bij de opmaak van dit rapport waren 4 tweedelijns klachtendossiers nog niet afgesloten.
** De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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EEN OVERZICHT

INTERESSANTE SIGNALEN
2014 was het jaar van de klachten omtrent de verkaveling ‘De Lange Velden’, de betwistingen over terugbetaling van 
de premie ‘Ledeberg Leeft’ en klachten over gebrek aan bewonersparkeerplaatsen aan The Loop. Natuurlijk waren 
er ook de grote werven Brusselsesteenweg, Zwijnaardsesteenweg en De Pintelaan die ook hinder hebben 
meegebracht.

Top 1
Mobiliteit is in 2014 het meest klachtgevoelige onderwerp in onze stad. Maar er is duidelijk een evolutie te 
merken. Zo had in 2013 één op zes verzoekers bij de Ombudsvrouw een klacht over parkeren, vooral betwistingen 
over parkeerretributies en de bijbehorende invorderingen. Die betwistingen daalden aanzienlijk na de invoering van 
een extra deurwaardersbrief. Slechts 14 % van alle dossiers ging in 2014 bij de Ombudsvrouw over parkeerretribu-
ties. Nu gaat het vooral om klachten over mobiliteit: parkeerdruk, files, rondjes rijden bij wegomleggingen, 
onduidelijke signalisatie of signalisatie die niet tijdig wordt opgeruimd, tekort aan bewonersparkeerplaatsen op The 
Loop, hinder ten gevolge van grote werven van De Lijn meestal in synergie (Brusselsesteenweg, 
Zwijnaardsesteenweg ), de behoefte aan een nog vlotter openbaar vervoer. 
Deze daling lijkt ons vooral het gevolg van een combinatie van factoren: de extra deurwaardersbrief waardoor fouten 
(bijvoorbeeld verkeerde adressering) door de dienst zelf vlugger kunnen worden gespot, het rechtzetten en bijsturen 
van verwarrende situaties waardoor het aantal discussies ook daalt (bijvoorbeeld plaatsen van duidelijker signalisa-
tiebord) en het korter op de bal spelen bij eerste en tweedelijnsklachten. Zo krijgen we ook duidelijk het signaal dat 
er de nodige informatie uit de klachten wordt gehaald. 

Kortom: naast klachten over een soms gebrekkige coördinatie en communicatie, is er ook de visie op mobiliteit waar 
de burgers via de Ombudsvrouw willen meegeven dat ze gehoord willen worden. De Ombudsvrouw spreekt zich niet 
uit over politieke beslissingen maar is wel van mening dat de Stad toegankelijk moet blijven voor wie geen keuze 
heeft van vervoermiddel en zich verplicht met een auto moet verplaatsen. Een stad en haar diensten moeten vlot 
bereikbaar blijven voor iedereen. 

Er zijn zowel klachten van fietsers als over fietsers. Vooral in de voetgangerszone worden fietsers als hinderlijk erva-
ren. Fietsers zelf vragen vooral veiliger infrastructuur. En bijvoorbeeld ook parkeerplaatsen voor bakfietsen. De 
klachten over het strooien van de fietspaden bij vriesweer zijn praktisch verdwenen, dank zij een plan van aanpak.

Sommige gehandicapte burgers vragen om ‘sociale taxi’s’ waardoor ze zelf minder met de auto in de binnenstad 
zouden moeten rijden maar ze zich toch tegen een redelijke prijs kunnen verplaatsen.

Departement Ruimtelijke Planning,
Mobiliteit en Openbaar Domein

Dienst Infovragen Signalen 1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond**

Dienst Administratie 8 18 4 21 15

Dienst Coördinatie 0 4 1 0 0

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke 
Planning

1 1 0 4 3

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 6 48 13 28 19

Dienst Wonen 1 2 1 1 1

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent 19 57 36 90 43
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Sloebers
Het leek wel of er in 2014 een nieuwe trend binnenwaaide: herhaaldelijk hoorden we de klacht over de onbillijke, 
onrechtvaardige en gulzige houding van de Dienst Parkeerheffingen omdat die zelfs een retributie vroeg als het 
ticket een minuut over tijd was. Meestal bleek het om burgers te gaan die al een gratis parkeerticket hadden 
genomen en die dus toch wel even in het oog hadden gehouden wanneer er werd gecontroleerd. Of zij, die zich net 
hinderlijk hadden geparkeerd, maar op een plaats waar enkel de Politie en niet de parkeerwachter mocht optreden 
en zo ontsnapten aan een parkeerretributie. Maar dit is wel onbehoorlijk optreden door de burger, waarop de 
overheid tot nu toe geen afdoend antwoord heeft gevonden. Ook al kon de Ombudsvrouw niets anders vaststellen 
dat de parkeerwachter zich had vergist en moest de retributie geannuleerd worden.
Wat ook opvalt uit de klachten is dat sommige burgers toch wel behoorlijk agressief uit de hoek komen  tegenover 
parkeerwachters. De controleurs bleken niet altijd op een efficiënte manier om te gaan met dit onbehoorlijk gedrag. 
Doen alsof men burgers niet hoort leidt zeker tot escalatie. Hier is een opleiding op zijn plaats zolang men gebruik 
wenst te maken van parkeerwachters die auto per auto al wandelend moeten controleren.

Handhavingsbeleid
Wat in 2014 vooral opviel waren de klachten over handhavingsbeleid, bijvoorbeeld heel concreet werden we toch 
wat overspoeld door klachten over wat verzoekers noemden “willekeurig, onredelijk optreden, muggenzifterij” van 
Bouwtoezicht naar aanleiding van wat begon als een controle van Bouwtoezicht op de voortuinen in een nieuwe 
verkaveling ‘De Lange Velden’ in Wondelgem. Wat hier vooral kan bijgestuurd worden is de communicatie. Niet 
alleen het overzichtelijker maken maar ook de manier waarop en het moment van communicatie zijn belangrijk. 
De regel is: schrijf overtreders aan per groep en pik er niet een of enkele uit om als eersten aan te schrijven als een 
volledige verkaveling wordt gecontroleerd. Zo belet je dat de eerst aangeschrevene zich onrechtvaardig behandeld 
voelt en om zich heen begint te slaan. Wanneer verschillende controleurs binnen een verkaveling optreden is het 
ook belangrijk om uniform de regels te interpreteren zodat niet de indruk ontstaat dat er sprake is van ongelijke 
behandeling. Hanteer in elk geval een gouden regel: leg geen regels op die je toch niet kan handhaven of die 
overkomen als ongepaste bemoeienissen. Zo kan men in de aanleg van de voortuinen wel inheemse planten 
aanbevelen maar niet verplichten.

Er blijven klachten komen, net zoals in 2013, over de verschillende soorten inname openbare weg: 
 • terrassen die uitdijen en de doorgang van de voetgangers belemmeren (Ketelvest, Cataloniëstraat,
  Vlaanderenstraat)
 • werfinrichtingen 
 • parkeerverbod aangevraagd door aannemers. 
Het probleem blijft de controle hierop en vooral, wat dan de terrassen betreft, de controle na de diensturen en 
tijdens het weekend. Nog altijd zijn in 2014 twee diensten betrokken bij de afgifte van de vergunningen: de Dienst 
Administratie en het Mobiliteitsbedrijf. Het Mobiliteitsbedrijf geeft nu de vergunningen voor de 
parkeerverbodsborden voor werken, wat vroeger de taak was van de Politie-Bureau Verkeerstechniek. Wij 
vermoeden dat dit laatste probleem zal opgelost zijn in 2015 met de nieuwe Dienst Toezicht.

Bepaalde dossiers, zoals de niet vergunde lichtreclame aan de Palinghuizen, tonen aan dat Bouwtoezicht bij 
hardnekkige overtreders te weinig slagkracht heeft.
Nog meer dan in 2013 hebben de klachten voor de afdeling Bouw- en Woontoezicht betrekking op:
 • De studentenhuisvesting en het beschermen van de eengezinswoning. Oorzaak is de nota Samen
  huizen die in 2014 wordt gehanteerd om een oplossing te bieden aan het probleem dat veel 
  studenten hun intrek nemen in appartementen en eengezinswoningen.
 • Wat de ongeschikt– en onbewoonbaarverklaringen betreft is er heel wat discussie, allicht ook
  omdat het soms over grote sommen geld gaat.

Een opvallend dossier gaat over een grote woning, die onrechtmatig verdeeld werd in studentenkamers. Na het 
vertrek van de studenten wordt de woning getroffen door een belasting op leegstand en verkrotting. De eigenaar zit 
gekneld tussen twee procedures en wordt daarenboven ook nog eens belast door het Vlaams Gewest. Er is hier dus 
sprake van een dubbele belasting, een probleem dat de Ombudsvrouw al jaren aanklaagt. 

Voor Woontoezicht zijn er nog klachten over de premies, uitgereikt voor ‘Ledeberg Leeft’ en dan vooral over het 
terugvorderen van al uitbetaalde premies. Reden hiervoor is dat het reglement niet tot in de puntjes is gevolgd. 
Maar toch stellen we vragen bij dit reglement omdat niet elke aanvrager even veel tijd heeft gekregen om de werken 
uit te voeren en omdat het reglement zelf de datum voor het einde van de werken had voorzien. Beter is om bij 
elke aanvraag mee te geven dat de werken binnen de twee jaar moeten voltooid zijn. Vandaar ook dat de dienst zelf 
afweek om verlengingen toe te staan maar anderzijds ook heel strikt de voorwaarden toepaste. 
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Voor het Loket Stedenbouw van de Dienst Administratie zijn er heel wat minder klachten. De klachten zijn meestal 
het resultaat van een misverstand of verkeerd begrepen informatie aan het loket. 

Werven en coördinatie
Er zijn heel wat minder klachten over coördinatie, sporadische klachten zijn er nog altijd over:
 • Werf Brusselsesteenweg
 • Werf Zwijnaarde 
De klachten gaan echter meer over het tijdig verspreiden van informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de 
aannemer om dit tijdig en correct te doen en dat is precies het zwakke punt in het verhaal. Sommige aannemers 
schenken hier nog te weinig aandacht aan. Vandaar ons pleidooi dat de Stad hier nog altijd de controle over zou 
behouden, als opdrachtgever of mede-opdrachtgever van de werken. Zo bekijkt de burger het ook: werken van de 
Stad.

Trottoirs, wegdek en putjes
In 2014 krijgen we te maken met een nieuw soort discussie over de aanrekening voor een oprit. Het tariefreglement 
dat de eerste aanleg van trottoirs en opritten laat betalen, is gewijzigd. Vroeger was die eerste aanleg gratis, nu niet 
meer. Het probleem is vooral het bedrag dat men aanrekent. Het gaat om een forfaitaire prijs, gebaseerd op 
vroegere aanrekeningen voor opritten van diverse grootte, maar nu wordt de breedte van de oprit beperkt tot 3 
à 3,50 meter breedte. Maar heel af en toe wordt een bredere oprit toegestaan, omwille van technische reden. 
Sommige klagers zijn hierover duidelijk: “voor die prijs kunnen we het zelf veel goedkoper doen; zeg ons maar welke 
steen we moeten gebruiken”. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Brugge mag een Gentenaar zijn oprit op het openbaar 
domein niet zelf aanleggen.

Opvallend is hier dat we veel minder tweedelijnsklachten kregen dan de vorige jaren. Zijn die er toch, dan worden de 
tweedelijnsklachten kort op de bal opgevolgd. Waarvoor dank want meestal gaan die klachten over het 
uitblijven van herstellingen. We krijgen wel meer meldingen van ernstige valpartijen vooral tijdens de 
wintermaanden en na grote festiviteiten, bijvoorbeeld wanneer na het opbreken van de wintermarkt op 
Sint-Baafsplein men heel wat schade aan de grote plaveien vaststelt.  

We zien dat klachten over lawaai- en trillinghinder vooral gelinkt zijn aan zwaar verkeer en openbaar vervoer 
gecombineerd met een slecht wegdek. Ook voorlopige maar minder zorgvuldige herstellingen leiden tot klachten 
over lawaaihinder en trillingen. 
De inventaris van straten met de staat van het wegdek is een aanwinst maar soms veranderen situaties in een straat, 
bijvoorbeeld in de Bloemstraat aan Merelbekestation waar de bewoners te maken krijgen met 155 autobussen per 
weekdag. We zien ook dat de heraanleg soms uitblijft om budgettaire redenen en daarom zijn efficiëntere 
herstellingen aangewezen want hoe lang is ‘voorlopig’ in deze tijd van besparingen, vragen burgers zich af.
Een terugkerend probleem blijft: het achterlaten van de signalisatie na de werken. Dat gaat zowel over privéwerven 
als over openbare werken. Het slordig achterlaten van de werf is ook een doorn in het oog van de omwonenden.

Dienst Wonen
Huisvesting is het tweede meest klachtgevoelige onderwerp. De signalen die we hieromtrent krijgen zijn meestal 
geen klachten over de werking van de Dienst Wonen maar over de zoektocht naar een betaalbare woning, het 
uitblijven van herstellingen en vooral over de afrekeningen van huur en gemeenschappelijke kosten.
Deze klachten tonen aan hoe belangrijk de ondersteunende rol is van deze dienst. De dienst is wel betrokken bij de 
klachten over studenten die samenhuizen in eengezinswoningen. 
Een interessante klacht betreft HuurinGent, een vzw van de Stad die optreedt als tussenpersoon in een 
marktsegment van huurders die net uit de boot vallen voor een sociale woning. Een vastgoedmakelaar 
beschuldigt de vzw van oneerlijke concurrentie.

AANBEVELINGEN
Bij het uitdenken van nieuwe winkel- en wooncomplexen is het op voorhand inschatten van de parkeerbehoeften 
van bewoners onontbeerlijk in het zoeken naar een evenwicht tussen de belangen en behoeften van winkels, 
bezoekers en bewoners. 

Waarom geen parkeercontroles via scanwagens en op basis van de nummerplaat zodat de agressie tegenover 
parkeerwachters verdwijnt en er mogelijk vlugger en efficiënter kan gecontroleerd worden? 
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Gehandicapten met erkende kaart kunnen eventueel ook via een speciale parkeerkaart nog beter in beeld gebracht 
worden. Misschien is een overleg met de federale dienst nodig om de kaart te voorzien van een herkenningsteken 
zodat ze ook kan herkend worden via scan? 

Herbekijk het tariefreglement op de opritten of maak het mogelijk dat burgers zelf een oprit aanleggen op het 
openbaar domein onder voorwaarden, zoals in Brugge.

Communiceer duidelijker wat betreft voorschriften voor verkavelingen en bouwvoorschriften.
Leg geen regels op die je niet kan controleren of die onnodige bemoeienissen zijn. Zie alle aanbevelingen Lange 
Velden in hoofdstuk 4.

Realiseer dat de meeste milieulasten in Gent gaan over afval gevolgd door lawaai en trillinghinder en meestal als 
oorzaak hebben de combinatie zwaar verkeer en slecht wegdek.

OPVOLGING
Het aantal betwistingen over parkeerretributies is drastisch gedaald na een extra brief van de deurwaarder vooraleer 
over te gaan tot een dwangbevel. Een aanbeveling van de Ombudsvrouw heeft het aantal discussies in elk geval 
verminderd en ook de mogelijkheid gegeven om nog tijdig vergissingen uit te halen door de dienst zelf. De burger 
krijgt hierdoor een beter overzicht van wat hij nog verschuldigd is. 

Nog altijd moet de Ombudsdienst lang wachten op reactie van Bouw- en Woontoezicht. Dit kan deels te wijten zijn 
aan onderzoeken die moeten gevoerd worden, maar toch is de Ombudsdienst veelal genoodzaakt om meerdere 
rappels te sturen vooraleer een antwoord komt. Personeelswissels en reorganisatie kunnen ook de 
behandelingstermijn zeer negatief beïnvloeden.

Het onveilige karrenspoor in de Hoogpoort is na jaren klagen vervangen door een veiliger wegdek, zeker voor 
fietsers.
Opmerkingen in verband met Bewonersparkeren ‘The Loop’ werden geanalyseerd.

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw
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* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.

Aantal dossiers
2014 evolutie

3 =
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht signaal info

1 0 1 1

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

0(0%) 1(100%) 0(0%)

Oplossingsgraad*
wel niet

1(100%) 0(0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Subsidies en premies 1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Overeenstemming met regelgeving
                Zorgvuldigheid - procedure

1

Meest bevraagde diensten 1.  Dienst Economie 3
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Departement Werk en Economie

EEN OVERZICHT

INTERESSANTE SIGNALEN
Slechts 1 onderzoekdossier bij de Ombudsvrouw maar een terechte opmerking van de verzoeker in verband met een 
subsidieregeling voor de renovatie en verfraaiing van een handelspand en waarbij dienstverlenende 
intellectuele beroepen worden uitgesloten. Klager vraagt zich af of je dan voor alle andere beroepen geen 
intelligentie nodig hebt en ze vragen zich af of een coachingbedrijf niet gewoon bij het leveren van diensten 
behoort? Er is natuurlijk de Kaderwet waar de Stad zich op baseert om terecht deze subsidie, in dit geval, te 
weigeren. Maar houdt die eigenlijk dat onderscheid niet in stand waar men vooral in het onderwijs vanaf wil nl. de 
beroepsrichtingen en de zogenaamde meer intellectuele richtingen? 

UIT HET LEVEN GEGREPEN

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201409-933
Intellectueel beroep.

Als bijlage heb ik het document van de Dienst Economie toegevoegd in verband met een subsidiedossier. Nog even 
ter verduidelijking: het dossier is afgekeurd omdat we een intellectueel beroep zouden zijn. We vragen ons af op 
basis van wat die indeling wordt gemaakt. We hebben nergens gevonden dat we een intellectueel beroep zouden 
zijn (wel het leveren van diensten).

Onderzoek:
Verzoekers hadden een subsidie aangevraagd voor de renovatie en verfraaiing van een handelspand.
Hun aanvraag werd onontvankelijk verklaard op basis van artikel 3 §1c van het subsidiereglement: “Voor de subsidie 
komen niet in aanmerking: ruimtes gebruikt voor de uitoefening van dienstverlenende intellectuele beroepen 
(bijvoorbeeld: boekhouders/fiscalisten, juristen, accountants, bedrijfsrevisoren, belastingsconsulenten, 
verzekeringsmakelaars, landmeters, agenten en makelaars in bank- en beleggingsproducten, immobiliënkantoren, 
interimkantoren)”. De Kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel 
beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep van 24 september 2006 omschrijft een 
dienstverlenend intellectueel beroep als volgt: “het beroep waarvan de beoefenaars diensten verstrekken van 
hoofdzakelijk intellectuele aard en daarbij zowel handelen in het belang van een opdrachtgever als in het belang van 
de gemeenschap enerzijds en waarbij de beoefenaars beschikken over de nodige onafhankelijkheid om hun beroep 
uit te oefenen en om de verantwoordelijkheid op te nemen voor de beroepsdaden die ze stellen anderzijds”.
Het bedrijf van verzoekers beschrijft zichzelf als “een uniek opleidings-, advies- en coachingsbedrijf dat zich richt op 

Dienst Infovragen Signalen 1e lijns-klacht 2e lijns-klacht

Dienst Economie 1 1 0 1

Dienst Markten en Foren 0 0 0 0

Dienst Werk 0 0 0 0
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het optimaliseren van mondelinge vaardigheden van leidinggevenden, professionals, politici en iedereen die meer 
impact wil creëren met zijn verbale communicatie.” Volgens ons komt dit toch overeen met de definitie van een 
dienstverlenend intellectueel beroep en werd het dossier van verzoekers dus ook terecht onontvankelijk verklaard.

Beoordeling: ongegrond
Wat betreft toepassen van vigerende regelgeving maar het is wel een terechte opmerking en een overweging waard.

Aanbeveling:
Herbekijk of deze subsidieregeling niet moet herzien worden. Waarom worden intellectuele beroepen 
uitgesloten? Heb je niet voor alle beroepen ‘intelligentie’ nodig? Waarom een dergelijk mogelijk ‘beledigend’ 
onderscheid?
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Aantal dossiers*
2014 evolutie

44 ≈
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht signaal info

4 8 25 7

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

1 (33%) 1 (33%) 1 (33%)

Oplossingsgraad**
wel niet

2 (67%) 1 (33%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Afval 17

2.  Belastingen 8

3.  Complexe samenlevingshinder 5

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Belastingen 1
 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Overeenstemming met regelgeving 2

2.  Adequate communicatie
                Efficiëntie en effectiviteit

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Adequate communicatie 1

Meest bevraagde diensten 1. Dienst Gemeenschapswachten 23

2.  Dienst Belastingen 8

3.  Lokale Preventie en Veiligheid 6

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  Dienst Belastingen 1

* Bij de opmaak van dit rapport was 1 tweedelijns klachtendossier nog niet afgesloten.
** De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten
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Diensten van de Stadssecretaris

EEN OVERZICHT

INTERESSANTE SIGNALEN
We registreerden 11 tussenkomsten over het onderwerp ‘belastingen‘ over de hele organisatie maar slechts 8 
dossiers waarvan 1 tweedelijnstussenkomsten die te maken heeft met de Dienst Belastingen. Dit lijkt weinig maar 
toch zitten er schrijnende signalen tussen. Ook heel wat onmiddellijke tussenkomsten werden niet in een dossier 
geregistreerd omdat er al een bezwaarschrift was ingediend en alleen een rechter nog kon tussenkomen. Ook al is 
strikt genomen de regelgeving toegepast, de Ombudsvrouw blijft vragen hebben over vooral de dubbele belasting op 
leegstaande en ongeschikte woningen. Die vragen hebben echter niet te maken met de werking van de Dienst maar 
wel met de regelgeving hieromtrent.
Die belasting, gelijktijdig geheven door de lokale en de Vlaamse overheid, op leegstaande en ongeschikt verklaarde 
woningen, blijft grote en pijnlijke discussies uitlokken. Die belasting wordt als onredelijk hoog, onrechtvaardig (want 
twee keer hetzelfde belasten kan eigenlijk wettelijk niet maar de beide overheden stellen zich hier erg spitsvondig op 
en nemen elk een andere grondslag om toch hetzelfde te belasten) en vooral ook verwarrend ervaren. De 
Ombudsvrouw is het hiermee eens. De vraag is ook of deze belasting in een aantal gevallen ook haar doel niet 
voorbijschiet? Zo merken we dat een burger, die bijvoorbeeld zelf een beroep doet op de betrokken overheden om 
haar studentenkamers, die in het verleden correct waren vergund, toch aan te passen aan de huidige Wooncode en 
al 80 procent van de werken heeft uitgevoerd en een verlenging krijgt van de tijdspanne waarbinnen ze de werken 
kan uitvoeren van de Vlaamse overheid, toch nog voor het totaal aantal kamers van de lokale overheid een belasting 
krijgt van 35.000 euro. De werken waren 4 maanden later dan gepland uitgevoerd. Ze had immers over het hoofd 
gezien dat ze die verlenging ook nog eens aan de lokale overheid had moeten vragen want beide overheden 
communiceren blijkbaar niet onderling met elkaar. Haar bezwaarschrift bij de lokale overheid had geen enkel 
resultaat. Ook al was het doel van de belasting de ongeschiktheidsverklaring op te heffen, duidelijk bereikt. Ook de 
berg papier is opvallend. Elke kamer wordt apart belast en krijgt apart een belastingbrief vergezeld van het 
nodige papier. Niet alle burgers die met dergelijke belastingen worden geconfronteerd zijn huisjesmelkers. 
Sommigen lopen verloren in deze veel te ingewikkelde administratieve molen en komen daardoor in een cirkel van 
armoede en schuldbemiddeling terecht. Dit leidt soms tot gedwongen verkoop van het eigen huis. Kortom, de 
Ombudsvrouw pleit al jaren om deze belasting enkel op het lokale vlak in te voeren (daar kan korter op de bal 
worden gespeeld in geval van vergissingen zodat ook bezwaarschriften kunnen vermeden worden) en de Vlaamse 
overheid te laten tussenkomen waar er geen lokale belasting wordt ingevoerd, zodat ook binnen Vlaanderen er een 
meer gelijke behandeling wordt gerealiseerd. Overigens schiet deze belasting inderdaad soms haar doel voorbij, ook 

Dienst Infovragen Signalen 1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond**

Dienst Belastingen 4 0 3 1 1

Dienst Bestuursondersteuning 0 0 0 0 0

Dienst Gemeenschapswachten 1 19 1 2 0

Dienst Interimmanagement 0 0 0 0 0

Dienst Interne Audit 0 0 0 0 0

Dienst Organisatieontwikkeling 0 0 0 0 0

Dienst Protocol en Logistiek 0 0 0 0 0

Gebiedsgerichte Werking 0 1 1 0 0

Juridische Dienst en Kennisbeheer 1 0 3 1 0

Lokale Preventie en Veiligheid 1 5 0 0 0

Meldpunt Discriminatie 0 0 0 0 0

Stedelijke Vernieuwing 0 0 0 0 0
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al is dit doel heel zinvol, niemand betwist dat leegstaande, verkrotte en ongeschikte woningen een kanker zijn in de 
stad. Maar deze dubbele belasting verwart burgers zodat bezwaarschriften, vragen van verlengingen en opheffingen 
verkeerd lopen.

GAS-boetes
Het valt op dat de GAS-ambtenaar in alle onafhankelijkheid zijn werk moet uitvoeren en er ook op wijst dat de 
Ombudsvrouw geen enkele controlebevoegdheid heeft. Maar ze mag er natuurlijk wel op wijzen dat een 
GAS-ambtenaar een ambtenaar is en hij vooral zorgvuldigheid, hoorplicht en openbaarheid van bestuur hoog in 
het vaandel moet dragen. Zo merken we op dat in een dossier waar een burger betwist dat hij een sluikstorter is en 
naar de Ombudsvrouw komt omdat hij meent dat hij onvoldoende inzage heeft gekregen in zijn dossier en ook niet 
voldoende is gehoord, wij enkel kunnen vaststellen dat, volgens de ambtenaar, de man zelf het sluikstort zou hebben 
bekend en dat verdere discussie geen zin heeft. Wij merken enkel op dat hij die zogenaamde bekentenis niet heeft 
ondertekend, juist omdat hij er niet mee eens was en hij ook niet de 17 documenten heeft gezien waaruit zou blijken 
dat zijn adres erop stond. Hij wenst dus inzage in zijn dossier. Wij stellen vast dat enkel een foto van een stort werd 
opgestuurd, geen details. Een tussenkomst van de Ombudsvrouw heeft hier geen enkel effect gehad. Nochtans is 
hier wel degelijk sprake van de relatie David en Goliath. De overheid is hier rechter en partij en een burger, die het 
niet eens is met de GAS-boete, heeft maar 1 mogelijkheid: hij moet zelf binnen een bepaalde tijd en met een 
advocaat naar de rechter stappen. Zelfs wie overtuigd is van zijn gelijk zal meestal onder die druk betalen, maar blijft 
zeer gefrustreerd achter. In de praktijk merken we meer en meer dat fervente sluikstorters hun methoden hebben 
om anderen te laten opdraaien voor hun sluikstort en dat zorgvuldige behandeling in deze dossiers zeer is 
aangewezen. We zien hier geen enkele reden waarom een tussenkomst van de Ombudsvrouw geen zin zou hebben 
in het kader van behoorlijk bestuur want het spreekt vanzelf dat de uiteindelijke beslissing of er al dan niet een 
GAS-boete wordt uitgereikt bij de GAS-ambtenaar blijft. 

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 

www.stad.gent/Ombudsvrouw
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Ik wil bij deze toch even mijn grieven melden over het bijzonder slechte 
mobiliteiten/wegenwerken plan van onze stad !! Het loopt de spuigaten uit ! Ik 

woon in de Achilles Musschestraat vlakbij UZ/St Pieterstation. Het verkeer zit hier 
hopeloos in de knoop, ik moet dagelijks met de wagen naar Antwerpen en de 

opritten liggen vlakbij:
* De oprit aan Ledeberg Bellevue is afgesloten…

* De oprit aan UZ is niet te bereiken door werkzaamheden tram…
Ik weet het niet meer…, hoe geraak ik verdorie de snelweg op…?

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken 69



70 Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken

Aantal dossiers
2014 evolutie

31 Ω
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht signaal info

11 2 15 3

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

8 (73%) 3 (27%) 0 (0%)

Oplossingsgraad*
wel niet

11 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Verkeer 3

2.  Afval
 Fietsers
 Nutsvoorzieningen
                Openbare werken
                Parkeren
                Wegdek en trottoirs
                Zwembaden en sporthallen

2

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Verkeer
                Wegdek en trottoirs

2
 

2.  Begraafplaatsen
                Inname openbare weg
                Openbare werken
                Taalgebruik

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Redelijke termijn 9

2.  Adequate communicatie 2

3.             Actieve informatieverstrekking
                Afdoende motivering
                Efficiëntie en effectiviteit
                Gelijkheid
                Hoffelijkheid
                Overeenstemming met regelgeving
                Professionaliteit
                Zorgvuldigheid – weloverwogen beslissing

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Redelijke termijn 5

2.  Actieve informatieverstrekking
                Zorgvuldigheid – weloverwogen beslissing

1

Meest bevraagde kabinetten 1.  Kabinet schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 15

2. Kabinet schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en  
                Openbaar Groen

5

3.  Kabinet schepen van Milieu, Klimaat, Energie 
                en Noord-Zuid
                Kabinet schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, 
                Gezondheid en Sport

3

Kabinet met meeste 
gegronde klachten

1.  Kabinet schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 6

2.  Kabinet schepen van Burgerzaken en Protocol
                Kabinet schepen van Financiën, Feesten, 
                Middenstand en Innovatie

1

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Kabinetssecretariaten College 
van Burgemeester en Schepenen

EEN OVERZICHT

INTERESSANTE SIGNALEN

Burgers en beleid
We merken dat kabinetten, veel meer dan pakweg tien jaar geleden, door de burger rechtstreeks worden 
gecontacteerd en deze ook meer en meer als doorgeefluik dienen voor klachten en vragen van burgers. We maakten 
31 dossiers op, een stijging. 
We merken ook op dat heel wat burgers via de burgemeester toegang tot andere schepenen zoeken van wie dan het 
antwoord wordt verwacht. Aangezien mobiliteit, parkeren en openbare werken ook bij de Ombudsvrouw de top drie 
onderwerpen zijn, is het vooral het kabinet Mobiliteit en Openbare Werken die hier ook iets meer klachten heeft bij 
de Ombudsvrouw. Ook blijft het aantal klachtendossiers bij de Ombudsvrouw beperkt (niet iedereen klaagt en 
sommigen geven het onderweg op en natuurlijk krijgen ook de meeste burgers wel een antwoord binnen een 
redelijke termijn). Het laat wel een trend zien dat burgers in Gent meer en meer hun politieke vertegenwoordigers 
rechtstreeks aanspreken, hetzij via mail hetzij tijdens een overleg. En wanneer sommigen geen antwoord krijgen 
binnen een redelijke termijn, nemen ze toch contact op met de Ombudsvrouw. Kortom, de participerende 
Gentenaars laten zich meestal niet met een kluitje in het riet sturen maar blijven vooral vragen stellen over wat hen 
zelf aanbelangt. Er is ook de zorg en de trots om de stad.

Dienst Infovragen Signalen 1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond*

Kabinet burgemeester 0 0 0 0 0

Kabinet schepen van Burgerzaken en Pro-
tocol

0 0 0 1 1

Kabinet schepen van Cultuur, Toerisme en 
Evenementen

0 0 0 0 0

Kabinet schepen van Financiën, Feesten, 
Middenstand en Innovatie

1 0 0 1 1

Kabinet schepen van Haven, Economie en 
Ondernemen

0 0 0 0 0

Kabinet schepen van Milieu, Klimaat, Ener-
gie en Noord-Zuid

0 3 0 0 0

Kabinet schepen van Mobiliteit en Open-
bare Werken

1 5 2 7 6

Kabinet schepen van Onderwijs, Opvoe-
ding en Jeugd

0 2 0 0 0

Kabinet schepen van Personeelsbeleid, 
Facility Management en Administratieve 
Vereenvoudiging

0 0 0 0 0

Kabinet schepen van Stadsontwikkeling, 
Wonen en Openbaar Groen

0 3 0 2 0

Kabinet schepen van Welzijn, Gelijke kan-
sen, Gezondheid en Sport

1 2 0 0 0
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AANBEVELINGEN
Opvolging van vragen en suggesties van burgers vraagt een efficiënte registratie maar die mag ook niet te 
bureaucratisch worden. Tracht veel gestelde vragen op te lijsten en via sociale media, website te communiceren 
zodat de kans op overbevraging vermindert. Maak ook vriendelijk duidelijk dat er grenzen zijn. Zeg niet alleen wat 
kan maar ook wat niet kan.

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw
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Aantal dossiers*
2014 evolutie

141 ≈
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht signaal info

24 32 64 21

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

14 (58%) 6 (25%) 2 (8%)

Oplossingsgraad**
wel niet

19 (79%) 3 (12,5%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Parkeren 35

2.  Politiewerking 29

3.  Verkeer 19

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Politiewerking 3
 

2.  Inschrijving in registers
                Openbare veiligheid
                Parkeren

2

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Redelijke termijn 11

2.  Efficiëntie en effectiviteit 8

3.  Zorgvuldigheid – procedure 6

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Redelijke termijn 8

2.  Zorgvuldigheid – procedure 3

3.  Adequate communicatie
                Doorschuifgedrag
                Professionaliteit

2

Meest bevraagde diensten 1.  Directie Operaties - Wijkdienst 67

2.  Directie Operaties - Verkeersdienst 50

3.  Directie Operaties - Interventiepolitie 21

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  Directie Operaties -Wijkdienst 8

2.  Directie Operaties - Interventiepolitie
 Directie Operaties - Verkeersdienst

3

* Bij de opmaak van dit rapport waren 2 tweedelijns klachtendossiers nog niet afgesloten.
** De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Lokale Politie Gent

EEN OVERZICHT

INTERESSANTE SIGNALEN
Het aantal tussenkomsten met betrekking tot de werking van de Lokale Politie daalde licht in 2014 tot 141 
tussenkomsten waarvan we 24 tweedelijnsdossiers maakten. De meeste tussenkomsten konden in samenwerking 
met de Politie vrij vlug afgehandeld worden, meestal in overleg met de Wijk- en de Verkeersdienst. De meeste 
klachten hadden betrekking op het onderwerp dat de Gentenaars erg nauw aan het hart licht: parkeren. Maar 
wanneer het gaat om de betwisting van een proces-verbaal, dan is enkel de Procureur bevoegd en kunnen noch de 
burgemeester, noch de Ombudsvrouw tussenkomen.

Wat we wel uit het totaal van signalen en klachtendossiers kunnen opmaken is dat sommige allochtonen en 
vooral gekleurde burgers ons melden dat zij, meer dan anderen, worden tegengehouden en hun identiteitspapieren 
worden gecontroleerd. Concreet gevraagd of ze een klacht omwille van discriminatie willen indienen krijgen we zo 
goed als altijd het antwoord dat ze dat niet willen doen, omdat het toch niets opbrengt. We krijgen terzelfdertijd ook 
opmerkingen van burgers die net menen dat politiemensen bang zijn om op te treden tegen allochtonen en dat soms 
wordt meegedeeld dat politiemensen verwijzen naar ‘de burgemeester’ die hun zou verbieden op te treden. Ook 
horen we van politiemensen dat vrij vlug naar het woord ‘discriminatie’ wordt gegrepen ook al zou het er niets mee 
te maken hebben. 
Gaat het hier toch om een soort van wat men noemt ‘ethnic profiling’ maar dan door verschillende actoren en in 
verschillende richtingen? De Ombudsvrouw in Gent kan enkel vaststellen dat klachten die direct daar mee te maken 
hebben, nauwelijks voorkomen. Worden ze soms geuit, dan wordt ook meteen gevraagd om ze niet formeel te 
maken. Het zou interessant zijn om hier de klachten, die mogelijk geuit worden bij het Centrum voor Discriminatie, 
naast elkaar te leggen.
We kregen ook enkele signalen van mogelijk onredelijk geweld door een interventieteam bijvoorbeeld bij 
vaststellingen van het ontbrekende licht op een fiets bij een jongedame. Deze klacht wordt door de Dienst Intern 
Toezicht verder afgehandeld. De Ombudsvrouw vindt het belangrijk dat politieagenten terughoudend zijn bij het 
gebruik van geweld en zo veel mogelijk de-escalerend optreden. Kortom, gebruik maken van verantwoord 
politiegeweld wat ook gelijk kan gesteld worden om op een verstandige en gezaghebbende wijze politiegeweld in te 
zetten.

Zo leeft bij sommige burgers de hardnekkige idee dat de Politie niet durft of wenst op te treden tegen overlast van 
jongeren van vreemde afkomst op bijvoorbeeld pleintjes (Seghersplein). De Politie weerlegt die stelling en stelt dat 
er wel wordt ter plaatse gegaan. De Politie wijst er ook op dat er nuances bestaan: bijvoorbeeld dat de aanwezig-

Dienst Infovragen Signalen 1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond**

Diensten van de Korpschef 0 0 0 0 0

Directie Beheer 0 0 0 0 0

Directie Operaties – Interventiedienst 4 4 10 3 3

Directie Operaties – Lokale Recherche-
dienst

1 1 0 1 0

Directie Operaties – Verkeersdienst 11 24 10 5 3

Directie Operaties - Wijkdienst 5 35 12 15 8
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heid van bepaalde jongeren niet noodzakelijk hinder betekent en als er sprake is van hinder, dit nog niet als overlast 
wordt beschouwd.

Rond Kerstdag en Nieuwjaar waren er minder meldingen over ontploffen van voetzoekers en afsteken van vuurwerk, 
zowel tijdens de overgang 2013-2014 als 2014-2015. 

Tot op vandaag is er nog altijd te weinig digitale ondersteuning bij woonstvaststellingen en het doorsturen van de 
informatie naar Burgerzaken. Een compatibel en efficiënt digitaal programma zou heel wat tijd en energie kunnen 
besparen en ook meer controle toelaten. Dat programma zou al bestaan in Antwerpen, daar waar Gent al jaren via 
de Ombudsvrouw dit als knelpunt aangeeft. Het spreekt vanzelf dat ook de onthaalbalie in dergelijk systeem moet 
kunnen om de stand van zaken aan de burger, die erom vraagt, weer te geven zodat hij niet altijd naar de 
buurtinspecteur (die meestal op pad is en dus niet bereikbaar is) moet verwijzen.

Ook bij het herkennen van sluikstorters die via een camera kunnen gespot zijn, zou de rol van de buurtinspecteur 
interessant kunnen zijn. Een ondersteuning via een tablet biedt mogelijkheden.

AANBEVELINGEN
Kijk eens over het muurtje in Antwerpen om na te gaan of daar de digitale ondersteuning in het kader van 
woonstvaststellingen bruikbaar is in Gent en vooral, indien ja, waarom het dan nog niet in Gent werd gebruikt? Hier 
kreeg de Ombudsvrouw te horen dan ten vroegste 2016 één en ander kan verder uitgewerkt worden. Analyseer ook 
de interne digitale ondersteuning en ga na of bijsturing aangewezen is?

Meer aandacht voor professioneel gebruik van politiegeweld en aandacht voor het vergroten van de mentale 
weerbaarheid van politiemensen op straat.

Meer aandacht voor bewustwording van ‘ethnic profiling’ (iemand verdacht vinden op basis van hun ras, cultuur, 
religie). Maar ook aandacht voor de verwarring die kan ontstaan met ‘criminal profiling’ (een gerichte profilering 
omwille van gerichte zoektocht in het kader van een misdrijf) want niet alle profilering is ‘ethnic’ profiling.

Er komen meer en meer opmerkingen over stijl en gedrag van politiemensen. Zo kregen we opmerkingen over toch 
wel slordige combi’s. Herhaaldelijk kregen we van diverse burgers te horen dat tijdens een interventie 
politiemensen zich opvallend arrogant gedroegen waardoor een situatie mogelijk escaleerde. Of de burger zich ook 
arrogant gedroeg en op die manier ook heeft bijgedragen tot de escalatie? Alleen een kleine camera tijdens de 
interventie zou hier uitsluitsel kunnen geven.
Ga de staat van de combi’s na. Opvallend is ook dat wanneer dergelijke opmerkingen komen we vandaag niet meer 
kunnen nagaan wie wanneer reed met die combi. Vroeger was dat geen probleem, wat interessant kan zijn wanneer 
deze wagens met beschadigingen zouden terugkomen.

Bij herhaling is er al gewezen dat bij woonstvaststellingen ook briefjes moeten achtergelaten worden wanneer de 
Inspecteur langs komt. Waarom gebeurt dit niet? Het is van belang dat er voldoende wordt geregistreerd om ook 
hier na te gaan of dergelijke woonstvaststellingen hebben plaatsgevonden en wanneer deze hebben plaatsgevonden 
zodat de leidinggevende een overzicht krijgt en bij klachten ook de nodige informatie beschikbaar is. 

OPVOLGING
De samenwerking met de Politie is constructief. Vooral de samenwerking met de Wijkdienst is noodzakelijk om 
oplossingsgericht te denken. 
Maar naast een kort op de bal optreden zijn ook structurele bijsturingen nodig, zeker wat de digitale ondersteuning 
betreft. Een bezoek aan de Antwerpse Politie samen met de Dienst Burgerzaken staat in 2015 op de agenda.
We blijven erop hameren dat heel wat klachten kunnen voorkomen worden door proactief te handelen als 
buurtinspecteur en merken we een daling van klachten over voetzoekers en overhangende hagen. 
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UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw
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Aantal dossiers*
2014 evolutie

59 ≈
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht signaal info

29 10 12 8

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

6 (23%) 15 (58%) 5 (19%)

Oplossingsgraad**
wel niet

18 (69%) 8 (31%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  OCMW 43

2.  Huisvesting 6

3.  Senioren 3

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  OCMW 4
 

2.             Personeel – evaluaties, loon, e.a. 2

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Overeenstemming met regelgeving 10

2.  Adequate communicatie 8

3.             Redelijke termijn 5

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Klachtenmanagement 3

2.             Doorschuifgedrag
                Efficiëntie en effectiviteit
                Overeenstemming met regelgeving
                Redelijke termijn
                Toegankelijkheid en bereikbaarheid
                Vertrouwen
                Zorgvuldigheid - procedure

1

Meest bevraagde diensten 1.  Departement Sociale Dienstverlening 44

2.  Departement Ouderenzorg 9

3.  Departement Personeel en Organisatie 4

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  Departement Sociale Dienstverlening 4

2.             Departement Personeel en Organisatie 2

* Tijdens de opmaak van dit rapport waren er 3 tweedelijns klachtendossiers.
** De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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OCMW Gent

EEN OVERZICHT

INTERESSANTE SIGNALEN
Over het OCMW noteren wij vooral vragen, klachten en opmerkingen over de eisen die worden gesteld in het kader 
van het sociale en financiële onderzoek. We registreerden in het totaal 59 tussenkomsten, dat is een daling 
tegenover 2013. In ongeveer de helft van de verzoeken kwamen we tussen als beroepsinstantie. De eerste lijn en 
tweede lijn klachtenbehandeling werken complementair.

De OCMW-cliënt linkt bepaalde vragen aan een gebrek aan welwillendheid vanwege de maatschappelijke werker. 
Echter, doorgaans worden de vragen en voorwaarden terecht gesteld maar schort er iets aan de communicatie 
waarbij onvoldoende expliciet wordt verwezen naar de regelgeving.
Meer en meer zijn burgers die dakloos zijn of hier en daar bij vrienden verblijven, op zoek naar een referentieadres. 
Wie een referentieadres krijgt is daarom nog niet iemand met een leefloon maar moet zich wel aan een aantal 
voorwaarden onderwerpen. Zijn of haar post komt dan ook bij het OCMW toe. Naar aanleiding van klachten omtrent 
die postverdeling merken we dat post soms vrij laattijdig bij de burger komt maar ook dat poststukken werden 
geopend, onterecht geopend. Hier ging het telkens om een schending van het briefgeheim. Vernederend ook.
Uit een betwisting in verband met een facturatie in een rust– en  verzorgingstehuis heeft de Ombudsvrouw zich toch 
wel ernstige vragen gesteld. Niet over de facturatie maar wel over het voorschrijfgedrag van een geneesheer en 
vooral de controle hierop. Hier werden een aantal heel concrete aanbevelingen gedaan. 

AANBEVELINGEN
Analyseer de postbedelingprocedure voor burgers met een referentieadres. 

In rust- en verzorgingstehuizen is het belangrijk om bij afwijkend voorschrijfgedrag van een geneesheer (bijvoorbeeld 
tijdelijk toedienen van extra dosis medicijnen) heel duidelijk ook een concrete periode aan te duiden en geen 
algemene tijdsaanduiding. 
Het is ook belangrijk dat wanneer ook de apotheker vragen heeft en signalen geeft heeft over een voorschrift niet 
alleen contact wordt genomen met de geneesheer maar ook met het betreffende rust- een verzorgingstehuis. 
Dergelijke tussenkomsten komen best ook in het dossier van de bewoner.

Belangrijk is dat bij schuldbemiddeling de facturen door de beheerder van het dossier tijdig worden betaald zodat de 
cliënt niet dieper in de problemen komt. Zeker de opvolging van betaling van energiefacturen gecombineerd met het 
plaatsen van budgetmeters kan beter opgevolgd worden.

Dienst Infovragen Signalen 1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond**

Departement Facility Management 0 0 0 0 0

Departement Financiën 0 0 1 0 0

Departement Personeel en Organisatie 0 0 2 2 2

Departement Ouderenzorg 1 4 1 3 0

Departement Sociale Dienstverlening 7 7 6 24 4
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OPVOLGING
Er wordt complementair gewerkt met de klachtenbehandeling. Consequent wordt ook in briefwisseling verwezen 
naar de tweede lijn. En de Ombudsvrouw zal ook de diensten altijd de mogelijkheid geven om een klacht, die iets te 
vroeg wordt aangebracht, eerst zelf nog te behandelen. Af en toe moet het ombudsteam iets te lang wachten op een 
antwoord maar bij klachten die ook een structurele aanpak vragen, zeker vanuit de rust- en verzorgingssector, wordt 
vlot overlegd en ook bijgestuurd zo nodig. We merken dat informatie uit de klachten wordt meegenomen. 

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw
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* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.

Aantal dossiers
2014 evolutie

1 ≈
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht signaal info

1 0 0 0

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Oplossingsgraad*
wel niet

1 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Stadsontwikkelingsprojecten 1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Stadsontwikkelingsprojecten 1
 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Zorgvuldigheid – fouten 1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Zorgvuldigheid – fouten 1
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Gents Stadsontwikkelingsbedrijf

INTERESSANTE SIGNALEN
Slechts één tweedelijnsklacht over een eigendomsakte die niet verleden werd. De klacht bleek ongegrond maar ze 
had wel kunnen vermeden worden door iets korter op de bal te spelen. Opvallend is wel dat het type klachten die 
we vorige jaren kregen verdwenen zijn. Een betere klachtenopvolging op eerste lijn, een bijgestuurde communicatie?

UIT HET LEVEN GEGREPEN

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201401-71
Vergeten eigendomsakte.

Zonder tegenbericht beschouw ik dat hier sprake is van  een louter administratieve vergetelheid en dat de akte 
zo snel mogelijk wordt aangemaakt. Betaling is ongeveer 7 jaar terug gebeurd. Op 20 september 2000 was er een 
vergadering voor de buurtbewoners rond het aan te leggen stadspark in de Weldadigheids-,  Moriaan- en Pol De 
Visscherstraat voor het aankopen van de  gronden aanpalend aan de stadstuin. In die vergadering werd de vraag 
gesteld wie er geïnteresseerd was. Die moesten melden welke omheining ze wensten.
In het verslag van deze vergadering stond er dat ik geïnteresseerd was en wat ik wenste.
Mailverkeer in  juni 2007 tussen mij en het Stadsontwikkelingsbedrijf toont aan dat ik akkoord ben gegaan met het 
bijgevoegde voorstel. Het bedrag werd dan ook betaald. De omheining met het poortje werd geplaatst en de sleutel 
werd afgegeven. Rond de omheining werd er een beukenhaag voorzien. De feiten tonen dus aan dat er inderdaad 
een akkoord was, anders gaat men dit toch niet apart omheinen? Men zei dat de akte pas eind 2007 verleden zou 
worden. In 2012 heb ik contact gehad met de ombudsdienst met de vraag wanneer ik de akte nu kan ontvangen. 
Ik was toen ook verwonderd om een aangetekend schrijven te ontvangen van Sogent met de vraag of we interesse 
hebben voor de aankoop van het stuk tuin, dat we al zeven jaar geleden gekocht hebben. We hadden zelf de vraag 
gesteld waar de akte bleef. Bij telefonisch onderhoud meldde men dat er problemen waren met de eigendom tussen 
Stad Gent en OCMW. Geen akte is geen eigendom, zeggen ze. Maar wij hebben wel betaald aan Stad Gent. We 
veronderstellen dat dit een vergissing is en vragen zo snel mogelijk de akte te 
ontvangen van de grond die we nu al zeven jaar geleden hebben aangekocht.

Onderzoek:
Sogent laat ons weten dat de grond waarover onduidelijkheid is, in feite in 2007 (en nu nog altijd) eigendom was 
van de sociale huisvestingsmaatschappij. Tot hier klopt het verhaal van de burger met dat van Sogent. In 2007 
kon Sogent die grond niet verkopen aan verzoeker, zeggen ze, want ze waren geen eigenaar. Maar wat de betaling 
betreft: Sogent vindt geen enkele betaling terug en is daar ook niet over verwonderd, want de grond was eigendom 
van de huisvestingsmaatschappij. De werken voor de tuintjes werden wel uitgevoerd, maar de verkoop is niet 
afgehandeld. Na wat opzoekingswerk van de kant van verzoeker moet ook hij tot de conclusie komen dat de grond 
nooit betaald is. Het gaat hier dus om een misverstand. Sogent zal het dossier nu verder begeleiden voor de verkoop 
door de huisvestingsmaatschappij aan de omwonenden die geïnteresseerd zijn. Sogent zorgt ook voor het verleiden 
van de akten. De klacht is dus ongegrond: er zijn geen fouten gemaakt. De procedure is enkel omwille van de 
eigendomsstructuur wat op de lange baan geschoven.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De akte is niet verleden maar de grond was ook niet betaald. 
Dit heeft veel te lang geduurd. Geen wonder dat er misverstanden ontstaan. 

Aanbeveling: Korter op de bal spelen. Hou beloftes.
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Aantal dossiers*
2014 evolutie

128 Ω
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht signaal info

49 21 52 6

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

29 (60%) 13 (27%) 6 (12,5%)

Oplossingsgraad**
wel niet

40 (83%) 8 (17%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Ophalingen 64

2.  Afval (sluikstort, zwerfvuil) 24

3.  Recipiënten 18

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Ophalingen 21
 

2.  Recyclageparken
                Afval (sluikstort, zwerfvuil)

3

3.  Dieren
                Recipiënten

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Efficiëntie en effectiviteit 20

2.  Klachtenmanagement 13

3.  Adequate communicatie 12

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Efficiëntie en effectiviteit 15

2.  Adequate communicatie
                Klachtenmanagement

9

3.  Coördinatie
                Zorgvuldigheid – procedure

2

* Bij de opmaak van dit rapport was er 1 tweedelijns klachtendossier nog niet afgesloten.
** De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Ivago

INTERESSANTE SIGNALEN
Het protocol tussen de Ombudsvrouw en Ivago is een nuttig instrument voor alle actoren. We merken dat af en toe 
ook burgers uit Destelbergen een beroep doen op de Gentse Ombudsvrouw, misschien moet het protocol uitgebreid 
worden in overleg met de gemeente Destelbergen zodat ook de inwoners van Destelbergen met hun klacht in Gent 
terecht kunnen?
De samenwerking met Ivago is positief, maar de Ombudsvrouw krijgt nog wat te weinig feedback over wat er juist 
misloopt. De feedback beperkt zich meestal tot: we bespreken dit intern en we volgen dit op. Terwijl juist de 
zoektocht naar de oorzaken ook tot meer gerichte aanbevelingen van een onafhankelijke ’buitenstaander’ zou 
kunnen leiden, waardoor de Ombudsvrouw nog beter haar rol zou kunnen vervullen.

In 2014 zien we dat de signalen over sluikstorten en zwerfvuil blijven toenemen en dat er ook een toenemend aantal 
klachten zijn over de huisvuilophaling. Die klachten zijn ook gekoppeld aan de staking in 2014.

Uit een analyse van de klachten in 2014 blijkt dat er meer dan vroeger klachten komen over zwerfvuil, wanneer 
openbare vuilnisbakjes minder frequent dan vroeger worden geledigd. Vuil trekt vuil aan. Het uitpuilen van 
openbare vuilnisbakjes zijn een doorn in het oog van de Gentenaars, die zich afvragen of voor dergelijke karweien 
ook werklozen kunnen worden ingeschakeld. Er blijven opmerkingen komen over het type vuilnisbak.
Er zijn ook heel wat klachten over sluikstorten op privédomeinen, zelfs als die afgesloten zijn (ook terreinen van het 
Stadsontwikkelingsbedrijf).
Sluikstorters zijn handiger geworden en maken misbruik van bijvoorbeeld enveloppes met namen van burgers die 
niets met de zaak te maken hebben. Vandaar dat het identificeren van sluikstorters aan de hand van camera’s meer 
en meer wordt gesuggereerd, op voorwaarde natuurlijk dat men ook de sluikstorters kan herkennen en hier is ook 
de Wijkpolitie een belangrijke partner. Het wordt almaar duidelijker dat GAS-boetes hardnekkige sluikstorters niet 
echt afschrikken als dit niet kan gekoppeld worden aan onweerlegbaar bewijs.

De stakingen zorgden voor heel wat hinder bij de ophalingen. Ivago doet zijn best om dit op te vangen, maar dat lukt 
niet altijd. De communicatie verloopt moeilijk en moet steeds ad hoc gebeuren. De communicatiedienst lijkt ook 
vaak verkeerde informatie te krijgen van de ophaaldiensten.

Het ophalen van de gft-containers loopt dikwijls mis, vooral op vrijdagen. De communicatiedienst moet dan ad hoc 
oplossingen zoeken, maar loopt dikwijls achter de feiten aan. Er worden beloftes gedaan die dan niet ingelost 
worden en de dienst krijgt verkeerde info van de ophaaldiensten.
Ook bij wijzigingen van de ophaalbeurten (bijvoorbeeld na omschakeling naar landelijk gebied) ontstaan 
misverstanden tussen burgers en Ivago en moet er bijgestuurd worden.

Niet opgehaalde pmd-zakken (hetzij omdat ze verkeerd werden aangeboden, hetzij omdat ze niet tijdig werden 
opgehaald ) leiden tot zwerfvuil.

De vraag naar kleinere containers blijft voor wie weinig afval produceert, waar beleidsmatig toch naar wordt 
gestreefd. Toch kan Ivago aan deze vraag niet voldoen zolang ze niet beschikt over oplaadsystemen voor kleinere 
containers.

AANBEVELINGEN
Herbekijk of het automatisch koppelen van een GAS-boete aan een retributie voor het opruimen van een sluikstort 
wel correct is. Zo stellen we vast dat een GAS-boete wegens het gooien van een leeg sigarettendoosje uit een 
autoraam gekoppeld werd aan een automatische opruimingskost van 125 euro.
Een retributie is altijd gekoppeld aan specifieke dienstverlening voor die specifieke burger. Het gaat hier niet om een 
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boete of een belasting. Vraag is of dit sigarettendoosje wel degelijk werd opgeruimd?

Een efficiëntere (gelijktijdige?) communicatie tussen de klantendienst en de ophaaldienst is aangewezen.

Ook een efficiëntere communicatie tussen burgers en Ivago bij wijzigingen, bijvoorbeeld de omschakelingen naar 
landelijk gebied (Grensstraat en omgeving), is noodzakelijk.

Het blijft zoeken naar een efficiëntere aanpak van sluikstorters, het is duidelijk dat GAS-boetes de hardnekkige 
sluikstorters niet afschrikt.

Als afval ook meer inkomsten zou betekenen, zou het zinvol zijn om manieren te vinden zodat burgers gratis of met 
chipkaart, maar toch ook selectief, hun afval kunnen deponeren in ondergrondse containers met toegang. Zodat 
sluikstorten minder voorkomt?

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.gent.be/Ombudsvrouw

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Aantal dossiers
2014 evolutie

332 Ω

Klachtengevoeligste 
co-actoren

1.  Huisvestingsmaatschappijen 99

2.  Andere overheden (Vlaams, federaal, …) 53

3.  Farys 35

4.  Eandis 21

5.  De Lijn 14

6.  Gerecht 8

7.  Banken en Verzekeringen
                Deurwaarders

5

8.             Max Mobiel
                NMBS
                Telecommunicatiebedrijven
                Ziekenhuizen

4

9.             Aquafin
                Mutualiteiten

3

10.           Energiebedrijven 2

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Co-Actoren

INTERESSANTE SIGNALEN
2014 was het jaar dat de Federale Ombudsman op de hoogte werd gesteld van de problematiek van de overlast aan 
het DIV-kantoor op de Visserij. In 2015 wordt hier nog verder onderhandeld. Was ook het jaar dat de Kinderrech-
tencommissaris en ook de Gentse Procureur Generaal op de hoogte werden gesteld van de problematiek van 54 
Jordaanse kinderen die hier zonder identiteit in Gent al jaren verblijven omdat de geboorteakte nog altijd niet kon 
worden aangepast. Elk kind heeft recht op zijn werkelijke identiteit. 

Opmerkelijk was toch ook onze tussenkomst voor een aantal burgers die weliswaar een penale boete aan het 
afbetalen waren, maar toch een deurwaarder over de vloer kregen. Onterecht bleek nadien. De invordering door de 
deurwaarder kaderde in een federaal proefproject waar uit de klachten toch bleek dat één en ander moest worden 
bijgestuurd. Wat ook gebeurde. 

Het was ook het jaar dat de Ombudsvrouw een zeldzame keer is tussengekomen voor burgers die, naar aanleiding 
van een lek, met een torenhoge waterfactuur werden geconfronteerd. 

Het was ook het jaar van de zoektocht: welke aannemer, voor welk nutsbedrijf, heeft al maandenlang signalisatie 
achtergelaten? Of gaat het hier toch over een signalisatie van een stadsdienst? Vooral Farys heeft de communicatie 
via de website vlot aangepakt. Ook De Lijn heeft, na een aantal klachten over communicatie, bijgestuurd maar in 
2014 kregen we toch nog enkele klachten. 

Tussenkomsten voor Farys gingen meestal over rioleringen en die werden heel vlot opgevolgd. 

Wat vooral opvalt is een grote daling van klachten over defecte straatverlichting. De andere aanpak werkt en dat 
wordt ook bevestigd door de klachtencoördinator van Eandis. 

Voor De Lijn waren er minder tussenkomsten dan vorig jaar. Er waren wel nogal wat klachten gelinkt aan 1 grote 
werf: de verlenging van tram 4 naar Zwijnaarde. De werken zorgen voor heel wat hinder (lawaai) maar ook voor 
ontoegankelijkheid en onbereikbaarheid van bepaalde wijken. In het begin was er ook een probleem met het tijdig 
bezorgen van de correcte informatie aan de omwonenden. De Lijn werd gevraagd haar communicatie bij te sturen 
maar dit is al verbeterd sedert vorig jaar. 

Ook het Fietsdepot  en Max-Mobiel krijgen klachten voor hun rekening, maar veel minder dan vorige jaren. Wij heb-
ben enkele klachten van fietsen die zijn weggeknipt en beschadigd werden tijdens de bewaring. 

Nieuw is de discussie over het reglement van StudentENmobiliteit: de clausule dat bij de elektronische reservatie 
van een fiets, de volledige huur moet betaald worden en men die niet kan recupereren wanneer men van mening 
verandert (zelfs dezelfde dag) wordt als onredelijk beschouwd.

De meeste tussenkomsten hadden te maken met klachten van sociale huurders. Het valt op dat er vooral klachten 
en opmerkingen zijn over facturering en de stijging van verbruiken en dan vooral gemeenschappelijke kosten. Vooral 
zij die trachten zuinig met energie om te springen hebben het moeilijk. Zij willen weten of ze ook mee betalen voor 
diegenen die hun facturen van gemeenschappelijke kosten niet betalen wanneer ze plots op hun factuur hun voor-
schot verbruiken met 50 euro zien stijgen? Het kan natuurlijk niet dat huurders de dupe zouden worden van slechte 
betalers, aangezien het hier gaat om mensen met een laag inkomen. Ook de afrekeningen van Ista komen vrij laat, 
wat frustraties opwekt. Kortom, voor de maatschappij is een duidelijker overzicht nodig van inkomsten en uitgaven 
en een doorzichtiger boekhouding. Er zijn ook klachten over de trage respons op herstellingen of dat men 
herhaaldelijk nodeloos komt en men dan toch de werken niet behoorlijk zou uitvoeren. Voorts zijn er opvallende 
klachten over het totaal onaangepast gedrag van sommige huurders, zelfs tegenover gehandicapte huurders. 

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Huurders worden hiervoor naar de Politie verwezen maar ook die kunnen meestal niet echt helpen. Er is dus een 
vraag naar een nieuw type van huisbewaarder: eentje die centraal camerabeelden bijhoudt van verschillende 
gebouwen.
Waarom de huurders toch nog bij ons komen? Er is toch een klachtenbehandelaar bij de maatschappijen zelf? Het 
behandelen van klachten die te maken hebben met facturen kan echt niet telefonisch. Ze menen dat ze niet 
ernstig genoeg worden genomen of ze vinden dat de procedure te omslachtig is. Of ze hebben al verschillende 
malen geklaagd, gebeld en blijven met hun verzoek bijvoorbeeld tot herstelling zitten. 
Voorts zijn er nog altijd klachten over leegstand van sociale woningen, maar het is voor de Ombudsvrouw ook 
duidelijk dat de oorzaak daarvan ook kan gezocht worden bij de manier van subsidiëren door de Vlaamse overheid. 
Als men vooral grote projecten financiert, dan laat men ook gedurende lange tijd panden leeg staan tot ze als een 
groot project kunnen aangepakt worden.

Er waren maar liefst 332 tussenkomsten voor diverse co-actoren wat er toch op wijst dat burgers behoefte hebben 
aan een lokale Ombudsvrouw en haar netwerk. In deze tussenkomsten worden niet de tussenkomsten gerekend via 
de zitdagen van de collega’s want die staan apart maar ook zij worden af en toe druk bevraagd. Zeker ook de 
Ombudsman voor de Pensioenen, de Kinderrechtercommissaris en de Federale Ombudsman.

UIT HET LEVEN GEGREPEN
Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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In elk geval is het meten van impact geen sinecure. Zeker als ook een gecoördineerd antwoord van het Management-
team op het jaarverslag 2014 ontbreekt.

De Dienst Ombudsvrouw is afgestapt van de formule om de aanbevelingen gecentraliseerd in het jaarverslag te re-
gistreren. Sinds 2014 wordt, telkens wanneer een klacht met aanbeveling afgesloten is, ook de aanbeveling meteen 
tijdens het jaar al naar de bevoegde dienst (directeur, departementshoofd) doorgestuurd. Dit maakt dat al tijdens 
het jaar ook de aanbevelingen kunnen meegenomen worden tijdens overleg en er ook al bijsturingen tijdens het 
lopende jaar worden vastgesteld. Departementen en dus diensten kunnen ook naar de Ombudsvrouw reageren in 
verband met de aanbeveling.

Tot nu toe was het jaarverslag vooral ingedeeld per departement maar al vanaf de beginjaren, en dus de eerste 
jaarverslagen van de Dienst Ombudsvrouw, was het duidelijk dat de Stad Gent teveel binnen de eigen diensten 
dacht, dus te verticaal en te weinig horizontaal. Via projectwerking werd de organisatie meer dienstoverschrijdend 
gericht en de nieuwe structuur in 2015 zou hierop een antwoord kunnen zijn. Het jaarverslag 2015 van de Dienst 
Ombudsvrouw zal vooral thematisch gericht zijn.

Ook bij de Ombudsvrouw is er een duidelijke evolutie. In tegenstelling tot bijvoorbeeld in Nederland waar lokale 
ombudsdiensten van grotere steden vooral uitbreiden naar de omliggende gemeenten en daar ook de 
tweedelijnsklachtenbehandeling voor hun rekening nemen (mits betaling), is de bevoegdheid van de Gentse 
Ombudsvrouw vooral uitgebreid naar actoren die nauw verbonden zijn met het reilen en zeilen in de stad en er een 
nauwe link is met de Stad zoals Ivago en Sogent. Zij was vanaf de beginjaren al Ombudsvrouw van het OCMW en de 
inkanteling (fusie ?) met de Stad was voor de Ombudsdienst al vanaf 1997 een feit. Er is ook sprake van een protocol 
met Digipolis. Een nog nauwere samenwerking met de huisvestingsmaatschappijen en de netbeheerders komt ter 
sprake in de gemeenteraad. Er wordt nog gewacht op een definitieve beslissing. Het spreekt vanzelf dat bij 
discussies over regelgeving huisvestingsmaatschappijen en energiemaatschappijen, de desbetreffende ombudslui op 
het Vlaamse niveau bevoegd zijn. Waar trouwens in een netwerk nauw wordt mee samengewerkt.

In 2014 registreerden we een aantal opvallende bijsturingen.
Het knelpunt van 2012 en 2013, betwistingen in verband met invorderingen van parkeerretributies verminderde 
opvallend door de opvolging van de aanbeveling om toch nog de deurwaarder een brief te laten schrijven voor het 
dwangbevel te bezorgen. 
Het andere knelpunt, de oncontroleerbare uitwisseling van gegevens van woonstvaststellingen tussen Politie en 
Dienst Burgerzaken werd slechts gedeeltelijk aangepakt. Aanvragen voor woonstvaststellingen worden nu digitaal 
van de Dienst Burgerzaken naar de Politie verstuurd, maar het systeem is niet compatibel voor de onthaalbalie en is 
tot nu toe uitsluitend digitaal eenrichtingsverkeer. 

Het aantal klachten over huisvestingsmaatschappijen (vooral in verband met onredelijke wachttijd herstellingen, 
leegstand en betwistingen van facturen) bleef stijgen. De Ombudsvrouw is hier strikt genomen niet bevoegd om 
deze klachten formeel aan te pakken.
Het onveilige karrenspoor in de Hoogstraat werd, na jarenlang klagen, aangepakt en vervangen door een veiliger 
wegdek, vooral voor fietsers. En we merkten ook dat sommige nutsbedrijven de oranje netten voor de afsluiting van 
putten hebben vervangen door veiligere omheiningen.
Ook de nieuwe signalisatie in het Administratief Centrum was in 2014 rond. 

Dit is maar een greep uit de opvolgingen in 2014 waar de Dienst Ombudsvrouw mogelijk een rol heeft 
gespeeld. Of waar de bevoegde diensten zelf hebben bijgestuurd. We verwijzen ook naar de concrete opvolgingen 
die we al vaststelden tijdens of kort na de afhandeling van de klacht in het hoofdstuk ‘Achter de cijfers en grafieken, 
de analyses per departement’. 
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Departement Bevolking en Welzijn

Dienst Burgerzaken
overeenstemming met regelgeving
billijkheid
Verzoek: 201401-5
Volmacht.

Ik ben zopas naar de Dienst Burgerlijke Stand Sint-Amandsberg gegaan om de eerste identiteitskaart van mijn 
dochter af te halen die 12 jaar geworden is. Mijn dochter moest volgens de mannelijke bediende aan het onthaal 
een volmacht schrijven om de aangevraagde en reeds ondertekende identiteitskaart te kunnen afhalen. Ik 
repliceerde daarop dat zij minderjarig is en onder voogdij staat van haar ouders en dat ik niet begrijp dat zij een 
volmacht zou kunnen schrijven. Betrokkene wou mij de identiteitskaart niet meegeven. Hoe zit de vork aan de steel 
en kan het dat bedienden zorgen voor administratieve rompslomp om zichzelf interessant te maken op hun eerste 
werkdag van het jaar?

Onderzoek:
Volgens de algemene onderrichtingen van FOD Binnenlandse Zaken moet men, wanneer men zijn elektronische 
identiteitskaart (eID) laat activeren door iemand anders, een bijlage 27 invullen: ‘volmacht om de elektronische 
identiteitskaart te activeren en af te halen’.
Verzoekster stelt hier terecht de vraag wat de waarde is van zo een document als haar dochter van twaalf jaar dat 
moet ondertekenen. Dienst Burgerzaken gaat ten rade bij de juridische dienst van FOD Binnenlandse Zaken. Daar 
zeggen ze dat het hier eigenlijk niet gaat om een volmacht in de juridische zin van het woord (= een opdracht om een 
rechtshandeling te stellen), maar om een toestemming aan iemand anders om een ‘materiële handeling’ te stellen. 
In die zin is er volgens de FOD geen probleem met de rechtsgeldigheid van het document wanneer dit ondertekend 
wordt door een minderjarige. Dienst Burgerzaken blijft dus vasthouden aan het gebruik van een bijlage 27 voor 
minderjarigen. Hoewel het nut daarvan nihil is als er een duidelijke en aantoonbare familieband is tussen de 
minderjarige en de persoon die de eID komt activeren. In andere steden en gemeenten wordt er dan ook expliciet 
gezegd dat ouders die bijlage 27 niet nodig hebben.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Dienst Burgerzaken volgt de onderrichtingen van FOD Binnenlandse Zaken, en stelt zich daar blijkbaar geen vragen 
bij. Dat dit document in deze situatie geen enkel nut heeft en enkel administratieve rompslomp veroorzaakt voor alle 
partijen is blijkbaar geen aanzet om de procedure nog eens te overdenken.

Aanbeveling:
Bekijk de eis van een bijlage 27 voor minderjarigen nog eens. De onderrichtingen zelf zijn trouwens ook niet 
expliciet over de noodzaak van het document voor ouders.

Opvolging:
Aanbeveling wordt opgevolgd.
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redelijke termijn
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201402-134
Rammelend dossier.

We zijn van Slovakije en we wonen al vijf jaar in Gent. Mijn vader heeft ondertussen een E-kaart en werkt al drie 
jaar, maar de rest van ons gezin heeft nog altijd niet de nodige verblijfspapieren. Ons dossier is nochtans in orde. Bij 
elke nieuwe afspraak worden er weer nieuwe documenten gevraagd of is er iets te kort (terwijl dat voorheen nooit 
gevraagd werd). Ikzelf heb ook al eens een arbeidscontract afgegeven en dat bleek dan later niet in het dossier te 
zitten. Ik moest dus opnieuw een contract binnen brengen. Nu zouden de pasfoto’s verkeerd zijn, wat misschien wel 
kan, maar ik krijg pas over twee maanden een afspraak om nieuwe pasfoto’s in te leveren. Ze rammelen gewoon met 
ons voeten.

Onderzoek:
Verzoeker en zijn familie hadden verblijfsrecht gekregen in het kader van gezinshereniging, maar omdat de vader 
verschillende keren fraude had gepleegd met stukken waren ze dat recht verloren. Om deze reden vraagt DVZ ook 
voortdurend bijkomende controles voor de vader. Voor de andere familieleden zijn alle nodige documenten in orde 
en er werden volgens Loket Migratie ook geen bijkomende stukken gevraagd. Op 9 januari 2013 hadden de kinderen 
en de moeder een nieuwe aanvraag ingediend. Er kwam echter een negatief verslag van de politie met als reden: 
overbewoning. Loket Migratie ging er niet mee akkoord dat dit als reden voor een negatief verslag werd .gebruikt en 
er kwam een bijkomend onderzoek. Er werd uiteindelijk beslist om de familie toch in te schrijven.
De oudste zoon kreeg dan op 21 augustus 2013 een afspraak voor 11 oktober. Het ging hier niet zomaar om een 
vernieuwing van een verblijfskaart, maar om een volledig nieuwe inschrijving. Dit gebeurt enkel op afspraak en door 
het sterk toenemende aantal dossiers kan dat inderdaad wat langer duren. Loket Migratie pakt dit probleem aan 
door een extra loket in te richten en te bemannen. Midden maart 2014 zou dat operationeel moeten zijn. Vanaf dan 
zou de wachttijd voor een afspraak dus moeten verminderen. De zoon was echter niet op de afspraak van oktober 
omdat hij op dat moment in het buitenland verbleef. Op 25 november kreeg hij een nieuwe afspraak voor 27 januari 
2014. De pasfoto’s van de zoon waren echter beschadigd en konden niet gebruikt worden. Hij had ook geen geld bij 
om nieuwe foto’s te laten nemen. Er werd dus opnieuw een nieuwe afspraak gegeven voor 1 april 2014.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Het gaat hier om een complex dossier waarbij verzoeker en zijn familie soms niet op de afspraak komen of een 
beschadigde foto overhandigen waardoor alles nog langer duurt. Dat neemt niet weg dat het inderdaad lang duurt 
vooraleer iemand effectief kan langs gaan bij Loket Migratie om zijn dossier af te handelen. Loket Migratie probeert 
dit op te vangen door een extra loket in te richten, maar er blijven enorm veel aanvragen binnenkomen en het gaat 
hier om heel complexe materie. Het nodige personeel vinden en opleiden blijft een moeilijke oefening.

redelijke termijn
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201403-240
Ambtshalve afschrijving.

Ik ben de eigenaar van een appartement aan de Rooigemlaan Ik heb uw hulp nodig voor een ambtshalve afschrijving 
van mensen die er zich zomaar en zonder dat ze een huurcontract hadden, hebben laten inschrijven. Sinds april 2013 
zijn ze er door de deurwaarder uitgezet, maar nog altijd zijn ze niet afgevoerd op dat adres. Ondertussen heb ik het 
appartement terug opgeknapt (er was meer dan 6000 euro schade) en het te koop aangeboden, maar ik wil niet dat 
de koper (het compromis is getekend) geconfronteerd wordt met maar liefst drie gedomicilieerden aan wie ik het 
pand zelfs niet heb verhuurd.
Van de buren horen we dat er in het pand maar liefst zes of zeven mensen gewoond hebben, maar het zijn die drie 
die er nog altijd ingeschreven staan. Het appartement staat al leeg sinds april 2013. Dit is ook door de buurtinspec-
teur vastgesteld in juli 2013 en het ging voor het college komen. We zijn nu meer dan tien maanden verder, en al ben 
ik me bewust dat een procedure tot ambtshalve afschrijving lang kan duren, dit duurt toch al heel lang.
Men deelde mij mee dat er een achterstand is, maar daar heb ik geen boodschap aan. Het appartement is verkocht 
op compromis en ik kan dit niet definitief verkopen als er nog mensen staan ingeschreven. Daarom kom ik bij u 
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om mij te helpen om de administratie te overtuigen dit misbruik te stoppen door die ambtshalve afschrijving uit te 
voeren en hier niet langer mee te wachten… Mag ik u vragen om tussen te komen als Ombudsvrouw en om dit bij te 
sturen aub?

Onderzoek:
De procedure voor ambtshalve schrapping duurt lang door de vele controles om een onterechte schrapping te 
voorkomen. In principe duurt deze procedure toch minstens een half jaar. In het geval van verzoekster duurt het 
echter al een volledig jaar. Loket Migratie zegt dat de vertraging veroorzaakt werd door het vertrek van een 
personeelslid terwijl er geen volwaardige back up was. Dit wordt nu opgevangen door de herschikking van de taken 
tussen Loket Migratie en Bevolking. Loket Migratie verontschuldigt zich voor de lange duur. Momenteel zit het 
dossier in de eindfase, namelijk de controle door FOD Justitie. Als er van daaruit goedkeuring komt, wordt de 
schrapping geagendeerd voor een collegebeslissing. Loket Migratie probeert dit dossier zo snel mogelijk af te 
handelen. Maar het kan natuurlijk niet dat de burger dupe wordt van het gebrek aan organisatie.

Beoordeling: gegrond
De redelijke termijn is overschreden.

Aanbeveling:
Zoek naar efficiëntere manieren om ambtshalve afvoeringen zorgvuldig, maar ook vlot te laten verlopen. Zeker in 
situaties waar de bewijzen al verzameld waren. Kan digitale ondersteuning hier geen handje helpen?

flexibiliteit
adequate communicatie
Verzoek: 201405-504
Kiesbriefperikelen.

Vorige vrijdag, 8 mei 2014, heb ik mijn kiesbrief gekregen maar die voor mijn vrouw was er niet bij. Ik heb maandag 
de postbode gesproken en hij was pertinent zeker dat hij er niet bij was. Ik heb toen gebeld naar bureau 
Verkiezingen en gemeld dat wij allebei gehandicapt zijn en niet om een nieuwe kiesbrief kunnen komen, maar dat 
was geen probleem en men zou ons een duplicaat opsturen. Omdat ik nog steeds geen duplicaat ontvangen heb, 
heb ik vandaag teruggebeld naar bureau Verkiezingen en ik kreeg een andere dame aan de lijn en die zei me dat ze 
het duplicaat niet kunnen opsturen. We moeten er zelf omkomen met de identiteitskaart van mijn vrouw ofwel 
moeten we volmacht geven aan iemand om er om te gaan. Ik heb nog voorgesteld om het per koerier op te sturen, 
maar ook dat kan niet. Ik vind dit echt niet kunnen. Wij zijn niet in fout, maar moeten nu wel zelf om het duplicaat 
gaan en dat kunnen we niet. Hoe kan dit voor ons opgelost worden?

Onderzoek:
Bureau Verkiezingen stuurt inderdaad geen duplicaten omdat het risico bestaat dat die ook verloren gaan. Het zou 
het diensthoofd dan ook verwonderen dat iemand van zijn dienst zou meedelen dat ze dat wel opsturen. Verzoeker 
zou zich trouwens nogal laatdunkend uitgelaten hebben tegenover de medewerkster aan de telefoon: hij was zelf 
ambtenaar geweest en wist dat die toch niet veel te doen hebben, ze kon dus gerust het duplicaat komen brengen 
achter haar uren… Hoewel verzoeker volgens bureau Verkiezingen meedeelde dat enkel zijn vrouw gehandicapt is, 
zijn zij toch bereid om het duplicaat te versturen per post. Als wij dit meedelen aan verzoeker, blijkt hij al een 
volmacht gegeven te hebben aan een vriend om het duplicaat op te halen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Over de communicatie kunnen we niet oordelen omdat verzoeker en de dienst een verschillende versie geven. 
Bureau Verkiezingen kon zich echter in eerste instantie al flexibeler opstellen bij het uitreiken van het duplicaat. Ze 
waren daar na onze tussenkomst ook toe bereid, maar dat bleek al niet meer nodig te zijn.
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hoffelijkheid
Verzoek: 201406-701
Geen rugzak.

Woensdag 25 juni om 11 uur ben ik de identiteitskaart van mijn dochter (12 jaar) gaan afhalen. Ik werd geholpen 
door loket nummer 12, denk ik, maar ik heb de naam van de dame in kwestie niet. Toen ik de formaliteiten ging 
vervullen voor het verkrijgen van de kaart een paar weken voorheen, werd ik ontzettend vriendelijk en professioneel 
geholpen. We hebben toen gevraagd of het nodig was dat mijn dochter aanwezig zou zijn bij het afhalen van de 
kaart. Dit was absoluut niet nodig werd me verzekerd. De dame van woensdag ging me een rugzak geven van Stad 
Gent voor mijn dochter. Toen ze begreep dat het meisje dat ik bij me had mijn andere dochter was, zei ze dat ik dit 
dan niet meekreeg. Waarop ik vertelde dat men mij verzekerd had dat er geen enkele reden was waarom mijn 
andere dochter zou moeten meekomen. Ze reageerde dat dat haar probleem niet was en dat het zo was dat ik dat 
nu niet ging meekrijgen. Dit is voor mij pure bureaucratie, als de ene A zegt en een collega B en op geen enkele 
manier tracht te zoeken naar een oplossing. Na een paar minuten en verder te hebben gekeken naar mijn burgerlijke 
stand kwam dan nog de opmerking: “Anders kan de papa hier ook staan voor een rugzak en wij gaan ons niet bezig 
houden met die zaken.” Ik begrijp de link met mijn burgerlijke stand niet en apprecieer zeker niet dat dit op die 
manier ter sprake gebracht wordt. Het gaat mij NIET om de rugzak, maar wel om de houding. Hiermee heeft de 
dame in kwestie alle vooroordelen over ambtenaren spijtig genoeg bevestigd. Er waren zoveel manieren om dit op 
te lossen. Had ze dit op een gewone toon verteld, had ik zelf niet de moeite gedaan om deze mail te sturen. Mijn 
andere dochter maakte nadien de opmerking dat ze niet begreep waarom dit soort gedrag toegelaten wordt, dit kon 
voor haar ook echt niet. Ik wil zeker niet veralgemenen, want ik ben in het verleden al super professioneel 
behandeld geweest in de administratie, maar het zou misschien wel eens fijn zijn als er iemand die dame op wijst 
dat zij de keuze maakt om aan het loket te zitten en dat de gevolgen daarvan zijn dat ze moet omgaan met mensen. 
Ik verwacht geen gevolg van deze mail, het gaat me gewoon om de houding aan te kaarten.

Onderzoek:
Volgens de dienst wisselen de medewerkers soms van werkplek en kan niemand zich het voorval herinneren. Het is 
dus niet mogelijk om de betrokken bediende te identificeren. Het diensthoofd verontschuldigt zich echter en 
benadrukt dat er permanent gewerkt wordt aan klantvriendelijke dienstverlening. Ook op de maandelijkse 
medewerkersvergadering zal dit nog eens op de agenda gezet worden. Vroeger werd de rugzak altijd meegegeven 
aan het kind zelf wanneer het de eerste identiteitskaart ging ophalen, want het kind moest toen nog effectief 
aanwezig zijn. Door een aanpassing van de wetgeving is dat nu niet meer per se nodig en daardoor ontstond er 
verwarring bij de medewerkers. Ondertussen werden hierover duidelijke afspraken gemaakt binnen de dienst. Als 
verzoekster dat wil kan ze trouwens nog altijd een rugzak komen ophalen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Er was onduidelijkheid over het meegeven van de rugzak als het kind zelf niet aanwezig is, maar hier werden 
ondertussen afspraken over gemaakt.
De betrokken bediende kon niet geïdentificeerd worden, maar het belang van klantvriendelijke dienstverlening 
wordt nog eens expliciet op de agenda geplaatst en blijft een permanent aandachtspunt binnen de dienst.

zorgvuldigheid – procedure
coördinatie
Verzoek: 201407-771
Annulering en deannulering
Enkele weken geleden is mijn rugzak gestolen. Daar zat onder andere mijn portefeuille in. Ik ben dit onmiddellijk bij 
de politie gaan aangeven. Twee dagen later is mijn portefeuille reeds teruggevonden met mijn identiteitskaart en 
rijbewijs er nog in. Ik ben dit binnen de zeven dagen terug gaan aangeven bij de politie. Zij hebben mij verzekerd dat 
alles in orde was en dat ik geen nieuwe identiteitskaart moest gaan aanvragen. Twee weken geleden zat er echter 
een brief in mijn brievenbus om toch een nieuwe identiteitskaart af te halen. Ik heb gebeld naar de dienst bevolking 
en daar zeggen ze dat ze niets voor mij kunnen doen omdat mijn identiteitskaart geannuleerd is. Ik heb opnieuw 
naar de politie gebeld en zij hebben mij verzekerd dat ik alles correct gedaan heb en dat het in hun systeem in orde 
was. Ik heb dan opnieuw naar de dienst bevolking gebeld, maar daar wouden ze mij niet verder helpen en zeiden ze 
mij dat ik gewoon een nieuwe identiteitskaart moet gaan afhalen.
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Ik vind dat jammer, want dan moet ik 22 euro betalen voor iets wat ik al heb en voor een communicatiefout tussen 
beide diensten. Want dat is wat ze mij bij de dienst bevolking zeggen, dat de politie het waarschijnlijk niet 
doorgegeven heeft aan Brussel. Ik ben nooit iets bij de dienst bevolking gaan aangeven omdat mijn identiteitskaart 
al zo snel teruggevonden was. Ik veronderstel dat als mijn identiteitskaart automatisch geannuleerd wordt zonder 
langs te gaan dat dit ook zeker ‘gedeannuleerd’ moet kunnen worden. Kan u mij helpen bij mijn probleem?

Onderzoek:
Bij een diefstal van identiteitspapieren krijgt men bij aangifte een model 12 mee. Daar staat expliciet in dat men de 
politie én de gemeente op de hoogte moet brengen wanneer men zijn documenten terug vindt. Dienst Burgerzaken 
werd in dit geval dus nooit op de hoogte gebracht en na zeven dagen werd de oorspronkelijke identiteitskaart van 
verzoekster geannuleerd. Dat kan niet meer ongedaan gemaakt worden omdat er anders een risico op 
identiteitsfraude ontstaat. De inspecteur van politie die het dossier van verzoekster behandelde, zegt dat hij de 
procedure correct gevolgd heeft: een navolgend pv opmaken, verzoekster verhoren, de documenten als 
teruggevonden aanvinken en de documenten ontseinen. Hij zegt dat hij verzoekster ook ingelicht heeft dat ze nog bij 
de Dienst Burgerzaken moest langs gaan om dit te melden. En als hij het zich goed herinnert, heeft hij ook nog een 
fax doorgestuurd naar Belpic om te melden dat de identiteitskaart teruggevonden werd. Maar Belpic heeft die fax 
dus niet ontvangen en na zeven dagen werd de identiteitskaart van verzoekster automatisch geannuleerd. Hoe de 
communicatie tussen de politie en verzoekster verliep, weten we niet, maar het was uiteindelijk de 
verantwoordelijkheid van verzoekster zelf om de Dienst Burgerzaken op de hoogte te brengen. De 22 euro voor een 
nieuwe identiteitskaart zal dus niet vergoed worden.

Beoordeling: ongegrond

Aanbeveling:
Dienst Burgerzaken: 
Zou hier op de website nog duidelijker over gecommuniceerd kunnen worden?

Politie – Interventiedienst:
Communiceer bij de opmaak van een pv voor verlies of diefstal van een identiteitskaart ook duidelijk over de 
procedure bij het terugvinden van de kaart.

zorgvuldigheid – procedure
afdoende motivering
flexibiliteit
Verzoek: 201408-877
Gevonden.

In de nacht van zaterdag 23 en zondag 24 augustus is er bij ons ingebroken en zijn onze handtassen gestolen. In de 
handtas van mijn dochter zat ook haar reispas. We hebben hier op zondag 24 augustus aangifte van gedaan bij de 
politie. Aangezien mijn dochter op 6 september naar India vertrekt is ze deze ochtend, maandag 25 augustus, naar 
de Dienst Burgerzaken (reispassen) geweest om een nieuwe reispas aan te vragen. De nieuwe reispas zou rond 1 
september klaar zijn. In de loop van de voormiddag hebben we echter een telefoontje gekregen van de politie dat 
onze handtassen gevonden zijn en dat de reispas er nog in zit. Ik heb toen gebeld naar Dienst Burgerzaken maar 
daar willen ze de aanvraag van de reispas niet annuleren. Volgens hen verloopt alles geautomatiseerd en kunnen zij 
de firma die de reispassen aanmaakt, niet contacteren. Ik zou willen vragen of het nu echt niet mogelijk is om deze 
aanvraag te annuleren zodat we daar geen extra kosten voor hebben.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoekster inderdaad die maandagochtend een nieuwe reispas had aangevraagd, rond 
8.45 uur. De Dienst Burgerzaken stuurde de aanvraag onmiddellijk door, om 8.54 uur, naar het bedrijf dat de passen 
aanmaakt. Dit gebeurt volgens de dienst altijd direct, in het belang van de burger. Dit doorsturen gebeurt met een 
computerprogramma. Eens doorgestuurd, kan de aanvraag alleen binnen het kwartier worden herroepen via de 
FOD Buitenlandse Zaken. Toen verzoekster later die voormiddag meldde dat de reispas was teruggevonden, kon de 
aanvraag niet meer worden herroepen. Ook via Buitenlandse Zaken zou dit niet meer gekund hebben, dit weet men 
uit ervaring. Burgerzaken beschikt trouwens niet over contactgegevens van het bedrijf, wat men eigenlijk toch zou 
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mogen verwachten. Bovendien had de Dienst Burgerzaken de oude pas al onmiddellijk ‘geseind’ wat evenmin 
ongedaan kon gemaakt worden. Die kon dus niet meer worden gebruikt. De reispas is klaar op maandag 1 
september.

Besluit:
De bevoegde dienst handelde zorgvuldig volgens de gebruikelijke procedure en motiveert dit op afdoende wijze. 
Toch is de vraag of het echt niet mogelijk is hier flexibeler tussen te kunnen komen. Wat geseind is kan normaal 
gezien ook altijd ontseind worden.

Opvolging:
Verzoekster haalt op 1 september de reispas af maar dient helaas haar reis te annuleren

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond

Aanbeveling:
Probeer, met de FOD Buitenlandse Zaken, om flexibiliteit in het systeem mogelijk te maken.

hoffelijkheid
zorgvuldigheid – procedure
Verzoek: 201409- 921
Onbeleefd en leugens.

Voor een nationaliteitswijziging, heb ik onlangs een brief van het Administratief Centrum Zuid gekregen, waarin ik 
gevraagd werd mijn identiteitskaart te veranderen. Op woensdag 27 augustus, ben ik met de brief, een pasfoto en 
22 euro naar de Dienst Bevolking in Mariakerke – waar ik woon – gegaan. Bij de Dienst Bevolking heb ik mijn brief 
afgegeven aan de bediende en meegedeeld, dat het over een aanvraag van een nieuwe identiteitskaart ging. De 
mevrouw heeft snel naar de brief gekeken en zei dat ik in het Administratief Centrum Zuid moest zijn, want “het 
ging over nationaliteitswijziging”. Zeer verbaasd keerde ik naar huis. Dan las ik nog eens de brief waar zeer duidelijk 
vermeld stond: bezoekadres Dienstencentrum Mariakerke. Ik heb onmiddellijk naar de Dienst Bevolking Mariakerke 
gebeld om te zeggen dat ik toch overtuigd was dat ik bij hun dienst moest zijn. Toen hoorde ik een heel onbeleefde 
toon van de man: “Mijn collega heeft u al uitgelegd waar u moest zijn!”. Ik probeerde dan het Dienstencentrum Zuid 
zonder succes telefonisch te bereiken en na mijn tweede telefoon, heeft de man van Mariakerke zelf naar het Zuid 
gebeld. Ik kreeg dan van hem een telefoontje terug met een bizarre uitleg over mijn rijksregisternummer dat “op dit 
moment nog”(!) wordt aangepast in het Dienstencentrum Zuid, en dit “speciaal voor mij” (!), maar vanaf 14 uur kan 
ik al terecht in de Dienst Bevolking in Mariakerke, want “alles zal al klaar zijn”. Ik kon deze uitleg niet geloven. Mijn 
klacht betreft niet het feit, dat ik met verkeerde informatie naar huis teruggestuurd werd. Het gaat over het feit dat 
ik als last gezien werd en door de man onbeleefd behandeld werd. Iedereen kan een fout maken, maar als burger en 
klant verwacht ik dan toch een woordje excuus in plaats van leugens.
Het is trouwens de tweede keer dat ik onbeleefd behandeld wordt door die man. Een paar maanden geleden 
bezocht ik Dienst Bevolking Mariakerke omdat mijn identiteitskaart vervallen was. Ik kreeg daarover een ruwe 
opmerking van hem, dat ik wel al “te laat” was. Inderdaad, ik heb de vervaldatum van mijn kaart gemist, mijn fout. Ik 
vroeg dan nog of het normaal was dat ik geen brief-uitnodiging voor verlenging van de identiteitskaart had gekregen, 
want mijn man heeft een dergelijke brief wel ontvangen. Het antwoord van de man was: “Ik ken uw man niet!”. Had 
ik de vraag niet mogen stellen?

Onderzoek:
De verantwoordelijke voor de dienstencentra zegt dat verzoekster ondertussen haar identiteitskaart heeft en dat 
haar ontevredenheid terecht was. Eigenlijk ging het om de aanvraag van een eenvoudige identiteitskaart, want het 
dossier voor een nationaliteitswijziging was al afgerond. De medewerkster van Dienstencentrum Mariakerke had de 
brief die verzoekster mee had echter niet goed gelezen en haar mannelijke collega is verder gegaan op haar verhaal 
zonder dit te controleren. De houding die hij daarbij aannam, werd duidelijk niet geapprecieerd door verzoekster. De 
verantwoordelijke bespreekt dit met de medewerkers en biedt haar verontschuldigingen aan voor de manier waarop 
verzoekster werd behandeld in het dienstencentrum.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
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redelijke termijn
doorschuifgedrag
Verzoek: 201410-1115
Naar de Ombudsvrouw.

Een Soedanese man die ik help, diende op 16 september 2014 een aanvraag tot regularisatie in op basis van 
onredelijk lange asielprocedure. Het asiel werd aangevraagd in juni 2010 (dus in juni 2014 = 4 jaar). Hij is ongehuwd 
en woont in Gent. De regularisatie-aanvraag werd op 16 september2014 per aangetekend schrijven overgemaakt 
aan de burgemeester van de Stad Gent. Ik belde met Stad Gent, maar de aanvraag is nog niet doorgestuurd naar 
Brussel. Men heeft een achterstand op de dienst vreemdelingen in Gent (momenteel behandelen ze dossiers van 
begin september). Er moet eerst een woonstcontrole door de politie aangevraagd worden door de Stad, pas nadat 
die woonstcontrole positief beoordeeld werd, stuurt de stad het dossier door naar DVZ Brussel.
Vraag: is dit criterium (onredelijk lange asielprocedure) nog altijd geldig? Ik belde hiervoor naar DVZ, maar de 
persoon aan de lijn “wist het niet”. De man die ik help kreeg nu een brief van CGVS (Commissariaat-generaal voor 
Vluchtelingen en Staatlozen): hij moet woensdag 22 oktober 2014 op interview. Men heeft dus blijkbaar na meer 
dan vier jaar zijn asieldossier weer bovengehaald. .Hij is nu bang: wat als zijn asielaanvraag negatief wordt 
beoordeeld? Wat als de regularisatie-aanvraag te laat bij DVZ komt? Wat kunnen we hem aanraden? De persoon van 
de dienst vreemdelingen Stad Gent raadde me aan, klacht neer te leggen bij de Ombudsvrouw van Stad Gent 
wegens “te trage werking van de administratie”. De Ombudsvrouw zou dan de administratie van dienst 
vreemdelingen Gent hierover contacteren, en die zouden dan kunnen argumenteren dat ze met te weinig personeel 
zijn?In elk geval: hartelijk dank voor een snel en accuraat advies!

Onderzoek:
Verzoekster schrijft verschillende instanties aan. De meesten daarvan kunnen haar beter informeren over de 
asielprocedure dan wij. We sturen haar klacht over de lange procedure bij DVZ ook door naar de federale 
ombudsman voor verdere opvolging.
Het luik over Loket Migratie nemen we zelf op. Er zijn momenteel inderdaad problemen met de personeelsbezetting 
van de dienst. Zij proberen dit zoveel mogelijk op te vangen, maar onvermijdelijk zorgt dit voor veel vertraging van 
de dossiers. De klacht van verzoekster over de redelijke termijn is dus helemaal terecht, maar er is geen pasklare 
oplossing. De vele afwezige medewerkers en de knowhow die zij hebben, kunnen op korte termijn niet zomaar 
vervangen worden. Maar daar heeft de burger geen boodschap aan.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Maak een analyse van werkdruk, bezetting en afwezigheden.

Overeenstemming met regelgeving
adequate communicatie
Verzoek: 201411-1157
Voorlopig geen rijbewijs.

Mijn dochter is 17 jaar en ze heeft een voorlopig rijbewijs nodig. Ze werd tot twee keer teruggestuurd omdat ze 
papieren nodig had. Waarom kon de eerste keer niet meegedeeld worden dat ze ook de identiteitskaarten en de 
rijbewijzen van haar begeleiders moet hebben? En wat is daar het nut van? Ik kan niet zomaar mijn papieren 
meegeven, want ik heb die nodig. Maar ook: men heeft de namen van de begeleiders en hun handtekening. Men 
kan toch zelf wel nagaan of die een rijbewijs hebben of niet?

Onderzoek:
De Dienst Burgerzaken legt uit dat de begeleider wel degelijk persoonlijk aanwezig moet zijn óf dat de aanvrager 
de originele identiteitskaart en rijbewijs van de begeleider meebrengt. Deze richtlijn is er gekomen om te kunnen 
controleren of het rijbewijs niet vervallen is. Het is niet duidelijk waarom dit niet uit de eigen gegevensbank kan 
gehaald worden. De Ombudsvrouw informeert zich bij andere steden en komt tot de vaststelling dat daar geen 
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originele identiteitskaart of rijbewijs voorgelegd moet worden. De gegevens van de begeleider worden simpelweg 
opgezocht in het bevolkingsregister. De Ombudsvrouw geeft deze informatie door aan Dienst Burgerzaken die deze 
mogelijkheid zal onderzoeken. De verzoeker kan een beschrijving geven van wie zijn dochter de eerste keer heeft 
geholpen, maar bij het dienstencentrum weten ze niet om wie het gaat, en ook niemand kan zich het eerste voorval 
herinneren. Voor het tweede bezoek bevestigt een loketmedewerker van het dienstencentrum dat ze de dochter van 
verzoeker ontvangen heeft. Ze zegt dat ze de dochter toen correct geïnformeerd heeft over de nodige documenten.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
We kunnen niet oordelen over de communicatie omdat we te weinig informatie hebben. De procedure werd 
uiteindelijk wel gevolgd, maar blijft toch erg omslachtig. In andere steden verloopt dit soepeler.

Aanbeveling:
Vereenvoudig en versoepel deze procedure. Waarom kan de dienst niet zelf de nodige gegevens, waarover ze 
trouwens beschikt, uit haar gegevensbank halen? 

toegankelijkheid en bereikbaarheid
Verzoek: 201411-1251
Gesloten poort.
Bij deze wens ik via u een klacht te formuleren tegenover de stadsdienst welke verantwoordelijk is voor de stedelijke 
begraafplaats ‘Westergem’. Vooreerst wens ik ter kennis te brengen dat ik lijd aan de chronische aandoening C.O.P.D. 
– stadium II. Het is zo dat bepaalde weersomstandigheden de ziekte nadelig beïnvloeden, waardoor ik meer beperkt 
wordt in mijn mogelijkheden. Ingevolge sterke kortademigheid ben ik dan niet meer in staat om grote verplaatsingen 
te voet te doen. Op datum van zondag 9 november laatstleden ging ik naar de Westergembegraafplaats om het graf 
van de vader van mijn partner te bezoeken. Ik rijd altijd met de auto naar de toegangspoort aan de zijde van P
alinghuizen, waar er voldoende parkeergelegenheid is dichtbij de begraafplaats. Normaal is die toegang – dus de 
hoofdtoegang – dagelijks gedurende bepaalde uren open voor het publiek. Ook op zondag. Dit staat trouwens 
eveneens vermeld op de site van de Stad. Ditmaal was de toegang echter gesloten en er hing een bericht dat men de 
begraafplaats diende te bezoeken via de ingang in de Leliestraat. Er werd nergens op het bericht vermeld 
waarom de hoofdingang dicht was. Als inwoner van Evergem heb ik echter geen enkele kennis van de 
verkeerssituatie daar in de Leliestraat. Na deze straat gevonden te hebben, stelde ik vast dat daar totaal geen 
parkeermogelijkheden waren, zowel in de Leliestraat als in de aanpalende straten. Overal waren er aan de rand van 
de rijbaan gele onderbroken strepen aangebracht en op de plaatsen waar er wel mocht geparkeerd worden, stonden 
reeds voertuigen (ik vermoed van de mensen die daar wonen). Ter hoogte van de toegang tot de begraafplaats in 
de Leliestraat hing dan ook nog een verkeersbord dat de toegang daar enkel was toegelaten voor personen die over 
de nodige vergunning/toelating beschikken. Zodat ik dan ook niet de begraafplaats op reed. Ik reed tot op een voor 
mij grote afstand van de toegang, dit meer dan anderhalve kilometer, maar kon nergens een parkeerplaats vinden, 
opdat ik dan nog de mogelijkheid had om mij te voet naar de begraafplaats te verplaatsen. Na een ruim 
tijdsverloop ben ik dan terug gereden naar de Leliestraat toe, waar ik dus gezien had dat daar drie parkeerplaatsen 
waren, voorbehouden voor mensen met een handicap. Gezien ik geen andere mogelijkheid meer zag, plaatste ik 
mijn auto dan ook op de middelste plaats, ik had immers hoogstens een half uur nodig voor mijn korte bezoek. Het 
resultaat was dat ik geverbaliseerd werd. Als de hoofdtoegang gewoon open had geweest, zoals normaliter steeds 
het geval is, dan kon ik mij daar zoals altijd reglementair parkeren, zodat het voorgaande niet hoefde te gebeuren. 
De twee er op volgende zondagen ben ik daar opnieuw langs geweest, waarbij ik terug kon vaststellen, dat de 
hoofdtoegang steeds gesloten was en waarbij er telkens het zelfde bericht werd uitgehangen. Ik ben toen niet meer 
naar de Leliestraat gereden, maar wel gewoon terug naar huis, dit om nog overtredingen daar te voorkomen. U 
kan wel begrijpen dat ik met de toestand daar zeker niet akkoord kan gaan. Mag ik u bijgevolg verzoeken, geachte 
mevrouw, om te willen nagaan bij de betreffende dienst waarom men de hoofdtoegang van de stedelijke begraaf-
plaats Westergem – dit zijde Palinghuizen – waar er wel degelijk parkeermogelijkheden dichtbij zijn, op de zondag 
dicht laat? Ware het niet beter dat men de hoofdtoegang open laat en indien nodig de andere toegang (Leliestraat) 
afsluit? Kan u mij dan ook in kennis brengen omtrent het resultaat van uw nazicht?

Onderzoek:
Tijdens de weekends is er geen personeel aanwezig op de begraafplaats om de poort aan Palinghuizen te openen en 
weer te sluiten. De andere twee poorten openen en sluiten daarentegen automatisch. Daarom had de dienst 
besloten om de poort aan Palinghuizen gewoon dicht te laten. Naar aanleiding van deze en andere klachten beslist 
Dienst Begraafplaatsen om tijdens de weekends toch een deel van de poort aan Palinghuizen open te laten.
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Beoordeling: gegrond
Onvoldoende toegankelijkheid van een openbare plaats.

redelijke termijn
Verzoek: 201412-1342
Binnen 15 dagen.

In het begin van 2014 hebben u en uw medewerkers mij geholpen door een tussenkomst bij Migratie Gent. Het ging 
om een verblijfsvergunning voor een student uit Iran. De vergunning werd goedgekeurd door IBZ in oktober 2013 
maar de student kreeg zijn ‘kaart’ maar in handen in april 2014. In theorie 1 jaar geldig, in werkelijkheid 6 maanden. 
Dat alleen vind ik al onaanvaardbaar. De goedkeuring bleef dus ruim 5 maanden ‘hangen’ in Gent. Op 10 september 
2014 diende deze student alle gevraagde documenten voor een verlenging in bij Migratie Gent. Wanneer deze 
doorgestuurd zijn naar Brussel weten wij niet. Op 14 november (zijn kaart is ondertussen niet meer geldig) faxt IBZ 
naar Migratie dat hij nog één bijkomend document moet indienen. Op die fax van IBZ staat: “de voorgenoemde 
moet het Rijk verlaten indien dit document niet ingediend wordt binnen de 15 dagen”. De fax blijft liggen bij Migratie 
tot 21 november, dan pas krijgt deze student telefoon met de vraag naar het document. Hij stelt voor het op 
maandag 24 november af te geven. Dat kan niet! Hij moet op afspraak komen en dat kan niet vroeger dan 13 decem-
ber. Dit is één maand na de datum van de fax… De student is dat dus op het afgesproken uur en datum gaan afgeven. 
Nu is de vraag wanneer dit document naar Brussel zal gefaxt worden. Hopelijk onmiddellijk, want we zijn een maand 
later, dus niet binnen de 15 dagen. Als de goedkeuring komt, zal het dan weer maanden duren eer die kaart er komt? 
Begrijpt u onder welke onnodige stress deze student examens moet voorbereiden? Ik ben niet fier op de 
administratie in dit land en zeker niet op de werking van Loket Migratie in Gent.

Onderzoek:
Er zijn twee aspecten aan deze klacht.
1. Inschrijving 2013-2014
DVZ keurde de verblijfsvergunning goed op 12 november 2013. Op 20 november werd een woonstvaststelling aan 
de politie gevraagd die op 11 januari plaatsvond. De student werd uitgenodigd om de inschrijving af te ronden en de 
verblijfskaart aan te vragen op 10 april 2014. Daar zit inderdaad een hele tijd tussen. Deels door de moeilijke 
woonstvaststelling, deels door de wachttijden bij Loket Migratie. Dat laatste komt door het grote aantal extra 
inschrijvingen. Loket Migratie heeft intussen alle beschikbare extra loketcapaciteit ingezet, maar daarmee is het 
probleem jammer genoeg nog niet onmiddellijk opgelost: de wachttijd loopt niet meer verder op, maar daalt ook 
niet drastisch. De dienst doet er alles aan om die wachttijden zoveel mogelijk te beperken. De verblijfskaart zelf is 
gebaseerd op studies zodat die maar maximaal tot het einde van het lopende academiejaar kan worden toegekend. 
Anderzijds moet de inschrijving eerst rond zijn. Daarom die kortere geldigheidsduur van de kaart.
2. Vernieuwing verblijfskaart 2014
De documenten die de Iraanse student op 10 september binnen bracht, werden doorgefaxt op 15 september. Op 14 
november ontving Loket Migratie een DVZ-instructie: een bijkomend bewijs vragen dat de student om een 
geldige reden de examens niet had afgelegd. Dit gebeurt eigenlijk eerder uitzonderlijk. De student werd daarvoor 
dan gebeld op 19 november (bericht ingesproken op voicemail) en kreeg een afspraak op 13 december. De termijn 
van 15 dagen loopt pas vanaf de betekening van de instructie; dus pas vanaf 13 december. Loket Migratie zal aan 
DVZ vragen om dit ook duidelijker te vermelden in de toekomst.
Het bijkomende bewijs werd diezelfde dag nog doorgefaxt, maar tot nog toe kwam er geen beslissing van DVZ. Zodra 
de beslissing in orde is, kan een nieuwe verblijfskaart aangevraagd worden op afspraak zonder dat er een nieuwe 
inschrijving moet gebeuren.

Beoordeling: gegrond
De wachttijden zijn inderdaad onredelijk. Dit probleem is gekend en Loket Migratie doet er ook alles aan om die 
wachttijden zoveel mogelijk te beperken, maar voorlopig is er geen kant en klare oplossing.
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Dienst Sociale Voorzieningen
Verzoek: 201403-230
Toegankelijkheid AC.
Ik ben doof. Deze morgen ging ik naar het AC om een nieuw internationaal rijbewijs af te halen. Ik ben opnieuw 
teleurgesteld omwille van een probleem, dat ik al eerder meegemaakt en ook doorgegeven heb, maar blijkbaar is 
het nog niet goed opgelost. Ik geef twee voorbeelden:
• 1. Ik ontvang op het gelijkvloers een papiertje waarop staat naar welk lokaal ik moet gaan. Op dit ticket staat er 

niet op welke verdieping het is. Met andere woorden, ik moet zelf uitzoeken naar welke verdieping ik moet gaan.

• 2. Toen ik op de verdieping van dit loket aankwam, zag ik dat het scherm voor de beurtrol niet werkte. Er zijn daar 
meerdere mensen aanwezig, hoe kan ik weten dat het mijn beurt is?

Mag ik jullie vragen of jullie dit willen doorgeven aan de verantwoordelijken? Ik hoop dat ik hier later niet opnieuw 
dezelfde opmerking over hoef te geven.

Onderzoek:
Verzoeker schrijft ook de toegankelijkheidsambtenaar van Stad Gent aan. Zij volgt de klacht op in eerstelijn. Wij 
komen voorlopig dus niet tussen.

Seniorendienst
coördinatie
continuïteit
Verzoek: 201409-963
Zaal huren.

Voor een event op 19 september waren (zijn) we op zoek naar een zaal. In eerste instantie hadden we gekozen voor 
het Otterken. Aanvraag werd gedaan op 7 augustus (huur Otterken). Op 11 augustus krijg ik mail dat de termijn van 6 
weken niet in orde is, volgens mijn agenda wel. Na telefonisch contact met de Seniorendienst zal dit toch lukken.
Op 14 augustus krijg ik telefoon dat de aanvraag niet getekend is en het Otterken niet beschikbaar is zo vroeg op 
de avond. Na contact met de Seniorendienst blijkt dat de zaal te Ledeberg nog beschikbaar is. Na overleg stuur ik 
maandag 18 augustus een aangepaste aanvraag (huur clubhuis Botermarkt). Aangezien ik gisteren [11 september] 
nog steeds geen betalingsaanvraag heb ontvangen stuur ik een mail, waarna ik vandaag bel en vervolgens blijkt dat 
de mail van 18 augustus nooit is toegekomen en dus ook niet verwerkt (lijkt me nochtans hetzelfde mailadres en alle 
andere mails werden wel ontvangen). Steeds een vriendelijk antwoord, daar kan ik echt niets op aanmerken, twee 
collega’s van mijn contactpersoon bij de Seniorendienst hebben me vandaag te woord gestaan wegens verlof van 
haar, ook het diensthoofd is met verlof en pas dinsdag kan ik te weten komen of er nog iets aan veranderd kan 
worden. Resultaat, voor volgende vrijdag dienen we een andere zaal te zoeken voor onze activiteit. Kan dit nog in 
orde komen? Kan u me iets laten weten?

Onderzoek:
Verzoekster durft uiteindelijk het risico niet nemen om te wachten op onze bemiddeling en dan misschien zonder 
zaal te zitten op 19 september. Ze huurt dus in allerijl een privézaaltje op 13 september. Op 16 september 
telefoneerde de Seniorendienst nog dat alles in orde was, maar verzoekster heeft de zaal toen geannuleerd omdat ze 
ondertussen zelf voor een oplossing had gezorgd. Doordat er aanvankelijk een misverstand was over de 
beschikbaarheid van het Otterken (kan pas vanaf 20 uur gehuurd worden en niet vanaf 19 uur zoals verzoekster het 
wou) beslist de Seniorendienst om het clubhuis Botermarkt aan verzoekster te verhuren. Hoewel een aanvraag 
normaal zes weken vooraf moet gebeuren en we ondertussen nog maar vier weken voor de verhuurdatum zijn. De 
zaal wordt door de Seniorendienst vastgelegd en dan is het nog wachten op de goedkeuring door het college. 
Ondertussen gaat de medewerker die dit dossier beheert drie weken op vakantie. De vervanger werkt slechts 
halftijds. De beslissing van het college komt er op 4 september, maar tot 11 september zijn noch de oorspronkelijke 
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dossierbeheerder, noch de vervanger aanwezig op kantoor. Daardoor wordt het dossier pas doorgegeven aan de 
facturatiedienst op 11 september. Er wordt wel gevraagd om dit met hoogdringendheid te behandelen en op 
12 september wordt de factuur ook opgemaakt. Wanneer verzoekster echter diezelfde dag contact opneemt met de 
Seniorendienst is geen van beide medewerkers aanwezig. Een andere medewerker is niet op de hoogte van dit 
dossier en kan dus ook geen stand van zaken geven. Ze zegt wel dat de vervanger dinsdag 16 september terug zal 
bellen. Op dat moment heeft verzoekster echter al een andere zaal gehuurd. De directeur van de Seniorendienst 
verontschuldigt zich voor de gebrekkige dienstverlening. Het verhuren van zalen is geen hoofdtaak voor de 
Seniorendienst, maar het slorpt wel steeds meer tijd op terwijl er minder personeel is. Daardoor is het volgens de 
directeur vaak een puzzelwerk om deze dossiers op te volgen en dat mislukt soms.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Betere registratie met digitale ondersteuning bij verhuren van zalen zou onzorgvuldigheden kunnen voorkomen 
en tijdsbesparing kunnen betekenen.
Ofwel zou de verhuring van zalen voor jeugd en senioren kunnen gecentraliseerd worden. 
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Departement Brandweer

Dienst Administratie
afdoende motivering
redelijke termijn
adequate communicatie
Verzoek: 201409-1010
Nalatig.

In deze aangelegenheid is onder meer de Brandweer Gent betrokken.
• 1. Ik ben eigenaar van een appartement.

• 2. Het gebouw kampt met ernstige problemen wat betreft de brandveiligheid.

• 3. Op 12/09/2012 heeft Brandweer Gent een omstandig verslag opgemaakt, met een opsomming van alle                                  
gebreken en aanduiding van minimaal uit te voeren werken binnen een bepaalde termijn (eind oktober 2013).

• 4. Eind januari 2013 heb ik voormeld appartement aangekocht (dus na kennis genomen te hebben van het    
brandweerverslag, waarin de vermelding van de uit te voeren werken betreffende brandveiligheid: zeer belangrijk 
in mijn verhaal).

• 5. Vooral als gevolg van onenigheid tussen de mede-eigenaars zijn er tot heden nog geen werken uitgevoerd.

• 6. Tot begin 2014 had ik een goed contact met de Brandweer, die ik onder meer steeds perfect op de hoogte heb 
gehouden van wat zich afspeelde in de residentie (algemene vergaderingen enz.).

• 7. Bij besluit van de burgemeester begin 2014 werd het gebouw (het bewoningsgedeelte) onbewoonbaar         
verklaard.

• 8. Een nieuwe syndicus en een door haar aangestelde brandexpert hebben nadien besprekingen gevoerd met de 
Brandweer.

• 9. Van dan af kon mijn contactpersoon mij niet meer te woord staan: blijkbaar moest opeens alle communicatie 
verlopen via de juridische dienst van de Brandweer en via de nieuw aangestelde syndicus.

• 10. De besprekingen tussen de Brandweer en de syndicus hebben geleid tot het aanvullende en verduidelijkend 
brandweeradvies van 24/06/2014.

• 11. Vergelijking en grondige studie van de beide brandweerverslagen, deden mij besluiten dat het laatste verslag 
eigenlijk geen aanvulling/verduidelijking was (want op vele punten in tegenspraak met het eerste verslag) en dat 
het daarenboven een gevaarlijke situatie creëerde voor (namelijk, het rookevacuatieluik zou thans niet op het 
hoogste punt van de gemeenschappelijke delen voorzien worden en zelfs lager dan mijn inkom).

• 12. Bij e-mail van 17/07/2014 maakte ik de contactpersoon bij de Brandweer attent op deze tegenstrijdigheden 
en vroeg, om begrijpelijke redenen, verduidelijking.

• 13. Er kwam daarop geen antwoord en gezien de hoogdringendheid (onbewoonbaarverklaring, leegstandsbelas-
ting vanaf volgend jaar) richtte ik op 26/07/2014 een aangetekend schrijven aan de Brandweer, waar ik alles nog 
eens verduidelijkte en waar ik elf duidelijke vragen stelde.

• 14. Meer dan een maand later is er nog steeds geen reactie van de Brandweer, zodat ik mij op 28/08/2014 
per e-mail tot de juridische dienst van de Brandweer Gent heb gericht om in het kader van het decreet van 
26/03/2004 betreffende de openbaarheid van bestuur vanwege de Brandweer Gent afschriften te krijgen 
van alle documenten (nota’s, brieven, e-mails, verslagen, notulen), zowel intern als in relatie met andere                      
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stadsdiensten (Stedenbouw, Bouw- en Woontoezicht enz.) en met de syndicus van de residentie en/of haar         
expert, alles daterend vanaf 17/07/2014 (= datum van mijn aangetekend schrijven), en dit met betrekking tot de 
brandveiligheid in de residentie.

• 15. Op 12/09/2014 en 19/09/2014 stuurde de juriste bij de Brandweer mij een hele rits kopieën van e-mails (een 
groot deel daarvan door mijzelf verzonden en ontvangen, dus van geen nut), ook kopie van mijn aangetekend 
schrijven van 26/07/2014 (zonder commentaar), maar verder geen enkel intern document of verslag.

• 16. Telefonische communicatie op 19/09/2014 met deze juriste leerde mij dat mijn aangetekende brief van 
26/07/2014 blijkbaar om onduidelijke redenen nog niet behandeld was.

• 17. Op mijn vraag wat ik dan wel moest doen om vaart te steken in deze zaak, misschien wel een klacht, heeft de 
juriste mij aangeraden dit te doen, wat ik dus bij deze doe.

Conclusie:
        •     Ofwel is de administratieve werking van de Brandweer om ik weet niet welke reden zeer inefficiënt, is het  
 namelijk onbegrijpelijk dat men in dergelijk moeilijk en dringend dossier een mijn inziens belangrijk 
 schrijven nu al sinds twee maanden onbeantwoord laat (zelfs geen ontvangstmelding om te wijzen op de
 reden van het niet spoedig behandelen van de brief, al was het maar uit beleefdheid).
        •    Ofwel is er na 26/07/2014 wel communicatie geweest tussen de diverse diensten, zijn er wel 
 vergaderingen gehouden met verslagen en dergelijke (ik heb in elk geval kennis van één vergadering), maar
 heeft men na mijn vraag betreffende openbaarheid van bestuur vergeten die stukken bij te voegen.
In beide gevallen meen ik te mogen stellen dat de Brandweer zeer nalatig is geweest. Zal ik dat mogen inroepen als 
men volgend jaar bij mij komt aankloppen op het ogenblik dat ik leegstandstaks moet betalen?

Onderzoek:
Het advies van de Brandweer is initieel en nog geen eindadvies aan de burgemeester. Maar de grote lijnen zijn 
duidelijk.
Het eindadvies is er nog altijd niet door het ontbreken van gegevens die moeten aangeleverd worden door de 
eigenaars/syndicus: plan, keuringsattest en duidelijkheid over al dan niet een lift, stappenplan voor installatie van de 
minder steile trap.
Discussies tussen eigenaars, tussenkomst van gerecht voor aanstellen syndicus, het aandringen op tussentijdse 
voorstellen/adviezen van Brandweer zonder dat men over definitieve gegevens beschikt, hebben geleid tot extra 
opmerkingen en mogelijk ook tot energieverlies en frustraties.
Schrappen van de lijst kan enkel na het uitvoeren van de noodzakelijke werken. Het is dringend nodig om hier actie 
te ondernemen, anders riskeert men hier zware belastingen. Zowel van de kant van de lokale overheid als van de 
kant van de Vlaamse overheid. Op het lokale vlak is dit minimum 1500 euro per wooneenheid en dat verdubbelt per 
jaar.
Die lift is niet noodzakelijk in het kader van brandveiligheid, wel in het kader van regularisatie van zevende 
woonentiteit, maar ook die zolderverdieping heeft naast een lift een brandveilige trap nodig. De lift kan op langere 
termijn gezien worden als  een meerwaarde voor alle eigenaars. Maar de beslissing hierover is er een van raad van 
de bestuur van eigenaars en natuurlijk ook afhankelijk van de beschikbare gemeenschappelijke ruimte.
De Brandweer had zich beter onthouden van tussenadviezen op basis van onvolledige gegevens. Weliswaar goed 
bedoeld, heeft dit toch aanleiding gegeven tot enkele terechte opmerkingen van verzoeker.
De klacht over het ontbreken van e-mails na verzoek tot inzage is onterecht. Wel is duidelijk dat er weinig vaart zit 
in dit dossier en dit heeft diverse oorzaken die toch vooral te zoeken zijn bij het ontbreken van gegevens die moeten 
aangeleverd worden door de eigenaars via de syndicus die uiteindelijk door het gerecht is aangesteld.
Dat de Brandweer vraagt om de vragen te centraliseren via de syndicus is aanvaardbaar en kadert in efficiënt 
handelen en in het feit dat de Brandweer enkel bevoegd is voor de gemeenschappelijke gedeelten die alle eigenaars 
aanbelangen.
Er mogen altijd zinvolle vragen door een burger gesteld worden. Antwoorden moeten er komen wanneer nieuwe 
elementen worden aangebracht. De opmerking van de Brandweer op dat gebied is eerder ongelukkig en te 
vermijden in de toekomst.

Besluit:
De Brandweer motiveert afdoende de werkwijze maar had beter kunnen communiceren. De problemen, onder meer 
over het niet verstrekken van een antwoord binnen een redelijke termijn, zijn vooral veroorzaakt door de burgers die 
onderling duidelijk ook een problematiek hebben.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De Brandweer had zich beter onthouden van tussentijds advies op basis van onvolledige gegevens, maar vooral door 
het ontbreken van gegevens die door verzoeker meegedeeld moesten worden, is heel veel tijd verloren gegaan.
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actieve informatieverstrekking
vertrouwen
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201411-1167
Aanzienlijk bedrag.
Naar aanleiding van de controlebezoeken die de stadsdiensten (Dienst Wonen en Brandweer) uitvoeren in het kader 
van de conformiteitsattesten voor studentenwoningen werden mij ‘betalingsuitnodigingen’ verstuurd door Brand-
weer Gent. Het gaat over drie woningen en in totaal wordt mij een bedrag van 640 euro (2 x 240 euro + 1 x 160 euro) 
aangerekend door de Brandweer. Dit is een aanzienlijk bedrag. Noch in het aanvraagformulier, noch in de ontvangst-
melding van de aanvraag is sprake van het feit dat deze diensten/prestaties betalend zouden zijn. Evenmin zijn deze 
prestaties door de Brandweer in het verleden aangerekend waardoor ik er in ieder geval van uit ben gegaan dat deze 
diensten kosteloos waren. Meer nog, tijdens een vergadering georganiseerd voor eigenaars van studentenwoningen 
werd aangehaald dat de Brandweer niets zou aanrekenen (bevestigd door de bevoegde schepen). U begrijpt dat ik 
zeer onaangenaam verrast ben met deze ‘facturen’. Ik neem aan dat ik niet de enige zal zijn die dit aankaart bij u en/
of de Brandweer.
Mag ik vragen om mij te informeren over hoe een en ander in elkaar zit en wat ik moet ondernemen om deze 
facturen te protesteren.

Onderzoek:
De Brandweer verwijst naar het retributiereglement. Daarin staat dat voor alle brandpreventieopdrachten 160 euro 
wordt gevraagd bij de opstart van een nieuw dossier. Wanneer er langer dan twee uur aan een opdracht wordt 
gewerkt, rekent men 80 euro per begonnen uur aan. Bij de eerdere controle in 2000, was dit retributiereglement 
inderdaad nog niet van kracht. Dit reglement kan gevonden worden op de website van Brandweer Gent en op de 
website van Stad Gent. Op het aanvraagformulier staat vermeld dat de diensten betalend zijn en wordt verwezen 
naar het retributiereglement. De Brandweer vraagt aan verzoeker om het bedrag alsnog te betalen. 

Besluit:
De aanrekening gebeurde in overeenstemming met de regelgeving: een retributiereglement dat bij een vorige 
dienstverlening nog niet bestond. Volgens verzoeker werd hij hierover niet actief geïnformeerd, de diensten spreken 
dit tegen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond wat betreft de toepassing van het reglement.
Geen oordeel wat betreft de informatieverstrekking, want hier spreken de versies van verzoeker en dienst elkaar 
tegen. Geen oordeel over de bewering van de schepen.

Aanbeveling:
Stuur bij een aanvraag het retributiereglement mee. Verwijs niet alleen naar de website.

afdoende motivering
overeenstemming met regelgeving
redelijkheid en evenredigheid
Verzoek: 201412-1294
Onzinnig hoog.

Betreft een controle van de Brandweer in mijn studentenhuis samen met de Dienst Bouw- en Woonzicht op 
3 september.
Het betreft één pand met 17 kamers waar men mij twee facturen voor aanrekent of twee prestaties van telkens 
3 uren aan 80 euro, totaal te betalen 480 euro.
De Brandweer is hier slechts 1.30 uur binnen geweest en toch moet ik 6 uren prestatie betalen aan 80 euro per uur.
Na contact met Brandweer zegt men dat dit normaal is. Graag wat meer uitleg over deze onzinnig hoge factuur?
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Onderzoek:
Wat volgens verzoeker sinds 1990 als één pand wordt beoordeeld, zijn volgens de Brandweer twee naast elkaar 
gelegen panden. Voor elk pand wordt als basis 160 euro aangerekend, inclusief 2 uren werk, plus 80 euro omdat het 
werk meer dan 2 uren in beslag nam. In totaal dus 2 x 240 = 480 euro. In dit alles zit vervat: de verplaatsing, de 
controle en het onderzoek maar ook het opmaken van het verslag. Dus niet alleen de tijd dat de Brandweer ter 
plaatse was is aangerekend. In elk geval stemt deze aanrekening overeen met het relevante retributiereglement.
Omdat verzoeker beweert dat het geheel als een enkel pand wordt beschouwd, vragen wij om dit te willen aantonen 
aan de hand van documenten. Verzoeker antwoordt dat hij een dergelijk document niet bezit en geeft aan dat ook 
het Kadaster het als twee aparte panden beschouwt. Hij besluit de rekening te zullen betalen. Hij vindt dit ook beter 
voor de goede verstandhouding in de toekomst met de diensten.

Besluit:
De Brandweer motiveert op afdoende wijze de aanrekening die gebeurde in overeenstemming met de regelgeving. 
Maar is de kostprijs nog redelijk?

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Het blijft vreemd dat men 80 euro extra vraagt omdat het werk meer dan 2 uren in beslag nam. Waarom geen 
aanrekening per uur? Bijvoorbeeld: 2 uur en 10 minuten zou dan 80 euro extra zijn.
Overigens liggen de panden naast elkaar en is er slechts één verplaatsing nodig. 

Aanbeveling:
Herbekijk die regelgeving.

Operationeel Personeel

Verzoek: 201406-669
Sirenes.

Ik ben geboren en nog steeds woonachtig aan het Rabot en studeer aan de universiteit. Het gebeurt regelmatig dat 
de brandweer op interventie moet, met bijkomende zwaailichten en sirenes. In gewone omstandigheden kan ik dit 
ook enkel aanmoedigen en ben ik dus zeker geen tegenstander van het gebruik van de sirenes. Ik vind het tevens een 
schitterend initiatief van de brandweer om een opendeurdag te houden waardoor jong en oud kennis kunnen maken 
met de brandweer door middel van rondleidingen en demonstraties. Zelf was ik ook heel graag naar deze 
opendeurdag gekomen, maar dat kan niet aangezien ik momenteel in de examenperiode zit. Ik stel mij echter de 
vraag of het echt noodzakelijk is om bij elke rondrit de sirenes te laten afgaan. Aangezien er met een frequentie van 
gemiddeld 3 minuten een brandweerwagen vertrekt uit de kazerne, betekent dit ook dat mijn oren elke 3 minuten 
overstelpt worden door het helse kabaal. Dit is mijn inziens totaal overbodig aangezien de aard van de rondrit 
absoluut niet dringend is en er ook helemaal geen mensenlevens op het spel staan. Dit kan daardoor ook enkel tot 
frustraties leiden bij de vele buurtbewoners die zo al genoeg de sirenes moeten aanhoren op de dagen die geen 
opendeurdag zijn. Ik wil nog eens benadrukken dat ik absoluut voorstander ben van het gebruik van sirenes in 
normale gevallen, waar mensenlevens gered worden. Ook de opendeurdag is echt een prachtig initiatief die van mij 
zelfs elke zondag mag doorgaan. Maar dan liefst zonder het onnodige gebruik van de sirenes. Ik hoop van harte dat 
hier in het vervolg een beetje rekening mee gehouden wordt.

Onderzoek:
Wij sturen dit naar de Brandweer die meldt de vraag ook rechtstreeks te hebben ontvangen. Volgens de Brandweer 
had verzoeker rechtstreeks naar de kazerne kunnen bellen. De Brandweer verontschuldigt zich voor de overlast. Er 
waren nog andere studenten die hadden geklaagd, rond 16.30 uur. Vanaf dat moment liet de Brandweer het 
geluidsignaal achterwege. Een volgende opendeurdag wordt vroeger op het jaar gepland.
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overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201409-961
Betwist brandweeradvies

Ik heb een aanvraag ingediend voor de verbouwing van een herenhuis, dat vroeger een restaurant was, tot een 
handelspand met woning. Ik heb nu vernomen dat de vergunning zal geweigerd worden op basis van het negatief 
advies van de Brandweer. De Brandweer stelt eisen die voor ons niet realiseerbaar zijn: ze eisen een compartimente-
ring van de traphal en overal brandwerende deuren. Maar volgens Monumentenzorg moeten de deuren behouden 
blijven en moeten waardevolle elementen behouden blijven. Wij begrijpen dat de brandveiligheid moet 
gegarandeerd worden, maar volgens ons en volgens een geconsulteerde expert gaat de Brandweer verder dan de 
wetgeving oplegt. Dit lijkt ons een arbitrair optreden.

Onderzoek:
Om te kunnen onderzoeken of de Brandweer te ver gaat in haar advies moeten wij de beslissing van het college 
afwachten. Deze beslissing is inderdaad negatief: de vergunning wordt geweigerd op basis van het ongunstig advies 
van de Brandweer, omdat het ontwerp niet voldoet aan de minimale eisen voor brandveiligheid. Volgens de Dienst 
Stedenbouw is dit advies bindend. Wij krijgen het verslag van de Brandweer niet te lezen. Wij bezorgen dan ook aan 
verzoekster de nodige informatie om tegen de beslissing in beroep te gaan, indien ze van mening is dat zij daarvoor 
voldoende concrete argumenten heeft. Wij raden haar aan om nauwgezet de beroepsprocedure te volgen. Een 
andere mogelijkheid is een nieuwe aanvraag indienen bij het stadsbestuur, met een nieuw dossier dat wel tegemoet 
komt aan de eisen van de Brandweer.

Beoordeling: geen oordeel
Het advies van de Brandweer is bindend in dit dossier, maar omdat verzoekster ons het verslag niet bezorgt, kunnen 
wij geen oordeel vellen over de motivatie en conformiteit. In ieder geval moet zij een beroepsschrift indienen indien 
ze niet akkoord gaat met de beslissing.

Aanbeveling:
Overleg Brandweer en Monumentenzorg zijn hier noodzakelijk vooraleer bindend advies uit te brengen. 
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Departement Communicatie en Promotie

Dienst Onthaal

adequate communicatie
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201409-996
Uit-pas.

Ik ben op vrijdag 19 september 2014 naar de Stadswinkel geweest om een Uit-pasje aan te kopen. Daar ik verhoogde 
tegemoetkoming krijg, kan ik dit pasje aankopen voor 1 euro. Ik had mijn NMBS abonnement bij waarop duidelijk 
staat ‘verhoogde tegemoetkoming’, de brief van Ivago waarop staat dat ik recht heb op gratis huisvuilzakken en de 
klevertjes van de mutualiteit als bewijs van mijn verhoogde tegemoetkoming. De dame aan de balie van de 
Stadswinkel wou me echter geen Uit-pasje geven aan 1 euro omdat de klevertjes van de mutualiteit wel van enkele 
jaren geleden konden zijn. Ik moest terug naar de mutualiteit om een bewijsje te vragen. Ik ben toen naar de 
Veldstraat geweest, maar ook daar kon ik geen Uit-pasje krijgen. Men zei me wel dat ze normaal gezien in de 
Stadswinkel in een lijst kunnen kijken om te zien of ik recht had op een verhoogde tegemoetkoming. Waarom 
hebben ze dat dan niet gedaan? Er staat ook nergens vermeld (brochure, stadsmagazine) wat men moet voorleggen 
aan documenten om dat pasje aan 1 euro te kunnen krijgen. 

Onderzoek:
We nemen telefonisch contact op met de Stadwinkel en vragen waarom verzoekster nog terug moet naar de 
mutualiteit voor een bewijsje als men kan zien aan de documenten die ze wel meehad dat ze een verhoogde 
tegemoetkoming geniet en als men in een lijst kan kijken waarin alle namen staan vermeld van personen die een 
verhoogde tegemoetkoming krijgen? Volgens de medewerkster van de Stadswinkel werden ze enkele dagen tevoren 
op de hoogte gebracht dat ze de klevertjes van de mutualiteit niet meer mochten aanvaarden omdat deze al enkele 
jaren oud kunnen zijn en het niet zeker is dat die persoon nog een verhoogde tegemoetkoming krijgt. Op onze vraag 
kon .verzoekster wel langsgaan bij de Stadswinkel en zou men in de lijst kijken of ze er recht op had en zo ja, zou men 
haar een Uit-pasje afleveren aan 1 euro.

Beoordeling: gegrond
Men had onmiddellijk in de lijst kunnen kijken om te zien of verzoekster een verhoogde tegemoetkoming krijgt. Er is 
ook nergens vermeld (brochure, stadsmagazine) welke documenten men moet voorleggen om de verhoogde tege-
moetkoming aan te tonen.

Aanbeveling:
Kijk de lijst onmiddellijk na zodat burgers niet nodeloos moeten terugkomen.
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Dienst Toerisme
Verzoek 201404-340
B&B.
Ik stuurde volgend bericht naar de schepen van Toerisme.
“Laat mij maar meteen met de deur in huis vallen: ik wil hierbij mijn ongenoegen uiten i.v.m. de stiefmoederlijke 
behandeling van B&B’s in Gent die niet aangesloten zijn bij de Gilde der Gentse gastenkamers. Vroeger werden wij al 
niet op een gelijke manier behandeld maar nu – gezien de site http://www.gent-accommodations.be herzien wordt 
– zijn wij zelfs niet meer vermeld op de alternatieve reserveringssite http://www.bedandbreakfast.eu! Gezien wij 
evenveel belastingen betalen (incl. verblijfsbelasting) als iedere andere B&B in Gent en ook regelmatig controle van 
de Stad krijgen (en daarbij ook in orde zijn), vragen wij niet meer dan een gelijkwaardige behandeling.
Ik zie uit naar uw antwoord.”
Ik richt mij tot u omdat ik na 2 weken op het bericht noch een ontvangstbevestiging noch een antwoord heb 
ontvangen. Mag ik vragen hierbij tussen te komen?

Onderzoek:
We voorzien toch drie weken om iemand een inhoudelijk antwoord te bezorgen. Verzoekster komt iets te snel bij ons 
om te klagen. Hoewel een ontvangstmelding toch een minimum is.
We geven voor alle zekerheid het signaal door aan de schepen, want misschien liep er iets mis met de ontvangst van 
het bericht.

Verzoek:201408-823
Citycard.

Op 22 januari 2014 kocht ik een 48-uren Citykaart om Gent te gaan bezoeken maar de info die ik van de infodienst 
hebt gekregen blijkt nu achteraf toch maar van bedenkelijke kwaliteit. Destijds werd me gezegd dat ik met die kaart 
Gent kon gaan bezoeken en dat kinderen (mijn zoon van 9 jaar) overal gratis binnen mogen. Ik heb toen een mapje 
meegekregen van de Stad Gent en de oplijsting van de 18 activiteiten, die in de kaart inbegrepen zijn. Vandaag – 
4 augustus 2014 – vertrekken we om de stad Gent te verkennen en beginnen we bij het Gravensteen. Nadien wilden 
we het Designmuseum bezoeken maar dat was gesloten. Ook het Huis van Alijn was die dag gesloten. Bij de Rederij 
diende ik 3,50 euro bij te betalen voor mijn zoon. Gelukkig waren de Sint-Baafskathedraal, het Belfort en de 
Sint-Niklaaskerk wel open in de namiddag. Om het Lam Gods te zien diende ik dan weer 1,50 euro bij te betalen voor 
mijn zoon. Het gaat me niet om die 5,00 euro –integendeel- maar over het gebrek aan informatie. De mensen aan de 
kassa van de Rederij, gingen zelf meenemen op de vergadering met de infodienst van de Stad Gent. De persoon aan 
de inkom van het Lam Gods wist me ook al te vertellen dat ik niet de enige was die verbaasd was, dat ik nog moest 
bijbetalen voor mijn zoon. Er waren volgens hem nog mensen die onvoldoende informatie hadden gekregen. Na het 
boottochtje ben ik toch ook nog eens naar de informatiedienst geweest, en daar heb ik dan nu een aantal 
bijkomende brochures gekregen, en zelfs een papier met de openingsuren van de verschillende musea. Als je dat 
erbij neemt dan zie je wel dat de meeste musea op maandag gesloten zijn, en dat je voor sommige activiteiten moet 
bijbetalen. Jammer dat ik dit niet heb gekregen toen ik de Citykaart aankocht. Ook jammer dat sommige 
detailinformatie niet wordt meegedeeld, zoals de Klokke Roeland die ieder uur om kwart voor het uur slaat – is toch 
iets waar kinderen naar uitkijken. Morgen is er een nieuwe dag, en op eerste zicht ga ik geen nieuwe onverwachtse 
verrassingen tegenkomen. Toch vrees ik dat ik het STAM, het SMAK en het MSK niet ga halen. Jammer.

Onderzoek:
We sturen dit verzoek door naar Dienst Toerisme met de vraag om verzoeker rechtstreeks te antwoorden. Normaal 
krijgt de klant, bij de aankoop van een Citycard, een neklint met een plannetje met daarop de attracties die 
opgenomen zijn in de CityCard. Standaard wordt aan elke bezoeker ook een toeristische brochure en een overzicht 
van alle openingsuren meegegeven. Dienst Toerisme verontschuldigt zich dat dit bij verzoeker over het hoofd werd 
gezien. Bij de aankoop van een Citycard wordt steeds vermeld dat de meeste attracties gratis zijn. Dienst Toerisme 
beseft dat de verschillende tariefregelingen voor bezoekers zeer verwarrend zijn maar dit komt doordat niet alle 
bezienswaardigheden onder één verantwoordelijke vallen en ieder zijn eigen prijsbeleid uitstippelt. Voor de meeste 
musea is het stadsbestuur verantwoordelijk, voor het Lam Gods is dit de Kerkfabriek en voor de boottochten is dit 
een privéondernemer. Dienst Toerisme zal aan de baliemedewerkers vragen om in het vervolg duidelijker aan de 
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klanten te laten weten dat kinderen voor de boottocht en voor het Lam Gods moeten bijbetalen. Gezien de diver-
siteit aan openingsuren is het voor de baliemedewerkers niet eenvoudig om in te schatten wat de klant precies wil 
bezichtigen en vooral, wanneer hij dit wenst te doen. Het was bijgevolg moeilijk te voorspellen dat verzoeker pas 8 
maanden later de kaart zou gebruiken en dan nog op een maandag, een dag waarop in heel veel steden de meeste 
musea dicht zijn. Al de praktische informatie kan men ook terug vinden op de website. Wat de geldigheidsduur be-
treft, werkt de Citycard met een geautomatiseerd systeem dat de kaart na precies 48 uur blokkeert. Als men dus het 
eerste bezoek om 10.00uur doet dan wordt de kaart twee dagen later om 10.01uur geblokkeerd. Het komt er dus op 
aan om de bezoeken wat te plannen zodat men zoveel mogelijk profijt uit de kaart kan halen.

Aanbeveling:
Tracht die verschillende tariefregelingen te uniformiseren.

Verzoek: 201408-872
Toeristensuggesties.

Ik krijg de jongste jaren herhaalde opmerkingen van toeristen die een retributie krijgen omdat ze de borden (die niet 
internationaal zijn) niet verstaan. Het gaat bijna altijd over de borden bewonersparkeren. Ik heb hier al onderzocht 
of het mogelijk is om in een andere taal aanpassingen te doen aan die borden maar dat lukt niet. Is het niet 
aangewezen om een kleine anderstalige brochure te maken, of een blaadje, of wat tekst op de website met wat tips 
voor toeristen bijvoorbeeld met afbeeldingen van borden (voetgangersgebied, bewonersparkeren,…), goed om 
weten als toerist in Gent? Een tweede herhaalde opmerking gaat over de ticketautomaten van De Lijn: heel wat 
toeristen vragen aan Gentenaars wat ze precies moeten doen om een ticket te bekomen. Zou er hier geen 
Engelstalige sticker kunnen aangebracht worden (vragen komen vooral van Japanners )?

Onderzoek:
We geven deze suggesties door aan Dienst Toerisme en aan De Lijn. Dienst Toerisme is zich bewust van de 
moeilijkheden voor toeristen en probeert hier een helpende hand te bieden door de toeristen wegwijs te maken in 
Gent. Ze zullen hun website in die zin aanpassen. De Lijn laat weten dat ze deze suggesties heeft overgemaakt aan de 
centrale diensten in Mechelen die instaan voor hetgeen op de automaten komt maar kan niet beloven dat ze hierop 
zullen ingaan.
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Departement Cultuur en Sport

Bibliotheek
consequent handelen
redelijkheid en evenredigheid
Verzoek: 201403-214
Onleesbaar?

Op 17 februari 2014 bracht ik drie geleende boeken terug naar de hoofdbibliotheek in Gent. De mevrouw die de 
boeken aannam, scande de drie boeken en zei dat alles in orde was.
Een week later ontving ik een brief met de melding dat één van de boeken beschadigd was en dat ik 16 euro moet 
betalen. ’s Anderendaags ben ik naar de bibliotheek geweest om te vragen over welke schade het zou gaan. Men 
heeft het boek getoond. Het is vochtschade. De bladen zijn wat gegolfd. Men doet mij het boek kopen. Dit betekent 
dat zij vinden dat het niet meer bruikbaar zou zijn om uit te lenen. Wat zeer overdreven is. Ik heb het boek binnen-
gebracht zoals ik het ontleend heb. Toen ik het boek binnenbracht zei men dat alles in orde was, een week later niet 
meer. Zo heeft de Stad altijd gelijk. Zou het mogelijk zijn om deze zaak te bekijken?

Onderzoek:
De Bibliotheek zegt dat niet alle medewerkers even nauwlettend zijn bij het innemen van boeken. Daardoor is het 
niet zeker of de schade er al was bij het uitlenen of niet. Verzoekster krijgt het voordeel van de twijfel en het boek zal 
dus niet aangerekend worden.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

Aanbeveling:
Sensibiliseer ontleners meer om bij het ontlenen van materiaal goed te controleren en eventuele schade ook altijd 
te melden. Dan zal er achteraf ook geen discussie zijn over wie de schade veroorzaakte.

zorgvuldigheid – procedure
inventieve houding
adequate communicatie
Verzoek: 201410-1152
Einde van de dag?

Zonet kom ik van de bib in Drongen. Tot mijn onaangename verrassing werd me verzocht 2,30 euro boete te betalen 
voor laattijdig terugbrengen van de boeken bij mijn vorige uitleenbeurt. Bij vorige uitleenbeurt dienden de 
uitgeleende boeken terug binnen te zijn op 27 september en op 27 september deden we de boeken in de namiddag 
in de terugbrengbus aan de bib in Drongen. Blijkbaar wordt dit als een laattijdige terugbrenging gezien.
Voor zover ik er op de hoogte van ben, loopt een datum van 00:00:00 uur tot 23:59:59 uur en niet tot aan het 
sluitingsuur van de bib! Bovendien staat nergens vermeld dat een terugbrenging via terugbrengbus vóór het slui-
tingsuur dient te gebeuren, noch op het ticket van uitlening, noch op de website, waar er zelfs letterlijk staat 
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vermeld: “U kan de geleende materialen terugbrengen buiten de openingsuren in de terugbrengbus.” De bib 
beweert dat zij niet kan weten of ik deze boeken op 27 dan 28 september in de bus gedaan heb, maar zij kan 
eveneens niet bewijzen dat ik deze niet op 27 september in de bus zou gedaan hebben! Indien men een boete 
aanrekent, moet men in elk geval zekerheid hebben dat ik de boeken te laat heb teruggebracht en die zekerheid 
heeft de bib niet! De politiek van de bib is hierin totaal verkeerd! Ofwel sluit men de terugbrengbussen ofwel rust 
men die uit met een tijdsregistratiesysteem! Dat de bib-medewerkers de boeken receptioneren de volgende 
openingsdag is normaal, maar dit betekent niet dat ze niet tijdig binnen waren, zijnde op de juiste datum. De bib 
zegt zelf dat de terugbrengbussen een handig middel zijn om de boeken terug te brengen indien ik er niet tijdens de 
openingsuren geraak, wel, ik heb daar gebruik van gemaakt! De datum loopt tot 23:59:59 uur, nergens staat vermeld 
dat deze volgens de openingsuren van de bib loopt! Dit is dus een gebrek aan correcte informatie.
Ik blijf dus bij mijn eis en reken op een correcte afwikkeling hiervan!

Onderzoek:
Alle Belgen zijn gelijk voor de wet, in dit geval de gemeentelijke reglementering ter zake. De wetgever kan niet alle 
situaties op voorhand inschatten die zich kunnen voordoen (maar moet natuurlijk wel zoveel mogelijk situaties 
inschatten), maar af en toe zijn er wetten/reglementen die op een bepaald moment achterhaald zijn en aangepast 
moeten worden. Tot die aanpassing blijven de bestaande regels van kracht en is de Ombudsvrouw niet bij machte 
om een boete te laten annuleren. Op dit moment staan in het gemeentelijk reglement met betrekking tot de 
bibliotheek duidelijk de uren waartussen men de boeken moet terugbrengen. En dit is ook op voorhand 
gecommuniceerd. De info staat op de website en ook de reglementen zijn voor het publiek toegankelijk. Het was wel 
klantvriendelijk geweest om deze info ook nog eens aan te brengen op de teruggeefbussen. Die uren zijn inderdaad 
op dit moment nog beperkt omdat men niet over een registratiesysteem beschikt, maar dit nadeel weegt 
momenteel niet op tegen het voordeel waarbij boeken kunnen worden binnengebracht buiten de openingsuren. Dus 
het is zeker ook geen piste om het systeem zoals het vandaag bestaat af te schaffen omdat het geen 
registratiesysteem heeft. Een kosten-batenanalyse toont wel aan dat het niet aangewezen is om de momenteel 
bestaande systemen te vervangen. Kortom: de opmerking van deze klager houdt steek en is een interessant signaal. 
In de (hopelijk) nabije toekomst wordt dit ook meegenomen in de centrale bibliotheek De Krook waar alle 
Gentenaars in de toekomst hun boeken kunnen binnenbrengen na de openingsuren, onafgezien ze nu in een 
deelgemeente werden uitgeleend of niet. Maar dit signaal is niet voldoende om aan deze burger een afwijking toe te 
staan en dat hij zijn boete niet zou moeten betalen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De procedure werd correct toegepast en de retributie kan dus niet geannuleerd worden. De communicatie hierover 
kon nog beter door ze ook op de terugbrengbus te hangen.
In de toekomst, aan de nieuwe bibliotheek, komt er een automatisch registratiesysteem aan de terugbrengbus, maar 
momenteel is dat geen optie.

klachtenmanagement
communicatie
Verzoek: 201412-1298
Laten liggen.

Ik wens in deze mail andermaal mijn ongenoegen te uiten over de publieke dienstverlening in de Stedelijke 
Openbare Bibliotheek in Gent. Gisteren (4 december) werd door Bpost een aangetekende zending op naam van onze 
dochter bezorgd. Het betrof een aanmaning tot betaling van achterstallige schuld en een administratieve boete. 
Eerst wil ik u duidelijk stellen dat niemand in ons huisgezin openstaande schulden heeft en dat wij altijd tijdig al onze 
rekeningen betalen. Zoiets is een principezaak. Het verschuldigde bedrag wordt daarom ook eerstdaags op de 
rekening van de bibliotheek gestort. Graag wil ik wel schetsen hoe het komt dat de achterstallige schuld niet was 
betaald. Mijn dochter is sinds 25 augustus voor vier maanden naar Finland vertrokken. Blijkbaar had ze in de 
bibliotheek van Gent een aantal zaken gereserveerd en diende ze daarvoor ook te betalen. De bibliotheek heeft 
hiervoor twee brieven met herinnering tot betaling naar mijn dochter gestuurd. Privébrieven van derden openen 
we hier thuis niet. Zoiets vinden wij onbeleefd. Dus liggen deze brieven netjes tot haar terugkomst op haar kamer 
te wachten. Het lijkt bovendien nogal onzinnig om voor een afwezigheid van slechts vier maanden adreswijzigingen 
te regelen of de post naar Helsinki door te sturen. Kortom de brieven van de bibliotheek liggen ongeopend op het 
bureel van mijn dochter. Met andere woorden, niemand wist dat er een achterstallige schuld moest worden betaald. 
Dat mijn dochter in augustus nalatig of slordig is geweest, wil ik zeker toegeven. Het aangetekend schrijven van 
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de bibliotheek Gent kwam dan ook totaal onverwacht. Bovendien mocht ik deze brief niet ontvangen en ook niet 
openen. De stijl in de brief is aanstootgevend en ambtelijk ongepast. Ze hanteert een dreigende taal (gerechtsdeur-
waarders, dwangbevelen,…) en verwijzend naar het Gemeentedecreet wordt een administratieve boete van 25 euro 
(drie keer hoger dan het verschuldigde bedrag) opgelegd. Als burger rekende ik op enig begrip bij boven geschetste 
situatie. Helaas blijkt het concept minnelijke schikking (bijvoorbeeld: betalen van achterstallige schuld met eventueel 
betalen van de aangetekende zending) in Gent niet te bestaan. Ook aan de telefoon kwam de Gentse administratie 
niet verder dan het citeren uit het Gemeentedecreet, verwijzen naar de gerechtsdeurwaarders en – uiteraard – 
het belang van de boete. Kortom, het handhaven van de administratieve regeltjes is belangrijker dan de publieke 
dienstverlening. Als Vlaams ambtenaar ben ik ervan overtuigd dat de burger onze belangrijkste ‘klant’ is. Dit vergt 
openheid en luisterbereidheid. Helaas is dit kerngegeven van publiek dienstverlening bij de bibliotheek Gent volledig 
verloren gegaan.
Mag ik vanuit mijn dagdagelijkse praktijk enkele tips geven om deze dienstverlening bij te sturen:
• Controleer bij achterstallige betalingen altijd eerst de officiële lijst van wanbetalers. Sommige burgers zijn            

inderdaad slordig, waardoor een achterstallige betaling niet altijd intentioneel is.

• Communicatie tussen burger en openbare diensten enkel per brief voeren is anno 2014 achterhaald. Had de 
bibliotheek in september of oktober een mailtje of sms gestuurd dan was de achterstallige schuld al betaald 
geweest.

• Herinneringen tot betalingen niet in brieven met neutrale hoofdingen van Stad Gent per post verzenden. Bij een 
opdruk “Rekening” of “Factuur” op de enveloppe hadden we de herinneringsbrieven wel geopend en was het 
verschuldigde bedrag al betaald geweest.

• Achterstallige betalingen zijn niet altijd intentioneel en vaak het gevolg van slordigheden / nalatigheden. Een 
zeker inschikkelijkheid en bereidheid tot minnelijke schikking moet dus mogelijk zijn.

• Administratieve boetes moeten in verhouding staan tot de openstaande schuld. Een burger 25 euro aanrekenen 
en bedreigen met een gerechtsdeurwaarder voor een schuld van 7,25 euro is Kafkaiaans.

• Een burger aan de telefoon bedreigen met een gerechtsdeurwaarder is een publieke dienstverlening onwaardig. 
In deze context is het zeker nuttig de desbetreffende dienst een gepaste communicatieopleiding te laten volgen.

• Tot slot: de briefstijl moet absoluut worden aangepast. Ze is heel sec en ambtelijk. Openbare diensten zijn geen 
incassobureaus.

Onderzoek:
Het is de keuze van verzoeker om de briefwisseling van zijn dochter niet te openen en daar geen verdere afspraken 
met haar over te maken. De Bibliotheek kan hier echter geen rekening mee houden. De brieven die verstuurd 
worden zijn duidelijk te herkennen als van Bibliotheek Gent. De Bibliotheek verwittigt de ontleners een paar dagen 
voor de vervaldatum per e-mail en ook later sturen ze herinneringsmails, maar dan moeten de ontleners natuurlijk 
wel hun e-mailadres doorgeven. De dochter van verzoekster heeft dat nooit gedaan. Na de vervaldatum stuurt de 
Bibliotheek nog twee kosteloze herinneringsbrieven (in plaats van de ene wettelijk verplichte brief), net om te 
vermijden dat mensen extra administratiekosten moeten betalen. Die brieven zijn volgens ons toch duidelijk 
geschreven en niet dreigend. Het blijft natuurlijk wel een aanmaningsbrief. Als er na de twee herinneringsbrieven 
nog steeds geen reactie komt, wordt er een aangetekende brief verstuurd. Er komt dan ook 25 euro 
administratiekost bij, een bedrag dat vastgelegd werd door de gemeenteraad. De toon van die brief is inderdaad 
harder en dwingender, maar dat doet de Bibliotheek ook bewust om te vermijden dat het dossier doorgaat naar de 
deurwaarder, want dan stijgen de kosten enorm snel. De Bibliotheek zegt dat de medewerker zeker niet dreigde met 
de deurwaarder, maar wel duidelijk waarschuwde voor het verdere verloop van de procedure als er niet betaald 
wordt. Ook dit om te vermijden dat het tot een dwangbevel komt.

Beoordeling: ongegrond

Aanbeveling:
Laat, zoals bij invordering retributie, de deurwaarder ook nog een overzichtje sturen vooraleer het dwangbevel te 
betekenen om zo een beslagname te vermijden.
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Sportdienst

fair play
zorgvuldigheid – procedure
Verzoek: 201409-939
De volle pot.

Mijn zoon stond op de wachtlijst van het roeikamp dat doorging van 25 tot 29 augustus 2014. Mijn buurvrouw haar 
dochter was wel ingeschreven geraakt.
Op maandag ziet mijn buurvrouw dat niet iedereen van de kinderen er is, en vraagt ze of ze dan eens naar hun 
wachtlijst kunnen kijken, want dat ze ook iemand kent die op die wachtlijst stond. Dinsdagnamiddag word ik gebeld 
met de mededeling dat er plek is, of ik terug kan bellen om te bevestigen of mijn zoon komt. Dat doe ik, ik vraag naar 
de betaling en ze zeggen dat ze dat dan wel zullen opsturen. Ik ga ervanuit dat ze dan een herberekening doen voor 
die drie dagen. Ze melden niet dat ik een rekening zal krijgen voor de volle pot.
Ondertussen kreeg ik hier een betalingsuitnodiging voor 93 euro, van 25 tot 29 augustus. Ik vind dit niet correct dus 
bel ik naar de Sportdienst. De mevrouw aan de lijn begrijpt mijn punt en zegt dat ze het zal doorgeven naar 
hogerhand. Ik vraag wat ik dan ondertussen moet doen met de factuur, ze zegt van even te wachten. Vandaag, 
vrijdag 5 september, staat de Sportdienst op mijn antwoordapparaat. De man vermeldt op mijn antwoordapparaat 
duidelijk dat mijn zoon ingeschreven was voor roeikamp 14Z929 van woensdagvoormiddag tot vrijdagnamiddag, en 
dat hij terugbelde in verband met mijn vraag om maar een deel te moeten betalen, maar dat dat ‘jammer genoeg’ 
niet mogelijk is. Niet alleen vind ik dit enorm oneerlijk, bovendien werd niet gemeld aan de telefoon dat ik het 
volledige bedrag zou moeten betalen. Want had ik dat geweten, hij was niet mogen gaan. Ik wil een eerlijke factuur 
gerust betalen, maar deze zeer zeker niet.

Onderzoek:
Na onze bemiddeling moet verzoekster slechts 60 % van het totaalbedrag betalen.
De Sportdienst zegt dat kinderen enkel ‘last minute’ gecontacteerd worden om een sportkamp te volgen als zij vanaf 
dinsdag kunnen inpikken. Dan maken ze dus nog vier van de vijf dagen mee. Daarbij wordt volgens de Sportdienst 
wel duidelijk gecommuniceerd dat het volledige bedrag wordt aangerekend. Dit “omdat het retributiereglement nu 
eenmaal slechts één inschrijvingsbedrag voorschrijft per kamp. Er wordt niet omgerekend naar het aantal dagen.” 
In dit geval werd de zoon van verzoekster echter nog gecontacteerd voor drie dagen kamp. Wat eigenlijk niet kon 
volgens de procedure van de Sportdienst. Er werd blijkbaar ook niet duidelijk meegegeven dat het volledige bedrag 
betaald zou moeten worden. Daarbovenop was er de eerste dag van het kamp nog een annulatie en de zoon van 
verzoekster was de eerste in de wachtrij. Toch werd hij pas op dinsdagnamiddag gecontacteerd terwijl dat al op 
maandag kon. De reden hiervan is onbekend.
Er zijn dus heel wat fouten gebeurd en de Sportdienst zegt dat zij de betrokken medewerker hierover hebben 
aangesproken en bijgestuurd. Los daarvan blijft het zeer de vraag hoe fair het is om iemand vier dagen kamp te laten 
volgen, maar hem wel de volle pot aan te rekenen.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Voorzie in het retributiereglement een formule waarbij er minder betaald moet worden als een deelnemer door 
een last minute oproep minder dagen kamp kan volgen.

adequate communicatie
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201409-987
Duurdere sporthal.

Ik reserveer reeds geruime tijd wekelijks sporturen basketbal in diverse sporthallen in Gent, via de Sportlijn van de 
Stad Gent. Meestal kies ik voor S&R Rozebroeken, telkens in blokken van 2 uren. Dit is tot mijn grote tevredenheid 
altijd probleemloos verlopen, tot ik de laatste factuur in de bus kreeg…Voor een blok van 2 uren betaalde ik telkens 
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17 euro inclusief btw. Tot mijn grote verbazing kreeg ik vandaag een factuur in de bus die over een periode van 9 
gebundelde reservaties spreekt, en waarbij een prijsstijging van maar liefst 5 euro (inclusief btw) per sessie werd 
toegepast!! Resulterend in een bedrag van 22 euro per sessie, in plaats van de gebruikelijke 17 euro. Ik werd hier, 
noch mondeling via de Sportlijn tijdens de reservaties, noch schriftelijk per mail of brief verwittigd van deze toch wel 
flinke en plotse tariefverhoging. Dit kan toch absoluut niet door de beugel? Hopend op een ernstige behandeling van 
mijn klacht alsook een eerlijke tegemoetkoming van uw kant, wacht ik uw reactie af.

Onderzoek:
De tarieven voor de huur van sportzalen werd effectief verhoogd op 1 juli 2014. Dat werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad en het ging inderdaad om een fikse verhoging. In de pers werd er daarvoor al gewezen op een 
algemene verhoging van de tarieven, maar dat was heel beperkt. Op de website van S&R Rozebroeken werd er wel 
concreet op gewezen dat de tarieven vanaf 1 juli zouden wijzigen, en aan de inkomhal werden de nieuwe tarieven 
uitgehangen. Extra communicatie moest van de Sportdienst komen, maar die was er niet. Samengevat werden dus 
enkel de tarieflijsten aangepast zonder verdere extra communicatie voor de bezoekers. Dat is toch bijzonder weinig. 
Hoewel we vinden dat er te weinig en niet adequaat gecommuniceerd werd over de verhoging van de tarieven is 
dit geen reden voor verzoeker om de factuur niet te betalen. De nieuwe tarieven hingen wel degelijk uit aan het 
onthaal. We raden verzoeker dus ook aan om de factuur toch te betalen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Er werd te weinig gecommuniceerd over de tariefwijziging. Een simpele affiche of zelfs maar een opvallende sticker 
met: “Opgelet! Nieuwe tarieven vanaf 1 juli”, zou al voldoende geweest zijn. De regelgeving werd gevolgd. 

zorgvuldigheid – weloverwogen beslissing
gelijkheid
zorgvuldigheid – fouten
Verzoek: 201410-1124
Twee uur tennissen.

Ik tennis al meer dan 20 jaar met een aantal vrienden in de Blaarmeersen, met een winterabonnement. Samen met 
een vriend konden we tot voor twee jaar altijd twee uren na elkaar krijgen. Aangezien mijn vriend besloten had om 
niet meer te tennissen, had ik het tweede uur zelf aangevraagd. Dat kon blijkbaar niet. Voor deze winter heeft mijn 
broer ook een aanvraag ingediend. Zelfs geen antwoord gekregen. Waarom kunnen we geen tweede uur meer 
krijgen? Er zijn andere mensen die dat wel onder één naam kunnen. Ik zou zeggen iedereen gelijk dan.

Onderzoek:
De verantwoordelijke van de Blaarmeersen zegt dat het natuurlijk altijd vrij staat om twee uur na elkaar te vragen. 
Op prime time momenten zoals zondagvoormiddag worden er echter geen twee opeenvolgende uren aan dezelfde 
speler toegekend. In de praktijk gebeurt het wel dat bijvoorbeeld vier dubbelspelers twee uren aanvragen op 
verschillende namen. De aanvraag van de broer werd volgens de verantwoordelijke “door een samenloop van 
omstandigheden […] niet opgenomen bij de toewijzing van de abonnementen.” We vragen hier meer details over, 
maar die krijgen we niet. De verantwoordelijke zegt enkel dat hij de aanvraag niet gezien heeft en dat er dan ook 
geen communicatie was naar de broer toe. Alle speeluren zijn ondertussen ingenomen en er kan nu niets meer 
gewijzigd worden.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Het valt te verdedigen dat er op prime time momenten geen twee speeluren na elkaar worden toegekend. Als die 
momenten op voorhand ook bekend gemaakt worden, betekent dat geen inbreuk op de gelijkheid, want dan gaat 
het om een andere context en binnen die context wordt wel iedereen gelijk behandeld. Het is alleen jammer dat 
sommigen achterpoortjes gebruiken om toch twee speeluren na elkaar te reserveren. Dit lijkt ons moeilijk tegen te 
gaan. Er is echter wel een fout gebeurd bij het toekennen van de abonnementen, details hierover krijgen we niet. 
Samen met de andere omstandigheden heeft dit echter veel wantrouwen gewekt bij verzoeker.
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Aanbeveling:
Zorg ervoor dat het toekenningsbeleid van abonnementen duidelijk en transparant is voor alle geïnteresseerden. 
Maak ook bekend wanneer de prime time momenten zijn waarop er geen twee speeluren na elkaar gereserveerd 
kunnen worden. En probeer de tennissers te sensibiliseren om fair te zijn bij het aanvragen van speeluren.

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201412-1356
Welke leeftijdscategorie?

We hebben zaterdag 13 december 2014 (om 9 uur) mijn zoon en dochter ingeschreven voor tennislessen (op 
zaterdag van 12-13 uur).
Mijn zoon wordt op 24 januari 15 jaar. We probeerden hem dus in te schrijven in de groep 15-16 jarigen, maar dit 
werd niet aanvaard (fout: voldoet niet aan leeftijd). We hebben hem dan in de groep 13-14 jarigen ingeschreven 
(wat wel aanvaard werd). Aangezien de website ons constant vroeg om ons winkelmandje goed te keuren hebben 
we zaterdag rond 10 uur naar de Sportdienst gebeld om te vragen wat we moesten doen. Een mevrouw vertelde ons 
dat ze de inschrijvingen in orde gemaakt had en dat het goed was dat we daarvoor eens belden. Ik heb zonet een 
telefoontje gekregen van de Sportdienst met de vermelding dat mijn zoon in de verkeerde groep ingeschreven is. Ik 
heb uitgelegd dat we zaterdag een foutmelding kregen en dat de groep 13-14 jarigen wel aanvaard werd + dat we de 
Sportdienst eveneens gebeld hebben en zij het dus finaal goedgekeurd hebben.
Gaat mijn zoon nu na al die jaren niet mogen tennissen door een programmatiefout? Of gaat dit elke 2 jaar zo zijn, 
alleen maar omdat hij in januari verjaart?

Onderzoek:
De online inschrijvingen van 13 december 2014 waren de eerste die via de nieuwe website van Stad Gent verliepen 
en daarbij waren er inderdaad problemen, onder andere met de bevestiging van de inschrijvingen. De inschrijvingen 
werden wel geregistreerd maar de mensen kregen toch een foutmelding. Daarbovenop was er ook een 
softwareprobleem met de berekening van leeftijden waardoor sommigen niet konden inschrijven voor de 
activiteiten van hun leeftijd. Dit werd ondertussen allemaal rechtgezet. Omdat verzoekers hier alles correct deden en 
de fout bij de software van de Stad lag, wordt hun zoon nog ingeschreven voor de lessen die hij oorspronkelijk wilde 
volgen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

Aanbeveling:
Stuur de digitale ondersteuning bij door bijvoorbeeld voldoende op voorhand zelf uit te testen of kort op de bal te 
spelen bij klachten hieromtrent. 
Ook bij Gentinfo kwamen er relatief veel klachten voor de Sportdienst binnen. Haal de nodige informatie hieruit 
om bij te sturen. 
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Departement Facility Management

Dienst Vastgoedbeheer
Verzoek 201411-1194
Bewaarde goederen.
In juli 2014 werden alle goederen en bezittingen van mijn klant overgebracht naar het stadsmagazijn in Wondelgem, 
naar aanleiding van een uithuiszetting. Dit is gebeurd in opdracht van een gerechtsdeurwaarder. Het magazijn zou 
evenwel verzegeld zijn ten gevolge van een asbestprobleem. Sinds geruime tijd kan mijn cliënt dus niet meer over 
zijn goederen beschikken, zelfs geen kledij en noodzakelijke huisraad. De Stad is als bewaarnemer aansprakelijk. Er 
wordt in verband met de verzegeling geen informatie gegeven. Is de Stad hiervoor verzekerd?

Onderzoek:
De advocaat stuurt ons een kopie van een verzoek dat hij aan de Stad gestuurd heeft. Wij antwoorden met een brief 
en vragen of hij uitdrukkelijk onze tussenkomst wenst. Wij verwijzen hem voor de schadeclaim naar de Juridische 
Dienst. Wij krijgen geen verdere reactie van de advocaat. De dienst zelf had hier al eerder over gecommuniceerd 
maar toch was het niet duidelijk bijvoorbeeld op de website waar klagers met een claim terecht konden en bij wie.

Aanbeveling
Volg de claim op.



121Hoofdstuk 4 - Uit het leven gegrepen - Een selectie van klachten

Departement Milieu, Groen 
en Gezondheid

Gezondheidsdienst
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201405-514
Afwezig.

Ik heb op 12 mei telefonisch contact opgenomen met de Gezondheidsdienst om te melden dat we last hebben van 
ratten. Een dame aan de telefoon vroeg me of ik thuis was en dat er iemand zou langskomen. Ik was echter een af-
spraak vergeten en had een briefje aan de bus gehangen. Er is inderdaad iemand langs geweest op het moment dat 
ik niet thuis was en die heeft een briefje in de bus gedeponeerd. Ik heb toen gebeld naar de dienst en daar kreeg ik 
als antwoord: “U was niet op de afspraak!” en ze had geen oren naar mijn uitleg dat ik een eerder aangegane 
afspraak vergeten was. Ik krijg nu de rekening gepresenteerd van 16 euro zonder dat er iets gedaan is. Kan dit 
zomaar? Bestaat er daar een reglementering op?

Onderzoek:
Het ‘retributiereglement voor diensten van technische aard’ van het Departement Milieu, Groen en Gezondheid 
vermeldt dat het tarief voor een “nutteloze rit” 16 euro bedraagt. Dit werd ook op voorhand gecommuniceerd. Voor 
het boeken van een nieuwe afspraak verwijzen wij verzoeker naar de Gezondheidsdienst.

Beoordeling: ongegrond
Het aanrekenen van de nutteloze verplaatsing gebeurde conform het retributiereglement. Maar de afspraken 
werden enkel mondeling vastgelegd dus het is moeilijk om na te gaan wat er precies is afgesproken, maar hier was 
het dankzij het briefje van klager wel duidelijk.

Aanbeveling:
Bevestig waar het kan een afspraak per mail.

9.2. Groendienst
redelijke termijn
vertrouwen
Verzoek: 201404-383
Beloofde bermen.

Ik woon in de Durmstraat te Mariakerke. Deze straat loopt evenwijdig met de R4. Ongeveer 20 jaar zijn er beloftes 
allerhande gedaan om een aarden geluidsberm langs de R4 aan te leggen en ook groen te voorzien op de bufferzone 
tussen Durmstraat en R4.  
Tot 2012 was alles voorzien (ook het budget) om in 2014 te starten en nu deelt men ons mee dat het budget 
(1.100.000 euro) plots niet meer beschikbaar is.
Ondertussen is de zone onteigend en zal er dit jaar dus geen maïs meer geplant worden wat toch in de zomer een 
groene dam was tegen de R4 (toch wat het zicht betreft – geluid blijft onvoorstelbaar storend). We zijn dus van de 
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regen in de drop gekomen. Het stadsbestuur had beter alles afgewerkt zoals gepland in plaats van dit geld in 
prestigeprojecten in de kuip, die enkel de toeristen plezieren, te steken. De impact van het heel drukke verkeer 
(lawaai, fijn stof, enzovoort) voor de hele wijk wordt duidelijk niet ingezien. We betalen hier onroerende voorheffing 
genoeg om toch te mogen verwachten dat men de buurt niet laat verloederen. Sluikstorten en inbraken zijn er hier 
genoeg.

Onderzoek:
Dit is niet de enige klacht die de ombudsdienst hierover ontvangt. De eerste klachten ontvingen wij al in 2009. De 
buurtbewoners zijn ontgoocheld in de Stad, die er niet in slaagt haar beloftes na te komen, en hun geduld wordt 
zwaar op de proef gesteld. Na al die jaren van problemen met de noodzakelijke onteigeningen was er nu eindelijk 
een concrete start vooropgesteld voor de aanleg van de geluidsberm en plotseling blijkt er geen geld voorhanden 
voor de realisatie. Hun klacht is dus terecht. Volgens de Groendienst, die het project begeleidt, komt dit niet in het 
gedrang, men blijft er aan voortwerken: de stedenbouwkundige vergunning voor de verhoging van het terrein wordt 
voorbereid en de besprekingen voor de begroting zijn nog bezig. Maar het klopt, zegt de dienst, dat het beschikbaar 
budget nu tien keer lager is dan eerst voorzien, wat betekent dat de uitvoering beperkt zal worden. Maar de 
Groendienst kan verzoeker gerust stellen: het project wordt gerealiseerd. De dienst bevestigt dat de overeenkomst 
met de gebruikers van het terrein is opgeheven waardoor er geen maïs meer zal staan, maar de dienst gaat er ook 
van uit dat het terrein spontaan zal bebossen. Er zal voorlopig een halve meter opgehoogd worden, want dit kan 
zonder vergunning, en later hoopt men de berm voor een stuk te realiseren met grondoverschotten van andere 
werven. De conclusie is dus dat het project van de geluidsbermen wel doorgaat maar opnieuw vertraging oploopt 
om budgettaire reden. Maar dit is een beleidskeuze waar de Ombudsvrouw niet in tussenkomt. Wij brengen 
verzoekers op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en plannen. Hun klachten zijn duidelijk gegrond: van 
redelijke termijn is er geen sprake meer en de gedane beloftes worden voorlopig niet nagekomen.

Beoordeling: gegrond
Objectief gezien zijn de klachten gegrond, al zijn de redenen van uitstel te wijten aan een beleidskeuze, waarover de 
Ombudsvrouw zich niet kan uitspreken.

consequent handelen
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201407-725
Snoeien.

Volgens antwoord van jullie diensten, gingen de bomen gesnoeid worden voor de winter.
Er zijn inderdaad snoeiers geweest maar enkel de onderste takken werden weggenomen, waardoor de verlichting 
niet vrijgekomen is, dus probleem van verlichting in bomen blijft bestaan. Mogen wij nog eens aandringen om goed 
te snoeien ofwel de bomen te rooien aan verlichtingspalen, wat meer voor onze veiligheid zorgt ’s avonds.

Onderzoek:
Verzoeker richtte zich in oktober 2013 tot de Ombudsvrouw. De Groendienst plande toen een snoeibeurt voor de 
winter 2013-2014. De Groendienst gaat ter plaatse en stelt vast dat er inderdaad bij een aantal bomen nog hinder 
bestaat. De meeste lichtpunten werden bij de snoeibeurt eerder dit jaar vrijgesnoeid. De bomen die nog voor hinder 
zorgen, konden niet gesnoeid worden, en zullen worden behandeld met de stokzaag van op de grond. De Groen-
dienst brengt dit in orde.

Besluit:
De Groendienst handelde consequent volgens wat was beloofd, maar de ingreep bleek onvoldoende effectief.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Er werd gedaan wat was beloofd, maar dit bleek onvoldoende en de Groendienst doet het nodige.
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adequate communicatie
redelijke termijn
Verzoek: 201409-1015
Kerselaar.

Er staat een Japanse kerselaar voor onze deur aan de oprit. Na een recente storm lagen er takken op onze auto. Ik 
heb al drie keer gebeld naar de Groendienst, sinds eind juli. Men ging komen kijken, dit ging 14 dagen duren. Er is 
nog niets gebeurd. De laatste keer lag er een tak in de voortuin. Misschien heb ik wel eens schade aan de auto.

Onderzoek:
De Groendienst bevestigt op de hoogte te zijn van twee telefoontjes. Het niet sneller behandelen van de vraag wordt 
verklaard doordat de Groendienst wordt overstelpt van vragen over bomen. De Groendienst probeert deze bomen 
te gaan bekijken maar hierdoor loopt de wachttijd op. Voortaan zal de Groendienst bij een dergelijke vraag zeggen 
dat het een maand kan duren voor iemand ter plaatse gaat. Indien er een veiligheidsprobleem is, wordt onmiddellijk 
opgetreden. Dit was hier niet het geval. Nadat wij deze vraag op 25 september doorgeven aan de Groendienst is nog 
eens een herinnering nodig voor de Groendienst ter plaatse gaat en vaststelt dat de Japanse kerselaar inderdaad niet 
meer in goede staat is. De Groendienst meldt dat de boom zal worden vervangen tussen november 2014 en april 
2015. Ondertussen meldt verzoekster op 30 oktober dat het grootste stuk van de Japanse kerselaar is verwijderd. 
Van de Groendienst vernemen wij dat de wortel nog zal worden uitgefreesd en de boom wordt later vervangen.

Besluit:
De Groendienst handelde consequent maar dit gebeurde niet binnen een redelijke termijn. De dienst heeft hiervoor 
een verklaring. Voortaan zal de Groendienst bij een vraag duidelijk maken dat een bezoek een tijdje kan duren.

Beoordeling: gegrond 

Milieudienst
Verzoek: 201406-653
Onderdak.

Wij verwijzen naar onze subsidieaanvraag van 26 februari voor een winddicht en isolerend onderdak – particulieren; 
de weigering van 17 april door de Milieudienst, onze klacht over deze weigering van 18 april, de nieuwe weigering 
van 21 april door de Milieudienst. Wij stellen vast dat de subsidie werd geweigerd omdat ons onderdak niet is 
gemaakt van houtvezelplaten en dat onze klacht werd afgewezen omdat ons onderdak niet dampdoorlatend zou 
zijn. Wij gaan niet akkoord met de betwistbare manier waarop Gent subsidies toekent voor isolerende, water- en 
windwerende onderdaken en met de voorwaarden die dienaangaande in hun subsidiereglement geformuleerd 
werden.
In dit reglement staat:
Art. 2: Winddicht isolerend onderdak: een isolerend, dampdoorlatend en waterwerend onderdak bestaande uit in 
elkaar passende platen. De platen zijn elk voorzien van een tand- en groefsysteem rondom alle vier de zijden. De 
platen zijn gemaakt van houtvezel gebonden door bitumen of natuurlatex. Art. 4, §2: Bijkomende voorwaarden 
specifiek voor hellende daken: Er moet al een onderdak aanwezig zijn, bestaand of nieuw aangelegd, vooraleer de 
dakisolatie wordt aangebracht, om in aanmerking te komen voor subsidie. Dit onderdak kan zowel bestaan uit 
tand- en groefplaten als uit een folie (folie komt NIET in aanmerking voor subsidie van het onderdak). 
Ons dak werd door een gerenommeerd bedrijf, gespecialiseerd in leien daken, aangelegd volgens de regels van de 
kunst en binnen de technische limieten van de bestaande dakconstructie. Dit onderdak is veel beter dan een onder-
dak uit houtvezelplaten omdat accidentele regenwaterinfiltratie geen enkele aantasting van de gebruikte materialen 
kan teweegbrengen. Dit onderdak isoleert veel beter dan houtvezelplaten. De door ons gebruikte water- en 
windwerende en dampdoorlatende folie heeft 5 tot 20 maal betere dampdoorlatende eigenschappen dan houtvezel-
platen. Bovendien zit deze folie effectief aan de buitenkant van het onderdak, terwijl het subsidiereglement sugge-
reert dat het dampdoorlatende onderdak ook aan de binnenkant van de isolatie mag zitten, want het 
onderdak “moet al aanwezig zijn, vooraleer de isolatie wordt aangebracht.” Toch wordt deze constructie door Gent 
voor subsidie afgewezen op grond van een aantal valse argumenten.
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1) Ons onderdak zou niet dampdoorlatend zijn, quod non.
2) Houtvezelplaten hebben geen meerwaarde voor een winddicht onderdak, zoals de Milieudienst zelf toegeeft 
     in hun brief van 21 mei, waar zij schrijven: “U stelt terecht dat houtvezelplaten wat betreft winddichtheid geen 
     voordeel bieden”. Zij schrijven verder in deze brief: De mate waarin “een bepaald materiaal milieuvriendelijker is 
     dan een ander laten wij niet meer meespelen in de versie van het reglement die van toepassing is op uw 
     aanvraag”. Maar toch houden zij halsstarrig vast aan dit materiaal omdat “ons geen niet-houtvezelgebaseerde 
     onderdakplaten bekend zijn die voldoende damp-open en winddicht zijn. ”
3) Het gebruik van folie in een onderdak wordt zonder enige argumentatie in hun reglement van subsidie                             
     uitgesloten.
De Milieudienst zit dus blijkbaar vastgeroest in de idee dat om voor subsidie in aanmerking te komen een onderdak 
moet bestaan uit houtvezelplaten. Folie mag niet en de mate waarin een onderdakconstructie beantwoordt aan de 
technische eisen voor energiebesparing, zijnde isolerende en water- en windwerende en damp-open kwaliteiten, 
wordt in ieder geval niet geëvalueerd. Dit is naar onze mening geen correcte manier om met overheidsgeld om te 
springen en geeft al helemaal geen blijk van goed bestuur. De Milieudienst maakt er zich op dit punt van af met de 
bewering dat zij “geen uitzonderingen kunnen toestaan op de voorwaarden bepaald in het subsidiereglement” en 
menen dat zij hiermee dan in overeenstemming zijn met het gelijkheidsbeginsel. Zij begrijpen dit gelijkheidsbeginsel 
dus als: iemand die geen houtvezelplaat gebruikt geven we geen subsidie, want anders maken we een uitzondering 
op de regel. Zij vinden van zichzelf ook dat ze het zorgvuldigheidsbeginsel goed in acht genomen hebben. Nochtans 
werd bij de evaluatie van onze subsidieaanvraag totaal niet gekeken naar de technische eigenschappen van ons 
onderdak betreffende isolerende en water- en windwerende en damp-open eigenschappen. Dit is dus alles behalve 
een zorgvuldige afhandeling van onze aanvraag. Betreffende het rechtszekerheidsbeginsel merken ze terecht op dat 
de overheid de bestaande rechtsregels juist en consequent moet toepassen. Maar wat als de regelgeving met haken 
en ogen aan elkaar hangt, zoals in hun subsidiereglement? Het juist en consequent toepassen van een dergelijk 
reglement leidt dan alles behalve tot het voor een goed bestuur gewenst resultaat. Wij wensen dat de Vlaamse 
Ombudsdienst de nodige stappen onderneemt tegen Gent om hun onzorgvuldige en slecht geconcipieerde 
subsidiereglement aan te passen, zodat het beter kan aansluiten met het doel waarvoor deze overheidsgelden 
bestemd zijn, namelijk het promoten van energiebesparing bij de bouw en/of renovatie van daken, waarbij 
oneerlijke en discriminerende behandeling van de aanvragers wordt uitgesloten.

Onderzoek:
Wij ontvangen deze vraag via de Vlaamse Ombudsdienst.
Uit ons onderzoek blijkt dat de Milieudienst al een uitgebreid antwoord formuleerde aan verzoeker. De Milieudienst 
toetste daarbij de argumenten zorgvuldig af aan het reglement. De Dienst Ombudsvrouw behandelt en onderzoekt 
vragen, klachten en opmerkingen over de werking van de diensten. Niet over het beleid. In de vraagstelling lezen wij 
niet dat de Milieudienst de subsidieaanvraag niet correct zou hebben behandeld. Eigenlijk integendeel: verzoeker 
vindt dat zijn aanvraag niet volgens het reglement had mogen beoordeeld worden. De Milieudienst dient te han-
delen aan de hand van het reglement, dat door de dienst dient te worden gevolgd omdat elke burger gelijk dient te 
worden behandeld op basis van de bestaande reglementen. De vraag handelt over de inhoud van het reglement zelf, 
dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. Dit is de 
gebruikelijke werkwijze bij democratische besluitvorming. Dit ‘Subsidiereglement voor het aanbrengen van 
dakisolatie en winddichte, isolerende onderdaken voor de periode 2014-2019’ werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 16 december 2013. Wij menen dat klager wel pertinente opmerkingen heeft. 
De regels zijn correct toegepast . Het al dan niet bijsturen van reglementen is een politieke beslissing.

Aanbeveling:
Herbekijk de regelgeving en maak altijd de resultaattoets (wordt het doel bereikt). Zijn de regels duidelijk en 
getoetst aan de huidige technische evolutie en vereisten?
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adequate communicatie
rechtszekerheid
Verzoek: 201407-715
Buffervolume.

Ik kreeg op 4 april 2013 goedkeuring voor een subsidie van mijn groendak. Omdat we enorme vertragingen hebben 
opgelopen met de werkzaamheden is de termijn van de geldigheid van 14 maanden overschreden. Ik had daarom 
in mei al gebeld met de Milieudienst en daar hebben ze mij toen bevestigd dat het overschrijden van de termijn van 
14 maanden geen enkel probleem was. Ik moest gewoon refereren naar het toegekende referentienummer van mijn 
subsidie. Ik was gerust gesteld door deze info, en heb hier spijtig genoeg geen schriftelijke bevestiging van. Ik werd 
dus door een van de medewerkers van de Milieudienst slecht/niet ingelicht over het feit dat:
• 1) Het overschrijden van de termijn wel een probleem is.

• 2) Het nieuwe subsidiereglement van kracht is sinds januari 2014. Ik had anders een groendak laten plaatsen 
dat wel voldeed. Mijn aannemer was hier evenmin van op de hoogte, anders had hij zeker een ander groendak 
geplaatst. Het buffervolume van het geplaatste groendak bedraagt 33,3 l/m² en blijkbaar is nu 35 l/m² nodig.

Zonder subsidie had ik geen groendak laten plaatsen, het is die premie die mij overgehaald heeft. Ik hoop ten 
stelligste dat dit nog kan herbekeken worden.

Onderzoek:
Volgens de Milieudienst is voor verzoeker de termijn verstreken. Op 4 april 2013 keurde het college van 
burgemeester en schepenen zijn aanvraag principieel goed. De dossierbeheerder had verzoeker een e-mail gestuurd 
waarbij de periode van 14 maanden werd benadrukt. Die periode staat ook uitdrukkelijk in het reglement. Pas op 
26 juni 2014 ontving de dossierbeheerder zijn e-mail met de factuur en een foto van het aangelegde groendak. Aan 
verzoeker vragen wij concrete details (datum en uur) van het telefoongesprek, maar hij kan zich die niet herinneren. 
De Milieudienst heeft geen weet van het telefonische contact waar verzoeker naar verwijst; het is niet te 
achterhalen. De Milieudienst begrijpt de ontevredenheid, maar het dossier kan niet positief geadviseerd worden 
gezien de termijn is overschreden.

Besluit:
De versies van de dienst en verzoeker over het telefoongesprek spreken elkaar tegen. Verzoeker had zijn vragen 
beter schriftelijk gecommuniceerd om zichzelf de nodige 
rechtszekerheid te verschaffen.

Opvolging:
Verzoeker deelt mee een nieuwe aanvraag in te dienen omdat de subsidie nog geldig is.

Beoordeling: geen oordeel
Verzoeker heeft het over een telefoongesprek waarvan hij datum noch uur terugvindt. De Milieudienst vindt niets 
terug over dit gesprek.
Indien het gesprek inderdaad zou hebben plaatsgevonden, dan nam verzoeker een risico door niet schriftelijk te 
communiceren.

Dienst Milieutoezicht
redelijke termijn
doorschuifgedrag
Verzoek: 201410-1083
Paraplu.

Uit een aangrenzend tussenschot – een ruimte tussen de achtermuren van de garageboxen en de achtermuur van 
mijn tuin – schiet een wildgroei van boompjes en struiken uit.
Deze klacht sleept al meer dan een jaar aan en tot op heden is hier nog niets aan gedaan. Graag had ik u willen 
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vragen om hier eens wat druk uit te oefenen om de betrokken partijen die steeds hun paraplu openen en het 
doorschuiven naar iemand anders.
De Dienst Milieutoezicht bracht reeds een plaatsbezoek, maar het bleef hen onduidelijk wie moet instaan voor het 
onderhoud of de verwijdering van de wildgroei.

Onderzoek:
Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak van de verloedering ligt bij de onduidelijkheid over de eigenaar van deze situatie 
en doorschuifgedrag. Zo bleek uiteindelijk dat deze smalle strook nog niet was overgedragen naar de sociale 
huisvestingsmaatschappij. Kortom, de opkuis en snoeibeurt is de taak van de Stad. Dan volgt de discussie welke 
stadsdienst hiervoor moet instaan. Facility Management wil niet tussenkomen, omdat de strook enkel via het dak 
bereikbaar is. Uiteindelijk gaat de Groendienst akkoord om het snoeien op zich te nemen. Dit plannen ze voor 
december, wanneer het bladseizoen is afgelopen.
Wanneer de garages gesloopt worden (wat gepland staat op lange termijn), zal de wildgroei definities aangepakt 
worden.

Beoordeling: gegrond
Voor we tussenkomen, sleept de klacht al een jaar aan. Vervolgens duurt het nog eens twee maanden vooraleer de 
wildgroei gesnoeid wordt.
Dit is vooral te wijten aan het doorschuifgedrag. Het was erg onduidelijk wie eigenaar was van het stuk grond en wie 
dus bevoegd was. Dat had meteen kunnen uitgeklaard worden. 
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Departement Onderwijs en Opvoeding

Dienst Administratie Onderwijs

zorgvuldigheid – fouten
Vertrouwen
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 wordt 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 zoeken. 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 com-
municatie mogelijk, geen empathie: de rechtszaak blijft behouden. Ik vind dit niet kunnen! Had ik na de zomervakan-
tie 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 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 
communicatie, 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 
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omniumstatuut. 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 minder 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 facturen 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:
Over het omniumstatuut: voor het schooljaar 2012-2013 werden niet de nodige stukken binnen gebracht waardoor 
verzoekster ook geen recht had op extra korting. Voor het schooljaar 2013-2014 heeft ze die vereiste stukken wel 
binnen gebracht en ze heeft dus vanaf september 2013 recht op die korting. In de rest van het dossier stoten we 
op heel veel problemen met de communicatie, zowel bij verzoekster, de Juridische Dienst, als Dienst Administratie 
Onderwijs. Het is heel moeilijk om aan de nodige informatie te geraken en daardoor is het voor ons heel moeilijk om 
een overzicht te krijgen. Het dossier sleept daardoor heel lang aan. Eerst en vooral zijn er twee juridische dossiers 
waarbij verzoekster aangemaand wordt om achterstallige rekeningen te betalen. Het eerste juridisch dossier gaat 
over facturen van 2010 en 2011. Verzoekster vereffend al die kosten in juni 2011.
Later volgt een tweede juridisch dossier voor achterstallige facturen van 2012 en 2013. Er worden echter ook drie 
facturen uit 2011 opgenomen die al werden betaald in juni 2011. Het zijn deze facturen die verzoekster aanklaagt. 
Zij krijgt echter geen gehoor bij de Juridische Dienst. Uiteindelijk betaalt verzoekster deze kosten op 
20 september 2013, maar op 12 september kreeg ze al een dagvaarding (met extra kosten). Er werden inderdaad 
een aantal facturen onterecht opgenomen in het juridisch dossier, maar dit had geen gevolg voor de dagvaardings-
kosten. Ook zonder de fout zouden die kosten er zijn. De Juridische Dienst blijft er dus bij dat die kosten verschuldigd 
zijn. Omdat het niet tot een rechtszaak is gekomen, worden de rechtsplegingskosten wel tot een vierde herleid. De 
volgende stap is uitzoeken waar het geld van de dubbel betaalde facturen dan naartoe is. Dienst Administratie 
Onderwijs zegt dat zij geen tijd hebben om dit uit te zoeken en zij bezorgen ons het volledig overzicht van alle 
facturen en betalingen van de drie kinderen sinds 2006. Wanneer we deze boekhouding onderzoeken, stuiten op 
heel veel onduidelijkheden: niet-betaalde facturen, gedeeltelijk betaalde facturen, dubbel betaalde facturen, 
gesplitste betalingen, terugstortingen, geld dat voor andere facturen gebruikt wordt, … Daarom vragen we een 
overleg met Dienst Administratie Onderwijs en daar komt aan het licht dat er helemaal geen overzicht is: individuele 
scholen kunnen ook in het systeem en doen zelfstandig boekingen waarvan de algemene administratie niet altijd op 
de hoogte is; betalingen van de juridische dossiers worden overgemaakt aan de Dienst Financiën, maar die 
verwerken dat niet onmiddellijk waardoor facturen toch blijven openstaan en de algemene administratie afhankelijk 
is van de informatie die ze krijgt van de Juridische Dienst (dit wordt dan bijgehouden in een apart bestand); geld dat 
teveel betaald wordt, wordt gebruikt om andere openstaande facturen te betalen, maar er is geen link met de 
oorspronkelijk bedoelde factuur en er kan dus niet meer nagegaan worden waarvoor het geld van de dubbel 
betaalde facturen gebruikt werd. Conclusie: er werd wel degelijk een fout gemaakt en de communicatie verliep 
allesbehalve. De Juridisch Dienst heeft nooit de klacht van verzoekster onderzocht en is er blijven vanuit gaan dat de 
fout bij verzoekster zelf lag. De aanmaningsprocedure werd wel correct gevolgd en verzoekster heeft niets teveel 
betaald: op het einde klopt het saldo wel, debet en credit komen dus overeen. Door de slechte communicatie en 
door een volledig gebrek aan overzicht was het vertrouwen van verzoekster in de diensten echter volledig 
verdwenen.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Maak dringend werk van een overzichtelijke boekhouding met duidelijke geldstromen. Beperk de toegang tot het 
systeem zodat er geen dubbele boekingen meer zijn.
Maak duidelijke afspraken met Dienst Financiën over de uitwisseling van informatie.
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Dienst Kinderopvang

redelijke termijn
afdoende motivering
Verzoek: 201406-691
Vakantie-opvang.

Langs deze weg willen wij graag een probleem aankaarten waar menig ouder mee te kampen krijgt bij iedere 
schoolvakantie. Echter, wij krijgen bij de betreffende dienst geen reactie op onze problematiek. Al zeven jaar maken 
wij gebruik van de kinderopvangdienst van de Stad Gent voor onze jongens. Na hun carrière in de crèche zijn zij 
overgeschakeld naar een stadsschool.
Dit is een school gelegen tussen woonst en werkgelegenheid. In de vakantie maken wij gebruik van de opvangdienst 
tevens aangeboden op deze school in het Stibo. Als ex-werknemer op deze dienst weet ik uit ervaring welke 
kwaliteit de begeleidsters daar bieden en zeker niet te vergeten kunnen onze kinderen daar samen terecht bij 
bekende gezichten (door het jaar bieden deze begeleiders klasondersteuning en ochtend-, middag-, en 
avondopvang). Het belangrijkste vinden wij dat, zelfs in de vakantie, er de mogelijkheid is om met hun vriendjes te 
kunnen spelen in hun vertrouwde omgeving. Jammer genoeg heeft de Stad, voornamelijk de Dienst 
Kinderopvang, de inschrijvingsprocedure totaal gewijzigd. Je dient je eerst aan te melden (10 april 2014) om 14 
dagen erna je inschrijving door te geven. Men is niet enkel verplicht om online in te schrijven op een doordeweekse 
werkdag. Je wordt geacht om al je verlofdagen en opvangmomenten te weten voor juli en augustus. Mijn partner 
werkt zelf voor de Dienst Kinderopvang in een crèche en weet een week op voorhand haar uren. Niet iedere baan en 
dienst zijn even flexibel. Evenmin hebben de werknemers glijdende uren. Voor ouders is dit al een race tegen de klok 
om er toch nog bij te zijn. Zoals al ook aangekaart bij onze klacht naar de Dienst Kinderopvang is dit 
computersysteem niet toegankelijk voor iedereen. Wij schreven onze twee oudste jongens dus in en kregen de 
bevestiging van ons inschrijven. Onze jongste zoon van 1 jaar gaat dezelfde dagen naar zijn vertrouwde crèche (deze 
is gelegen in hetzelfde gebouw van het dagverblijf, dus indirect verbonden met de Stibo als met de school). Echter, 
wij kregen 16 mei 2014 een bericht van de Dienst Kinderopvang dat voor onze oudste zoon twee dagen opvang niet 
kunnen doorgaan.
Onze aanvragen zijn op hetzelfde moment verstuurd. Maar door de nieuwe regeling “kleuters hebben voorrang” 
vallen de kinderen van het lager onderwijs van de lijst af ook al zijn deze eerder geregistreerd. Dus concreet hebben 
kleuters extern voorrang op lager intern. Zoals u misschien weet kan je dan nergens nog terecht om een nieuwe 
inschrijving te doen. Alle inschrijvingen voor eender welk kamp zijn afgesloten en je komt dan op een wachtlijst te 
staan. Wij kregen dus de keuze om voor deze twee dagen een andere opvang te zoeken en dit terwijl de andere 
broers wel opvang hebben in hun vertrouwde omgeving en in hetzelfde gebouw (de Stibo en de crèche). We hebben 
ook al de reservatiekosten moeten betalen. Wij zoeken naar een oplossing voor onze kinderen en kunnen nu niet 
anders dan zelf vakantie te nemen op deze twee dagen waardoor wij ook onze reservatiekost kwijt zijn. Want 
moeten wij dan de twee broers wel sturen en vakantie nemen om één zoon thuis te houden? Wij hebben niet enkel 
onze plaats niet door het nieuwe systeem. Neen, we zijn ook nog onze reservatiekosten kwijt. Beiden werken wij 
voor Stad Gent, is dit wat onze werkgever ons kan bieden? Nog enkel ter informatie: wij hebben in de volle twee 
maanden vakantie maar nood aan acht dagen opvang. Dus graag hadden wij op onze problematiek een neutrale kijk 
en mening ontvangen aangezien wij op onze mail naar de Dienst Kinderopvang op 10 april 2014 nog steeds geen 
reactie hebben ontvangen.

Onderzoek:
Deze vraag in tweede lijn is ook gericht aan het kabinet van de burgemeester. De burgemeester laat de schepen van 
Onderwijs, Opvoeding en Jeugd antwoorden. Volgens de schepen is het uitzonderlijk grote aanbod vakantieopvang 
vanuit de Stad onvoldoende. Het aantal vragen voor vakantieopvang is op sommige dagen en voor sommige locaties 
hoger dan het aantal plaatsen. Daarom werd vorig jaar een voorrangsregeling ingevoerd. Voor kleuters is het immers 
belangrijk dat ze in een vertrouwde omgeving terecht kunnen. Voor oudere kinderen is de drempel naar een nieuwe 
omgeving minder groot en zelfs welkom tijdens de vakantieperiode. De schepen neemt de opmerkingen over de 
gehanteerde procedure ter harte om die te bespreken met de Dienst Kinderopvang. Elk jaar worden stappen gezet 
om meer kinderen de kans te geven en om de inschrijving beter te organiseren. Dit systeem is zeker nog voor 
verbetering vatbaar. Waar het kan, wordt nu nog naar individuele oplossingen gezocht. De schepen geeft ook de 
raad te kijken naar het aanbod via de Jeugddienst. Over de reserveringskost stelt de schepen dat middelen worden 
ontwikkeld om de beschikbare plaatsen zo efficiënt mogelijk te benutten gezien de vraag naar buitenschoolse 
opvang het aanbod overtreft. Men wil de dienstverlening naar ouders en kinderen optimaliseren. Gezien de 
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toenemende vraag voor buitenschoolse opvang moet men noodgedwongen voorrangsregels in het leven roepen 
waarbij men de basisopdracht, zorgen voor de jongste kinderen, laat primeren. De jongste kinderen hebben het 
meest baat bij de veilige welgekende omgeving. Nog volgens de schepen zijn de brieven na de eerste ronde 
onmiddellijk aangepast en vermelden de naam van het kind. De nummering die het systeem geeft aan iedere 
inschrijving is enkel een middel om eenduidige communicatie mogelijk te maken. Vaak worden fouten geschreven in 
namen doordat de spelling van de namen niet altijd eenduidig verstaanbaar is. Het is helemaal niet de bedoeling van 
de Dienst Kinderopvang om met die nummers te communiceren. Daar de overschakeling naar het digitale systeem 
niet voor alle ouders zo eenvoudig was, heeft de dienst de verwerking enkele dagen uitgesteld om meer kinderen en 
ouders een positief antwoord te kunnen geven op hun opvangvraag. Tot nu, de reservatiekost bestaat al meerdere 
jaren, is deze nooit terugbetaald. Hij wordt wel in mindering gebracht van de betalingsuitnodiging als de kinderen 
effectief komen volgens de ingeschreven dagen. De ouder betaalt de reservatiekost per week waar er minimum 1 
dag opvang wordt gevraagd. Verzoekers hebben echter later betaald dan de afgesproken datum waardoor de 
aanvraag werd geweigerd. Iedere toewijzing gebeurt volgens de voorrangsregels waardoor men geen plaats meer 
heeft voor het oudste kind. Verzoekers vroegen in juli slechts 2 dagen buitenschoolse opvang en de schepen hoopt 
dat ze een oplossing vinden.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Gegrond wat betreft de respons binnen een redelijke termijn.
De schepen geeft geen antwoord waarom verzoekers op 23 juni geen antwoord ontvingen op de e-mail van 10 april. 
De schepen motiveert wel duidelijk het systeem.

Besluit:
De Dienst Kinderopvang antwoordde niet binnen een redelijke termijn maar geeft wel een afdoende motivering over 
het systeem.

klachtenmanagement
Verzoek: 201412-1271
Gevallen.
Ik wens een klacht in te dienen tegen het kinderdagverblijf, en bij uitbreiding dus tegen het Departement Onderwijs 
en Opvoeding - Dienst Kinderopvang. Afgelopen donderdag 20 november omstreeks 16.00 uur kreeg ik telefoon van 
het kinderdagverblijf waar mijn dochter wordt opgevangen met de mededeling dat zij uit het maxi hoogtepark is 
gevallen. Dit betekent een val van ongeveer twee meter. De stagiaire, die aan het werk was, had het park geopend 
om een kindje aan de mama terug te geven. Ze heeft het park nadien niet terug gesloten terwijl mijn dochter er nog 
in zat. Een andere oppas was intussen fruitpap aan het geven aan een ander kindje. Ik ben met mijn dochter naar de 
spoed gegaan van het Sint-Lucas ziekenhuis en we zijn daar een nacht gebleven voor observatie. Mijn dochter heeft 
er een dikke buil aan overgehouden en hopelijk voor de rest niets. De observatie was in ieder geval oké. De eerste 
daarop volgende dagen heeft zij weinig gegeten en niet meer gepraat. Het heeft dus een tijdje geduurd vooraleer we 
onze dochter een beetje zagen bijkomen.
Geen van de aanwezige oppassers heeft haar zien vallen. Ik heb op de vragen van de dokters met betrekking tot haar 
val dus bitter weinig kunnen zeggen. Ik wil ook graag de voorgeschiedenis weergeven. Op 30 oktober is onze dochter 
in de opvang herhaaldelijk gebeten in haar gezicht door een ander kind. De schade was groot. Een grote beet aan de 
zijkant van haar gezicht, met blauwe plekken, en verschillende beten rond haar ogen. Ook daar heeft ze geluk gehad. 
De situatie was hier dat de oppasser op dat moment alleen was en in een afzonderlijke ruimte aan de verzorging 
bezig was. Op het moment dat zij de ernst ontdekte heeft zij het andere kind op mijn dochter zien liggen terwijl deze 
aan het bijten was.
Mijn klacht gaat over de val uit het hoogtepark, maar ik wil dit eerder voorval toch meenemen in mijn verhaal. Naar 
aanleiding van dit bijtincident sprak ik met de verantwoordelijke van de rakkertjes. Er werden maatregelen 
genomen over het afzonderen van de bijter op de momenten dat er geen rechtstreeks toezicht was op de kindjes. 
Naar aanleiding van de val uit het park hebben we als ouders samengezeten met deze verantwoordelijke van het 
dagverblijf, de verantwoordelijke van de Dienst Kinderopvang en de twee vaste oppassers. Deze laatste waren op 
geen van beide gebeurtenissen aan het werk. Uit dit onderhoud hebben we sterk gevoeld hoe geraakt de oppassers 
zijn door de laatste gebeurtenis van het vallen. Ze staan even machteloos als wij. De verantwoordelijke van de dienst 
maakte ons tijdens dit gesprek onmiddellijk duidelijk dat de personeelsbezetting en de organisatie van het 
kinderdagverblijf volledig volgens de wettelijke normen gebeuren en dat we op dat vlak dus ook niets van hen 
moeten verwachten. Om ons vertrouwen in de opvang opnieuw op te bouwen werd voorgesteld om de dochter 
enkel te laten komen wanneer de vaste medewerkers aan het werk zijn. Ik heb dit voorstel zeer sterk overwogen, 
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maar ik denk dat het niet leefbaar is voor ons om bij elke vakantiedag, ziektedag (die op het laatste moment bepaald 
wordt uiteraard) te moeten zoeken naar alternatieven.
Dit gebrek aan wil om zich vragen te stellen bij de eigen werking van de leidinggevende heeft voor mij de doorslag 
gegeven om uit te kijken naar andere opvang (en eveneens om een klacht in te dienen). Het stopzetten van de band 
tussen mijn dochter en haar vaste oppassers is heel pijnlijk. Zij zijn degenen die om haar geven, maar naar mijn 
gevoel wordt alle verantwoordelijkheid, om ons vertrouwen opnieuw te helpen opbouwen, in hun handen gelegd. 
Zij kunnen echter niet meer doen dan wat ze tot nu toe hebben gedaan, dat is goed voor haar zorgen. Wanneer de 
vaste oppassers niet werken is er momenteel geen vaste invaller. Er vallen mensen in van andere units of andere 
crèches. Hier ligt mijn inziens een groot probleem waarom een dergelijk ongeval is kunnen gebeuren. Deze mensen 
kennen de kindjes niet. Begrijpelijk maar daarom niet minder een probleem. Wist iedereen bijvoorbeeld over het 
bijtincident? De verantwoordelijken van de dienst en het dagverblijf zijn karig met informatie hieromtrent. Toen ik 
ernaar vroeg was het antwoord: wij geven geen feedback aan ouders. Als we het hebben over opbouw van vertrou-
wen is dit op zijn minst een erg onhandige beslissing. De bezorgdheid van de verantwoordelijken is dat ik verteld heb 
gekregen wie het kindje was dat heeft gebeten. Ik ben echter van de overtuiging dat medewerkers van de opvang 
de ouders dienen aan te spreken en niet ik. Ik heb de ouders van dit kind nooit aangesproken en ik heb nooit de 
bedoeling gehad om dit te doen. Deze taak ligt bij de opvang. Ontgoochelend dat ze hiermee in hun hoofd zitten, in 
plaats van ons te helpen in het vinden van een oplossing. De oppassers die invallen kennen ook de crèche niet altijd 
goed. De verantwoordelijke van de dienst haalde zelf aan dat ze misschien eens moeten kijken naar het feit dat het 
hoogtepark twee deuren heeft. Een oppas die het park niet kent, kan over het hoofd zien dat een van de deuren 
openstaat wanneer zij een kind via de andere deur in het park zet. Ik hoop dat jullie eens mee kunnen kijken naar 
deze opvang en de manier waarop ze wordt georganiseerd. Niet alleen voor onze dochter, maar voor alle kindjes die 
er komen, voor alle ouders, en zeker niet op de laatste plaats voor de oppassers, die samen met ons de dupe zijn van 
wat er is gebeurd.

Onderzoek:
Het gaat hier om twee pijnlijke incidenten met een kind en dat voor alle betrokkenen, ook voor de personeelsleden. 
Zeker wat betreft de val uit het hoogtebedje. Wat vooral opvalt, is dat de moeder bijzonder positief en tevreden was 
over de crèche, maar dat ze het kind heeft overgeplaatst omwille van de manier waarop er werd omgegaan met haar 
klachten naar aanleiding van de incidenten. Vooral de opvallend defensieve manier van klachtenbehandeling viel 
haar erg tegen - terwijl ze geen enkele klacht had voordien - en ook de zorg na de incidenten.
Uit ons onderzoek blijkt:
• Bijtincident. Strikt genomen was er een minimumbezetting, namelijk twee verzorgsters conform de bestaande 

regelgeving hieromtrent maar daarbij was één stagiaire. Op het moment van het eerste bijtincident was er slechts 
één verzorgster (stagiaire?) aanwezig in een gescheiden ruimte om een kindje te verzorgen. Van daaruit kon ze de 
andere kinderen wel zien, maar niet horen. Dat doet toch de vraag rijzen of de bezetting niet onder het minimum 
was. In elk geval was er niemand fysiek aanwezig bij de meeste kinderen.

• De val uit het hoogtepark is het pijnlijke gevolg van een fout. De tweede deur van het bedje was namelijk niet 
gesloten: een onzorgvuldigheid, een menselijke fout die echter zware gevolgen had kunnen hebben.

• De afhandeling van de klacht. Aan de verwachting van de ouders is hier in elk geval niet voldaan. De goede band 
tussen moeder en crèche is hierdoor verbroken. Wat als bijzonder spijtig werd ervaren door alle partijen.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling
Wees open en zoek samen met de ouders naar oplossingen om dergelijke incidenten te voorkomen en ga vooral 
niet onmiddellijk in het defensief.
Zorg altijd voor de minimumbezetting op alle momenten en zorg ervoor dat de verzorgster ook in afgescheiden 
ruimten de kinderen in de andere ruimte kan horen en niet alleen zien. Bijvoorbeeld via babyfoon.
Maak duidelijk dat er twee deuren zijn aan een hoogtepark en dat beiden moeten gesloten zijn, misschien door 
de deuren uitdrukkelijker zichtbaar te maken met een andere kleur. Of in elk geval door nieuwe medewerkers hun 
aandacht hierop te vestigen.
Stagiaires en nieuwe medewerkers moeten goed op de hoogte worden gesteld dat er twee deuren zijn aan dat 
park.
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IVA Stedelijk Onderwijs
adequate communicatie
fair play 
flexibiliteit
Verzoek: 201409-898
Tekenles.
Mijn dochter die naar het tweede leerjaar basisonderwijs gaat, had graag tekenschool gevolgd. Op de website van 
de Academie voor Beeldende Kunst (Kunstkriebels) staat dat de lessen ‘gedelokaliseerd’ kunnen gevolgd worden in 
een school in de buurt naar keuze. Wanneer ik informeer naar een school in de buurt van Gentbrugge (Henri 
D’Haese) wordt me gemeld dat vier scholen (Henri D’Haese, De Muze, De Wijze Boom en de Sportschool; alle vier 
toevallig rondom Gentbrugge) geen kinderen toelaten die niet ingeschreven zijn in de school zelf. Dit werd door de 
directie van de scholen expliciet aan de Academie gemeld werd me verteld en zij konden dan ook niet de inschrijving 
van mijn dochter aanvaarden. Er werd me nochtans duidelijk gesteld dat de buitenschoolse activiteit door 
leerkrachten en op organisatie van de Academie gebeurt en niet door de basisscholen. Wanneer ik contact nam 
met de directie van Henri D’Haese zelf, beweerde men eerst uit de lucht te vallen om vervolgens te zeggen dat deze 
regeling er alleen maar is om de leerlingen van de school zelf voorrang te geven. Gezien ik mijn ongenoegen hierover 
niet kon verbergen werd me gezegd dat ik ging teruggebeld worden, wat uiteraard niet gebeurd is, terwijl morgen 
de eerste schooldag begint en ik dus niet weet of ik mijn kind nu in een tekenschool van Gentbrugge kan inschrijven 
of niet. Graag had ik van de Stad Gent geweten of dergelijke praktijken echt toelaatbaar zijn. Het is al onmogelijk 
om een kind in de school van zijn keuze in te schrijven gezien het plaatsgebrek, zeker in de buurt van Gentbrugge, 
maar nu zouden deze scholen ook nog eens mogen bepalen dat de ingeschrevenen alleen mogen deelnemen aan 
de buitenschoolse activiteiten die alleen maar in hun gebouwen plaatsvinden maar niet door henzelf georganiseerd 
worden. Ik stel me de vraag wat er dient te gebeuren indien iedere van de 23 deelnemende scholen deze houding 
zou aannemen, betekent dit dan dat geen enkel kind die in een andere school les volgt tekenles kan volgen?

Onderzoek:
Volgens het Stedelijk Onderwijs geldt er een voorrangsregeling voor de kinderen van de school zelf, maar ook 
kinderen van andere scholen kunnen aansluiten. In praktijk komt het er wel op neer dat de ateliers (en vooral die in 
Gentbrugge) meteen vol zitten. Als het urenpakket het toestaat volgend jaar, dan wil men graag in Henri d’Haese of 
een van de andere genoemde scholen een extra ateliermoment inrichten. De coördinator is bereid om met verzoek-
ster contact op te nemen om door te verwijzen naar enkele ateliers waar nog wel plaats vrij is. Daarom vragen wij 
verzoekster om haar identiteitsgegevens te mogen doorgeven aan deze coördinator, maar zij reageert hier niet op.

Besluit:
De betrokken dienst schiet tekort qua adequate en open communicatie. Er wordt een initiatief gecreëerd maar als 
men zich inschrijft blijken er een aantal verborgen regels te bestaan, waardoor er toch een gevoel van 
onrechtvaardige behandeling ontstaat. Ook is de opmerking van verzoeker toch terecht: wat als alle deelnemende 
scholen deze houding zouden aannemen? Anderzijds is het ook verstaanbaar dat men kinderen uit eigen school het 
best naar hun bekende school laten komen. Maar wat met de Gentse kinderen waar de school dergelijke ateliers niet 
organiseert?

Opvolging:
Verzoekster meldt dat zij ‘de zaak heeft opgegeven’. Zij is tevreden met ons onderzoek en onze aanbeveling. Zij 
hoopt dat haar dochter volgend jaar zal kunnen deelnemen aan tekenles in een school in de buurt.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Gegrond wat betreft de weinig open communicatie.
De Ombudsvrouw meent bovendien dat dergelijke ateliers moeten opengesteld worden voor alle Gentse kinderen 
en dat enkel de data van inschrijving kunnen tellen en dergelijke voorrangsregelingen niet opgaan voor activiteiten 
die door externen van de school worden georganiseerd.

Aanbeveling:
Geef duidelijk aan wie voor een bepaald initiatief kan inschrijven. Communiceer transparant.
Schaf die voorrangsregel af voor alle scholen.
Overweeg een ruimer aanbod.
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redelijke termijn
adequate communicatie
zorgvuldigheid – fouten
Verzoek: 201410-1122
Nieuwjaar.
Op 18 september schreef ik mij in voor de cursus ‘Residentieel elektrotechnisch installateur” bij CVO Leerdorp.
• Bij die inschrijving op 18 september waren de lessen al 3 weken bezig: de cursussen Opbouw 1 en Opbouw 2. 

Omdat ik dus al lessen had gemist vroeg ik om die kennis in te halen. De school antwoordde mij dat de leraar mij 
extra les zou geven. Echter, de leraar deed dit niet en verwees mij naar medestudenten. Ik stelde die vraag aan 
medestudenten, maar dit was niet gemakkelijk daar ik die mensen niet ken. Er waren er wel enkele die mij wat 
uitleg gaven, maar dit was zeer beknopt.

• Ik moest gereedschap aankopen. Dit was voor mij geen probleem en ik deed dit. Er was wel een probleem met 
bepaald lesmateriaal zoals schakelaars en kabels. In de bak was dit materiaal onvoldoende aanwezig. Dus heb ik 
zelf kabels en schakelaars gekocht.

• De lessen van de module basis elektriciteit veranderde twee keer van datum. Dit was een probleem want ik ben 
tramconducteur en buschauffeur. Bij De Lijn worden de diensten maanden op voorhand bepaald. Als ik mijn dien-
sten moet veranderen, dan is dat zeer moeilijk. Eerst kon dit wel, maar moeilijk. Uiteindelijk wijzigden de lesdata 
nog een derde keer. Toen kon ik mijn diensten niet meer laten aanpassen. Deze problemen met de data vormden 
voor mij het grootste probleem. 

• Dit leidde ertoe dat ik de deelname aan de cursus diende stop te zetten. Ik vroeg aan de school mijn geld  terug. 
Dit is niet eenvoudig. In totaal betaalde ik 280 euro inschrijvingsgelden. Over een eerste bedrag van 56 euro zijn 
er blijkbaar de minste problemen, maar dat bedrag zag ik nog niet op mijn rekening. Dan blijft er nog 224 euro 
over. Dit bedrag is evenmin terugbetaald. Op de school zegt men dat dit maar tegen Nieuwjaar zal       gebeuren. 
Bovendien zou 5 euro worden afgehouden voor administratiekosten. Dit laatste vind ik vreemd daar al de proble-
men die tot mijn stopzetting leidden toch mijn schuld niet zijn. 

• Bovendien reken ik er toch op dat die terugbetalingen niet zullen duren tot Nieuwjaar. Op de school zegt men mij 
dat de boekhouder vakantie heeft tot dan. Ik ging gisteren nog eens naar de school. Ik sprak met het personeel 
van het secretariaat en de leraar kwam tussen en zette mij buiten.

• Ik kreeg van de school twee documenten “verklaring terugbetaling”. Daarop staat telkens “het bedrag van xxx 
euro te ontvangen hebben (…)”. Ik heb die papieren niet ondertekend want ik heb dat geld niet ontvangen. Dit 
zijn documenten voor als ik dat geld cash zou hebben ontvangen. Die documenten dienen niet in mijn geval te 
worden gebruikt.

• In elk geval hoop ik zeer spoedig de volledige som van mijn inschrijvingsgelden terug te krijgen.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat de versies van verzoeker en het IVA Stedelijk Onderwijs op diverse punten niet volledig 
op elkaar aansluiten en hier en daar zelfs tegenspreken:
• Wat betreft het inhalen van de eerste drie lessen was het volgens de school de bedoeling dat verzoeker zelf    

diende bij te benen, weliswaar met ondersteuning van leerkracht en medestudenten.

• Voor de verbruiksgoederen wordt aan de cursisten een retributie aangerekend. Met dat geld wordt het              
materiaal gekocht.

• De school bevestigt dat de lesdata werden gewijzigd; wegens ziekte van de leraar en beschikbaarheid van de 
vervanger.

• De school bevestigt dat het een tijdje kan duren voor het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald, dit om diverse 
redenen. Voor de modules die verzoeker zelf stopte worden 5 euro administratiekosten afgehouden.

• Volgens de school was de boekhoudster niet afwezig en de school spreekt tegen dat dit zou beweerd zijn. Nog 
volgens de school kwam de leraar tussen tijdens het gesprek in het secretariaat omdat verzoeker zich respectloos 
uitte en agressief gedroeg.

• De school bevestigt dat de vermelde documenten ten onrechte ter ondertekening werden voorgelegd.
In elk geval liet de school de terugbetaling uitvoeren daags na het bezoek van verzoeker aan de school, dus dezelfde 
dag waarop verzoeker zich tot ons richtte.
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Besluit:
Als verzoeker zich op 18 september inschreef, toch een aantal keer naar de les ging, en de terugbetaling gebeurde 
op 23 oktober, lijkt de redelijke termijn niet echt overschreden. De communicatie verliep duidelijk niet helemaal 
adequaat en misschien lag dit ook voor een deel aan verzoeker, maar er kan een vraagteken worden geplaatst bij 
de tussenkomst van een leraar bij een discussie tussen twee volwassen mensen. Verder lijkt de school zorgvuldig de 
hele werkwijze te hebben gevolgd en kunnen geen fouten worden aangewreven.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond in verband met de meeste opmerkingen dus gegrond voor sommige?

klachtenmanagement
professionaliteit
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek 201412-1318
Weggestuurd.
Ik ben van school gestuurd, maar er is nog niets op papier en ondertussen zit ik thuis. Mijn ouders en ikzelf zijn ten 
einde raad. Ik ben 18 jaar en van Turkse origine. Ik zit in mijn laatste jaar. Dit is het eerste incident op school en ik 
ben een goede studente (ongeveer 80 procent en geen buizen). Ik wens mijn studies af te maken. Er heeft zich een 
ernstig incident voorgedaan op 27 november met een leerkracht, een opvoedster en nog een leerkracht.
De leerkracht Engels heeft mij belachelijk gemaakt ook in andere klassen omdat ik een zonnebank had verward met 
een scanner. Daar begint het mee. De moeilijkheden sindsdien bleven zich toch wat opstapelen tot ze 
escaleerden in een incident over een gsm (die niet mag in de klas). Ik moest de klas verlaten. Ik weigerde dit, er 
kwam een opvoeder bij en in de gang heeft de leerkracht gezegd: (de opvoedster heeft de leerkracht 
tegengehouden): “ge hebt geen diploma, ge zijt niks, ge hebt hier niets te zeggen.” De opvoedster stond tussen de 
twee. Toen ze met haar stylo begon te wijzen heb ik de leerkracht een duw gegeven. Dit gaat hier niet om slaan of 
schoppen. Mijn uitval is eigenlijk uitgelokt. In elk geval: mij werd gevraagd de school te verlaten. Nu zit ik al twee 
weken thuis zonder school. Geen duidelijkheid wat de beslissing is. Mijn vader is recht van zijn werk gekomen op 
maandag 1 december maar de directeur kon hem niet ontvangen, is toch even buiten gekomen en er zou gezegd 
zijn: “de beslissing is al genomen maar het is niet het einde van de wereld, ze is toch al 18, ze kan meteen gaan 
werken”. Mijn ouders zijn nu in alle staten. Zij staan achter mij. Ik moet toch dringend een diploma halen en liefst 
in de school waar ik al zes jaar lessen volg. Mijn rapport is vrij goed. Het is al december. Hoe kan ik nog een andere 
school vinden? 
Het CLB is wel bij ons thuis gekomen omdat mijn vader dit had gevraagd, maar het CLB kon niet anders dan 
meedelen dat de beslissing al genomen is. Ik loop ook stage. Men kan mij toch niet zomaar in de steek laten. Mijn 
ouders hebben mij duidelijk gemaakt dat mijn houding absoluut niet kan tegenover een leerkracht maar ze hebben 
ook vragen over de houding van de leerkracht en menen dat er toch wel uitlokkingsfactoren zijn waarmee men 
rekening moet houden.

Onderzoek:
Ons onderzoek bevestigt dat het incident plaatsvond op donderdag 27 november en dat er toch wel een aantal 
vragen kunnen gesteld worden over de zorgvuldige afhandeling van de procedure door de school. Dat de houding 
van de leerling ook niet door de beugel kon wordt ook uitdrukkelijk meegedeeld. In elk geval ontvangt de leerling na 
een tweede bijeenkomst van de klassenraad op 11 december aangetekend een definitieve uitsluiting en kan de 
Ombudsvrouw haar enkel verwijzen naar de beroepscommissie die haar verzoek binnen de maand van ontvangst 
moet behandelen. Dat gebeurt op 28 januari en de definitieve uitsluiting wordt omwille van vormfouten vernietigd. 
Ook wordt gesteld dat fysieke agressie naar een leerkracht ontoelaatbaar is maar dat er hier geen sprake is van 
bewezen herhalend gedrag. De Ombudsvrouw stelt vast dat deze leerling meer dan twee maanden thuis heeft 
gezeten en dus geen lessen heeft kunnen volgen, wat bijzonder nefast is voor haar opleiding die ze - zegt ze - 
absoluut wenst te vervolmaken. Ze wil een diploma halen en afstuderen.
Ook al is dit allemaal strikt genomen binnen de regels van de procedure, het komt wel neer op twee maanden geen 
les wat zeker die leerling ten goede komt en ook is hier de leerling 18 jaar en strikt genomen niet meer afhankelijk 
van leerplicht het kan het behalen van een diploma kan bemoeilijken.

Beoordeling: gegrond
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Aanbeveling: 
1. Wees zorgvuldiger in het uitvoeren van tuchtmaatregelen.
2. Maak termijn tussen schorsing en definitieve uitspraak zo kort mogelijk.
3. Kan er overwogen worden om de leerling tijdens de periode van beroepsprocedure toch opnieuw te laten 
schoollopen tot er definitieve uitspraak komt? Hier is toch duidelijk dat de definitieve schorsing onterecht was.
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Departement Ruimtelijke Planning,
Mobiliteit en Openbaar Domein

Dienst Administratie
actieve informatieverstrekking
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201403-284
Onbekende plannen.

Het gaat om de verloedering en verkrotting ten gevolge van een al jarenlang leegstaand bedrijfspand in de buurt van 
Goudensterstraat en de Zuidkaai. De woonhuizen zijn afgebroken ondertussen. Het bedrijfsgebouw en de hangars 
staan er nog, maar zijn eigenlijk momenteel plaatsen waar er tot op vandaag heel  veel afval wordt gestort. Ivago 
kan het niet wegnemen want het is op privaat domein, achter het hekken dat ondertussen is aangebracht door de 
huidige eigenaar.
Dit probleem is al in 2007 aangekaart: 
• krakers werden verwijderd en toen zijn de verkrotte huizen afgebroken geworden. Maar dit braakliggend terrein   

is nu een afvalstort geworden.

• het pand is op de leegstandslijst gekomen. 

• langs de kant van de Zuidkaai zouden er plannen ingediend zijn door de huidige eigenaar. Kan er hierover  

• gecommuniceerd worden? Zal er op korte termijn gebouwd worden? 

• het overhangend groen op het trottoir is weggenomen vorige zomer.
De buurt zou eigenlijk eens de stand van zaken willen kennen. Vanmorgen stond er voor het hekken in de Zuidkaai 
een lattenbodem…allerlei huisraad, elke dag is er een sluikstort. Dit is ook voor de eigenaar een groot probleem om 
dit op zijn kosten te laten opruimen. Het is een doorzichtig hek als afsluiting van maar misschien 1m80 hoog: men 
kiepert daar alles over maar men ziet dit van op het openbaar domein. De klacht gaat eigenlijk over de toch wel  
beperkte slagkracht van een lokale verheid om dit probleem aan te pakken. Er wordt wel naar ons geluisterd en er 
zijn ook wel enkele ingrepen gebeurd maar het probleem is niet opgelost. 

Onderzoek:
Volgens de Dienst Belastingen is er op de bedrijfspanden een leegstandsbelasting geheven, maar die is nog nooit 
betaald omdat ze telkens betwist wordt. Uit ons onderzoek blijkt verder dat Bouw- en Woontoezicht al verschillende 
keren in dit dossier is tussengekomen. Ze hebben de bouwheer aangemaand om de bijzondere voorwaarde van de 
stedenbouwkundige vergunning uit te voeren: het perceel correct afsluiten en het terrein met gras inzaaien. Het gras 
wordt niet ingezaaid maar de afsluiting is geplaatst: het gaat om een draad van 1,80 m hoog waarover alle soorten 
vuil. Wordt gegooid en dat vuil is dus zichtbaar van op de openbare weg. Maar volgens de dienst is dit voldoende. 
Dit dossier sleept dus al een tijdje aan want Bouwtoezicht meldt ons dat de vergunning ondertussen vervallen is en 
zij dus niet meer kunnen tussenkomen. Verzoeker heeft hierin dus gelijk: de overheid heeft in dergelijke gevallen 
weinig slagkracht en het is dus duidelijk dat de dienst er niet is in geslaagd om de stedenbouwkundige vergunning te 
doen eerbiedigen. 
Wat de communicatie en informatieverstrekking betreft: de dienst zegt dat verzoekers bij hen niet gekend zijn, maar 
wij hebben wel een brief gezien van de dienst aan verzoekers met een antwoord op hun klachten. De dienst belooft 
hierin de zaken verder op te volgen. Hadden ze verzoekers verder op de hoogte moeten houden? Strikt genomen zijn 
ze daar niet toe verplicht, maar dit werd wel door verzoekers verwacht na die brief. Wanneer enige tijd later blijkt 
dat de vergunning vervallen is, zegt Bouwtoezicht dat ze niet verder kunnen tussenkomen. Maar voor verzoeker is dit 
geen oplossing en we begrijpen dat hij ontgoocheld is door het gebrek aan resultaat. We steken dan ons licht op bij 
de Dienst Milieutoezicht in verband met het sluikstorten. Ook zij zouden al verschillende keren zijn tussengekomen 
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bij de eigenaar van het terrein met de vraag om dit te laten opkuisen, echter zonder veel succes. Uiteindelijk komt er 
toch een oplossing in zicht: midden juni 2014 kreeg de Dienst Milieutoezicht het bericht van een betrokken 
projectontwikkelaar dat de opruimingswerken zijn gestart. De dienst heeft dan ook de projectontwikkelaar verzocht 
om ook de kant langs de Goudensterstraat op te ruimen. Volgens Milieutoezicht zouden de bouwwerken in `
september 2014 starten.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De Dienst Bouw- en Woontoezicht is niet verplicht om actief de buren op de hoogte te houden van de evolutie in dit 
dossier, maar moet wel antwoorden op de vragen van de burgers, wat de dienst ook gedaan heeft. De klacht over 
gebrek aan efficiëntie en effectiviteit is gegrond: na meer dan twee jaar is de dienst er niet in geslaagd resultaat te 
boeken wat de uitvoering betreft van de bijzondere voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning.

Aanbeveling
Speel korter op de bal wanneer een bouwheer nalaat zijn vergunning correct uit te voeren en wacht niet af tot de 
vergunning uiteindelijk vervallen is, waardoor de dienst geen enkele slagkracht meer heeft.

overeenstemming met regelgeving
adequate communicatie
redelijkheid en evenredigheid
Verzoek: 201404-422
Houten afsluiting.

Wij hebben gebouwd in de verkaveling Lange Velden in Wondelgem. We hebben daarvoor een goedgekeurde 
stedenbouwkundige vergunning gekregen. Nu hebben wij een brief gekregen van Bouwtoezicht van de Stad dat een 
aantal zaken niet in orde waren:
• Het terras achteraan onze woning is groter uitgevoerd dan in de vergunning.

• Onze voortuin is volledig verhard, terwijl het maar 60 % mocht zijn.

• De achterperceelsgrens hebben wij afgebakend met houten panelen.
Wij hebben tot eind maart 2015 de tijd gekregen om alles in orde te brengen.
Wij zullen een regularisatiedossier indienen voor het terras. Ik zou toch ook willen vragen om met de toestand van 
mijn echtgenote rekening te houden: zij is gehandicapt en verplaatst zich in een rolstoel. Daarom hebben wij de 
kleine voortuin verhard: opdat zij aan ons huis zou kunnen parkeren en uitstappen zonder teveel problemen. Is het 
niet mogelijk om dit gegeven in rekening te brengen? Voor de houten panelen, daar hadden wij geen benul van dat 
dit niet mocht. Dit was ook niet in de verkavelingsvoorschriften terug te vinden en onze bouwvergunning hebben 
wij pas ontvangen van de architect na de werken en we hebben daar niet verder naar om gekeken want het gebouw 
was af.

Onderzoek:
Dit is een van de tien klachten die bij de Ombudsvrouw zijn ontvangen in verband met een algemene controle van 
Bouwtoezicht in de verkaveling ‘Lange Velden’. In dit dossier was het terras tot tegen de perceelgrenzen aangelegd, 
zonder vergunning, de voortuin was volledig verhard en waren houten panelen geplaatst achteraan het terrein. 
Tijdens een overleg tussen de Ombudsvrouw, de Dienst Stedenbouw en Bouwtoezicht komt men tot de conclusie 
dat veel overtredingen niet bewust zijn gebeurd en de mensen zich niet bewust waren dat zij tegen de 
verkavelingsvoorschriften in hadden gehandeld. Ieder dossier zal apart bekeken worden en men zal bekijken of men 
in alle redelijkheid uitstel kan verlenen. In dit dossier stelt de Ombudsvrouw voor om voor het terras een regulari-
satie te laten indienen. De voortuin is volledig verhard, in strijd met de verkavelingsvoorschriften die slechts 60 % 
toelaten. De Ombudsvrouw merkt op dat verzoekster zwaar gehandicapt is en zich in een rolstoel moet verplaatsen. 
Indien er enkel een oprit zou zijn, kan ze niet uit haar wagen, als de buur op zijn oprit staat geparkeerd. Ze kan ook 
niet aan haar kant van de straat parkeren (verboden parkeren) en zou dus aan de andere kant moeten gaan 
parkeren. In haar toestand zou dit zeer belastend zijn. De verharding in haar tuin maakt het mogelijk om uit te 
stappen en ze neemt daarenboven geen parkeerplaats af op het openbaar domein. In dit specifieke geval pleit de 
Ombudsvrouw voor billijkheid vanwege de controleurs. Voor de houten panelen achter in de tuin pleiten we voor 
een compromis- oplossing zoals in de andere gevallen: gedogen tot het groenscherm zich heeft gevormd. Bij de 
Ombudsvrouw werden 10 tweedelijnsklachten weerhouden. Ze komen uit 6 verschillende straten binnen de 
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verkaveling. De klagers vragen vooral bemiddeling om tot een oplossing te komen. Ze klagen ook over onduidelijke 
informatie en ongelijke behandeling. De 10 klachten tonen aan dat het vooral gaat om overtredingen wat betreft 
de verkavelingsvoorwaarden voor de voortuinen, de afscheiding tussen percelen en enkele bouwovertredingen wat 
de grootte van het terras betreft. De Ombudsvrouw komt niet tussen voor bouwovertredingen die via regularisaties 
aangevraagd moeten worden. Uit de meeste klachten blijkt dat burgers bouwvoorschriften vooral associëren met 
de bouw van het huis (daar zijn ook weinig overtredingen vastgesteld) en dat ze  dit overlaten aan hun architect. De 
aanleg van tuinen en hagen komt meestal op het einde van de grote financiële inspanningen en gebeurt ook dikwijls 
onbegeleid. Wat niet wegneemt dat wie in een verkaveling woont zich toch op zijn minst moet realiseren dat er 
verkavelingsvoorschriften zijn en dat een voortuin een tuin is en geen extra parkeerplaats. De meesten zien grind als 
een gemakkelijkheidsoplossing, waterdoorlatend en ‘proper’. Maar ze wijzen er toch op dat ze vooral in hun 
achtertuin wat privacy mogen hebben en als men veel geld betaalt (sommigen 400 euro per vierkante meter) men 
toch op zijn minst zijn eigen tuin mag inrichten zoals men wil. Geen enkele van de klagers komt over als ‘zeer 
bewuste’ overtreder. Ook voor de Ombudsvrouw was het wat zoekwerk om de hele papierwinkel van voorschriften 
door te nemen en om in de taal van stedenbouw de weg te vinden.

Communicatie ook na controle.
Hier is duidelijk een en ander misgelopen en dit tot op vandaag.
A) Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
                Uit de klacht blijkt dat Stedenbouw zoveel mogelijk zou moeten communiceren in een taal die duidelijk en  
                verstaanbaar is voor de burger en zich iets  meer in de plaats van de burger zou moeten stellen. Al wat te 
 maken heeft met de uniformiteit van een verkaveling zou beter in de verkavelingsvoorschriften staan, maar 
 dit is hier niet gebeurd. De reden waarom is  totaal onbegrijpelijk voor burgers en vooral, het werkt ver
 warring, onduidelijkheid en ook onzorgvuldigheden in de hand. Maar waar vooral over wordt geklaagd is 
 gebrek aan toelichting in deze verkaveling: maak meteen duidelijk dat grind een verharding is, en als 50 tot
 60 procent mag verhard zijn dat de overige procenten groene aanplantingen moeten zijn.
Voorts is het aangewezen om toch bij dergelijke verkavelingen, waarvan de uitvoering over jaren loopt, de 
verkavelaar na afwerking van een fase ook al te verplichten om de openbare groenaanplantingen en inrichting van 
het latere openbaar domein in orde te laten brengen. Anders blijven burgers, in dit geval meer dan tien jaar voor 
sommigen, in een onafgewerkte verkaveling zitten. 
B)  Bouwtoezicht
 De meeste klachten over communicatie hebben vooral betrekking op Bouwtoezicht. Bij controle van meer
 dere realisaties moeten aanmaningen gegroepeerd verstuurd worden. Het is duidelijk dat het hier om een 
 spontane controle ging maar die vooral door de manier waarop in gespreide slagorde de aanmaningen zijn 
 gestuurd, geleid heeft tot heel wat misverstanden, burenruzies en aansporingen om meer controles uit te 
 voeren. Zo blijft het nog altijd onbegrijpelijk waarom er voor een groep de aanmaningen niet gelijktijdig zijn 
 verstuurd maar dat een enkele bewoner zijn aanmaningsbrief voor de anderen heeft gekregen. Waarom 
 niet allemaal na het verlof versturen? Brieven die nu nog zullen worden verstuurd mogen niet in gespreide
 slagorde worden verstuurd. Ook een infovergadering is mogelijk om terzelfdertijd te informeren maar zal 
 een brief niet vervangen.
Tegenstrijdigheden vermijden
Zo stellen wij vast dat er mogelijk tegenstrijdigheden en onzorgvuldigheden zijn in de aanmaningen. Het is belangrijk 
dat controleurs op voorhand goed op de hoogte zijn van zowel de bouwvoorschriften als de verkavelingsvoorschrif-
ten, en hoe ze moeten geïnterpreteerd worden. Het is dus belangrijk  gedetailleerde afspraken op voorhand te ma-
ken, zeker bij spontane themacontroles. Ook moeten ze op de vraag van de burger kunnen antwoorden: wat mogen 
we dan wel?

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De regelgeving is correct toegepast. De communicatie op voorhand had beter en duidelijker gekund: men had de 
nadruk moeten leggen op de visie van de ontwerper van de verkaveling om de mensen te overtuigen dat het groene 
karakter moest behouden blijven. Men had ook duidelijk moeten specifiëren in de verkavelingsvoorschriften wat 
precies vereist was. Men had moeten specifiëren wat men verstaat onder ‘verharding’.

Aanbeveling:
1.De regelgeving en handhaving.
   • Het lijkt aangewezen om niet alleen te verplichten, maar ook te overtuigen. Dit kan zeker naar de burgers die  
      nog aan het bouwen zijn. En voor alle nieuwe grote verkavelingen? Het heeft geen zin om regels op te leggen 
      die niet gehandhaafd kunnen worden. En de handhaving is tot op vandaag vrij complex… Daarom is het 
      belangrijk om mensen op voorhand of tijdens de werken vooral te overtuigen dat een verkaveling niet alleen 
      een ‘ik-project’ is, maar ook een ‘ons-project’, een gezamenlijk project met een duidelijke filosofie: heel wat 
      vrijheid bij de bouw van het huis, maar toch gezamenlijke elementen zoals streven naar groen met 
      voortuintjes, opgelegde beukenhaag aan openbaar domein en groenscherm tussen buren. De klagers  hadden 
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      nog nooit gehoord dat het oorspronkelijk idee van hun verkaveling vooral was uitgewerkt door de 
      gerenommeerde architect Jo Crepain. Het lijkt ons dus aangewezen om  bijvoorbeeld via overlegmomenten
      die wijkbewoners tijdens de bouw of op voorhand te overtuigen van het gezamenlijke project  naast de 
      verplichtingen. Er is ook meer communicatie nodig over groenaanleg van voortuinen en de misvattingen over 
      verhardingen zou hierbij kunnen horen.
   • Leg ook geen regels op die teveel voor interpretatie vatbaar zijn en die overkomen als muggenziften. Verplicht
      mensen niet om streekeigen planten te kopen (dit is voor heel wat interpretatie vatbaar) maar geef het wel 
      mee als een aanbeveling. Sluit interpretaties uit door toelichting als dit nodig is. Bijvoorbeeld een haag op 
      draad: is dit leidraad of moet het echt om een draadafsluiting gaan, op de scheidingslijn met langs elke kant 
      een haag. Sommige burgers betreurden het dat er gewoon niet duidelijk was gesteld dat elke afsluiting tussen 
      percelen één gezamenlijke  beukenhaag moest zijn, zoals aan de zijkanten…
   • Afwijken van duidelijk opgelegde regels ondermijnt  het imago van de Stad, maar de regels moeten duidelijk 
      en niet versnipperd gecommuniceerd worden.
Daarom: wat betreft de overtredingen van de voortuin: hier gaat het om een verkavelingsvoorschrift en het me-
rendeel van de bouwheren heeft hier ook de regel gevolgd. Blijkt dat slechts ongeveer 15 procent van de gecon-
troleerden niet in orde zijn. Daaruit blijkt ook dat voor het merendeel de regels hieromtrent wel duidelijk waren 
en dat deze burgers die het juist goed hebben uitgevoerd, niet benadeeld mogen worden. Het niet uitvoeren van 
deze regels zou net een ongelijkheid in de hand werken en het imago en gezag van vooral controleurs kunnen aan-
tasten. De enige interpretatie hier ging om de vraag of grind nu al dan niet een verharding is, maar eigenlijk doet 
die discussie hier niet ter zake: het is een voortuin en dus de overige 40 of 50 procent moet beplanting zijn.
Maar ook hier: vermijd zoveel mogelijk deze discussies door op voorhand duidelijk te maken dat grind een verhar-
ding is en in elk geval geen groenbeplanting.

2. Aanbeveling: geen afwijking voor de voortuinen maar wel toepassing in alle redelijkheid (geen 
    muggenzifterij). Communiceer wel duidelijk in de nog te versturen brief wat als een groenbeplanting wordt 
    beschouwd, wat met de half verhardingen (groentegels), wat met gras op een mat. Als Ombudsvrouw zie ik 
    slechts 1 dossier (van zwaar gehandicapte burger) waar ik als Ombudsvrouw voor billijkheid zou pleiten gezien
    de uitzonderlijke situatie en overmacht. Maar ik ben me bewust dat billijkheid een criterium van ombudslui is 
    en niet van ambtenaren in dergelijke dossiers.
3. Aanbeveling voor de schermen in de achtertuinen. De voorwaarden staan voor de meeste woningen in de 
    bouwvergunning.
4. Hier is duidelijk versnipperde communicatie gebeurd: de aanleg voortuin staat in verkavelingsvergunning, de 
    afscheiding van buren in achtertuin staat in bouwvergunning. Dit heeft tot verwarring geleid en ook tot 
    onzorgvuldigheid door de Dienst Stedenbouw. In 1 of 2 bouwvergunningen staat het niet geschreven. 
    Bovendien staan de meeste schermen ook niet op de scheidingslijn en is hiervoor momenteel geen vergunning
    meer nodig. Soms zie je een scherm staan en heeft de andere buurman op de scheidingslijn toch al een haag 
    geplant.
5. Aanbeveling: volg hier vooral de geest van regelgeving ter zake en maak van de schermen ‘groenschermen’.
    Een compromis zoals Stedenbouw voorstelt heeft het voordeel dat anderen die wel correct zijn tewerk gegaan 
    niet worden benadeeld en de bouwvergunningvoorschriften toch wel gehandhaafd blijven. Communiceer 
    hierover als er een vraag over komt.

adequate communicatie
zorgvuldigheid – procedure
gelijkheid
Verzoek: 201409-895
Te late keuring.

We betwisten de vraag om terugbetaling van de toelage ‘Ledeberg leeft’. We hebben al eerdere stappen 
ondernomen via mail naar de burgemeester en de schepen. Wij hadden ook contact met Woonwinkel Ledeberg, en 
de controleur. Wij zijn vooral boos omdat we nooit echt werden gehoord of uitgenodigd nadat we  mails hebben 
gestuurd en vandaar dat we bij de Ombudsvrouw terecht zijn gekomen. Het gaat om een premie van 10.000 euro 
voor ingrijpende bouwwerken in de woning in Ledeberg. We moeten die premie terugbetalen omdat volgens de 
Dienst Administratie de voorwaarden niet zijn gevolgd. We betwisten niet dat we niet tegen september 2013 een 
attest van keuring konden voorleggen maar we menen dat ook vanuit de Stad de procedures niet correct zijn 
gevolgd, vooral wat betreft communicatie. We menen ook  dat de termijn die we hebben gekregen voor de werken  
onredelijk kort is in verhouding met de omvang van de werken.
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In elk geval is de opzet van de premie, stimulans tot verbetering van de woonkwaliteit, is bereikt: eind september 
2014 wordt de keuken geïnstalleerd en volgt de keuring (na het uitdrogen stucwerk). Maar te laat volgens het 
contract.
Wat is er mis gelopen?
• Op 19 september 2012: aanvraag premie. Het contact met de controleur was correct en vriendelijk. We dienen 

onze aanvraag in op 18 oktober 2013 bevestiging van ontvangst.

• Dat de aanvraag was goedgekeurd is pas meegedeeld op 19 februari 2013. De controleur  is gekomen in april 
2013, dit verliep vriendelijk en correct. Normaal was ook beloofd om een lijst op te sturen met prioriteiten: deze 
lijst is nooit opgestuurd. Want er werd gewerkt met strafpunten , er zijn geen tips gegeven en ook geen lijst opge-
stuurd.  We kregen ook  geen data waarop welke werken wanneer moesten afgewerkt worden. Dat was wel aan 
de telefoon beloofd.

• Dus, volgens contract moest elektriciteitskeuring binnen zijn 30 september 2013 voor iedereen! Voor dergelijke, 
ingrijpende werken is 5 maanden te tellen vanaf april( het bezoek van de controleur) met daarin vakantiemaan-
den, wel  een relatief korte periode: er zijn afbraak- en opbouwwerken!  Want dit betekent dat sommigen veel 
meer tijd kregen om dit attest binnen te brengen. 

• De werken konden wegens de harde winter van 2012 pas later aanvangen en lopen sterke vertraging op. Overi-
gens gingen wij ervanuit dat pas vanaf de goedkeuring men ons toch een redelijke tijd zou geven om de werken af 
te werken. In april 2013 bij bezoek van de controleur waren de ruwbouwwerken af. Maar moest er nog heel wat 
gebeuren.

• Er volgt geen controle  voor  30 september 2013 

• Er is wel een uitbetaling van de premie op 1 augustus 2013 dus een maand voor dat het klaar moest zijn.

• Er zou een verlenging gegeven zijn tot  mei 2014 maar hiervan werd ik niet op de hoogte gesteld.  Op basis van 
welk verslag/controle is die verlenging verleend?  Mocht ik dit geweten hebben dan zou ik zeker alle hens aan dek 
gehaald hebben om toch tegen mei alles in orde te hebben. Nu ging ervanuit dat ik omdat ik in augustus 2013 
melding kreeg dat ik 10 000 euro kreeg, ik ook recht had op die premie en dat er eigenlijk geen probleem was 
omdat ik toch de werken uitvoerde . Wij gingen ervanuit dat we in orde waren als ons uitbetalingsaanvraagformu-
lier tijdig hadden binnen gestuurd.

Onderzoek:
Het valt op dat niettegenstaande een premie voor een burger een prettig iets zou moeten zijn we voor de premie 
‘Ledeberg Leeft’ meer klachten dan gewoonlijk over premies binnen krijgen. Ook in eerste lijn wordt deze trend 
bevestigd. We zoeken dan ook uit wat er hier aan de hand is. Het is duidelijk dat deze premie eigenlijk wel haar doel 
heeft bereikt bij alle klagers die we hier gehoord hebben: ze hebben werken uitgevoerd, de kwaliteit van de woning 
zonder meer verbeterd in Ledeberg  en ook het geld hiervoor gebruikt, sommige heel ingrijpende werken die ze 
zonder die premie niet zouden hebben aangevat. Dat bevestigen ook deze klagers. Maar de werken en de daarvoor 
nodige attesten die moesten worden voorgelegd (keuring elektriciteit) werden niet binnen de in het reglement 
aangeduide tijd voorgelegd. Ook werden aan typisch bureaucratische voorwaarden binnen het bestaande reglement 
niet voldaan. Bijvoorbeeld in dit geval: omdat de burgers hun huurhuis niet konden blijven bewonen tijdens de 
werken, werd ook het huurcontract gevraagd (het is duidelijk dat ze dit huis verder bleven huren, ook de periode dat 
ze er niet in woonden, het huis wordt gehuurd van familie) maar dit contract werd niet tijdig voorgelegd. Telefonisch 
is er meegedeeld dat hetzelfde contract verder liep, alhoewel ze noodgedwongen elders tijdelijk zijn gaan wonen. 
Eenmaal de woning opgeknapt gaan ze er ook opnieuw in komen wonen. De werken zijn ten goede gekomen aan de 
eigenaar en de al bestaande huurders. Het standpunt van de klager is erg begrijpelijk en vooral doelgebonden. Het 
standpunt van de administratie is eveneens begrijpelijk : zij houden vast aan de regelgeving, zoals het hoort. Kortom, 
heel strikt en bureaucratisch: niet voldaan aan de voorwaarden (en dat klopt: het attest is niet tijdig voorgelegd, 
evenmin als het huurcontract). Dus iedereen gelijk: wie niet aan de regels voldoet, vragen we het geld terug. 
Iedereen wordt op die manier gelijk behandeld. Maar de vraag die de Ombudsvrouw zich stelt  is: zijn de 
voorwaarden van dat reglement dan wel zo gelijk voor iedereen? Wat blijkt: omdat het reglement ook een 
einddatum van de werken inhoudt (de betalingsaanvragen voor uitgevoerde werken en het keuringsattest 
elektriciteit moeten op een bepaalde datum -30 september 2013- binnen zijn) en niet zegt: de werken moeten 
binnen de drie jaar of twee jaar zijn uitgevoerd, maakt dat niet alle burgers binnen dit reglement gelijk worden 
behandeld. Het standpunt van de administratie: je wist dit op voorhand is op zijn minst vreemd te noemen. Want 
het is niet omdat je op voorhand weet dat je ongelijk wordt behandeld dat er geen ongelijkheid is. Wie kort na het 
in voege treden van dit reglement zijn aanvraag deed, kreeg immers bijna drie jaar om de werken uit te voeren. Wie 
het net voor het verstrijken van de einddatum voor de aanvragen deed aanvroeg, die moest het op enkele maanden 
klaren. 
Om enigszins tegemoet  te komen aan de onredelijkheid van die toestand heeft de administratie zelf al een afwijking 
en dus een uitstel van acht maanden toegestaan aan al wie nog niet in orde was. Dit werd aan deze klagers echter 
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niet op papier meegedeeld, zij zeggen in ieder geval dat de eigenares, hun familielid, dat niet heeft ontvangen.
Afwijkingen van een reglement zonder goedkeuring van de gemeenteraad kunnen immers niet… Ook de klagers die 
eerst hadden gepland om de werken zelf uit te voeren maar dit toch niet konden en zich nadien moesten aanpassen 
aan de afspraken met aannemers hebben hier duidelijk steken laten vallen : de communicatie tussen eigenaars en 
huurders (de brieven werden naar eigenaar gestuurd werden ze wel doorgegeven?) liep mank, en vooral men ging 
ervanuit dat wanneer ze de werken zouden uitvoeren en het geld hiervoor gebruikten, dit het voornaamste was. 
Men kan hen dus een totaal gebrek aan inzicht in het administratieve luik van hun dossier verwijten, zeker nadat de 
premie al was uitgekeerd.
We hebben ook vragen over de zorgvuldige opbouw van dit dossier. Zo vinden we geen verslag van de controle 
terug, veel is mondeling afgehandeld. De brief van 27 maart 2014 met toekenning van uitstel tot eind mei 2014 blijft 
ook een vraagteken: ontvangen of niet?

Conclusie van de Ombudsvrouw:
Voor een ombudsman is evenzeer ‘regel is regel’ maar in dit geval is dit niet genoeg. Hier kan toch ook de vraag 
gesteld worden: hield dit reglement eigenlijk geen ongelijke behandeling in? Hierop meent de Ombudsvrouw dat het 
antwoord ‘ja’ is. Ze  meent dan ook dat alle aanvragers evenveel tijd hadden moeten krijgen om de werken volgens 
de voorwaarden (die doelgebonden moeten zijn: attest keuring, huurcontracten enz) uit te voeren. Concreet 
betekent dit dat alle aanvragers die binnen de drie jaar hun werken correct hebben uitgevoerd, hier de premie 
hadden moeten krijgen. Het reglement op zichzelf houdt een ongelijke behandeling in van de aanvragers en is 
daarom volgens de Ombudsvrouw onbehoorlijk. Het is ook aangewezen om controleverslagen in het dossier te 
stoppen en controles niet louter mondeling af te handelen. De Ombudsvrouw adviseert dan ook om alle dossiers 
met een terugvordering van de al betaalde premies opnieuw te bekijken in het licht van een gelijke behandeling 
en zorgvuldige communicatie. Uiteindelijk komt het dossier in handen van de bevoegde schepen. Een beslissing is 
voorlopig nog niet gevallen.

Beoordeling: gegrond
Niet iedereen heeft evenveel tijd gekregen om zijn werken uit te voeren. De communicatie met verzoekers  geeft 
aanleiding tot verwarring en ook het reglement is niet altijd even duidelijk. Het dossier bevat geen schriftelijke 
verslagen wat aanleiding kan geven tot misverstanden en verwarring.

Aanbeveling:
1. Herbekijk die terugvordering van premies ‘Ledeberg Leeft’.
2. Maak zorgvuldiger reglementen in verband met premies in de toekomst.

redelijkheid en evenredigheid
Verzoek: 201409-913
Uitstel belasting.
Ik vraag enig uitstel om te betalen om mijn verdediging te kunnen organiseren. Het is onzinnig ervan uit te gaan dat 
ik eigenaar ben van 14 woningen die ik opzettelijk en welbewust vrijwillig laat leegstaan met speculatieve 
doeleinden. Het gaat over een oud pand gebouwd in 1842 dat ik in 1985 heb gekocht in zeer lamentabele toestand 
na toegestane verbouwingen in het begin van de jaren 1930. Het was toen al opgedeeld in kamers, zelfs tot op de 
zolder toe. Het staat ook niet volledig leeg aangezien het gelijkvloers nog uitgebaat wordt als winkel. Het dossier - er 
zijn ook nog gewestelijke heffingen waartegen bezwaar werd aangetekend- zal ik overmaken aan de respectievelijke 
ombudsdiensten.
In de procedure die aanleiding gegeven hebben tot de onbewoonbaarverklaring van de 13 niet-vergunde 
studentenkamers en de ene niet-vergunde studentenstudio zijn fouten gebeurd waardoor ik meen de onwettigheid 
van de heffingen te kunnen inroepen, en in elk geval is er sprake van overmacht. Ik voeg hierbij het beroep tegen de 
heffingen van het Vlaams Gewest van 11 maart2014 bij waarin enkele punten inhoudelijk verder uitgewerkt zijn.

Onderzoek:
Het pand wordt dus belast zowel door de Stad als door het Gewest. Er is hier weer sprake van een dubbele belasting, 
wat voor een burger niet vanzelfsprekend is. Dit schept verwarring en getuigt niet van behoorlijk bestuur. Dit is ook 
de reden dat verzoeker geen bezwaarschrift tegen de belasting heeft ingediend bij de Stad, wel bij het Gewest. Hij 
ging ervan uit dat één bezwaarschrift volstond vermits het over dezelfde grond ging. Zijn bezwaarschrift wordt voor 
2013 door het Gewest aanvaard op basis van ernstige vormfouten (een verkeerde datum van inventarisatie). Maar 
omdat hij voor de lokale belasting geen bezwaarschrift heeft ingediend loopt de procedure voor de inning van de 
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belasting verder, tot bij de gerechtsdeurwaarder. De enige mogelijkheid voor verzoeker is een ambtshalve ontheffing 
vragen op basis van materiële misslag. Maar dat moet verzoeker zelf doen. Tenslotte betaalt hij de verschuldigde 
som, zonder eerder de ontheffing van belasting aan te vragen. Wij wijzen er hem ook op dat hij in 2014 opnieuw zal 
belast worden, door het Gewest en door de Stad, tenzij hij de onbewoonbaarheid kan opheffen, wat geen eenvou-
dige zaak is als men weet dat de kamerwoning onvergund is. Om in orde te zijn moet hij dus ook het bouwmisdrijf 
opheffen.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Overleg met de Vlaamse overheid in verband met deze dubbele belasting op eenzelfde pand, die als onredelijk en 
bijzonder verwarrend overkomt. Bovendien leidt dit tot een ongelijke behandeling binnen Vlaanderen: sommige 
gemeenten hebben een dubbele belasting, andere niet.

Dienst Coördinatie
Verzoek: 201401-62
Geen doorgang.

Ik ben thuisverpleegster en woon op de Zwijnaardsesteenweg. Er zijn daar werken aan de gang voor de aansluiting 
van de R4 en voor het doortrekken van de tramlijn naar Zwijnaarde. Ik wist dat er tijdens het weekend 
nachtwerken zouden uitgevoerd worden en verwachtte me deze morgen aan problemen. Maar nee: ik kon om 6:30 
vlot doorrijden naar mijn patiënt in Merelbeke en terugkeren. Ik had vastgesteld dat er geen werken bezig waren en 
er stonden ook geen borden dat men er niet door kon of mocht. Maar om  8:30 moest ik komende van de R4 naar 
de Kikvorsstraat en toen was er geen doorkomen meer aan: er waren volop werken bezig en geen signalisatie die dat 
op voorhand aankondigde. Ik heb helemaal moeten omrijden en kwam veel later dan gepland bij mijn patiënt en in 
cascade bij de andere patiënten. Ik begrijp dat die werken moeten uitgevoerd worden en dat het niet anders kan dan 
dat de omgeving er hinder van ondervindt. Maar als we op de hoogte gebracht worden van de verschillende stappen 
en van de precieze data dat we niet door kunnen, dan kunnen wij ons aanpassen. Wij kunnen niet, als 
thuisverpleegkundigen onze patiënten in de steek laten omwille van die werken. Als de straat wordt afgesloten dan 
moeten wij een hele omweg maken en dan lopen onze afspraken in het honderd, maar als we dat op voorhand 
weten, kunnen wij dat inpassen in onze schema’s.

Onderzoek:
Volgens de Lijn: de omwonenden in Zwijnaarde en in Nieuw-Gent hebben een informatiebrief ontvangen, die ook 
volgens ons duidelijk was. Quid met de signalisatie? Daar krijgen we geen antwoord op. Maar er zijn daar 
verschillende klachten over. We dringen aan en er worden aanpassingen uitgevoerd in overleg met BVT en 
Mobiliteitsbedrijf. Verzoekster wordt op de hoogte gebracht.

Verzoek: 201407-788
Vuile toiletten.

Ik ben al wel vijf keer naar de ondergrondse toiletten op de Zuid geweest. De laatste keer was vorige zaterdag 26 juli. 
Het is erg. Het papier zit tot boven in de WC pot en er komt geen water uit. Ik heb het al aan de mannen van De Lijn 
gezegd, maar zij trekken het zich niet aan. Kunnen die vrouwen die de toiletten onderhouden, dan niet maken dat 
alles in orde komt?

Onderzoek:
De ambtenaar die optreedt als coördinator publiek sanitair zegt dat de toiletten door de Dienst Schoonmaak van 
de Stad tweemaal per dag gereinigd worden, maar tijdens het weekend is er een probleem. Moet nog besproken 
worden.

Beoordeling: geen oordeel
In 2015 zal deze klacht verder opgevolgd worden. Er zijn overigens meerdere klachten over openbare toiletten: 
wekenlang deur kapot van wc onder Stadshal. Dit heeft vooral te maken met gedrag van burgers. 



143Hoofdstuk 4 - Uit het leven gegrepen - Een selectie van klachten

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
overeenstemming met regelgeving
adequate communicatie
afdoende motivering
Verzoek: 201402-126
Verschoven oprit.

Wij wonen in de Oude Bareelstraat en ons trottoir wordt heraangelegd. Omdat er in onze voortuin een meterkast 
van gas erg ongelukkig staat hadden we gevraagd of het mogelijk was om 75 cm van de perceelgrens de verlaging 
voor onze oprit kon beginnen; er is geen discussie over de breedte van de oprit. Maar we hebben twee auto’s en 
willen die dus op onze oprit en schuin in de voortuin parkeren. We bellen met de controleur en die zegt dat we geen 
recht hebben om twee auto’s te parkeren. Maar uiteindelijk zegt ze dat als ze in Oostakker een afwijking wilden 
toestaan dat het dan wel kon. Dus ik woensdag 15 januari naar Oostakker waar een ambtenaar van openbare wegen 
mij heeft meegedeeld dat er geen probleem was, dat de helling wel wat kon opschuiven. Ik had een plannetje mee 
met onze voortuin erop en dat heeft hij daarop genoteerd. De werkmannen hebben dat donderdag uitgevoerd en 
die hadden daar geen problemen mee. Op 21 januari  kom ik thuis en is alles uitgebroken. De helling is een meter 
opgeschoven en ligt nu voor de tuin van de buren. Wat daar de zin van is? De controleur van de Dienst Wegen heeft 
ons ook niet gecontacteerd wat er dan mis is. Wat is dit voor een manier van communiceren: het is zo en ik laat het 
zo. Nogmaals: ik heb geen probleem met de nieuwe afmetingen voor de oprit. Wat is het nut van de schuine helling 
aan de tuin? Ik heb gebeld naar die mijnheer van Oostakker en die zei me: “Ik begrijp niet waarom dit is veranderd 
want wij waren hier wel mee akkoord”. Bijvoorbeeld er zijn mensen die twee opritten hadden en nu heeft ze een 
paaltje gezet aan rand van trottoir; heel ons trottoir staat nu vol met palen. Op den duur gaat het niet meer om die 
verlaging of niet maar het is om de manier waarop dit eigenlijk gegaan is… Men dreigt onze verharde voortuin aan 
te dragen bij Stedenbouw maar ze weet blijkbaar niet dat we een groot gedeelte dat verhard was in de tuin allemaal 
hebben uitgebroken om juist aan de correcte percentage te komen wat verhard mag worden.

Onderzoek:
In eerste instantie blijkt uit ons onderzoek bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en bij de sector Oostakker 
dat er heel wat communicatieproblemen geweest zijn, ook al omdat hier vier verschillende personen mee gemoeid 
waren en de ene blijkbaar een andere boodschap ontvangen had dan de andere. Wij komen helaas niet te weten 
of de controleur van Oostakker iets anders beloofd heeft dan de controleur van de werken. Er staat niets van die 
uitzondering op papier. Feit is dat ook bij de uitvoerders verwarring was over de manier waarop die oprit moest 
aangelegd worden. Wat de regelgeving betreft zegt de Dienst Wegen dat de aanleg van een oprit in die straat overal 
op dezelfde manier gebeurd is: iedereen die een garage heeft, krijgt een oprit van 3,50 meter en ook wie geen 
garage heeft, maar een voortuinstrook van 5 meter krijgt eveneens een oprit. In het geval van verzoeker was het zijn 
bedoeling om ook zijn wagen op zijn volledig verharde voortuinstrook te parkeren. Stedenbouwkundig kan zoiets 
niet: in een voortuinstrook mag men enkel de noodzakelijke toegangen tot het huis en de garage verharden, niets 
meer. Wat de controleur van de Dienst Wegen gezegd heeft is dus correct. Dat de aannemer de oprit volgens de 
wens van verzoekers anders heeft gelegd dan gepland, is jammer want dit wekt de indruk dat alles willekeurig wordt 
aangelegd, terwijl er welbepaalde regels en algemene richtlijnen zijn, die men voor het volledige grondgebied van de 
stad toepast. Uitzonderingen zijn mogelijk wanneer een simulatie aantoont dat de straat hiervoor te smal is. Maar 
dit is hier niet het geval, zegt de dienst. De paaltjes zijn er, volgens de dienst, om het parkeren zoals vroeger 
gebeurde op de nieuw aangelegde trottoirs te verhinderen. Na ons onderzoek, waarbij wij de motivering van de 
aanleg nog eens duidelijk uit de doeken hebben gedaan reageert verzoeker zeker positief en benadrukt dat bij hen 
de verwachting was ontstaan dat de aanpassingen zonder probleem mogelijk waren, maar dat dit te wijten was aan 
de gebrekkige en onduidelijke communicatie hieromtrent.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond wat de regelgeving betreft: de aanleg van de opritten is gebeurd conform de algemene richtlijnen. 
Gegrond wat de motivering en de adequate communicatie betreft: men had veel duidelijker moeten communiceren 
en eenduidige informatie moeten geven, van bij het begin.

Aanbeveling:
Geef van bij de start eenduidige en duidelijke informatie. Op die manier vermijd je verwarring en discussies 
achteraf. Herbekijk onduidelijke formulering van regelgeving over tarieven voor opritten.
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redelijke termijn
Verzoek: 201402-191
Vergeten borden en trottoir.

Ik woon in de Politieke Gevangenenlaan op het eiland Malem. Men heeft in de straat werken uitgevoerd. Voor de 
werken had men een inname openbaar domein gedaan voor de camions voor de werf, vanaf huisnummer 47 tot en 
met 87. Daar staan borden verboden parkeren van maandag tot vrijdag en van ’s morgens 6 u tot 18 u. Die borden 
staan er al jaren, de werken zijn al 5 jaar gedaan. Men heeft dit al aangekaart bij de Verkeerstechnische Dienst van 
de Politie maar de borden blijven netjes staan. De werken hebben jaren geduurd, vandaar dat men ook de borden 
heeft vastgezet maar het waren wel borden die enkel voor werfwagens bedoeld waren. Ondertussen hebben de 
bewoners het wat zelf opgelost. Iedereen parkeert daar sinds de werken gedaan zijn, want er is veel parkeerdruk. 
Een inspecteur heeft nu iedereen op de bon gezet die daar stond. Wij de buurtbewoners zijn niet kwaad op de 
Politie, wel op de dienst die die werken moet opvolgen en de borden moet verwijderen. Wij hebben al herhaaldelijk 
aangedrongen in de Peerstraat. Na de werken waren de trottoirs kapotgereden. Men heeft die ook grotendeels 
hersteld maar er is nog een stuk volledig kapot in de Politieke Gevangenenlaan. Mijn gebuur is er gevallen. Ik meen 
dat ik nu toch eens, omdat dit een onredelijke lange wachttijd is, toch eens bij de Ombudsvrouw moet komen. 
Misschien kunnen ze dat gelijktijdig doen als ze de borden weghalen.

Onderzoek:
Het is de taak van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen om die borden weg te nemen. Maar dit kan pas nadat 
het Bureau Verkeerstechniek van de Politie hiertoe een verkeersdossier door het college heeft laten goedkeuren. 
Dit is pas gebeurd op 7 februari 2014 en de borden zijn pas weggehaald op 25 februari. Op het moment dat de 
bewoners dus een parkeerboete hebben gekregen stonden die parkeerborden al maanden volkomen nutteloos en 
nodeloos gegeerde parkeerplaatsen te blokkeren. Dit had kunnen vermeden worden door korter op de bal te spelen. 
Die vraag was, volgens de bewoners, al meer dan eens gesteld aan de Politie – Bureau Verkeerstechniek. Het slechte 
stuk trottoir wordt door de Dienst Wegen hersteld.

Beoordeling: gegrond
De borden zijn, ondanks verschillende meldingen van de buurtbewoners 5 jaar nodeloos blijven staan. Er moet hier 
duidelijk korter op de bal worden gespeeld zowel door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, die de werken 
controleert, als door het Bureau Verkeerstechniek van de Politie.

Aanbeveling Politie:
Start tijdig een dossier op om, na het uitvoeren van wegenwerken, de signalisatie weg te nemen zodat de 
ingenomen parkeerplaatsen weer vrij komen. Zeker wanneer dit al door de omwonenden is gevraagd.

Aanbeveling Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Signaleer het einde van de werken aan het Bureau Verkeerstechniek van de Politie zodat zij een dossier kunnen 
opstarten om de signalisatie weg te nemen.

overeenstemming met regelgeving
gelijkheid
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201403-278
Vernieuwd trottoir.

Er zijn op dit moment werken aan de gang in de Theophiel De Jaegerstraat: de heraanleg van het trottoir, inclusief 
nieuwe trottoirbanden. Wij hebben zelf na werken aan onze woning op eigen kosten een nieuw trottoir gelegd in 
2009. De oude trottoirbanden, boordstenen liggen er nog en dat zijn dezelfde als in de rest van de straat die nu 
vervangen worden. Op mijn verzoek om ook die boordstenen te vervangen, kreeg ik als antwoord dat die mogen 
blijven liggen, want ze zijn nog goed. Die zijn even goed of even slecht als al de andere in de straat. Bovendien is het 
veel moeilijker voor de aannemer om nu alles af te stemmen op ons trottoir en oude boordstenen. Het zou minder 
tijd gevraagd hebben om gewoon ook ons trottoir opnieuw te leggen met nieuwe boordstenen en dan was ook het 
uitzicht van de straat egaal. In elk geval: ik wens een gelijke behandeling en op zijn minst nieuwe boordstenen. Ik 
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begrijp niet dat ik mijn geld niet kan terugvragen voor de aanleg vier jaar eerder van het trottoir op mijn kosten. Ik 
meen dat ik eigenlijk gestraft word omdat ikzelf de kosten heb gedragen. Ook voor het uitzicht van de straat is het 
veel beter en wat als die oude boorstenen enkele jaren laten toch moeten vervangen worden?

Onderzoek:
Volgens het retributiereglement op de aanleg van trottoirs heeft de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen in 2009 
de regels correct toegepast: na de verbouwingswerken van verzoekster werd het trottoir op haar kosten hersteld. 
Deze bepaling staat trouwens in de stedenbouwkundige vergunning die voor de werken aan verzoekster is 
afgeleverd. Op dat moment was de beslissing om de trottoirs van de volledige straat te herstellen nog niet gevallen. 
Nadat ze de nodige uitleg hierover heeft ontvangen, aanvaardt verzoekster dat ze haar geld niet zal terug krijgen. De 
vraag is echter ook: nu er vernieuwingswerken in haar straat aan de gang zijn, wordt zij dan wel op gelijke voet 
behandeld? Waarom worden bijvoorbeeld de boordstenen van haar trottoir niet vervangen? Volgens de dienst 
omdat ze nog in goede staat zijn. Maar verzoekster gaat hier niet mee akkoord omdat bij de herstelling van haar 
trottoir in 2009 de boordstenen toen ook niet vervangen werden. Uit ons onderzoek blijkt dat men bij de Dienst 
Wegen, Bruggen en Waterlopen bij heraanleg van trottoirs, overal op dezelfde manier te werk gaat: men bewaart de 
goede stukken. In het kader van de  bezuinigingen wordt op voorhand vastgelegd welke stukken worden vernieuwd 
en welke niet, ook al gaat het om bijna een hele straat. Deze manier van aanpak past men nu overal toe.
In de straat van verzoekster was het trottoir voor haar deur inderdaad op voorhand uit de heraanleg gehaald. Dit 
stuk was namelijk vijf jaar eerder vernieuwd, maar niet de boordstenen dat klopt. Maar nu worden ook de boord-
stenen niet vervangen omdat dit een stuk uitbreken van het nieuwe trottoir zou inhouden. De dienst heeft dus niet 
geopteerd om alles uit te breken en te vervangen. Omdat dit een meerkost zou zijn en verlies van energie: dat stuk 
trottoir was nog maar vijf jaar geleden aangelegd. Als dit een aanpak is die vandaag overal wordt toegepast dan is er 
geen sprake van ongelijke behandeling. Want het blijft hier wel om openbaar domein gaan. Het stukje trottoir voor 
haar deur is geen privébezit, ook al heeft ze voor de herstelling in 2009 zelf betaald, maar ze had het zelf kapot 
gereden. Daarom is ook duidelijk gesteld dat mochten die boordstenen aan vervanging toe zijn, ze door de Stad 
zullen vernieuwd worden. Ze werden in 2009 niet vernieuwd omdat het enerzijds niet nodig was en men haar 
anderzijds ook niet nodeloos op kosten wilde jagen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond voor regelgeving en gelijke behandeling, gegrond voor de actieve informatieverstrekking: de 
communicatie had veel genuanceerder kunnen zijn.

Aanbeveling:
Nuanceer de communicatie op voorhand. Zeg duidelijk dat het trottoir niet volledig zal heraangelegd worden als 
er nog goede stukken zijn. Het lijkt ons aangewezen om af te wegen of dit inderdaad de meest aangewezen 
aanpak is en of het wel zo zuinig is? Men kan immers ook materialen opnieuw gebruiken.

redelijke termijn
duurzaamheid
Verzoek: 201403-309
Puttenstraat.

Ik heb een vraag: de weg van de Keurestraat in Desteldonk is in zeer slechte staat. In het begin van de straat valt het 
nog mee maar aan  het einde van de straat rijden wij onze auto stuk door de grote putten in het wegdek. Wij hebben 
al met de diensten gebeld, maar tot nu toe doen ze er niets aan en dit is al maanden geleden. Ik heb foto’s genomen 
maar ter plaatse gaan kijken zou een beter overzicht geven van het probleem. Ik zelf heb mijn auto aan de onderkant 
reeds beschadigd. Ik hoop dat u iets voor ons kan doen.

Onderzoek:
Wij komen tussen bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen – sector Oost voor de herhaalde vraag van verzoeker 
om het wegdek berijdbaar te maken. Hierop vult de dienst de putten met steenslag, een voorlopige herstelling. Op 
een definitieve herstelling zal verzoeker nog een tijd moeten wachten want de Keurestraat staat niet op de lijst van 
de straten om opnieuw aan te leggen. Wat met zijn vorige meldingen gebeurd is, kunnen wij niet achterhalen.

Opvolging:
Enkele weken later meldt verzoeker ons dat de putten niet met steenslag maar met zand zijn gevuld. Na enkele 
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weken ziet men daar niets meer van. Hij dringt aan op een duurzamer herstelling, met steenslag. Dit zou toch 
volgens hem langer meegaan en zou uiteindelijk minder kostelijk zijn.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Over zijn vorige meldingen komen wij niets te weten. Maar we stellen vast, in tweede lijn, dat er vlug op de melding 
gereageerd wordt, maar dat zijn tweede klacht over het weinig duurzaam materiaal waarmee de putten gevuld zijn, 
terecht is.

Aanbeveling:
Evalueer tijdig de staat van het wegdek en vul putten spontaan bij met duurzaam materiaal zolang er geen 
definitieve aanleg komt. Ook Desteldonk hoort bij Gent.

overeenstemming met regelgeving
redelijke termijn
zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing
Verzoek: 201405-495
Levensgevaarlijk karrenspoor.

Mijn man is zwaar gevallen op het karrenspoor in de Hoogpoort, hij is er als het ware uitgegleden en een eindje 
verder ten val gekomen; hij heeft een heup gebroken. Hij moet dagelijks op stellingen staan en kan nu door dit on-
geval zijn werk niet meer naar behoren doen. Ik weet dat er nog mensen gevallen zijn (de huisdokter zei me dat hij 
er wekelijks mensen ziet vallen met de fiets en ik heb er ook al zelf zien vallen). Dat dit nog niet is opgelost na zoveel 
jaren is volgens mij nalatigheid en ik wil dit dan ook aankaarten bij de Ombudsvrouw en een schadeclaim indienen. 
Want dit is een ramp voor mijn man, fysiek, maar ook voor ons hele gezin want dit heeft financiële consequenties.

Onderzoek:
Bij de ombudsdienst zijn in de loop der jaren al talrijke klachten binnengekomen van valpartijen van fietsers. In 
sommige gevallen is er sprake van ernstige kwetsuren. Al die jaren zijn wij blijven aandringen op een duurzame 
en veilige oplossing, die volgens ons enkel kon bestaan in het wegnemen van die karrensporen. Dit, met blauwe 
hardsteen, gesuggereerde karrenspoor zou het historische karakter van de Hoogpoort benadrukken, maar dit lijkt 
ons toch twijfelachtig. Daarenboven wijzen we er op dat men hier nog altijd spreekt over het openbaar domein, 
een openbare weg die intensief gebruikt wordt door voetgangers en fietsers. Het is de verantwoordelijkheid van het 
bestuur om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen. De beslissing om in de Hoogpoort dergelijk karrenspoor aan 
te leggen is gebaseerd op een historische, toeristische context, maar deze argumentatie weegt niet op tegen het 
argument veiligheid van de openbare weg. De Dienst Wegen heeft in tussentijd regelmatig groeven laten slijpen in 
de blauwe hardsteen, wat de veiligheid enigszins verhoogt maar toch blijven de meldingen van valpartijen komen. In 
2008 werd beslist om een van de twee karrensporen weg te nemen, maar zes jaar later is dit nog altijd niet gebeurd. 
Uiteindelijk wordt, naar aanleiding van een ernstig ongeval, in 2014 beslist om beide karrensporen weg te nemen, er 
wordt een bestek opgemaakt door de Dienst Wegen en de werken worden na de vakantie in het najaar voorzien. Wij 
blijven erbij dat men bij het ontwerp van dit karrenspoor - door Stedenbouw of op aandringen van 
Monumentenzorg of de Dekenij, dit komen wij niet te weten - geen rekening gehouden heeft men de realiteit van 
deze drukke fietsas en achteraf niet adequaat gereageerd heeft bij de vaststelling dat het hier ging om een 
gevaarlijke constructie. De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen heeft uitgevoerd wat er van hogerhand beslist 
werd, maar er waren voldoende meldingen om een initiatief te nemen om die karrensporen weg te nemen. De 
beslissing in 2008 om een van die sporen weg te nemen is ook nooit uitgevoerd, niettegenstaande wij als 
ombudsdienst zijn blijven aandringen op een definitieve oplossing. Want een bestuur moet de veiligheid van zijn 
inwoners waarborgen en de schade altijd zoveel mogelijk beperken.

Opvolging:
In november 2014 wordt het karrenspoor weggenomen.

Beoordeling: gegrond
Al is de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen niet alleen betrokken bij de problemen die de karrensporen veroor-
zaken en ook al heeft de dienst gepoogd om voorlopige maatregelen te nemen, het is duidelijk dat de gevaarlijke 
toestand na meer dan zes jaar nog niet is opgelost, met alle gevolgen van dien.
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Aanbeveling:
Wanneer er signalen komen van een gevaarlijke situatie op de openbare weg is het een verplichting om alle 
mogelijke betrokken diensten samen te brengen en een definitieve oplossing uit te werken, op zo kort mogelijke 
termijn. Veiligheid primeert boven allerlei andere belangen.

toegankelijkheid en bereikbaarheid
Verzoek: 201411-1249
Opstuwende tegels.

Er is een probleem met de trottoirs, vooral op de hoek van de Krommepopulierstraat en de Hogekouterstraat: de 
tegels worden omhoog gestuwd door de boomwortels. Sommige tegels komen over elkaar te liggen, soms 10 
centimeter. Gisteren is een manneke daar serieus over gevallen. In de straat woont er ook iemand die slechtziend 
is en ik zou niet willen dat die man verongelukt. Hetzelfde probleem doet zich voor aan de overkant, ter hoogte van 
nummer 15. Ik heb vandaag al vier keer proberen te bellen naar de technische dienst van Mariakerke, maar er wordt 
daar niet opgenomen. Daarom kom ik bij de Ombudsvrouw.

Onderzoek:
Wij kunnen niet uitmaken hoe het komt dat de telefoon op het ogenblik dat verzoeker belde niet opgenomen werd. 
Wel delen wij hem mee dat dergelijke meldingen best doorgegeven worden aan Gentinfo, het contactcenter van 
de Stad, dat veel meer bereikbaar is dan de diensten, zeker de technische diensten. Want de controleurs van de 
technische diensten hebben veel buitendienst en zijn niet altijd bereikbaar op kantoor. De dienst zal de noodzakelijke 
herstellingen uitvoeren.

Beoordeling: geen oordeel
Er zijn geen concrete aanwijzingen van onbereikbaarheid.

Dienst Wonen
Verzoek: 201401-36
Oneerlijke concurrentie.

De Stad Gent biedt de diensten aan van een verhuurkantoor onder de benaming ‘HuurinGent’, dat zich voornamelijk 
richt tot huurders die te veel verdienen om sociaal te huren. Ook eigenaars kunnen zich melden. Deze organisatie 
mengt zich dus in de private huurmarkt. Het beroep van makelaar werd zeer strikt gereglementeerd en de 
oprichting van een zulkdanige optie druist in tegen de beroepsreglementering van 1993 en 2006. Zijn dergelijke 
personen opgeleid tot vastgoedmakelaars en voldoen ze aan de voorwaarden gesteld door het Koninklijk Besluit 
voorzien voor dergelijke organisaties. Maar de Stad beweert dat deze reglementeringen hierop niet van toepassing 
zijn. Het vormt oneerlijke concurrentie. Meer krijgt het toegang tot verschillende subsidies die enkel via hun kanalen 
kunnen verdeeld worden dan wanneer een zelfstandige makelaar het zonder subsidies moet stellen, wat 
discriminatie inhoudt. Vraag is of dit nog kadert in het begrip ‘goed bestuur’.

Onderzoek:
Wij steken ons licht op zowel bij Huuringent zelf als bij de Dienst Wonen om na te gaan of de activiteiten van 
Huuringent volkomen wettelijk zijn, conform het geciteerde KB. Volgens de Dienst Wonen doorkruisen de 
activiteiten die van de vastgoedmakelaar niet. Voor de oprichting van de vzw is hier juridisch onderzoek geweest en 
men kan stellig zeggen dat de vzw een opdracht vervult die door de private vastgoedsector niet is opgenomen en 
geenszins in aanvaring komt met het KB van 6 september 1993, die de beroepsactiviteiten van de vatsgoedmakelaar 
beschermt. Het gaat hier, zeggen de Dienst Wonen en de vzw Huuringent, om twee totaal verschillende opdrachten.
• Huuringent is een vzw, geen zelfstandige
• Huuringent is (hoofd)huurder en geen makelaar. De vzw huurt zelf bescheiden woningen die ze onderverhuurt aan 
een bepaalde doelgroep, heeft dus een sociale doelstelling, geen commerciële. Huuringent beoogt geen 
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vastgoedbeheer, geen vastgoedbemiddeling en zeker geen rentmeesterschap, zegt de dienst. De activiteiten die 
dus door Huuringent worden uitgeoefend vallen niet onder de bepalingen van het geciteerde KB. Huuringent is dus 
geen vatsgoedmakelaar. Zij verhuurt niet, zij huurt zelf en verhuurt dan verder, uit een sociaal oogpunt. Er zijn uit 
ons onderzoek geen elementen gekomen die aanwijzen dat de oprichting van de vzw Huuringent en haar activiteiten 
niet wettelijk zouden zijn. Maar toch is de Ombudsvrouw van oordeel dat men met dergelijke initiatieven toch heel 
voorzichtig moet zijn en zeer alert moet blijven wat de rechtszekerheid betreft. Soms lijkt het dat het onderscheid 
met de privé-markt niet zo duidelijk is en dat gesubsidieerde instellingen, vzw’s of verzelfstandige agentschappen de 
privé-markt belagen.

IVA Mobiliteitsbedrijf
klachtenmanagement
zorgvuldigheid – procedure
Verzoek:201401-14
Misverstand.

Ik ben op 20 februari 2013 verhuisd van Parijs naar Gent. Bij mijn aankomst in Gent ben ik naar de bevolkingsdienst 
gegaan voor aangifte van mijn nieuw domicilieadres te Gent. Dit kon niet geregeld worden daar mijn identiteitskaart 
niet ingelezen kon worden. Ik heb namelijk mijn identiteitskaart verkregen via de ambassade in Parijs die mij geen 
PIN-code gegeven heeft daar dit nog niet op punt stond en niet van toepassing was in het buitenland. Hierdoor kon 
ik geen domicilie krijgen in Gent bij mijn terugkeer, met alle gevolgen van dien. Ik kon geen bankrekening in België 
openen en ik kon geen bewonerskaart verkrijgen voor het parkeren in mijn straat. Ik betreur ten sterkste dat het 
aanvragen van een domicilie zo moeizaam moet verlopen en dit door het niet kunnen verkrijgen van een PIN code. 
Dit wetende. Ik heb een eerste aanvraag gedaan op 6 maart 2013 en heb uiteindelijk mijn domicilie verkregen op 14 
september 2013. Is een termijn van meer dan zes maanden normaal? Om dit te bekomen heb ik namelijk zesmaal 
een halve dag moeten vrijmaken om langs te gaan bij de bevolkingsdienst in Gent. Meermaals heb ik moeten 
telefoneren om uiteindelijk zelf naar de ambassade in Parijs te moeten bellen en zelf naar Parijs te moeten rijden om 
dit probleem op te lossen. Bovendien heb ik meermaals moeten schrijven, telefoneren alsook langsgaan (opnieuw 
halve dag vrijgemaakt)  bij Parkeerdienst van Gent om dit probleem uit te leggen en toch proberen een 
bewonerskaart te verkrijgen. Dit wilden ze maar niet begrijpen, waardoor ik meerdere parkeerboetes heb opgelopen 
voor het parkeren in mijn straat, waar ik zogezegd als inwoner van Gent recht op zou moeten hebben. Gezien de 
omstandigheden, vraag ik jullie de laatste maal om de parkeerboetes die ik heb opgelopen en die geweigerd werden 
om te annuleren, aan mij terug te betalen.

Onderzoek:
Volgens het Mobiliteitsbedrijf had de burger recht op een voorlopige bewonerskaart en dit sinds zijn aanvraag tot 
domiciliering op 6 maart 2013 maar hij moest die voorlopige bewonerskaart of zijn eerste definitieve bewonerskaart 
zelf komen ophalen. Verzoeker zegt dat hij zich op 5 mei 2013 bij het onthaal van het Mobiliteitsbedrijf had 
aangeboden om zijn bewonerskaart op te halen, maar het Mobiliteitsbedrijf betwijfelt dit. Mocht hij zich 
daadwerkelijk hebben aangeboden dan hadden ze hem zeker die bewonerskaart gegeven want op die datum was hij 
immers al gedomicilieerd. Volgens het Mobiliteitsbedrijf zouden de medewerkers, gezien hun jarenlange ervaring, 
zeker in het bevolkingsregister hebben gekeken en dan vastgesteld hebben dat het domicilie reeds officieel was. 
Verzoeker is daarentegen eveneens zeer duidelijk: hij heeft eerst getracht zijn bewonerskaart te bekomen via 
elektronisch loket en dit vrij vlug na zijn eerste contact met het loket Burgerzaken. Het Mobiliteitsbedrijf heeft hem 
meegedeeld dat hij die voorlopige bewonerskaart niet via het e-loket kon krijgen en hij dus naar de balie moest 
komen. Hij heeft zich op 5 mei 2013 bij de dienst op de Sint-Michielshelling gemeld en daar kreeg hij te horen dat 
hij eerst zijn papieren in orde moest maken vooraleer hij aanspraak kon maken op een bewonerskaart. Hij verklaart 
dat hij uitvoerig zijn verhaal over de moeilijkheden met Burgerzaken heeft gedaan en dat hij een uitnodiging van 
Burgerzaken kon tonen om zijn identiteitskaart in orde te maken. Ook hier is het het woord van verzoeker tegenover 
dat van de dienst. Uit het hele dossier blijkt dat deze burger zelf heel wat pogingen heeft ondernomen om zo vlug 
mogelijk aan een bewonerskaart te geraken en hij diverse contacten heeft gehad met zowel Dienst Burgerzaken als 
met het Mobiliteitsbedrijf. Het is dus niet iemand die pas in actie komt na de retributies. Zo is er ook een e-mail van 
het Mobiliteitsbedrijf van 23 april 2013 die hem meedeelt dat hij zich voor zijn voorlopige bewonerskaart persoonlijk 
moet aanmelden bij het Mobiliteitsbedrijf. Hij wacht tot 5 mei (omdat hij overdag zich daarvoor vrij moet maken) 
zegt hij. Hij kan ook een duidelijke beschrijving geven van de dame die hem te woord heeft gestaan aan de balie, 
maar dit komt niet overeen met de dames die op 5 mei 2013 dienst hadden aan de balie. Vergist hij zich van datum 
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of voldoet er toch een dame aan zijn beschrijving? En gaat het niet om die twee dames? Om het woord van 
verzoeker te objectiveren zijn we nog verder gegaan in ons onderzoek en merken we een e-mail op van het 
Mobiliteitsbedrijf aan verzoeker en een reactie van hem nadat hij een retributie heeft gekregen en contact opneemt 
met het Mobiliteitsbedrijf en uitlegt waarom hij niet aan een bewonerskaart geraakt. In die e-mail van het 
Mobiliteitsbedrijf staat dat hij enkel op een bewonersplaats kan parkeren met een bewonerskaart en dat hij hiervoor 
zo snel mogelijk zijn papieren in orde moet maken. In elk geval is de schriftelijke reactie heel gelijklopend met het 
verhaal van de man dat men hem dus geen bewonerskaart kon geven omdat hij eerst zijn papieren in orde diende 
te maken. Volgens de Ombudsvrouw zijn er voldoende aanwijzingen dat er hier sprake is van een misverstand ten 
gevolge van miscommunicatie tussen de dienst en de burger. Of de klager zich op 5 mei heeft aangeboden of niet, 
echt objectieve bewijzen zijn er niet. In elk geval is de communicatie via e-mail verwarrend en onduidelijk. En wordt 
meegedeeld dat hij “eerst zijn papieren in orde moet maken “ op het moment dat hij al maanden recht heeft op een 
bewonerskaart. De Ombudsvrouw vraagt daarop het standpunt van de Dienst Invorderingen en van de Financieel 
Beheerder van Stad Gent. Ook zij vinden dat er geen gegronde reden is om de retributies te annuleren en tot terug-
betaling over te gaan. In laatste instantie vraagt de Ombudsvrouw het standpunt van het departementshoofd en de 
bevoegde schepen. Beide volgen de visie van de Ombudsvrouw en menen dat een terugbetaling van de retributies 
aan de orde is. Het Mobiliteitsbedrijf gaat uiteindelijk akkoord om de retributies terug te betalen.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Maak elektronische aanvragen voor tijdelijke bewonerskaarten mogelijk of breid de publieksuren uit, want die 
zijn nu klantonvriendelijk.

zorgvuldigheid – procedure
coulance
Verzoek: 201402-147
Andere zone. 

Begin december 2013 verhuisde ik binnen Gent. Dit meldde ik meteen aan de bevoegde stadsdiensten. Het duurde 
echter verschillende weken (en enkele herinneringen mijnentwege) alvorens de wijkagent de nodige vaststellingen 
kon doen. Meteen daarna moest ik voor mijn werk naar het buitenland. Bij mijn terugkomst, begin februari 2014, 
vond ik een uitnodiging van het stadsloket om de adreswijziging af te ronden, en een brief in verband met mijn 
bewonerskaart. Ik heb dit alles zo snel mogelijk in orde gebracht. Net daarvoor kreeg ik op 5 februari 2014 een 
parkeerbiljet. Ik heb vandaag bij het inleveren van mijn verlopen bewonerskaart en het aanvragen van mijn nieuw 
bewonerskaart gevraagd om deze boete te annuleren. Ik heb mijn situatie zoals hierboven beschreven uitgelegd, en 
de dame aan het loket verzekerde mij dat dit geen probleem moest zijn aangezien ik wel degelijk onafgebroken recht 
had op een bewonerskaart. Ook het feit dat mijn voertuig net buiten de toegekende parkeerzone stond bleek geen 
ernstig probleem te zijn. Vervolgens werd mijn vraag behandeld door een andere medewerker. Aanvankelijk stelde 
die ook vast dat ik inderdaad onafgebroken recht had op een bewonerskaart. Daarop veranderde hij van mening en 
weigerde hij mijn klacht verder in overweging te nemen. Als reden hiervoor gaf hij aan dat mijn oude bewonerskaart 
vervallen was en dat het feit dat ik de brief te laat ontvangen heb wegens mijn verblijf in het buitenland daar niets 
aan verandert. Ik stel mij ernstige vragen bij zoveel administratieve onwil in een situatie waarbij het zonneklaar is dat 
ik wel degelijk recht heb op een bewonerskaart en wil deze retributie niet betalen. Gezien de weigering om mijn situ-
atie verder in overweging te nemen en rekening te houden met het feit dat ik kan aantonen dat mijn verhaal klopt, 
richt ik mij tot u. Mag ik u vriendelijk vragen of u mijn zaak wil bepleiten bij het Mobiliteitsbedrijf?

Onderzoek:
Rekening houdend met de toch wel korte termijn waarin verzoeker zijn adreswijziging en de nieuwe aanvraag voor 
een bewonerskaart gedaan heeft, vragen wij aan het Mobiliteitsbedrijf om éénmalig de retributie te annuleren. Op 
het moment dat het Mobiliteitsbedrijf de brief verstuurde om verzoeker te laten weten dat hij een nieuwe 
bewonerskaart moest aanvragen, was verzoeker in het buitenland. Na het uitschrijven van de retributie heeft hij zich 
heel vlug in orde gesteld en een nieuwe bewonerskaart aangevraagd. Verwijzend naar de tegemoetkoming van het 
Mobiliteitsbedrijf bij een nieuwe nummerplaat waarbij men één retributie annuleert binnen de maand dat de 
nieuwe nummerplaat werd ingeschreven, vragen wij ook om bij een verhuis diezelfde tegemoetkoming te 
hanteren: éénmalig annuleren van een retributie binnen de maand na het versturen van de herinneringsbrief door 
het Mobiliteitsbedrijf. Het Mobiliteitsbedrijf wenst niet in te gaan op onze vraag om de retributie te annuleren. 
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Volgens hen had verzoeker voldoende tijd tussen de adreswijziging en zijn vertrek naar het buitenland om zijn 
bewonerskaart te laten aanpassen aan zijn nieuw adres. Hij was al in het bezit van een bewonerskaart en wist dus 
dat deze ‘zonegebonden’ is en dat de kans bestond dat zijn nieuw adres in een andere zone lag. Het 
Mobiliteitsbedrijf kan wel akkoord gaan met onze vraag om voortaan een eerste retributie te annuleren op voor-
waarde dat de retributie is uitgeschreven binnen de maand nadat men de adreswijziging heeft doorgegeven maar 
niet binnen de maand nadat men de herinneringsbrief krijgt van het Mobiliteitsbedrijf. Omdat verzoeker hier 
verdere stappen wil in nemen, verwijzen we hem door naar het Vredegerecht van Gent.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De procedure werd correct gevolgd maar men had hier toch wat toleranter mogen zijn cfr. het éénmaal annuleren 
van een retributie wanneer de bewonerskaart niet tijdig verlengd wordt.

Aanbeveling:
Verwijzend naar de tegemoetkoming bij een nieuwe nummerplaat waarbij men één retributie annuleert binnen 
de maand dat de nieuwe nummerplaat werd ingeschreven is het wenselijk om dit ook te doen bij een verhuis: 
éénmalig annuleren van een retributie binnen de maand na de adreswijziging.

Klachtenmanagement
Verzoek: 201402-167
Geen bewonerskaart.

Ik heb een paar keer geprobeerd om een bewonerskaart aan te vragen via het e-loket maar dit is steeds fout 
gelopen. Ik heb verschillende telefoontjes gedaan naar het Mobiliteitsbedrijf en mails verstuurd waarbij verkeerd 
gecommuniceerd werd. Na een herinnering heb ik op 28 januari 2014 dan een mail gekregen van het Mobiliteitsbe-
drijf met de uitleg waarom het niet lukte. Daarop heb ik onmiddellijk een nieuwe kaart aangevraagd via de door hen 
doorgestuurde link. Ik had reeds twee parkeerbiljetten gekregen die geannuleerd werden door de cel Parkeerheffin-
gen omdat er verkeerd gecommuniceerd werd. Tussen die periode en de periode dat ik mijn kaart ontvangen heb, 
heb ik  echter nog drie parkeerbiljetten ontvangen. In die periode wachtte ik op antwoord op mijn herinneringsmails 
naar het Mobiliteitsbedrijf (dus de situatie was onveranderd op basis waarvan de vorige parkeerbiljetten geannu-
leerd werden). Ik ben sedert oktober 2013 in ziekteverlof en ik hoop dat u verstaat dat ik niet constant uit mijn bed 
kan om de blauwe schijf te veranderen. Daarom vraag ik u omwille van bovenstaande redenen te bekijken om de 
resterende parkeerbiljetten ook te annuleren. Van zodra ik de mail gelezen heb over wat fout liep, heb ik mijn nieu-
we kaart aangevraagd. Ik had dus absoluut geen slechte bedoelingen en hoop op uw begrip.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord om ook de drie andere parkeerretributies te annuleren omdat zij verkeerde infor-
matie hadden verstrekt en verzoeker ook te lang heeft moeten wachten op een antwoord.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

zorgvuldigheid – procedure
Verzoek: 201403-237
Tweede bewonerskaart.

Ik heb een tweede bewonerskaart waarvoor ik telkens 200 euro betaal. Deze verviel op 5 maart 2014 en ik kreeg 
begin februari een brief om er me aan te herinneren dat ik de kaart diende te verlengen. Toen ik telefonisch contact 
opnam met het Mobiliteitsbedrijf kreeg ik een rekeningnummer, maar ik kon dit niet invoeren bij pc-banking omdat 
het geen IBAN-nummer was. Mijn echtgenote heeft dan op 3 maart 2014 nog eens gebeld naar het Mobiliteitsbedrijf 
om dit te melden en daar was men blij met ons telefoontje want ze wisten nog niet dat het rekeningnummer dat ze 
doorgaven, niet meer het juiste was. Mijn echtgenote heeft dan onmiddellijk de 200 euro betaald. Op 8 maart 2014 
heb ik een retributie ontvangen omdat de bewonerskaart vervallen was. Het is pas op 10 maart 2014 dat we de kaart 
ontvangen hebben. Ik ben gisteren met deze retributie naar het Mobiliteitsbedrijf geweest maar daar vinden ze dat 
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de retributie terecht is uitgeschreven en dat ik deze dien te betalen.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord met onze vraag om de retributie te annuleren omdat de bewonerskaart reeds 
geldig was op 5 maart 2014 (ook al heeft verzoeker die pas op 10 maart 2014 ontvangen) en de retributie op 8 
maart 2014 werd uitgeschreven. Uit navraag over het rekeningnummer blijkt dat er in de standaardbrief die het 
Mobiliteitsbedrijf verstuurt geen IBAN-nummer vermeld staat. Het Mobiliteitsbedrijf zal aan de leverancier van het 
softwarepakket vragen om dit aan te passen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

Aanbeveling:
Vermeld in de herinneringsbrief ook het IBAN-nummer waarop gestort kan worden om de tweede bewonerskaart 
aan te vragen.

Verzoek: 201403-285
Defecte toiletten.

Een kleine maand geleden kwam ik in de parking onder de St.-Michielshelling en wou er gebruik maken van de 
toiletten. Ik stelde vast dat van beide herentoiletten de sluiting van de deuren van binnenuit kapot was. Een toeval-
lige andere aanwezige zei me dat dit al 2 weken zo was en hij er al iets over gemeld had. Ik weet wel niet aan wie. 
Een paar dagen gelden wou ik andermaal gebruik maken van de toiletten en moest helaas vaststellen dat van beide 
deuren er geen sluitsysteem meer beschikbaar was (gesloopt?). Ik hoef er zeker geen tekeningetje bij te maken dat 
dit voor gênante scènes zorgt voor de gebruikers. Wat er bij mij niet ingaat is dat er in 4 na 5 weken niets aan gedaan 
werd om dit te verhelpen. De Stad Gent heeft toch nog steeds een Technische Dienst die instaat voor  het oplossen 
van dergelijke karweitjes en herstellingen.

Onderzoek:
Het beheer van de toiletten van de parking Sint-Michiels valt onder de bevoegdheid van het Departement Facility 
Management. De Dienst Onderhoud Gebouwen heeft de deuren hersteld en er zijn nu ook reserveonderdelen ter 
beschikking zodat er bij een eventueel volgend defect, vlugger kan hersteld worden.

zorgvuldigheid – procedure
klachtenmanagement
Verzoek: 201403-299
Twee minuten.

Op dinsdag 25 februari 2014 parkeerde ik aan de Dampoort (Antwerpenplein). Ik ging in de broodjeszaak geld wisse-
len om de parkeermeter te betalen en begaf me dan naar de parkeermeter waar twee mensen voor me stonden. Ik 
kocht mijn ticket en begaf me naar mijn wagen waar ik een parkeerbiljet van Stad Gent onder de ruit vond. Ik keek 
rond en zag de medewerkers die ik heb aangesproken. Deze mensen verwezen me door naar het Mobiliteitsbedrijf. 
Dit alles gebeurde rond 17.50 uur. De dag daarop telefoneerde ik met een medewerkster van het Mobiliteitsbe-
drijf die me de raad gaf mijn ticket te komen laten zien. Aangezien ik in Aalst woon en niet vaak in Gent kom, heb 
ik vorige week een bezoek gebracht aan de burelen van het Mobiliteitsbedrijf. Ik werd er heel vriendelijk te woord 
gestaan door een medewerker die met mijn ticket en het biljet naar zijn ‘overste’ ging en terugkwam met de uitleg 
dat ik mijn ticket 2 minuten na het uitschrijven van de retributie heb aangekocht en dus het biljet van 30 euro dien te 
betalen. Ik heb er geen probleem mee om toe te geven dat ik mijn ticket dan heb gekocht want ik kon niets anders! 
Terloops werd ook gesuggereerd dat ik naar een andere meter kon gaan…aan de Dendermondsesteenweg. Hoeveel 
minuten zouden er dan verstreken zijn? Het is toch niet te begrijpen dat de verantwoordelijken van het Mobiliteits-
bedrijf geen enkele redelijkheid in deze aan de dag leggen. Het kan toch niet zijn dat ik beboet wordt omdat er twee 
mensen voor me stonden aan de ticketautomaat!
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Onderzoek:
Volgens de vaststellers zou verzoeker uit een winkel gekomen zijn en dan een gratis ticket hebben genomen. Bij 
verder onderzoek blijkt dit echter niet zo te zijn. Verzoeker heeft om 17.48 uur een ticket gekocht voor 1 euro en er 
werd vastgesteld dat er in de minuten vooraf, ook nog andere tickets werden aangekocht aan diezelfde automaat. 
Vandaar dat verzoeker zijn ticket pas nadat de retributie werd uitgeschreven, had aangekocht. Het Mobiliteitsbedrijf 
gaat akkoord om de retributie te annuleren op basis van deze bevindingen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De retributie werd terecht uitgeschreven omdat er geen ticket in het voertuig lag maar verzoeker stond op het 
moment dat de retributie werd uitgeschreven, aan te schuiven aan de parkeerautomaat om een parkeerticket te 
nemen. De foutieve informatie van de vaststellers gaf de indruk dat verzoeker niet eerlijk was.

Aanbeveling:
Maak dat de vaststellers de juiste informatie doorgeven na contact met een klant. De foutieve informatie gaf een 
foute indruk over verzoeker.

zorgvuldigheid – weloverwogen beslissing
redelijke termijn
Verzoek: 201404-327
Pesterijen.

Men heeft hier te doen met verschillende feiten na elkaar. Ik belde de Politie op St-.Patrick’s feest omdat het lawaai 
enorm was en dit reeds vanaf 21.30 uur ’s avonds. Daarop werd er met verschillende tientallen plassers tegen mijn 
voordeur gewaterd en tientallen fietsen werden tegen mijn voorgevel geplaatst. Daarop schreef ik een mail naar de 
burgemeester na de Politie een proces verbaal te hebben laten opmaken. De Politie ging langs bij de pub. De vrijdag 
daarop waren weer veel fietsen tegen de gevel geplaatst. De Politie vroeg de dienst van de schepen om bijkomende 
fietsrekken te plaatsen om de overlast op te vangen. Deze weigerde onmiddellijk. Welk is de oplossing?

Onderzoek:
We vragen meer uitleg aan het Mobiliteitsbedrijf en zeker een motivatie voor de weigering om het fietsrek te 
plaatsen. Het Mobiliteitsbedrijf zal de vraag opnieuw bekijken en onderzoeken of een bijkomend fietsrek niet 
aangewezen is, aan de overkant van de straat. Drie maanden later hebben wij nog altijd geen antwoord ontvangen. 
De fietsconsulente geeft als uitleg dat er heel veel aanvragen binnenkomen en dat zij die niet op korte termijn kan 
behandelen. Blijkbaar kan er ook niet bij benadering gezegd worden wanneer er wel een antwoord komt. We verne-
men dat het onderzoek in ieder geval gestart is. Waarom men dan bij de eerste aanvraag, door de Politie, onmiddel-
lijk geweigerd heeft een fietsenstalling te plaatsen en welke de motivatie hiervoor is, dat komen wij niet te weten. 
De klacht van verzoeker is gegrond: er wordt geen reden voor een weigering opgegeven en de behandeling van een 
nieuwe aanvraag duurt onredelijk lang. Daarenboven lijkt die lange behandelingstermijn een structureel probleem te 
zijn. Is men aan een oplossing aan het werken? Het gebrek aan respons wijst niet in die richting.

Opvolging:
Uiteindelijk komt er toch een reactie van het Mobiliteitsbedrijf, precies elf maanden nadat de vraag is gesteld. Het 
Mobiliteitsbedrijf zegt dat er bijkomende fietsenstallingen zullen komen op de gevraagde plaats in de Recollettenlei. 
Alleen kan men niet zeggen wanneer die zullen geplaatst worden: het kan nog even duren. Al is de boodschap posi-
tief, men kan toch betreuren dat de dienst niet in staat is om binnen een redelijke termijn een antwoord te formule-
ren. Men vraagt toch heel veel geduld van de burger.

Beoordeling: gegrond
De redelijke termijn is meer dan overschreden
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klachtenmanagement
zorgvuldigheid – fouten
Verzoek :201404-348
Nog geldig ticket.

Op vrijdag 5 april 2014 had ik een parkeerticket achter de voorruit van mijn wagen gelegd. Omdat ik niet goed wist 
hoelang de voorstelling zou duren heb ik een dagticket genomen dat geldig was tot 7 april 2014 – 16.55 uur. Groot 
was mijn verwondering toen ik rond 22.30 uur een forfaitaire parkeerretributie achter mijn ruitenwisser vond. Deze 
ochtend wou ik telefonisch contact opnemen met het Mobiliteitsbedrijf, die volgens het parkeerticket bereikbaar zijn 
vanaf 8.00 uur ‘s morgens, maar ik kreeg telkens het antwoordapparaat met de melding dat de dienst nog gesloten 
was. De minuten tellen wel als ze tickets kunnen uitschrijven, maar die waarden en normen gelden niet voor hun 
eigen dienst. Nu mag ik, als bewijs, de ticketjes opsturen. Ik deed niets verkeerd en moet nu mijn onschuld bewijzen. 
Dit kost me tijd en moeite. Ik kreeg ook geen verontschuldigingen vanuit het Mobiliteitsbedrijf. Is het zo moeilijk om 
een parkeerticket juist te lezen?

Onderzoek:
Bij de foto’s die genomen zijn tijdens de vaststelling zit een foto van het ticket. Op deze foto is niet goed te zien tot 
welke datum het ticket geldig is maar de ‘dag’ tot wanneer het ticket geldig is, was wel duidelijk te zien. Het ticket 
was geldig tot dag ‘97’. Bij het Mobiliteitsbedrijf had men gemakkelijk kunnen tellen tot wanneer het ticket geldig 
was en dan had men gezien dat het geldig was tot 7 april 2014, zoals verzoekster meldde. Het was dus eigenlijk niet 
nodig om aan verzoekster te vragen om het parkeerticket te komen tonen of op te sturen. Het Mobiliteitsbedrijf 
heeft uiteindelijk uit de database van de parkeerautomaten in de Sint-Lievenslaan kunnen achterhalen dat verzoek-
ster effectief betaald had tot 7 april 2014 en annuleert de retributie. In een antwoord gericht aan verzoekster, bieden 
zij hun verontschuldigingen aan. Wat het antwoordapparaat betreft verzekert het Mobiliteitsbedrijf ons dat de 
medewerkers tijdig aanwezig waren en ook het antwoordapparaat hadden afgezet. Wij nemen de proef op de som 
en bellen enkele keren ‘s morgens om 8.00 uur naar het Mobiliteitsbedrijf. We stellen vast dat het antwoordapparaat 
telkens is afgezet.

Beoordeling: gegrond
De retributie werd onterecht uitgeschreven maar nadien geannuleerd. Had men de foto beter bekeken dan had men 
via de ‘dag’ kunnen achterhalen dat het ticket nog geldig was op het moment dat de retributie werd uitgeschreven. 
Of het antwoordapparaat al dan niet aanstond, kunnen wij niet oordelen.

zorgvuldigheid – fouten
klachtenmanagement
Verzoek: 201404-402
Defecte parkeerautomaat.

Ik parkeerde mijn voertuig op 14 februari 2014 in de Burgstraat en deed verscheidene pogingen om te betalen aan 
de parkeerautomaat, die steeds weigerde. Uiteindelijk heb ik mijn blauwe parkeerkaart gelegd, zoals voorgeschreven 
door de wegcode. Na een herinneringsbrief van Cel Parkeerheffingen heb ik de dienst hiervan op de hoogte gesteld. 
In het wederwoord van de dienst wordt beweerd dat er geen storing vastgesteld werd. Dit werd mij echter niet 
bewezen, waardoor ik nog steeds van mening ben dat ik correct handelde door de parkeerschijf te leggen. (Die mij 
toelating gaf om te parkeren tot 10.30 uur).

Onderzoek:
Uit de informatie van verzoeker kunnen we afleiden dat het om parkeerautomaat 202 gaat. Op het overzicht dat 
we van het Mobiliteitsbedrijf krijgen van alle betalingen op die dag, aan die automaat, kunnen we geen storingen 
vinden. Volgens het Mobiliteitsbedrijf staan ook alle storingen of foutmeldingen op dit overzicht. Als we echter ook 
de betalingen van de dag voordien opvragen blijkt dat er op 13 februari 2014 geen enkele verrichting werd vastge-
steld. Aangezien dit voor een drukke straat als de Burgstraat heel vreemd is, heeft het Mobiliteitsbedrijf dit verder 
onderzocht en vastgesteld dat er toch een defect werd vastgesteld aan automaat 202 op 13 februari 2014 en dat dit 
defect pas op 14 februari 2014 rond 11.00uur werd hersteld. De automaat was dus nog niet hersteld op het moment 
dat verzoeker een ticket wou aanschaffen. Het Mobiliteitsbedrijf zal de retributie en de administratiekosten terug 
betalen.
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Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Wees zorgvuldig, zowel op eerste als op tweedelijn, bij analyse gegevens van automaten. Kijk na of er op de 13de 
en 14de geen onterechte retributies zijn uitgeschreven.

zorgvuldigheid – fouten
Verzoek:201406-587
Neergehaalde signalisatie.

Een medewerker van onze dienst kreeg een heffing voor een dienstvoertuig dat geparkeerd stond in de blauwe zone. 
Er was geen kaart gezet. Het betreft een parking tussen de appartementsgebouwen aan de Nicolaas Zannekinstraat 
te Gent. Onze medewerker en zijn collega hebben zich ter plekke vergewist of er op die parking moest betaald 
worden of de parkeerschijf moest gezet worden. Het was echter op dat moment op deze plaats in de huidige situatie 
niet duidelijk dat deze parking een blauwe zone is. Er stond geen bord waaruit dit moet blijken. Het bord dat er 
stond lag op de grond achter een afsluiting omwille van werken. Een liggend bord is geen geldig verkeersbord. We 
hebben dit geargumenteerd naar het Parkeerbedrijf, maar zij voeren aan dat voor zonale signalisatie een bord bij 
de ingang van de zone voldoende is. Wij zouden dit aanvaarden in een gewone straat, maar omdat dit een aparte 
parking met inrit is, vinden wij dat er in die situatie zo veel onduidelijkheid is dat het niet terecht is dat onze mede-
werker hiervoor zou moeten betalen. In het rechtssysteem is het zo dat in gevallen van redelijke twijfel het voordeel 
moet gegeven worden aan de vermeende overtreder.

Onderzoek:
Bij een eerdere klacht was er ook al gesignaleerd dat het signalisatiebord dat de blauwe zone aanduidt in de Nicolaas 
Zannekinstraat neer lag en dat dit voor de nodige verwarring zorgt. Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord om de retri-
butie te annuleren en zal iemand ter plaatse sturen om het signalisatiebord recht te zetten.

Beoordeling: gegrond

flexibiliteit
Verzoek: 201407-782
Onnozele onoplettendheid.

Op zondag 2 maart zijn we een groot uur gaan ontbijten in Gent en hebben we onze auto in de Sint-Michielspar-
king geparkeerd. Bij het terugkeren, hebben we ons ticket betaald, zoals het hoort (1,70 euro). Een vergetelheid 
heeft ertoe geleid dat we het ticket vergeten uit de automaat te halen zijn. Toegekomen bij de auto hebben we dit 
opgemerkt, maar eenmaal terug bij de automaat was ons ticket reeds ‘verdwenen’. We hebben dit aangegeven bij 
de parkeerwachter van dienst, maar het enige wat hij ons kon vertellen, was dat we 23 euro dienden te betalen voor 
een nieuw ticket. Wat een heel pak meer is dan een dagticket en dit terwijl we kunnen aantonen dat we ons ticket 
daadwerkelijk betaald hebben. Bijgevolg vroegen we het Mobiliteitsbedrijf om ons de 23 euro terug te betalen, 
aangezien we kunnen aantonen dat we ons ticket wel degelijk betaald hebben. Die willen daar echter niet op ingaan 
omdat zij “ons verhaal niet op waarheid kunnen controleren.” Enkel als het ticket teruggevonden wordt, betalen zij 
terug. Ik begrijp dat men een administratieve maatregel dient op te leggen indien iemand zijn kaartje verloren is. 
Waar eindigt dit anders? Doch bij bewijs van het tegendeel via bijvoorbeeld de rekeninguittreksels, vind ik het on-
gehoord dat men hier geen gevolg aan heeft. Ik vind dit weinig respectvol en het geeft me geen enkel gevoel van ver-
trouwen vanuit de Stad. Het gaat me echt niet over die 23 euro, maar eerder dat een eerlijk persoon, die het nadien 
kan bewijzen dat het een onnozele onoplettendheid was, dit niet terugkrijgt.

Onderzoek:
Artikel 7 van het ‘Retributiereglement inzake parkeren in parking Sint-Michiels’ zegt het volgende: “Wanneer de par-
keerder zijn ticket verloren heeft, is hij een retributie verschuldigd van 23,00 euro. Wanneer de Stad Gent in dit geval 
echter kan aantonen dat het voertuig langer dan twee opeenvolgende dagen in de parkeergarage stond geparkeerd, 
is de bestuurder de retributie verschuldigd voor de werkelijke parkeerduur volgens het uurtarief.
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Kan de bestuurder binnen een periode van 14 dagen na betaling van deze retributie, zijn ticket alsnog voorleggen, 
dan is enkel betaling voor de werkelijke parkeerduur verschuldigd en staat de Stad Gent in voor terugbetaling van 
het saldo.” Het Mobiliteitsbedrijf houdt zich daar heel strikt aan. Enkel het ticket zelf telt voor hen om de retributie 
terug te betalen. Het bewijs dat men ‘een’ ticket heeft betaald, is niet voldoende. We erkennen dat een rekenin-
guittreksel geen waterdicht bewijs is om fraude uit te sluiten. Het Mobiliteitsbedrijf zegt echter zelf dat het vaak 
voorkomt dat mensen hun ticket vergeten aan de automaat en dat iemand anders het dan meeneemt. We vragen 
ons dan ook af of deze starre houding, uit angst dat er misschien ooit eens één iemand met heel slechte bedoelingen 
eventueel misbruik zou kunnen maken van de situatie en heel lang kan parkeren voor weinig geld, opweegt tegen 
de vele gefrustreerde mensen die nu zwaar moeten betalen voor een moment van verstrooidheid. Dit moet toch 
klantvriendelijker kunnen als men een betalingsbewijs via rekeninguittreksel kan voorleggen? Zeker als daaruit blijkt 
dat men op dat moment aan die automaat effectief heeft betaald. De betaling is toch gelinkt aan een ticket? Stel dat 
iemand een ‘gevonden’ ticket toont; hoe waterdicht is dit bewijs?

Beoordeling: gegrond
Er zijn meer flexibele en klantvriendelijke oplossingen mogelijk zonder dat daarvoor de deur wordt opengezet voor 
misbruik.

Aanbeveling
Het Mobiliteitsbedrijf geeft zelf aan dat het vaak gebeurt dat tickets vergeten worden aan de automaat. Loont het 
dan niet de moeite om de procedure hiervoor eens te herbekijken? Er moeten toch oplossingen zijn die klantvrien-
delijker zijn dan de huidige zware sanctie? Waarom is een bewijs van betaling via rekeninguittreksel niet voldoende?

Verzoek: 201408-866
Plots.

Toen ik deze voormiddag thuiskwam, na een boodschap van amper anderhalf uur, bleek onze straat plots getrans-
formeerd te zijn in éénrichtingsverkeer. Navraag leert mij dat hierover, met de (handvol) bewoners van de straat, 
op geen enkele manier werd gecommuniceerd. Vanwaar deze verandering? Wie is voor deze verandering vragende 
partij?

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf laat weten dat het invoeren van het éénrichtingsverkeer in de Hindestraat kadert in de heraan-
leg van de stationsbuurt in Drongen. Het feit dat de bewoners niet verwittigd zijn is waarschijnlijk te wijten aan de 
overgang van deze bevoegdheid van de Politie naar het Mobiliteitsbedrijf.

Beoordeling: gegrond

adequate communicatie
Verzoek:201409-984
Hinderlijke omlegging.

Ik heb veel klachten over de situatie in onze straat. Kern van het probleem:
• De overlast door druk verkeer.

• Trillingen in onze huizen.

• Vrachtverkeer dat maar in één richting mag.

• Vraag om een veiliger straatinrichting van de Frederik Burvenichstraat. 
Intussen wordt de Brusselsesteenweg voor de werken langs onze straat omgeleid en rijden er bussen in twee richtin-
gen sinds begin mei 2014. 
Hieronder zet ik de drie concrete ombudsklachten op een rij: 
1. De klachten hierover die naar de schepen en bij de Dienst Mobiliteit werden binnengestuurd, krijgen wel ant-
woord, maar geven tegenstrijdige boodschappen: 
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• Er is wel/geen vrachtverkeerverbod in één richting in de Burvenichstraat. Geen antwoord op mijn vraag om ver-
duidelijking.

• De onderzoeken van de asverschuiving waren er al geweest in 2013, en worden in 2014 opnieuw aangekondigd 
alsof ze nieuw zijn. 

• Er is geen heraanleg van de Burvenichstraat gepland omwille van budgettaire redenen. Vorige week in de wijk-
agenda wordt een infoavond aangekondigd voor de plannen van de heraanleg van de Burvenichstraat.

• De Stad geeft aan zich bewust te zijn van het probleem met de Burvenichstraat. Toch wordt de weinig verkeers-
remmende straatinrichting aangepast voor het extra verkeer: de drempels ter hoogte van de Oude Brusselseweg 
F. Burvenichstraat worden begin mei 2014 verlaagd. De buurt vraagt net extra oversteekplaatsen en een veiliger 
inrichting.

2. Communicatie van de diensten onderling in verband met werken en busomleiding. Ik ervaar de contacten tussen 
De Lijn en de Stad en met andere betrokkenen als problematisch. Buzz Gent (in de infobrochure ‘het aanspreek-
punt’) raadt aan om klacht in te dienen bij De Lijn. De klachtendienst van De Lijn raadt aan om klacht in te dienen bij 
de Stad, Dienst Mobiliteit. De Stad zegt dat er geen alternatief was voor de busomleiding. Positief is wel dat tijdens 
het bouwverlof de busomleiding tijdelijk opgeheven werd, een inspanning die zeker geapprecieerd werd. 
De wijkregisseur werd niet op de hoogte gebracht van de plannen voor busomleiding, terwijl zij inspanningen be-
loofde om de ontradingscampagne bij de bedrijven aan de Jan Samijnstraat te herhalen. De wijkagent vroeg extra 
verkeerscontroles, maar de genomen maatregelen/beslissingen door de Stad die via hem aan ons werden gecommu-
niceerd bleken achteraf niet te kloppen.
3. Communicatie met buurtbewoners. Andere buurtbewoners hebben al jarenlang geijverd voor een aanpak van het 
probleem van het verkeer en de weginrichting, en de beslissing over het feit dat er dan nog busverkeer in de straat 
bijkomt vanaf 5 mei 2014, wordt op 2 mei 2014 via een brochure in de brievenbus gecommuniceerd.

Onderzoek:
Het is een feit dat de grote en langdurige werken een grote impact hebben op de leefbaarheid van de aanpalende 
straten. De klacht gaat in de eerste plaats over de verwarrende, tegenstrijdige en onduidelijke communicatie. Het 
feit dat er zoveel actoren bij die werken betrokken zijn zal er voor iets tussen zitten: het gewest, de Stad (Dienst 
Wegen, Mobiliteitsbedrijf), De Lijn, nutsmaatschappijen en de verschillende aannemers. Er wordt ook veel informa-
tie verspreid: telkens er verandering komt in een bepaalde fase van de werken, moeten de verkeersstromen aange-
past worden. Er werd een website opgestart met alle mogelijke informatie over de werken en de omleggingen. Via 
deze website kan iedereen ook zijn vragen stellen en vragen om persoonlijk op de hoogte te worden gehouden. Het 
tweede deel van haar klacht betreft de slechte staat van het wegdek, ook te wijten aan het zwaar vervoer met niet 
alleen vrachtwagens maar ook met de bussen van De Lijn. Volgens De Lijn is er geen alternatief voor de route van de 
bus, maar zegt De Lijn de bussen worden aangespoord hun snelheid aan te passen aan het slechte wegdek. Volgens 
de dienst Wegen is de nieuwe aanleg van de Frederik Burvenichstraat niet aan de orde zolang de werken in de Brus-
selsesteenweg niet zijn afgewerkt. Dit lijkt ons ook logisch. Toch, zegt de dienst, zullen er wel herstellingen worden 
uitgevoerd. Na tussenkomst van de Ombudsvrouw wordt in de straat door de Politie ook een mobiele snelheidsme-
ter geplaatst, wat een effect moet hebben op de snelheid van het omrijdend verkeer. Desgevallend kan de Politie 
verbaliseren, indien er veel overtredingen worden genoteerd. Bijkomend bezorgt het Mobiliteitsbedrijf aan verzoek-
ster een lijst van initiatieven om het verkeer in goede banen te leiden en de hinder voor de buurt te beperken.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Door de ingrijpende en complexe werf en vele informatie, die ook voortdurend moet worden aangepast aan de reële 
toestand, kan dat voor de omwonenden eventueel als verwarrend overkomen. Maar we stellen ook vast dat alle 
betrokken diensten zich inspannen om de informatie tijdig en correct over te brengen. 
Het doorverwijzen van de actoren naar elkaar heeft geen zin. De opstart van één website over éénzelfde werf is een 
aanwinst. 

Verzoek: 201409-1011
Karige bewonersplaatsen, talrijke parkeerborden.
In een straal van pakweg 100 m rond onze woning zijn er gewoon zeer weinig bewonersparkeerplaatsen te vinden. 
Ik tel er 2, aan de Oranjeberg. In het vinden van een parkeerplaats wordt men zeker niet geholpen door de wildgroei 
aan parkeerborden. Zo heb ik om 11h vanochtend foto’s genomen van de straten in de buurt. Maaseikstraat en Ge-
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raard de Duivelhof enerzijds, en dan de Henegouwenstraat met de zijstraat (Gouvernementstraat). Deze straten zijn 
samen ongeveer 400m lang, en worden voor zowat de helft in beslag genomen door de borden. Ik tel 10 parkeer-
borden, waarvan er 6 volgens mij op correcte wijze geplaatst zijn. 5 borden staan er met “toelating” tussen 4 en 10 
weken. 3 borden bevatten begin- noch einddatum en 1 was 3 dagen overtijd. Zijn al deze borden trouwens vergund? 
Het is al te makkelijk een bord te plaatsen om zo plaatsen voor te behouden. 1 bord bevatte zelfs de nummerplaat 
voor een voertuig dat er “wél mocht staan”… Het François Laurentplein biedt ook weinig plaats en is ook deels voor-
behouden voor werfwagens. Er wordt immers overal gewerkt aan straten en woningen… Het plein naast Sint-Baafs, 
gelegen tussen de Maaseikstraat en het Geraard de Duivelhof werd ook voorzien van 2 standplaatsen voor taxi’s, 
alleen is er nooit een taxi te bespeuren. Dit plein wordt ook zeer dikwijls gebruikt als “materiaalplaats” bij festivitei-
ten in de buurt, waardoor ook dan weer parkeerplaatsen tijdelijk sneuvelen. Mijn voorstel : zou het mogelijk zijn om 
van dit plein een parkeerzone ENKEL voor bewoners te reserveren. Zij staan immers al lang in de kou…

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf bezorgt een omstandig antwoord in verband met de vergunningen voor de parkeerborden en 
bezorgt een lijst van vergunde werven. Ook een lijst van bewonersparkeerplaatsen. Binnenkort wordt de Bisdom-
kaai opnieuw ingericht, met veel bewonersparkeerplaatsen. Het Maaseikplein niet. Er wordt ook overlegd met de 
taxisector om de ongebruikte taxistandplaatsen af te schaffen. Verzoeker wordt door de Ombudsvrouw op de hoogte 
gebracht.

Aanbeveling:
Controleer regelmatig de signalisatie van aannemers. Kijk na of ze wel allemaal vergund zijn. 

zorgvuldigheid – procedure
zorgvuldigheid – fouten
Verzoek:201410-1107
Gedorven inkomsten.

Is dit de manier waarop men klachten van burgers behandeld? Waarop men schade-eisen indient tegen burgers 
zonder dat deze eerst gehoord worden door de dienst zelf en zonder dat er zelfs een rechter aan te pas komt? Terwijl 
het gedrag van de vaststeller van het Mobiliteitsbedrijf aan de oorzaak ligt van het hele incident. Mocht die man mij 
gewoon te woord gestaan hebben, wat toch het minste is dat je van iemand kan verwachten die voor een overheid 
werkt, dan was er geen enkele escalatie geweest. Ik stond met mijn wagen in de Sint-Jacobsnieuwsstraat gepar-
keerd en dacht dat ik daar niet moest betalen omdat ik me buiten de betalende zone bevond. Plots merkte ik op dat 
ik toch werd opgeschreven en haastte mij naar de 2 parkeercontroleurs. Ik sprak hen aan maar ik werd compleet 
genegeerd en kreeg geen antwoord op mijn vraag; geen enkele reactie. Ik vroeg me af wat er mis was en ben op 
dat moment op het openbaar domein met mijn GSM foto’s beginnen nemen van de naam van die man en van het 
naamplaatje, dat hij onmiddellijk bedekte. Toen wist ik het zeker: hier klopt iets niet. De man heeft mij zelfs een duw 
gegeven. Ik ben noch verbaal noch fysiek agressief geweest en heb naar die man ook geen bedreiging geuit. Ik was 
wel behoorlijk kwaad en ben in mijn wagen gestapt waar hij op de laatste moment nog de retributie onder de ruiten-
wisser stak. Ik heb een klacht ingediend op basis van de gegevens die op de retributie stonden en over het  gedrag 
van die vaststeller die alles uitlokte, vond ik. Ik kreeg een correct antwoord waarom ik toch moest betalen en heb 
dat dan ook gedaan. Kort daarop werd ik echter door de Politie uitgenodigd want er was blijkbaar een proces verbaal 
opgesteld. Op welke basis dit proces-verbaal werd opgesteld, is me niet duidelijk. Men heeft me gevraagd om de 
foto’s te verwijderen en dat heb ik onmiddellijk gedaan. Ik heb de foto’s niet verspreid want ik had ze enkel genomen 
voor het Mobiliteitsbedrijf. Ik heb dus de boete betaald omdat men mij had uitgelegd waarom en ik was, na het 
verhoor door de Politie niet van plan om nog verdere stappen te ondernemen ook al vind ik de manier waarop ik 
genegeerd werd, er totaal over. Ik ben zelf ambtenaar geweest dus ik ging ervanuit dat er toch ook nog iets is zoals 
informatieplicht, dat men tenminste moet uitleggen waarom men die beslissing neemt.  Ik kreeg ook als antwoord 
dat de vaststellers van het Mobiliteitsbedrijf zich wel degelijk bewust zijn van de gevoeligheid van hun werk en hun 
gedrag waarbij ze hopen dat ik begreep dat de vaststellers enkel hun werk uitvoerden. Hoort het niet dan bij hun 
werk om de burgers tenminste te woord te staan? Is het negeren van een burger de uiting van het bewustzijn van 
de gevoeligheid van hun werk? Moet ik dan in de toekomst, als ik een politieman aanspreek, ook een totale negatie 
krijgen? En als ik een klacht indien bij de dienst er dan een schadeclaim volgt? Ik was dan ook perlex toen ik te horen 
kreeg na mijn klacht dat het Mobiliteitsbedrijf een schade-eis heeft ingediend voor 795 euro omwille van ‘gedorven 
inkomsten’. Ik heb er echt niet van geslapen en vind dit er echt over. Dit is dan ook de reden dat ik contact opgeno-
men heb met de Ombudsvrouw. 
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•   1.        Ik was geen vragende partij voor een proces-verbaal, dat is op hun eigen initiatief gedaan. Ik wou gebruik 
     maken van de klachtenprocedure die hier bestaat binnen de stad. Die inkomstenderving is ten gevolge van 
     het stap die volgens mij totaal overbodig is.
• 2. Ik heb pas foto’s genomen op het openbaar domein omdat het hier ging om iemand in openbare dienst die     

me zijn naam niet wou meedelen en zijn badge had bedekt. Hij wou ook geen informatie verstrekken waarom hij 
een retributie uitschreef. Hij heeft geen woord gezegd en mij straal genegeerd. Ik kan begrijpen dat men tijdens 
een escalatie met een burger men niets doet om olie op het vuur te gooien maar bij iemand die een infovraag 
stelt, is het toch het minste wat je moet doen: motiveren waarom je het doet. Hoe zit het met de openbaarheid 
van bestuur, de informatieplicht en het minimum aan klantvriendelijkheid?

• 3. Waar is men mee bezig als het Mobiliteitsbedrijf zomaar naar de Politie stapt, zonder de burger te horen 
(hoorplicht)? Ik ben op geen enkel moment uitgenodigd geweest om mij te horen. Mocht ik echt geen foto nemen 
van die functionaris die in dienst was? Ik heb dit ook niet verspreid.

• 4. Waarom dient het Mobiliteitsbedrijf zomaar een schadeclaim in? Dit had gewoon via de normale klachten-
procedure kunnen afgehandeld worden. Het gaat hier niet om een geval van agressie maar wel, wat mij betreft, 
van uitlokking ten gevolge van het totaal negeren van mijn vragen. Ik was er van overtuigd dat ik geen retributie 
krijgen maar ik heb mij vergist en heb ook onmiddellijk betaald.

• 5. Ik meen dat de schade-eis pas ingewilligd kan worden als een rechter zou uitmaken dat er hier iets on-
rechtmatig is gebeurd. Dat is nog zeer de vraag of het Parket dit soort zaken niet zal seponeren? Voorts moet de 
vraag gesteld worden of dat het inkomstenverlies niet kon vermeden worden? En is die schadeclaim wel op juiste 
gegevens gebaseerd…..voor die buurt… ? Ze zijn dan nog blijkbaar met 2 personen naar de politie gestapt. Ook in 
zijn verhaal staat trouwens dat hij mij een duw heeft gegeven. Moet ik nu naar de politie stappen wegens agressie 
van een functionaris in dienst van de Stad? Ik hou het liever bij de Ombudsvrouw om de zaken niet te laten esca-
leren.

Onderzoek:
Op de plaats waar verzoeker geparkeerd stond, mocht er geen retributie uitgeschreven worden maar wel een 
proces-verbaal voor verkeerd parkeren. De vaststellers gingen er ten onrechte van uit dat ze een retributie konden 
uitschijven. Ook de communicatie van het Mobiliteitsbedrijf daarover bleek na een plaatsbezoek, onjuist. De retri-
butie wordt geannuleerd en zal teruggestort worden. De Ombudsvrouw kan zich echter niet van de indruk ontdoen 
dat meer en meer burgers zich onbehoorlijk opstellen en aan kansberekening doen. Ze parkeren opzettelijk verkeerd 
omdat er nu éénmaal minder politiecontrole is in vergelijking met de controles op het parkeerregime. Wat de scha-
declaim betreft bevestigt de Politie ons dat zij, bij een proces-verbaal voor agressie, een onkostennota vragen die zij 
dan als bijlage bij het proces-verbaal steken. Hier werd er een onkostennota voor gedorven inkomsten van 795 euro 
ingediend door het Mobiliteitsbedrijf. Volgens het Mobiliteitsbedrijf was het verzoeker die agressief was t.a.v. van de 
vaststellers waardoor zij via een noodknop op hun toestel, de Politie hebben verwittigd. Nadat de vaststellers een 
proces-verbaal hadden laten opstellen werd verzoeker gecontacteerd door de Politie om zijn versie van de feiten te 
geven en om te vragen of hij de schadeclaim aanvaardde of niet. Het proces-verbaal dat hiervan werd opgemaakt zal 
overgemaakt worden aan het Parket. Het is verder aan de Procureur om hier een beslissing in te nemen. De Om-
budsvrouw kan niet tussenkomen in gerechtelijke dossiers.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De retributie werd onterecht uitgeschreven en zal terugbetaald worden. Over de schadeclaim kan de Ombudsvrouw 
niet oordelen. Het is aan de Procureur om hier een beslissing in te nemen. 
Dergelijk klachten kunnen vermeden worden mocht hier ook een GAS-boete wegens verkeerd parkeren kunnen 
uitgeschreven worden terzelfdertijd om de verkeersovertreding aan te pakken. 

Aanbeveling:
Schrijf geen retributie uit daar waar eigenlijk een proces-verbaal moet uitgeschreven worden.
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adequate communicatie
inventieve houding
proactief handelen
Verzoek: 201411-1168
Wings zonder vleugels.

We wensen ons als bewoners van The Wings te laten horen over het feit dat wijzelf en onze bezoekers en zorgver-
strekkers hier in The Loop geen parkeerplaatsen hebben op het openbare domein binnen redelijke afstand. We heb-
ben evenmin een laad- en losruimte. Het is hier bovendien ’s avonds desolaat en we voelen ons onveilig. We hebben 
dit zelf trachten op te lossen door op het trottoir dat erg breed is te parkeren en worden door de wijkagent op de 
bon geslingerd. Wij betalen net als andere bewoners ook belasting maar het is duidelijk dat men hier heel veel aan-
dacht heeft voor de bus van De Lijn, voor de hotels en de winkelketens maar aan de bewoners wordt niet gedacht. 
Wij moeten onze parkeerproblemen maar oplossen met de kantoren of we worden verplicht om een ondergrondse 
parkeergarage te kopen of te huren, wat niet altijd financieel haalbaar is. En waarom zouden ze ons kunnen verplich-
ten? Wat wij vragen is niet meer of minder dan de rest van de bewoners van Gent. Bovendien is de communicatie 
met de Stad erbarmelijk.

Onderzoek:
De vraag om op korte loopafstand een parkeerplaats op openbaar domein te hebben is redelijk en uit onderzoek 
blijkt dat dit inderdaad voorlopig niet het geval is. Het klassieke straatparkeren is er niet mogelijk en de parkeerruim-
te is, veel meer dan elders in de stad, gereglementeerd. Bovendien ontbreekt in de buurt parkeerruimte. De ruimte 
net voor de parkeerplaats van Ikea en aan de overkant van de straat is nu ingenomen voor archeologisch onderzoek. 
De dichtstbijzijnde openbare parkeermogelijkheid is op 15 minuten loopafstand, door een vrij onherbergzaam en 
donker terrein. Het is duidelijk dat men niet op voorhand heeft ingeschat dat wanneer men bewoning in dit deel van 
de stad voorziet, dat men ook rekening moet houden met het feit dat bewoners zelf ook willen laden en lossen, niet 
verplicht kunnen worden om een ondergrondse garage te kopen of te huren en dat ze ook bezoekers en verzorgers 
(geneesheren, verpleegkundigen) moeten kunnen ontvangen. Vooral dat laatste stelt een probleem als die mensen 
te ver naar een parkeerplaats moeten gaan zoeken. Voor het ogenblik zijn er 117 appartementen gebouwd, maar 
er zijn nog uitbreidingen voorzien, wat de problemen nog groter zou kunnen maken, indien er geen parkeermoge-
lijkheden op eigen terrein voor bezoekers zijn uitgewerkt. Kortom: hier is een inschattingsfout gemaakt, zowel door 
projectontwikkelaars als door de Stad (SOGent?) onder druk van de stijgende grondprijzen daar op The Loop. Op 
langere termijn is er wel een oplossing door de bouw van een parkeertoren op het terrein waar er nu archeologisch 
onderzoek plaats grijpt, dus grenzend aan de bovengrondse parkeerplaatsen van Ikea. Maar men schat de uitvoering 
pas tegen 2019. Uit onderzoek blijkt verder dat na tussenkomst van de Ombudsvrouw het Mobiliteitsbedrijf duide-
lijk heeft bijgestuurd, ook onmiddellijk een overleg met de bewoners heeft gehouden, een analyse heeft gemaakt 
om het probleem in kaart te brengen en het in elk geval in de toekomst te vermijden. Ook de communicatie op het 
moment dat de parkeerplaatsen werden ingenomen door de Dienst Stadsarcheologie had beter gekund. Moeilijker 
blijkt het toch om een oplossing te vinden op kortere termijn. Er wordt op verzoek van de dienst een overleg met 
de Ombudsvrouw georganiseerd. Hieruit volgen een aantal aanbevelingen om voor de problemen een voorlopige 
oplossing te bieden en in de toekomst gelijkaardige problemen te vermijden.

Beoordeling: gegrond
Er is in de ontwerpfase van de site onvoldoende nagedacht over de ontsluiting en de parkeermogelijkheden op de 
openbare weg voor de bewoners van de appartementsgebouwen op The Loop. Men heeft die problemen niet voor-
zien. Er is ook duidelijk onvoldoende gecommuniceerd over de voorlopige schrapping van een grote parkeerruimte 
omwille van archeologische onderzoek.

Aanbeveling:
De vraag van bewoners is meer dan terecht en moet zeker bij uitbreiding van de wooneenheden mee genomen 
worden, zowel door projectontwikkelaars als door SOGent en het Mobiliteitsbedrijf. Kortom: er moeten laad- en 
losruimtes, kort parkeren voor verzorgers en bezoekers, naast het lang parkeren, in de parkeertoren meegenomen 
worden. Het is duidelijk dat de parkeerproblematiek ook raakt aan het sociale weefsel van bewoners. Klagers 
deelden bijvoorbeeld mee dat ze minder bezoekers ontvangen dan vroeger.
Stuur de communicatie met de bewoners bij en houd meer rekening met hun behoeften. Ook zij betalen belasting 
en verwachten er ook terecht iets voor terug. De meeste bewoners die ons contacteerden bleken actieve dertigers 
en veertigers te zijn. Zij beschikken allen over een wagen en kozen grotendeels voor die locatie omdat ze met de 
wagen vlot de ring en de autosnelweg kunnen bereiken en op die manier het centrum niet belasten.
De enige bruikbare oplossing op korte termijn is de huidige Park and Ride-zone van De Lijn waar men in elk geval 
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na 18 uur ruimte voor bewoners kan voorzien, in overleg met De Lijn.
Bij het verplaatsen van deze Park and Ride-zone op de terreinen van SOGent, laat deze ook toe voor vergunning-
houders (met name de bezoekers/verzorgers van de bewoners) of een gedeelte ervan als tijdelijke oplossing. 
Communiceer ook nu voldoende dat dit een tijdelijke oplossing is.

redelijke termijn
adequate communicatie
Verzoek: 201412-1312
Feniks.

Mijn oorspronkelijke vraag aan Gentinfo dateert al van 30 oktober:
het fietsenrek aan de overkant van de straat van schoolingang Acaciastraat is sinds begin dit schooljaar of tijdens 
deze zomervakantie terug weggenomen. Dit zorgt sinds het begin van het schooljaar terug voor grote chaos aan de 
schoolpoort: omgevallen fietsen, fietsen vlak voor de poort op het voetpad zodat de kinderen en buggy’s niet door 
kunnen,… Zeker nu het donkerder wordt is het ‘s morgens en ‘s avonds gevaarlijk. Dat fietsenrek is al een paar keer 
weggenomen en dan telkens op onze vraag teruggeplaatst. Blijkbaar zou het nu weggenomen zijn omdat er aan het 
gebouw naast het fietsenrek houten deuren zijn waarachter technische zaken zitten of zo. Maar op de vrijgekomen 
plaats is nu een autoparking, en de auto’s staan ook tot tegen de houten deuren. Als de deuren vrij moeten blijven, 
zullen sowieso paaltjes geplaatst moeten worden en een fiets is gemakkelijker weggenomen dan een auto. Is het 
mogelijk om het fietsenrek terug te plaatsen?
Ik heb op 20 november nog eens geïnformeerd en kreeg geen reactie. Ik denk dat de behoorlijke termijn voor het 
behandelen van mijn vraag intussen ruimschoots overschreden is.

Onderzoek:
Verzoeker legt op 9 december klacht neer bij de Ombudsvrouw omdat hij geen antwoord krijgt. Op 15 december laat 
het Fietsdepot weten dat zij op 3 en 5 december nieuwe fietsenstallingen hebben geplaatst aan de uitgang van de 
school. Verzoeker had dit op 9 december nog niet gemerkt, maar de dienst had hem hierover ook nog niet ingelicht. 
De dienst had dus wel actie ondernomen, maar nog niet geantwoord op de mail van 30 oktober.

Beoordeling: gegrond
De fietsenstallingen waren geplaatst maar de dienst had nog geen antwoord bezorgd aan verzoekers. Actie zonder 
rapportering en communicatie is geen actie. 
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Diensten van de Stadssecretaris

Dienst Belastingen
adequate communicatie
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201404-417
Verwarrende aanslag.

Ik heb een klacht in verband met een belasting op leegstand. Mijn bezwaarschrift is niet aanvaard. Het was te laat 
ingediend.
De communicatie hierover is bijzonder onduidelijk en het is daardoor dat ik in feite geen correct bezwaarschrift heb 
ingediend. Het gaat vooral over de interpretatie van de brief van 20 februari 2012 van Woontoezicht.
• Van de Vlaamse overheid had ik een vrijstelling bekomen voor dit pand op 3 januari 2011 omdat de opname op 

de gewestelijke inventaris niet rechtsgeldig tot stand kwam. Ik was mij toen ook niet bewust dat ook de Stad voor 
dezelfde leegstand nog eens een belasting kan heffen. 

• Wat de Stad betreft: ik heb een brief gekregen dat ik vanaf 12 maanden na inventarisatiedatum ook belasting-
plichtig zou zijn. De datum die erop stond was 1 april 2011, dus zij rekenden daar 12 maanden bij.

Voorts stond in de brief dat mocht er in de toestand van de woning een belangrijke wijziging optreden we dit dan 
ook moesten melden. Binnen die 12 maanden dus in de periode van 1 april 2011 tot 1 april 2012 gebeurt het 
volgende:
• We verkopen dit pand in februari 2012; dit is aan de administratie meegedeeld.

• Op 18 augustus 2011 dus voor de verkoop  hebben we een vrijstelling gekregen geldig van 15 juli 2011 tot en 
met 14 juli 2013 omwille van renovatiewerken. Maar we kunnen geen werken meer uitvoeren want we zijn geen 
eigenaar meer.

Dat we pas op de lijst leegstand komen na een jaar leegstand is geen afdoend argument. Want dan hadden ze 
meteen de belasting al kunnen heffen en geen 12 maanden meer hoeven te wachten. Waarom we langer dan drie 
maanden hebben gewacht om het bezwaarschrift in te dienen? Het aanslagbiljet is verzonden op 10 januari 2012, 
het moest betaald worden tegen 10 maart 2014. Maar ondertussen waren wij geen eigenaar meer, hadden we een 
vrijstelling tijdens dat lopende jaar bekomen en werd het aanslagbiljet meegegeven met de notaris van de koper… 
Wij meenden dat het hier om een vergissing ging omdat we een vrijstelling hadden gekregen. Nadat we een herin-
nering kregen, hebben we ons gerealiseerd dat we zelf een bezwaarschrift moesten indienen dat is pas in mei 2012 
gebeurd.

Onderzoek:
Is alles correct verlopen volgens het geldende reglement? Volgens de Dienst Belastingen moet men belasting betalen 
vanaf de datum dat een pand op de lijst van leegstand staat, wat slechts gebeurt nadat er vastgesteld werd dat de 
woning al minstens 12 maanden leeg staat. In dit dossier werd de woning op 1 april 2011, datum van de adminis-
tratieve akte van leegstand, op de bewuste lijst geplaatst. De betwisting van verzoekers werd niet aanvaard wat 
betekent dat zij 12 maanden nadat het pand op de lijst werd gezet de belasting zullen moeten betalen. In dit geval 
is dat voor het aanslagjaar 2011, met als peildatum 1 april 2011. Het klopt dat verzoekers een vrijstelling hebben 
gekregen voor twee jaar, maar pas vanaf 15 juli 2011, de datum dat het dossier volledig was. Dus, op 1 april 2011 
hadden ze nog geen vrijstelling en moesten ze dus voor dat jaar belasting betalen. Het reglement is dus correct 
gevolgd. Het bezwaar tegen de aanslag zelf, die op 10 januari 2012 is verstuurd, werd onontvankelijk verklaard zegt 
de Dienst Belastingen, omdat het te laat is ingediend, op 24 mei 2014, dus meer dan drie maanden na verzending, 
zoals het reglement dit vereist. Maar ook al was hun bezwaar tijdig ingediend, dan nog hadden ze de belasting voor 
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2011 moeten betalen, want op 1 april 2011, de inventarisdatum, waren ze nog eigenaar van het pand en hadden ze 
nog geen vrijstelling gekregen voor het uitvoeren van werken. Juridisch is alles dus correct verlopen. Wel stellen we 
vast dat de Juridische Dienst er heel lang over gedaan heeft om zijn advies in dit dossier te verlenen: 20 maanden. 
Dit moet korter kunnen. Op die manier hebben verzoekers pas in februari 2014 uitsluitsel over de verplichting om 
de belasting voor 2011 te betalen, met verwijlinteresten, maar rekening houdend met de lange behandelingstermijn 
van het bezwaarschrift. Is er duidelijk gecommuniceerd? De brief van de Dienst Administratie had misschien duide-
lijker kunnen vermelden dat het jaar na de opname op de lijst effectief belasting moet betaald worden, op basis van 
de inventarisdatum. Er staat dat men belastingplichtig is 12 maanden na de datum van de opname op de inventaris. 
Verzoekers hebben begrepen dat zij pas voor 2012 belasting zouden moeten betalen, niet voor het aanslagjaar 2011 
in 2012. Maar zoals de Dienst Belastingen zegt, er staat niet in de brief van de Dienst Administratie dat de woning 
12 maanden op de inventaris moet gestaan hebben eer men gaat belasten. Maar toch zouden wij pleiten voor een 
duidelijker formulering, die geen ruimte laat voor interpretatie. Op het aanslagbiljet staat duidelijk aangegeven dat 
men zijn bezwaar moet indienen binnen de drie maanden vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van het 
aanslagbiljet: dit is duidelijk en niet mis te verstaan.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond wat de toepassing van de regelgeving betreft. Gegrond wat de duidelijkheid van de brief van de Dienst 
Administratie betreft.

Juridische Dienst en Kennisbeheer

hoorplicht
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201412-1284
Geen sluikstorter!
Ik heb een GAS-boete gekregen voor sluikstorten, maar dat sluikstort is absoluut niet van mij. Ik heb ook geen echte 
bewijzen gezien. Blijkbaar zou er in de grote hoop afval een brief van 2005 van Belgacom aan mijn moeder tussen 
gelegen hebben. Ik versta dat niet, maar op het moment van dat sluikstorten (2 juni) was ik ergens een staat van 
bevinding aan het ondertekenen en mijn moeder was net geopereerd. Ze scheurt al haar brieven trouwens kapot 
vooraleer ze ze bij het afval gooit. Men zegt mij dat ik een verslag ondertekend zou hebben, een verhoor, maar ik 
heb nooit iets ondertekend, want er zijn geen bewijzen.
Het Parket heeft de zaak trouwens geseponeerd en ik vraag mij dus af op welke basis ze me die boete nog aanreke-
nen.

Onderzoek:
We leggen dit voor aan de Juridische Dienst. Wanneer verzoeker niet akkoord gaat met de boete, moet hij de wette-
lijke procedure volgen en binnen de maand beroep aantekenen bij de Politierechtbank.  De Juridische Dienst deelt 
ons wel mee dat zij bij hun standpunt blijven en dat de man overigens zelf de inbreuk heeft bekend en er ook heel 
wat bewijsstukken op  naam in het stort zaten. Klager daarentegen blijft betwisten dat hij die bewijzen heeft toe-
gestuurd gekregen (wel een foto van een hoop stort) en dat hij die inbreuk bekend zou hebben. De Ombudsvrouw 
komt opnieuw tussen en vraagt opnieuw in het kader van behoorlijk bestuur dat de man volledige inzage krijgt in 
zijn dossier en of dat hem de bewijsstukken op naam zouden worden overgemaakt, bovendien stelt ze vast dat de 
man inderdaad het verhoorblad niet heeft ondertekend waarin hij zou bekennen. Hij heeft het juist niet ondertekend 
omdat hij het er helemaal niet mee eens is. Zijn verhaal was verwarrend maar na horen bij de Ombudsvrouw komt 
ze tot de vaststelling dat hij wel degelijk groot huisvuil naast zijn woonblok op het Rerum Novaremplein had gezet in 
overleg met de maatschappij, dat vermoedelijk iemand daar zaken heeft uitgenomen en wat hij niet kon gebruiken 
weggegooid heeft in een andere straat, waar hij niet woont. Inzage in zijn dossier ter plaatse wordt geweigerd maar 
de bewijsstukken op zijn naam krijgt hij niet opgestuurd. Wel opnieuw de foto van het stort. De tussenkomst van de 
Ombudsvrouw heeft tot gevolg dat de GASambtenaar er haar op wijst dat hij niet onder haar controle staat en dat 
hij onafhankelijk moet oordelen. Dat het inzagerecht in die dossiers ook niet via de stadssecretaris gaat en dat hij 
daar alleen over bevoegd is. De Ombudsvrouw is het  er mee eens dat hij in alle onafhankelijkheid tot een beslissing 
moet komen maar dat hij juist daarom zorgvuldig te werk moet gaan en de klager voldoende moet horen, de Om-
budsvrouw komt hier tussen als ‘zij die spreekt voor die burger, en dat de motivering (man zou bekend hebben, de 
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bewijsstukken) zorgvuldig moet onderzocht worden. Hier treedt de Ombudsvrouw op als preventieve rechtsbescher-
mer, een burger naar de politierechter sturen binnen een bepaalde termijn kost hem meer dan de boete toch maar 
te betalen. De man is inderdaad naar een advocaat gestapt maar die heeft te laat gereageerd, buiten de beroepster-
mijn. De klager blijft halsstarrig weigeren om die boete te betalen en blijft eisen dat zijn dossier wordt heropend. 

Conclusie:
De Ombudsvrouw spreekt zich niet uit over de genomen beslissing maar heeft toch vragen over zorgvuldigheid en 
motivering en dus de manier waarop deze beslissing is tot stand gekomen. Een GAS-ambtenaar blijft een ambtenaar 
en heeft dus de plicht om zijn beslissing te toetsen aan alle regels en beginselen die hier ter zake doen.  
Voorts stelt ze vast dat fervente sluikstorters meer en meer manieren zoeken om anderen erin te luizen en dat de 
man  niet op heterdaad was betrapt, noch de feiten heeft bekend.

Beoordeling: geen oordeel
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Kabinetssecretariaten College
Burgemeester en Schepenen

Kabinet schepen van Mobiliteit en Openbare 
Werken

redelijke termijn
Verzoek: 201402-186
Vallende domino’s.

Op 25 november 2013 en 24 januari 2014 stuurden wij een brief naar de schepen van Mobiliteit en Openbare Wer-
ken met betrekking tot de slechte staat van de straten, voetpaden en oversteekplaatsen rond ons hoofdgebouw van 
het woonzorgcentrum in de Tichelrei. Tot op heden hebben wij nog geen antwoord op deze brief ontvangen.

Onderzoek:
Na onze tussenkomst wordt er door de schepen bevoegd voor mobiliteit en openbare werken een antwoord bezorgd 
aan het woonzorgcentrum, vier maanden na de eerste vraag, wat onredelijk lang is voor dergelijk verzoek.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Een antwoord op een vraag, waarvoor geen langdurig onderzoek nodig is, moet binnen een redelijke termijn 
kunnen afgehandeld worden. Hou die termijnen op een of andere manier bij, zodat men de vragen van de burgers 
niet uit het oog verliest.

redelijke termijn
gelijkheid
zorgvuldigheid – weloverwogen beslissing
Verzoek: 201405-487
Afstekende geveltuin.

Ik ben een bewoner van het beluik gelegen in de Victor Frisstraat. Momenteel wordt ons beluikje heraangelegd na 
vele jaren van verloedering en zwerfvuilproblematieken. Ons beluikje was oorspronkelijk privaat eigendom, maar 
in 2011 hebben we ons stuk straat afgestaan in ruil voor een vernieuwing van het beluik. Als bewoners hebben 
we inspraak gekregen in het ontwerp en het belooft heel mooi te worden. Heel wat bewoners hebben ook bij de 
heraanleg gekozen voor een geveltuintje. Deze werden meegenomen in de heraanleg van ons straatje. De vroegere 
geveltuinen werden afgebroken en alle nieuwe en bestaande geveltuinen werden op dezelfde manier aangelegd. 
Helaas moet ik vaststellen dat er één geveltuin die veel breder is dan de rest behouden blijft. De schepen had beslist 
dat die geveltuin mocht blijven. Deze geveltuin zal compleet afsteken in het totaal beeld en ik had liever uniformiteit 
en gelijkheid gezien voor iedereen. Ik had een mail verstuurd naar de schepen maar mijn vraag om dit te herbekijken 
bleef onbeantwoord.



165Hoofdstuk 4 - Uit het leven gegrepen - Een selectie van klachten

Onderzoek:
De klacht van verzoekster bereikt ons wanneer de werken al ver gevorderd zijn: er rest ons heel weinig tijd om ons 
onderzoek te voeren en eventueel tussen te komen. Kan men zeggen dat de klacht van redelijke termijn voor het 
antwoord van de schepen gegrond is? Normaal gezien nemen wij toch een drietal weken voor een redelijke ter-
mijn, maar in dit geval was een antwoord dringend want de werken waren al bezig. Na twee weken is er nog geen 
antwoord en in dit geval kan men spreken van een gegronde klacht. De tweede klacht van verzoekster gaat over 
ongelijke behandeling: alle bloembakken in de steeg moeten weg, uitgezonderd die ene. Verzoekster vraagt terecht 
om meer uitleg. Kan het beleid, want het gaat hier om een beslissing van de schepen, motiveren waarom in dit geval 
een uitzondering wordt gemaakt. Volgens de schepen was die beslissing de enige juiste rekening houdend met alle 
elementen. Eén van die elementen is het feit dat die plantenbak voor de eigenares deel uitmaakt van de versteviging 
van haar gerenoveerde gevel. Op het moment van de renovatie was het beluik nog geen openbaar domein en moest 
ze dus geen vergunning hebben voor die plantenbak. Bij de overheveling naar het openbaar domein heeft men ver-
geten om de functie van die plantenbak in de akte op te nemen, ondanks het uitdrukkelijk verzoek van de eigenares. 
Omwille van de onduidelijke situatie en communicatie heeft de schepen beslist om hier een uitzondering toe te 
staan, op de uniforme aanleg van het beluik.
Als Ombudsdienst kunnen wij de schepen volgen in zijn motivatie om de plantenbak als uitzondering ten opzichte 
van de rest van het beluik te behouden: op technische basis als onderdeel van de gevel en administratief gezien om-
wille van de slechte communicatie die bij de overdracht van privé naar openbaar domein is gevoerd. De uitzondering 
is het resultaat van een weloverwogen beslissing genomen door de bevoegde schepen. De ongelijkheid blijft maar er 
wordt gemotiveerd waarom men hier een uitzondering heeft gemaakt. De plantenbak is indertijd volledig reglemen-
tair opgesteld, men kan hem nu niet afbreken zonder de gerenoveerde gevel te beschadigen. Maar het probleem 
is dat er voor de aanleg van een straatgeveltuintje een reglement bestaat, dat door de burger moet gevolgd en 
zeker ook door de overheid. De schepen heeft hier in feite een uitzondering toegestaan op een reglement, dat in de 
gemeenteraad is goedgekeurd en waarop de uitzonderingen dus ook in de gemeenteraad moeten worden goedge-
keurd of bekrachtigd. Al is die afwijking gefundeerd, het is aan de gemeenteraad om die toe te staan.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Gegrond wat de redelijke termijn betreft: omwille van de vordering van de werken had men verzoekster vlugger 
moeten antwoorden. Gegrond wat de regelgeving betreft: het is de gemeenteraad en niet de schepen die een uit-
zondering kan toestaan op een reglement dat door de gemeenteraad is goedgekeurd.
Ongegrond wat de gelijke behandeling betreft: de uitzondering wordt weloverwogen 
gemotiveerd.

Aanbeveling:
Uitzonderingen op en een regelgeving komen in het College/Gemeenteraad. 
Speel voor dringende gevallen heel kort op de bal: soms is drie weken voor een antwoord veel te lang. Zorg ervoor 
dat iedere communicatie over reglementering duidelijk en ondubbelzinnig is. Leg afspraken schriftelijk vast zodat 
geen afwijkingen nodig zijn.

Kabinet schepen van Stadsontwikkeling, 
Wonen en Openbaar Groen

redelijke termijn
Verzoek: 201405-492
Verwaarloosd kasteel.

Begin dit jaar heb ik aan de schepen van Stadsontwikkeling en Wonen medegedeeld dat het oud kasteelpand in de 
Botestraat te Wondelgem in maart 2014 al 1 jaar compleet leeg zou staan en dat men bewust het dakvenster heeft 
verwijderd met maar één enkel doel: het verder zo laten verkrotten om het dan later te kunnen slopen. Dat is mijn 
sterk vermoeden. Want het RUP zegt dat er maar één gebouw mag worden opgetrokken of gebouwd worden per 
perceel en nergens is er sprake van een uitzondering. Dus is het vermoeden dat men die gekende truc toepast, alles 
open zetten en laat het water maar binnen stromen tot alles zo verrot is dat het onbewoonbaar kan worden ver-
klaard. De schepen beloofde mij te zullen antwoorden op mijn mail die ik al zeker 8 à 10 weken geleden verstuurde. 
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Wat ik wel zeker weet, is dat de krakers die in het oude kasteel hebben gewoond, in samenspraak met de eigenaar 
geheel vrijwillig zouden vertrekken voor 1 april 2013. En mijn mail aan de schepen dateert van omstreeks 1 maand 
voor dat het jaar om was en het desbetreffend pand echt een volkomen jaar lang helemaal leeg en verlaten is; dus 
dat de Stad Gent leegstandtaks ging vorderen. Het is huilen met de pet op om te zien hoe het kasteel zo staat te ver-
krotten en verkommeren en ook de gronden eromheen. Men is sinds een tweetal weken ook begonnen met grond-
werken uit te voeren. En ik wil wel eens heel graag weten of men wel in regel is met de bouwvergunning want er is 
niks van enige bouwactiviteit te merken geweest het hele afgelopen jaar en ook niet vorig jaar 2013. In het begin van 
dat jaar werd de bouwaanvraag afgeleverd. Maar als ik het goed voor heb, moet al wie een bouwaanvraag indient en 
ook een goedkeuring krijgt binnen de 40 dagen de bouwwerken starten en dat is dus niet gebeurd. Vallen grondwer-
ken onder bouwwerken ? Zo ja dan is men in overtreding maar daar kan ik als leek niet over oordelen de bevoegde 
diensten wel. Ik betreur het dat de schepen wel belooft te zullen antwoorden en het dan niet doet.

Onderzoek:
Ons onderzoek brengt aan het licht dat verzoeker meer dan één mail naar de schepen heeft gestuurd in verband met 
dit pand. Ook bij de Ombudsdienst heeft verzoeker hierover al klacht neergelegd. Het is duidelijk dat verzoeker heel 
bekommerd is om het behoud van het kasteeltje dat als monument geklasseerd is en dus moet behouden blijven. 
Telkens klaagt hij er over dat de eigenaar het pand laat verkommeren. Hij heeft van de schepen eerder al antwoord 
gekregen in mei en in december 2013. In die laatste mail had de schepen ook meegedeeld dat de werken al waren 
gestart. Hierna had de Ombudsvrouw aan verzoeker ook uitvoerig uitleg gegeven over het bouwproject waarin het 
‘kasteel’ ook is opgenomen. Uiteindelijk krijgt verzoeker nog eens antwoord van de schepen: er is een stedenbouw-
kundige vergunning afgeleverd voor een bouwproject met 72 wooneenheden en 3 commerciële units. Verzoeker 
krijgt een kopie van de vergunning en kan dus vaststellen dat het kasteel daar deel van uit maakt en dus zal behou-
den blijven. De schepen deelt ook mee dat de werken wel binnen de reglementaire termijn zijn gestart binnen de 
twee jaar na aflevering van de vergunning. Tot slot belooft de schepen om de werken door Bouwtoezicht te laten 
controleren. De Ombudsvrouw heeft ondertussen ook uitgevist dat het pand niet op de lijst van leegstand staat en 
dat is logisch: er is een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd in 2013 en de bouwwerken zijn binnen de twee 
jaar gestart. Hiermee is de klacht van verzoeker afgehandeld: ze is niet gegrond, want verzoeker blijft de schepen 
met vragen bestoken in verband met dit kasteeltje, telkens opnieuw gelijkaardige vragen waar de schepen eerder al 
op geantwoord heeft, vragen waarop Bouwtoezicht en de Ombudsvrouw ook al op geantwoord hadden.

Opvolging:
Latere controles door Bouwtoezicht bevestigen dat er conform de stedenbouwkundige vergunning gebouwd wordt.

Beoordeling: ongegrond
Al heeft de schepen op de laatste mail niet onmiddellijk gereageerd, toch zijn wij van mening dat de klacht hier niet 
gegrond is, want ongeveer dezelfde klacht en dezelfde vragen werden eerder al gesteld en beantwoord. Misschien 
had men verzoeker duidelijk kunnen maken dat men alleen nog zou reageren indien hij nieuwe elementen aan-
bracht.

Kabinet schepen van Burgerzaken en Protocol
redelijke termijn
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201408-825
Wachten op bord.

Ik stuurde op 10 juni 2014 volgende tekst naar de schepen van Burgerzaken, want zij is bevoegd voor de begraaf-
plaatsen. “Zou het niet mogelijk zijn om een waarschuwingsbord te laten plaatsen bij de tweede uitgang van het 
kerkhof in de Zandloperstraat? Dit om de bezoekers die het kerkhof verlaten te verwittigen dat ze eventueel kun-
nen geconfronteerd worden met fietsers en bromfietsers in beide richtingen. Tussen de uitgang en het fietspad ligt 
amper een strook van ongeveer een halve meter. Niets wijst erop dat daar een fietspad ligt. Op deze manier zal de 
veiligheid van de fietsers en de bezoekers merkelijk verbeterd worden. Wat het bord zelf betreft, denk ik aan de vol-
gende tekst: opgelet fietsers in beide richtingen”. Zij stuurde dit door naar de schepen van Mobiliteit en als ze verder 
nieuws hadden, ging ze mij onverwijld op de hoogte brengen. We zijn nu bijna twee maanden verder en ik heb nog 
altijd geen verder nieuws.
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Onderzoek:
Het kabinet van de schepen van Burgerzaken heeft de vraag van verzoeker doorgespeeld aan Dienst Burgerzaken 
– Begraafplaatsen, want het gaat om een bord op de begraafplaats zelf en niet op het openbaar domein. Dienst Bur-
gerzaken heeft de vraag later doorgespeeld aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen omdat ze niet overtuigd 
waren dat een waarschuwingsbord nut zou hebben. Ze stelden voor om het fietspad extra in de verf te zetten, hetzij 
door een pictogram op de grond, hetzij door het rood te verven. Dit is echter een ingreep op het openbaar domein 
en daarvoor is het advies van het Mobiliteitsbedrijf nodig. De vraag werd dus naar daar doorgespeeld. Ondertussen 
waren we een maand verder. Het kabinet van de schepen heeft voortdurend een stand van zaken gevraagd aan de 
verschillende diensten, maar ze hebben verzoeker niet meegedeeld dat ze dit zeker nog opvolgen. Daarna kwamen 
de Gentse Feesten en de verlofperiode waardoor dit dossier volgens ons op een laag pitje kwam te staan. Na onze 
tussenkomst dringt het kabinet nog eens aan op (re)actie en uiteindelijk gaat het bureau Verkeerstechniek van het 
Mobiliteitsbedrijf ter plaatse kijken en geven zij de opdracht aan de Wegendienst om een voorrangsbord te plaat-
sen aan de uitgang van de begraafplaats. Het heeft dus meer dan twee maanden geduurd om te beslissen of er 
een waarschuwingsbord zou komen en het ook effectief te plaatsen. Dat is toch veel te lang voor zo een eenvoudig 
dossier. Dat lag echter niet aan het kabinet van de schepen, zij zijn dit blijven opvolgen en zijn blijven aandringen op 
een reactie. Na een maand hadden ze misschien wel een berichtje moeten sturen naar verzoeker om hem gerust te 
stellen dat ze nog bezig waren met zijn vraag.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Het kabinet heeft zeker de nodige moeite gedaan in dit dossier en dat het toch zo lang duurde, lag niet aan hen. Het 
is wel jammer dat ze niet actief communiceerden met verzoeker over al hun inspanningen, want nu leek het alsof ze 
hem vergeten waren.
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Lokale Politie Gent

Directie Operaties – Interventiedienst

doorschuifgedrag
adequate communicatie
Verzoek: 201406-555
Roze briefjes.

Dinsdag 27 mei omstreeks de middag. Wij proberen te laden en lossen maar worden verhinderd door auto’s die niet 
kunnen passeren gezien de rechterkant van de straat wordt ingenomen door zeven ongeldig geparkeerde auto’s. 
Als wij ons voor de zevende maal weer moeten verplaatsen voor een doorgaand voertuig, wordt er beslist om het 
parkeerprobleem te melden. We bellen 101 maar worden doorverwezen naar 09 266 28 09, een parkeerbedrijf. De 
bediende van het desbetreffende parkeerbedrijf blijkt ook niet bevoegd om op te treden en verwijst ons door naar 
Politie Gent centrum. Wij bellen Politie Gent centrum maar worden doorverwezen naar 101 want de politie van 
het centrum kan zich niet bezig houden met parkeerproblemen. Perplex door deze absurde situatie, bedanken wij 
vriendelijk voor de tip, maar laten ons ook nog even ontvallen dat het moeilijk wordt om met dit verhaal niet naar 
de media te stappen. Tien minuutjes later komt dan toch een politieauto opdagen en worden uiteindelijk drie roze 
briefjes onder de ruitenwissers gedeponeerd, maar terstond worden deze weer verwijderd daar de eigenaars ineens 
uit het niets komen opdoemen en blijkbaar aanneembare redenen zouden hebben om niet beboet te worden. Mo-
gen wij u vragen waar parkeerproblemen dan wel telefonisch gemeld kunnen worden in Gent centrum? En ook: wat 
u van dit ridicuul verhaal vindt?

Onderzoek:
De Lokale Politie Gent vindt dat het doorsturen zonder meer ongepast was. Een doorverwijzen naar het Mobiliteits-
bedrijf (dat ter zake helemaal niet bevoegd was) was helemaal verkeerd. Men had de melding beter gewoon intern 
doorgestuurd zodat men de Verkeersdienst (team moto/fiets) of het Wijkcommissariaat Gent centrum (wijkzorg-
team) kon belasten met een controle ter plaatse. Wie de telefoon ontvangen heeft op het Wijkcommissariaat Gent 
centrum is moeilijk te achterhalen. Er zal op de briefing worden gebracht dat dit niet kan en dat dergelijke melding 
overgemaakt dient te worden aan het wijkzorgteam voor opvolging. Mocht dergelijke melding toekomen dan zou er 
binnen het wijkcommissariaat een sturing zijn gebeurd en/of als aandachtspunt in de patrouilles zijn opgenomen.

Besluit:
Er gebeurde ongepast doorschuifgedrag door 101. Overigens werd blijkbaar onvoldoende duidelijk gecommuniceerd 
dat met het “parkeerbedrijf” het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent wordt bedoeld.

Opvolging:
Verzoekers vragen nog naar de efficiëntie van verkeersborden en de opvolging van de overtredingen. Wij antwoor-
den dat de politie de overtreding vaststelt, maar de vaststelling wordt verder behandeld door de gerechtelijke 
diensten (waarvoor wij niet bevoegd zijn). Indien de overtreders de roze briefjes aan hun laars lappen, dan riskeren 
zij problemen met het gerecht (politieparket).

Beoordeling: gegrond
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gelijkheid
adequate communicatie
Verzoek: 201409-927
Takelkosten.

Ik kreeg een pv van een inspecteur wegens parkeren tussen twee verhuisborden. Dat .betwist ik niet. Hiervoor moet 
ik 125 euro takelkosten betalen. Er zouden toen twee voertuigen getakeld zijn. Zijn er dan ook twee processen-ver-
baal opgesteld? Zijn die twee takeltussenkomsten mij aangerekend? Er was ook een heel gebrekkige communicatie. 
Ik heb me eerst geïnformeerd bij de takeldienst om te kijken of ik een afbetalingsplan kon krijgen. Zij stuurden me 
door naar de politie. Bij de politie in Ekkergem vertelt de baliemedewerker me dat ik dit moet regelen met de takel-
dienst… Uiteindelijk hebben ze me doorgestuurd naar het Parket. Daar zeiden ze dat ze enkel bevoegd zijn voor het 
proces-verbaal waarop ze me alweer doorverwezen naar de politie.

Onderzoek:
Verzoeker zegt ons dat buren van hem aan de politieagent hebben proberen duidelijk maken waar hij was, zodat 
hem gevraagd kon worden zijn auto te verplaatsen. De politieagent zou hier geen gehoor aan gegeven hebben. Pas 
nadat hij de takeldienst had gebeld, konden buren hem overtuigen om aan te bellen bij verzoeker. Er stond volgens 
verzoeker ook een tweede wagen verkeerd geparkeerd die wél mocht wegrijden zonder proces-verbaal. De politie 
meldt ons echter dat de takelwagen gevorderd is voor één voertuig en dat er één proces-verbaal is opgesteld. Er 
wordt hem daarom één takeldienst aangerekend van 120 euro. Maar ook als één takelwagen voor twee wagens 
wordt opgeroepen, krijgt elke chauffeur hetzelfde takeltarief te betalen. De burger ging er verkeerdelijk vanuit dat hij 
dan maar de helft moest betalen. Deze takelkosten zijn vastgelegd in een belastingreglement. Dit is een woord tegen 
woord situatie die verder onderzocht wordt binnen de Dienst Intern Toezicht van de politie. De Politie informeert 
ons ook dat enkel  de Dienst Belastingen Stad Gent over een afbetalingsplan kan beslissen, aangezien de takelkosten 
een ‘belasting’ zijn. De twee doorverwijzingen waren dus verkeerd.

Opvolging:
Na een drietal maanden meldt de Dienst Intern Toezicht (DIT) ons dat onderzoek is behandeld en afgesloten. Verzoe-
ker in kennis gesteld van het resultaat.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De man werd nodeloos doorverwezen naar de politie, de takeldienst en ten slotte het Parket. Uiteindelijk moest hij 
doorverwezen worden naar de Dienst Belastingen van Stad Gent.

Aanbeveling:
Informeer de politiediensten en het takelbedrijf dat men voor afbetalingsplannen voor takelkosten naar Dienst 
Belastingen moet doorverwijzen.

Verzoek: 201409-1036
Voorbeeldfunctie.
Ik neem de vrijheid om toch even uw aandacht te vragen voor het volgende. De voorbije week kreeg ik hier al 
verschillende opmerkingen van burgers binnen die mij melden dat ze opmerken dat vooral politiemensen in com-
bi’s het niet te nauw zouden nemen met de verkeersregels en hoe zeer ze ook menen dat iedereen binnen een 
democratie het recht heeft om hem met legitieme middelen te laten horen meen ik toch u als Ombudsvrouw deze 
signalen te moeten meegeven. Er zijn tot nu toe geen formele klachten ingediend omdat burgers wel weten dat 
dergelijke klachten over houding van agenten moeilijk te bewijzen zijn en het hun woord is tegen dat van een be-
edigde ambtenaar en meestal gaat het om een momentopname (geen gordel om, geen voorrang geven enz. als ze 
geen zwaailicht gebruiken, op trottoirs parkeren, op hoeken, op fietspaden ondanks dat burgers beweren dat er wel 
degelijk een minder gevaarlijke plaats zou zijn, niet altijd maar soms wel). Tot ik vorige vrijdag zelf getuige was op 
de Zwijnaardsesteenweg van het volgende. Twee combi’s komen rond 17.00 uur uit de Lucas de Heerestraat, geen 
zwaailichten, geen hoogdringendheid op het eerste gezicht, wel duidelijk in functie, de twee bestuurders gaven geen 
enkele voorrang aan fietsers of auto’s op de Zwijnaardsesteenweg komende van de Heuvelpoort. (Er staan noch-
tans tanden op de grond… Er wordt zelfs niet gekeken en ik ben dus genoodzaakt plots te stoppen op het fietspad 
met alle gevolgen voor de fietsers achter mij). Ik zie enkel de politieman achter het stuur van de tweede combi: één 
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hand aan het stuur, in de andere hand een sigaret die half opgerold was en dus zeker nog moest verder opgerold 
worden. (Waarom is mij niet duidelijk want ik vermoed dat roken in een combi tijdens diensttijd en in aanwezigheid 
van andere collega’s toch niet toegelaten is?) Rijden met één hand, gordel niet gezien (maar het ging vlug en ben 
hier niet zeker). Ook ik ben beëdigde functionaris. In elk geval: als men geen boetes uitdeelt om syndicale redenen 
aan burgers, maar wel educatief wenst op te treden mag ik dan ook eens nog eens erop staan dat politiemensen hun 
gezag alleen maar kunnen waarmaken als ze zelf het goede voorbeeld geven. Men ondermijnt zijn eigen gezag op die 
manier. Mag ik ook vragen om combi’s die moeten tussenkomen ook op een zo weinig mogelijk gevaarlijke manier te 
parkeren voor de andere weggebruikers. Het is zeker niet altijd mogelijk omwille van hoogdringendheid maar soms 
is het levensgevaarlijk en niet hoogdringend. Zeker aan drukke kruispunten. U mag gerust deze tussenkomst als uit-
sluitend educatief beschouwen maar elke opmerking die ik van nu af nog binnenkrijg over dergelijk gedrag zal ik ook 
overmaken aan de Dienst Intern Toezicht.

Onderzoek:
Wij geven dit door aan de Lokale Politie Gent. De diensthoofden van de Wijkdienst en de Interventiedienst wijzen 
hun personeel op hun voorbeeldfunctie.

Directie Operaties – Verkeersdienst

redelijke termijn
Verzoek: 201406-709
Bumper.

Dit gaat om de takeling van mijn camper op verschillende data. Ik stuurde een e-mail aan de politie, met betrekking 
tot de tweede takeling. Ik heb daarna volgend niets meer vernomen rond deze takeling. ‘Toevallig’, omdat ik de 
wantoestanden die rond de motor van mijn broer gebeurd zijn, aanklaag, krijg ik twee aanmaningen tot betaling. 
Beide malen is mijn camper beschadigd bij de takeling. Eenmaal achteraan de bumper en de tweede maal vooraan 
de bumper. Bovendien wou ik een expert aanstellen bij de eerste maal, waarbij ik zelf 250 euro moest betalen om 
deze expertise te mogen uitvoeren. Ik heb deze brief doorgestuurd naar de politiediensten. Mij werd toen meege-
deeld dat de politie niet akkoord kan gaan met deze manier van werken en nadien heb ik nooit meer iets gehoord. 
Ondertussen 2 jaar geleden.
Dit is toch subjectief en willekeurig.

Onderzoek:
Op basis van de informatie die wij ontvangen van de Lokale Politie Gent, brengen wij verzoekster op de hoogte van 
een aantal concrete details in verband met de takelingen. Uit ons onderzoek blijkt ook dat de politie stukken die 
zij ontvangt van burgers in verband met de overtreding, doorstuurt aan het Parket. Wat betreft de takelkosten kan 
verzoekster zich richten tot de Juridische Dienst van de Stad. Een van beide takelingen dateert overigens al van 2011. 
Voor de vermeende schade zijn de takelbedrijven verplicht verzekerd. Overigens stelt de politie dat de aanmaningen 
er gewoon kwamen omdat verzoekster de facturen niet tijdig had betaald.

Besluit:
Vermoedelijk haalt verzoekster de diverse aspecten (overtreding, takelkosten, schade) wat door elkaar en lijkt het 
haar daarom dat bepaalde zaken niet – tijdig – gebeuren zoals het zou horen. Een aanmaning voor de betaling van 
de takelkosten versterkte haar argwaan.

Opvolging:
Verzoekster bedankt ons om dit alles voor haar uit te zoeken. Zij neemt contact op met de Juridische Dienst in ver-
band met de takelkosten en zal de kosten betalen. Zij deelt ook mee ‘enkele andere parkeerboetes’ te zullen betalen.

Beoordeling: ongegrond
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Consequent handelen
Efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201412-1292
Misbruik invalidenkaart.
 
Dit gaat over het misbruik van een invalidenkaart die na een overlijden niet is teruggestuurd.
De eigenaar van de wagen hier in de buurt was een invalide dame die overleden is in januari 2014. Haar kaart wordt 
nog steeds gebruikt door haar partner (het gaat om twee dames die samenwoonden) die een andere wagen heeft. 
Beiden woonden hier om de hoek, dicht bij de politiekazerne. Ikzelf heb ook een invalidekaart. Ik ben ontstemd door 
de manier waarop mijn verzoek werd afgehandeld.
1. Ik zit al bijna een jaar zonder wijkagent. Er is geen vervanger, iedereen doet hier maar in de straat. Iedereen par-
keert daar maar naar zijn goesting op de bewonersplaatsen. Er is geen controle.
2. Ik stelde twee keer vast dat iemand misbruik maakt van de gehandicaptenplaats en ik belde naar de politie.
Dinsdagmiddag 2 december belde ik naar Gent-West en ik werd doorverbonden met 'niet dringende zaken' en die 
mevrouw zou een ploeg sturen. Dat is echter niet gebeurd. Op 3 december stond de auto er nog. Ik belde opnieuw 
rechtstreeks naar 'niet dringende zaken' en de mevrouw aan de telefoon herkende mij nog en ze ging een patrouil-
le sturen. Ik heb weer niemand gezien. Ik vraag mij dus af of ze er misschien mee spelen. Ook in juli 2014 had ik 
naar aanleiding van werkzaamheden en een verhuis naar 'mobiliteit' gebeld om toch die gehandicaptenplaats die 
verdween door langdurige werken ergens anders te compenseren, wat niet was gebeurd: “te veel werk door de 
Gentse Feesten." Ik meen dat er te weinig inzet is om misbruik van mensen die gehandicaptenplaatsen innemen aan 
te pakken. Ik zie zelfs studenten met een gehandicaptenkaart op die plaats staan. Ik begrijp dat het moeilijk is om dit 
na te gaan maar als ik dan bel en ook de gegevens geef van wie er misbruik maakt van een kaart van een overledene 
dan zie ik geen reactie.
 
Onderzoek:
De politie bevestigt dat de buurtinspecteur tijdelijk afwezig was, maar dat haar taken werden verdeeld onder de 
andere buurtinspecteurs en medewerkers van het wijkzorgteam. De politie onderzoekt de melding over de parkeer-
kaart: zowel het verdere gebruik van de kaart van de overleden persoon als het gebruik van het bewuste parkeervak. 
De politie merkt hierbij op dat een parkeerplaats voor gehandicapten geen privékarakter heeft. Om het even wie een 
geldige kaart heeft, mag erop parkeren, ook een student. Uiteindelijk werd de kaart afgegeven op het buurtcommis-
sariaat en opgestuurd naar de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. De politie onderzoekt ook de telefoni-
sche oproepen en besluit dat verzoekster in elk geval niet naar het interventienummer 101 belde: noch op 2, noch 
op 3 december. Dan blijft de mogelijkheid dat zij terecht kwam op het algemene nummer 09 266 61 11. Op beide 
data was hetzelfde vrouwelijk personeelslid aanwezig. Zij werd bevraagd doch kon zij zich daarvan niets herinneren 
en oproepen naar dit nummer worden niet geregistreerd of opgenomen. Er werd ook nagegaan dat er geen ploeg 
werd uitgestuurd, maar men weet niet waarom geen ploeg werd uitgestuurd. In verband met het telefoontje van 
14 juli bevestigt de politie dat dit voor het Mobiliteitsbedrijf is. Mocht het probleem nog aan de orde zijn, dan richt 
verzoekster zicht beter direct tot deze dienst.
 
Besluit:
Het is onduidelijk naar welk nummer verzoekster belde want de politie vindt van die oproepen niets terug. Mis-
schien had zij beter een e-mail gestuurd naar het Meldpunt van de Lokale Politie Gent of contact opgenomen met 
het Buurtcommissariaat.
 
Beoordeling: geen oordeel
Verzoekster herinnert zich niet precies naar welk nummer zij belde en de politie vindt geen spoor terug van de 
oproepen. In elk geval werd in het kader van ons dossier het nodige gedaan in verband met de parkeerkaart van de 
overledene.
 
Aanbeveling:
Noteer de oproepen naar het algemene nummer 09 266 61 11.
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Directie Operaties – Wijkdienst

efficiëntie en effectiviteit
zorgvuldigheid – procedure
Verzoek: 201407-749
Jongerenbende.

Wij hebben overlast van een jongerenbende die zich de jongste maanden ophoudt op het Heilig Kruisplein en de Jo-
zef Goossenaertsstraat: het plein aan de kerk. Na tussenkomst van de politie is de overlast tijdelijk afgenomen maar 
die kan opnieuw opduiken in de vakantiemaanden. Vooral in het weekend loopt het de spuigaten uit. Als de politie 
komt, gaan ze weg, maar een kwartier later staan ze er opnieuw. De overlast is lawaai, dronkenschap, afval (de afval-
bak vol met blikjes; de automaat aan de superette is ondertussen weg). Er is ook wat vandalisme en ze komen ook in 
de tuinen. Ook meestal met auto’s (BMW’s enz.). Wij zijn senioren met uitzondering van een echtpaar dat vooral ook 
vroeg uit de veren moet of soms ook ‘s nachts na het werk thuiskomt en dan de nachtrust niet kan vinden (werkt in 
de horeca). Wij hebben zelf eerst met de jongelui gepraat maar soms gaat het om een twintigtal jongeren. Als wij 
naar het interventienummer 101 bellen, worden wij verwezen naar de buurtpolitie maar die is dicht om 18.00 uur. 
Welke meerwaarde heeft de wijkpolitie als bijvoorbeeld de jongeren zelf niet van Sint-Amandsberg zouden komen? 
De interventiepolitie komt wel eens, maar voor dit sporadische optreden moet men altijd bellen ‘s nachts. Wij vra-
gen een proactief optreden of een soort jeugdhuis voor deze jongelui? De burgemeester is ook al op de hoogte.

Onderzoek:
Wij ontvangen deze vraag op 8 juli.
Uit ons onderzoek blijkt dat de burgemeester inderdaad op 16 april de vraag van verzoeker doorzond aan de korps-
chef van de Lokale Politie Gent. De politie deelt mee de situatie te objectiveren om te weten of het echt een bende 
betreft. Ter plaatse zal worden opgetreden. Wij vernemen ook dat de Jeugddienst overleg pleegde met de Dienst 
Lokale Preventie en Veiligheid. De toestand wordt ter plaatse opgevolgd. De Dienst Lokale Preventie en Veiligheid 
is zich bewust van bepaalde problemen en probeert oplossingen te vinden, maar jongeren die ergens rondhangen, 
kunnen niet zomaar als ‘bendes’ worden beschouwd. In elk geval wordt de politie gevraagd op die plek regelmatig 
te patrouilleren, maar mocht het een jeugdbende zijn, dan is dat werk voor de afdeling ‘jeugdcriminaliteit’ van de 
politie.

Besluit:
Politie spreekt van perceptie als het om bendevorming zou gaan. Voor burgers is het duidelijk dat ze hier met een 
bende overlastmakers te maken hebben en dit al jaren. Het begrip bende is voor een burger anders dan voor een 
Politieman (die het juridisch jargon bendevorming gebruikt). 

Opvolging:
Voor de Ombudsvrouw is het duidelijk dat hier wel degelijk overlast is en dit al jaren door een groepje jongeren, 
meestal van vreemde  afkomst, mogelijk een kleine kern met steeds aangevuld met wat nieuwe jongelui. De Wijkpo-
litie treedt zeker op tegen verkeerd parkeerders maar dit is meestal overdag, daar waar de problemen zich meestal 
‘s avonds en in het weekend voordoen en bij speciale gelegenheden (vooral nachtlawaai tijdens ramadan). Klachten 
komen ook van buurtbewoners van vreemde origine. Buren zijn het beu om steeds de Interventiepolitie te moeten 
oproepen en vragen vooral aan de Interventiepolitie om overlast pro-actief in te schatten. De meest voorkomende 
dagen en uren zijn doorgegeven. Identificatie van de jongeren door gerichte actie van de Politie in het kader van 
herhaalde en ernstige klachten op het Seghersplein, jaren geleden, had eerder een effect voor een tijd maar werd als 
zogenaamd ‘ethnic profiling ‘bekritiseerd. 

Beoordeling: geen oordeel

Aanbeveling:
Tracht in elk geval bendevorming te voorkomen door signalen over ernstige overlast in te schatten en aan te pak-
ken, kort op de bal. Bijvoorbeeld elk jaar zijn er tijdens de ramadan meerdere klachten. Het is belangrijk om de 
klachten ernstig te blijven nemen en te blijven  analyseren om een gerichte aanpak te kunnen ontwikkelen. 
Belangrijk is om na te gaan waarom jongeren zich op die manier blijven gedragen? Misschien is dit iets voor de 
straathoekwerkers?
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efficiëntie en effectiviteit
professionaliteit
Verzoek:201410-1070
Overlast.

Ik kom al jaren bij u om de overlast op het Emilius Seghersplein aan te kaarten. Maar nu is de maat meer dan vol… 
Wij hebben sinds juni geen enkele nacht meer rustig kunnen slapen. Vooral de nacht van vrijdag op zaterdag en de 
nacht van zaterdag op zondag was het onmenselijk. Vannacht was het eens rustig en daarom heb ik de moed om 
eens langs te komen. We zijn al verhuisd van slaapkamer, onze kleinkinderen kunnen niet blijven slapen, maar we 
houden van ons huis, we hebben er hard voor gewerkt. De Noord-Afrikaanse jongeren die hier rondhangen zijn 
agressief: op 7 juni werd onze ruit opzettelijk ingeslagen. We hebben toen aangifte gedaan bij de politie. Zij hebben 
dit correct geregistreerd en beloofd verdere actie op te zetten, maar eigenlijk hebben we niets gezien. Er wordt 
drugs gedeald op het plein. Dit is al discreter geworden, maar bezoekers van ons vertellen ons dat ze het soms open 
en bloot zien gebeuren. Ze staan voor ons venster te smoren, ons huis ruikt naar de wiet. Het nachtlawaai is ondra-
gelijk. Soms komen ze van een fuif en zijn ze uitzinnig. Meestal begint dat om 22.00 uur en vertrekken ze om 23.00 
uur. Ze keren dan terug rond 5.00 uur. De nacht van zaterdag op zondag bijvoorbeeld stond er 21 man te roepen. 
We durven er ook niets meer tegen zeggen. Gewoon als ik vraag: “ga alsjeblieft van mijn vensterbank” krijg ik als 
antwoord: “wij doen niets verkeerd en doe uw rolluiken naar beneden”. Stelt u zich eens in onze plaats: er liggen 
vette plekken van de kebab en motorolie, ze dumpen hun afval voor uw huis, ze snorren met hun moto’s voor uw 
gevel, parkeeroverlast. Ik ben echt geen moeilijk mens maar het is onmenselijk: hoe pak je dit eindelijk eens aan? Dit 
gaat nu al jaren zo door. We zijn doodop, iedereen die hier woont loopt onder stress door die jongelui die voor niets 
nog respect hebben. Hoe lang moeten wij dit nog verdragen? We hebben ook schrik vooral van die zich daar komen 
bevoorraden (drugs). Zelfs met Engelse nummerplaten in de zomer: elke dag op het zelfde moment. Wij hebben 
de indruk dat de politie hier niet durft te komen. En als ze komen, dan heeft de tussenkomst geen resultaat. Ik wil ge-
rust eens mijn verhaal doen aan de burgemeester. Hij is hier welkom. Aan hem wil ik nog wel eens ons verhaal doen 
maar wat we nu echt nodig hebben is actie. Ik weet dat ik iets te lang heb gewacht want het wordt nu winter maar 
na dit weekend en vooral vrijdagnacht op zaterdag en zaterdag op zondag is voor mij het echt genoeg geweest.

Onderzoek:
De burgemeester bespreekt dit met de korpschef van de politie. Zij raden aan om bij overlast 101 te bellen. Ver-
zoekers kunnen dan ook melden dat ze liever niet hebben dat de politie eerst bij hen aanbelt. De politie kent de 
problematiek en werkt hier ook aan. Ze kiezen er voor om positief op te treden en vooral te praten met de jongeren. 
Wanneer de politie tussenkomt, keren ze gewoonlijk iets later nog eens terug om te kijken of alles nog in orde is. Als 
dezelfde personen er terug staan en het te bont maken, zullen ze wel GAS-boetes uitschrijven. De politie bespreekt 
het probleem ook verder op de korpsbriefing, zodat elke medewerker weet hoe hij zich het beste moet gedragen.
Politie spreekt van perceptie als het om bendevorming zou gaan. Voor burgers is het duidelijk dat ze hier met een 
bende overlastmakers te maken hebben en dit al jaren. Het begrip bende is voor een burger anders dan voor een 
politieman (die het juridische jargon bendevorming gebruikt). Voor de Ombudsvrouw is het duidelijk dat hier wel de-
gelijk overlast is en dit al jaren door een groepje jongeren, meestal van vreemde  afkomst, mogelijk een kleine kern 
met steeds aangevuld met wat nieuwe jongelui. De Wijkpolitie treedt zeker op tegen verkeerd parkeerders maar 
dit is meestal overdag, daar waar de problemen zich meestal ‘s avonds en in het weekend voordoen en bij speciale 
gelegenheden (vooral nachtlawaai tijdens ramadan). Klachten komen ook van buurtbewoners van vreemde origine. 
Buren zijn het beu om steeds de Interventiepolitie te moeten oproepen en vragen vooral ook aan de Interventiepo-
litie om overlast ook pro-actief in te schatten. De meest voorkomende dagen en uren zijn doorgegeven. Identificatie 
van de jongeren door gerichte actie van de Politie in het kader van herhaalde en ernstige klachten op het Seghers-
plein, jaren geleden, had eerder een effect voor een tijd maar werd als zogenaamd ‘ethnic profiling ‘bekritiseerd. 

Opvolging:
De politie meldt dat op zondag 11 januari een actie werd gericht tegen overlast op het Seghersplein en de Brugse 
Poort. Er werden 171 onmiddellijke inningen uitgeschreven, waarvan tien op het Seghersplein.

Beoordeling: geen oordeel
De bewoners stellen dat niet of onvoldoende wordt opgetreden. De Politie weerlegt dit en illustreert met cijfers.

Aanbeveling:
Tracht in elk geval bendevorming te voorkomen door signalen over ernstige overlast in te schatten en aan te pak-
ken, kort op de bal. Bijvoorbeeld elk jaar zijn er tijdens de Ramadan meerdere klachten. Het is belangrijk om de 



174 Hoofdstuk 4 - Uit het leven gegrepen - Een selectie van klachten

klachten te blijven ernstig nemen en te blijven  analyseren om een gerichte aanpak te kunnen ontwikkelen. 
Belangrijk is ook om na te gaan waarom jongeren zich op die manier blijven gedragen? Misschien is dit iets voor 
de straathoekwerkers?

professionaliteit
vertrouwen
Verzoek: 201410-1080
Hun job.

Ik heb een aanvraag tot woonstvaststelling gedaan op 3 september. Pas gisterennamiddag is de woonstvaststelling 
gebeurd na mijn klacht en dan zou het nog drie weken duren vooraleer ik mijn identiteitskaart zou hebben. Ik vertrek 
op 22 oktober naar het buitenland en heb mijn visum nodig, maar daarvoor moet mijn identiteitskaart wel in orde 
zijn. Na mijn aanvraag van 3 september zat ik te wachten op de wijkagent. Zij heeft inderdaad een bezoek gebracht 
aan de woning, maar dat was vóór 3 september en toevallig, omdat ze mijn buur en de eigenaar scheen te kennen. 
Kortom, dit kaderde niet in een woonstvaststelling. Rond de 15de krijg ik een bericht op mijn gsm van de wijkagente 
dat ze in de namiddag ging komen. Ik wacht op haar, maar ze komt niet af en laat niets weten. Ik neem zelf contact 
op met het commissariaat, maar ze konden haar niet vinden op het bureel. Ze stond ingeschreven als werkende, 
maar later bleek dat ze ziek was. Pas maandag 6 oktober kreeg ik een telefoon van haar dat ze in de namiddag zou 
komen. Ze vroeg of ik thuis was, maar ik kon geen uur zeggen. Ik heb uiteindelijk zitten wachten tot vier uur en 
heb om kwart na vier nog eens gebeld: ze was al weg want haar dienst was om vier uur afgelopen. Ik heb me toen 
kwaadgemaakt want het was de tweede keer dat ze niets liet weten. Ik nam toen contact op met het kantoor in 
Gentbrugge en die delen mee dat ik misschien best contact opneem met de commissaris. Toen ik hem belde, kreeg 
ik te horen: “Ik ben niet verantwoordelijk voor wat mijn politiemensen doen, de woonstvaststelling dat is hún job, 
ze weten wat ze moeten doen, ik trek mij dat niet aan, er komen alle dagen duizend vaststellingen binnen.” Ik pikte 
zijn uitleg niet en vroeg: “U bent toch tenslotte de baas?”. Hierop antwoordde de commissaris: “Discussie gesloten, 
ik spreek niet meer tegen u!” Onverwacht zijn er dan toch twee inspecteurs gekomen. Ze vroegen of ze mochten 
binnenkomen. Ik vroeg dan wat ze kwamen doen en ze antwoordden: “U heeft toch van uw neus gemaakt dat er nog 
altijd geen vaststelling is gebeurd?!” Ik heb ze dan maar binnengelaten, maar voor de rest is de vaststelling gelukkig 
correct verlopen. Ik woon hier nu nog maar pas en ik voel me al geviseerd. De manier waarop ik ben behandeld door 
de wijkpolitie vind ik alles behalve professioneel en vooral als dit de stijl is in Gentbrugge…

Onderzoek:
We vragen aan de buurtinspecteur om haar versie. Zij zegt dat ze verschillende keren is langs geweest, maar dat ver-
zoeker toen niet thuis was. Daarom nam ze telefonisch contact op met hem om te zeggen dat ze haar best ging doen 
om te komen. Ze zegt dat ze hiermee dus niet expliciet beloofd heeft dat ze ging langs komen. Door werkomstandig-
heden kon ze toch niet langskomen. Ze denkt dat verzoeker haar bericht dus verkeerd geïnterpreteerd heeft. Toen 
ze hem later opnieuw opbelde, heeft ze ook geen sluitende beloftes gemaakt, zegt de inspecteur. Toen kon ze niet 
komen door ziekte. .De inspecteur spreekt tegen dat ze tijdens de woonstvaststelling op 7 oktober gezegd zou heb-
ben dat verzoeker “toch van zijn neus heeft gemaakt…”. Tijdens deze vaststelling is alles evenwel correct verlopen en 
is verzoeker zijn identiteitskaart en visum tijdig in orde geraakt. De commissaris spreekt tegen dat hij aan de telefoon 
gezegd zou hebben niet verantwoordelijk te zijn voor zijn politiemensen. Hij zegt dat verzoeker zelf bruut was aan de 
telefoon. De klacht wordt verder intern onderzocht. Uit ons onderzoek blijkt echter dat de buurtinspecteur vergat 
om een gele kaart na te laten na een negatief bezoek. Ze heeft ook niet bijgehouden wanneer ze bezoeken heeft 
gebracht aan de woonst van verzoeker.

Beoordeling: gegrond
Er is niet professioneel gehandeld. De inspecteur kan geen data voorleggen van de zogenaamde tevergeefse bezoe-
ken. Er waren ook geen kaartjes achtergelaten. Als je telefonische afspraken maakt wanneer je langskomt dan is dit 
op zijn minst verwonderlijk want woonstvaststellingen moeten onverwachts gebeuren? Als je wel afspraken maakt, 
houdt dan je belofte.

Aanbeveling:
Het is aangewezen om altijd een zorgvuldig dossier bij te houden per woonstvaststelling van het aantal bezoeken, 
welk uur, welke dag bij te houden. Zodat controle mogelijk is door de leidinggevende en het discussies met de 
burger kan uitsluiten. Laat bij een negatief bezoek altijd de gele kaart achter in de brievenbus. Ook het aantal ver-
huisbewegingen binnen het bevoegde wijkgebied kan interessante info geven voor leidinggevende. Communiceer 
ondubbelzinnig: als gemaakte afspraken niet nagekomen kunnen worden, verwittig dan tijdig.
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redelijke termijn.
Verzoek: 201411-1212
Trage adreswijziging.

In het kort: op 22 september deed ik aangifte van adreswijziging via e-loket, rond 20 oktober was er woonstvaststel-
ling door de politie. Ondertussen zijn we bijna een maand verder, zonder gevolg. Bij mijn vorige adreswijzigingen ver-
liep dit heel wat vlotter. Is het normaal dat een eenvoudige adreswijziging zo lang aansleept? Uit het antwoord van 
Dienst Bevolking kan ik opmaken dat het probleem bij de politie ligt, en spreekt deze dienst van verschillende weken 
voor deze procedure… Ondertussen is het verschillende maanden.

Onderzoek:
De Wijkpolitie zegt dat de woonstvaststelling is gebeurd op 21 oktober 2014. De juiste dag van verzending naar 
Dienst Burgerzaken is niet na te gaan, maar de commissaris zegt dat de rapporten meestal de dag nadien verstuurd 
worden. Uitzonderlijk gebeurt dit enkele dagen nadien. Dienst Burgerzaken zegt dat zij het rapport op 14 november 
ontvangen hebben. Op 18 november worden de gegevens van verzoeker bijgewerkt.
De aanvraag tot woonstvaststelling wordt via de online bevolkingstoepassing doorgestuurd naar de Politie. Daar 
wordt het formulier afgedrukt en daarmee gaat de buurtinspecteur dan op stap. Na de woonstvaststelling wordt het 
papieren formulier via interne post doorgestuurd naar Dienst Burgerzaken. Waarom het zo lang duurt voor dat for-
mulier bij de juiste dienst terecht komt is niet duidelijk. Deze klacht is echter geen alleenstaand voorval. We krijgen 
meer klachten over de enorm lange duur vooraleer een verslag van de Politie tot bij Dienst Burgerzaken komt. Beide 
diensten wijzen naar elkaar.

Beoordeling: gegrond
De tijd tussen woonstvaststelling en bijwerking in het register is onredelijk. Of dat dan aan de Politie ligt, aan Dienst 
Burgerzaken, aan allebei of aan nog een andere dienst is niet duidelijk.

Aanbeveling:
Wijkdienst: Breng de verzending van rapporten naar Dienst Burgerzaken (in overleg met hen) in kaart en bekijk 
waar het mis gaat.

Burgerzaken: Breng de verzending van rapporten van de Wijkpolitie (in overleg met hen) in kaart en bekijk waar 
het mis gaat.
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OCMW Gent

Departement Ouderenzorg
zorgvuldigheid – fouten
afdoende motivering
redelijkheid en evenredigheid
Verzoek 201411-1208
Factuur medicatiegebruik
Mijn moeder verblijft al twaalf jaar in een woonzorgcentrum. Geen enkele klacht over de verzorging, integendeel. 
Maar wel over de onoverzichtelijke facturatie van medicatie en bovendien meen ik dat er meer wordt aangerekend 
dan er is voorgeschreven of is ingenomen door mijn moeder. Ik ga hiervoor niet over één nacht ijs. Ik kom pas bij u 
nadat ik een herhaling heb vastgesteld. Ik heb zelf ook eerst de directie aangesproken, maar voor mij is dit niet meer 
genoeg omdat ik vrees dat er structureel iets fout is. Ongeveer twee jaar geleden merkte ik dat ik een factuur kreeg 
voor medicatie die varieerde tussen 60 tot 80 euro in de maand wat ongelooflijk veel was voor iemand die niet te 
veel medicatie nodig had.
Ik heb toen een detail gevraagd en een onderhoud en daar bleek uit dat mijn moeder bijvoorbeeld 800 pillen in de 
maand zou krijgen. Dit is onmogelijk. Het woonzorgcentrum zelf heeft daarop de volgende maanden gereageerd 
en de doseringen aangepast op papier. Ik kreeg de volgende maand een correcte aanrekening van rond de 20 euro, 
in verhouding met de medicatie die ze nam. Omdat ik tevreden ben van de verzorging die mijn moeder krijgt, 
heb ik geen bedragen teruggevraagd. Maar na twee jaar krijg ik vandaag opnieuw een rekening: mijn moeder had 
inderdaad pijnstillers nodig gehad, maar als ik het uitreken op basis van de factuur komt dat op twaalf doseringen 
paracetamol per dag en drie flessen Primperan. Wordt hier soms medicatie besteld op kosten van mijn moeder voor 
mensen die dit niet zelf betalen? Want uit de computer blijkt dat mijn moeder zes pillen paracetamol innam. De 
directie blijft echter beweren dat ze er twaalf per dag nam en dat die twaalf pillen overeenkomt met het voorschrift 
van de arts.

Onderzoek:
Wij vragen de versie van het OCMW, alsook de facturen die werden aangerekend. Uit ons onderzoek blijkt dat de 
controle en signaalfunctie van de OCMW-medewerker (in bijzonder de verpleegkundigen en ook de coördinerende 
arts) nog bijgestuurd kunnen worden. Bijvoorbeeld door het concretiseren van voorschriften met vage tijdsaan-
duidingen. De medicatie werd voorgeschreven voor korte tijd, terwijl dat de hoge dosis gedurende drie maanden 
gegeven werd. Het is dus aangewezen, wanneer het niet om de basismedicatie gaat maar een veranderd voorschrift, 
het aantal dagen in de computer in te voeren en de huisarts concreet te laten bepalen wat met korte tijd bedoeld 
wordt. Belangrijk is ook dat een wijziging van de basismedicatie altijd een concrete termijn inhoudt, anders komt dit 
over als basismedicatie voor een huisarts. De voorschriften van basismedicatie worden uit de computer gehaald in 
het rusthuis en moeten altijd zorgvuldig worden nagelezen door de huisarts en minstens maandelijks worden on-
dertekend. Het is de huisarts die verantwoordelijk blijft voor zijn voorschrijfgedrag en wat wordt voorgeschreven in 
het rusthuis zou automatisch in zijn medisch dossier in zijn praktijk terecht moeten komen via elektronische weg. De 
apotheker heeft een signaalfunctie naar de huisarts toe wanneer hij/zij vragen heeft over een bepaald voorschrift. 
Men is daartoe wettelijk verplicht maar dit gebeurt veelal telefonisch. Het zou ook aangewezen zijn om van dit con-
tact met de apotheker ook het rusthuis te informeren en dit te registreren in het dossier in het rusthuis. Het dos-
sierbeheer zou zorgvuldiger kunnen. Registreer ook wanneer verpleegkundigen huisartsen contacteren wanneer ze 
vragen hebben over een bepaald voorschrift. Een zorgvuldiger opgesteld dossier maakt ook controle mogelijk en zal 
ook de signaalfunctie bevorderen. Als gevolg van ons onderzoek laat verzoeker weten dat, sinds zijn moeder van de 
hoge doses paracetamol af is en nu met pleisters wordt gewerkt, ze weer opnieuw kan eten. Ze is echt opgefleurd en 
haar levenskwaliteit is toegenomen. Het gaat niet om de prijs van de medicatie, integendeel. Het vertrouwen tussen 
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verzoeker en rusthuis is misschien niet hersteld, maar wel het vertrouwen tussen hem en OCMW/Stad.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
De controle en signaalfunctie van de OCMW-medewerker (in het bijzonder de verpleegkundigen en ook de coördi-
nerende arts) kunnen bijgestuurd worden.
Bijvoorbeeld door het concretiseren van voorschriften met vage tijdsaanduidingen: zo werd de medicatie voor-
geschreven voor “korte tijd”, terwijl uit onderzoek is gebleken dat de hoge dosis gedurende drie maanden werd 
gegeven. Het is dus aangewezen dat, wanneer het niet om de basismedicatie gaat maar een veranderd voorschrift, 
het aantal dagen in de computer ingevoerd wordt en de huisarts concreet bepaalt wat met “korte tijd” bedoeld 
wordt.
Belangrijk is ook dat een wijziging van de basismedicatie altijd een concreet omschreven termijn inhoudt. Anders 
komt dit over als basismedicatie voor een huisarts. 
Aangezien de voorschriften van basismedicatie uit de computer worden gehaald in het rusthuis, moeten ze altijd 
door de huisarts zorgvuldig worden nagelezen en ondertekend, op zijn minst maandelijks.
Het is de huisarts die verantwoordelijk blijft voor zijn voorschrijfgedrag en ook voor wat wordt voorgeschreven in 
rusthuis. Dit zou ook automatisch in zijn medisch dossier in zijn praktijk moeten terechtkomen, bijvoorbeeld via 
elektronische weg?
Ook de apotheker heeft een signaalfunctie naar de huisarts toe wanneer hij of zij vragen heeft over een bepaald 
voorschrift. Daartoe is hij wettelijk verplicht, maar dit gebeurt veelal telefonisch.
Het zou aangewezen zijn om van dit contact met de apotheker ook het rusthuis te informeren en dit te registreren 
in het dossier in het rusthuis.
Zorgvuldiger dossierbeheer: registreer wanneer verpleegkundigen huisartsen contacteren als ze vragen hebben 
over een bepaald voorschrift.
Een zorgvuldiger opgesteld dossier maakt controle mogelijk en zal de signaalfunctie bevorderen.

Departement Personeel en Organisatie

klachtenmanagement
Verzoek: 201403-287
Tewerkstelling.

Sinds 4 april 2013 ben ik tewerkgesteld bij het OCMW van Gent onder een artikel 60 contract met een duur van één 
jaar. Ik had een tewerkstellingsplaats tot en met 26 januari. Na een onderbreking van twee weken ben ik gemuteerd 
naar een andere tewerkstellingsplaats tot het einde van mijn contract. Ik zou graag uw aandacht willen vestigen op 
volgende punten:
• Tijdens de eerste tewerkstellingsperiode werd er steeds gevraagd om overuren te presteren met de belofte (en 

zoals contractueel ook bepaald is) dat die recupereerbaar waren. Dat terwijl er nooit (zelfs niet op mijn vraag) 
transparant gecommuniceerd werd over het aantal gepresteerde overuren. Dit was ook het geval bij meerdere 
van mijn artikel 60 collega’s. We werden gestimuleerd om zo veel mogelijk overuren te presteren om zo vakantie-
periodes van het restaurant te overbruggen zonder dat er (nog eens) antwoord werd gegeven op de vraag naar de 
hoeveelheid van de gepresteerde overuren. 

• Tijdens mijn onderbreking tussen de twee werkplaatsen werd me door mijn toenmalige trajectbegeleider mee-
gedeeld dat ik nog circa 150 overuren had die ik op mijn eerste plaats had gepresteerd. Daar ik 6 dagen tussen 
de plaatsen moest overbruggen stemde ik toe om daartoe mijn overuren te recupereren. Sinds dan heb ik, in de 
veronderstelling van ‘recup’, nog 3 dagen vrij genomen van mijn huidige tewerkstellingsplaats. Gezien het feit dat 
mijn contract bijna ten einde loopt wou ik 3 weken geleden een overzicht hebben over het aantal overuren dat 
ik nog had. Groot was mijn verbazing toen mij na 2 weken werd meegedeeld dat ik nog maar 0,50 geregistreerde 
overuren had. Nog groter was mijn verbazing toen ik zag dat de periode van 6 dagen tussen de twee plaatsen 
geboekt stond als ‘verlof’ (opname van betaalde vakantiedagen).

Deze twee punten leiden me tot deze klachtenprocedure. Door geslotenheid en miscommunicatie heb ik geen 
correct beeld van mijn gepresteerde overuren en kan ik die niet gecompenseerd zien. Door deze schending van 
mijn contactuele rechten heb ik nu al, voor het einde van mijn contract, betaalde verlofdagen opgenomen waar ik 
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nooit toestemming voor verleend heb en die ik ook niet kan op nemen of uitbetaald krijgen zoals het normaliter zou 
moeten zijn. Ik loop nu al meer dan 3 weken rond met deze klachten en aangezien ik geen gehoor krijg binnen het 
Opleidings- en Tewerkstellingscentrum richt ik me tot u in de hoop dat er een oplossing te faciliteren valt.

Onderzoek:
Wij geven dit door aan het OCMW dat vaststelt dat de klacht terecht is. Het OCMW communiceert verder recht-
streeks met verzoeker.

Beoordeling: gegrond

Departement Sociale Dienstverlening

doorschuifgedrag
adequate communicatie
Verzoek: 201402-124
Communicatie.

Ik wil mijn pand verhuren via het OCMW en had in het OCMW Onderbergen een brochure meegenomen waar-
in stond naar welk nummer ik moest bellen om mijn pand op die manier te kunnen verhuren. Ik belde naar dat 
nummer en werd vier keer doorverbonden, uiteindelijk zei men mij: “We zullen zelf eens naar het AC Zuid bellen en 
u terug bellen.” Men heeft mij nooit meer teruggebeld. Dus ik ben zelf naar het AC gegaan en daar heeft men mij 
vriendelijk verwezen naar SOGent Voldersstraat 1. Ze komen kijken naar mijn pand. Ik wil het op die manier verhu-
ren omdat ze het dan ook verder blijven onderhouden en ik wil naar een serviceflat gaan en dan heb ik ook al die 
miserie niet om dat verhuren bij te houden.
Ik kom u dit vertellen omdat men misschien toch eens die communicatie hierover kan verbeteren want het is toch 
ook goed voor OCMW en Stad dat mensen hun pand op die manier willen verhuren maar ik had het bijna opgege-
ven. Ja, ik weet zeker dat ik naar een nummer van het OCMW heb gebeld, gewoon voor inlichtingen en niemand kon 
mij helpen. Misschien moet het OCMW zelf zijn mensen wat meer informeren over deze mogelijkheid die aangebo-
den wordt door SOGent?

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat eigenaars die interesse betonen om hun woning te verhuren via het Sociaal Verhuur-
kantoor (SVK) van het OCMW Gent terecht kunnen op de dienst Woningen van het OCMW Gent. Nog volgens het 
OCMW stuurde de dienst WoninGent op 30 januari verzoekster een bevestiging van haar telefonische aanvraag. Een 
medewerker van het OCMW zou aansluitend een aantal keren hebben getracht haar telefonisch te bereiken, helaas 
telkens zonder succes. Indien verzoekster nog steeds interesse heeft om haar woning te verhuren aan het SVK kan 
zij hiervoor contact opnemen met de bevoegde ambtenaar. Hieruit blijkt dat SOGent hiermee niets te maken heeft. 
Waarom aan verzoekster zou zijn gezegd dat zij naar de Zuid diende te bellen valt niet te achterhalen.

Besluit:
De versies van verzoekster en van OCMW spreken elkaar tegen. Waarschijnlijk is hier sprake van een misverstand, 
waarin ook de bewering van misplaatst doorschuifgedrag kan worden gekaderd.

Beoordeling: geen oordeel
In elk geval is hier sprake van inadequate communicatie, of die nu van het zijde van verzoeker dan wel van het 
OCMW kwam. De opmerking over misplaatst doorschuifgedrag kan niet worden achterhaald; misschien berust ook 
dit op een misverstand.



179Hoofdstuk 4 - Uit het leven gegrepen - Een selectie van klachten

doorschuifgedrag
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201404-331
Mobilhome.

Ik ben geen cliënt van het OCMW Gent maar beschik daar wel over een referentieadres. Het OCMW wil na een half 
jaar mijn referentieadres afnemen. Ik verblijf meestal in Gent en ga af en toe gaan slapen in mijn mobilhome in Des-
selgem. Mijn hoofdverblijfplaats is Gent. Ik kan dat aantonen met tankbeurten. En ook mijn bankkaart is duidelijk. Ik 
verblijf meestal in Gent. Ik heb geen leefloon maar wel een gewaarborgd minimum inkomen/pensioen. Dus hier is 
geen sprake van enige geldstroom van het OCMW naar mij. Wel kom ik in een molen terecht als ik zou ambtshalve 
afgevoerd worden omdat er sprake is van mijn referentieadres te schrappen, omdat ik volgens mijn huidige assis-
tente naar het OCMW van Harelbeke zou moeten. Echter, Desselgem valt onder Waregem maar dan nog. Wordt een 
hoofdverblijfplaats enkel geregistreerd omdat ik daar af en toe slaap? Ik vraag het mij af. Als ik zonder referentie-
adres kom, zal ik vermoedelijk terechtkomen bij een OCMW. Ik ben al jaren invalide. Vroeger heb ik gewerkt. Ik heb 
schulden bij de belastingen maar betaal nu netjes af. Ik had een woonboot maar er is een schip in gevaren drie jaar 
geleden. Ik heb veel problemen maar vraag geen leefloon. Ik heb hier in Gent ook een garagebox, waar ik ga slapen.

Onderzoek:
Verzoeker beschikt niet over een domicilieadres en als dakloze mag hij gelijk waar hij af en toe verblijft een refe-
rentieadres aanvragen. Het is dus niet correct dat de man verwezen wordt naar een ander OCMW en dat hij daar 
zijn referentieadres moet aanvragen. Uit diverse bewijsstukken blijkt dat hij geen vast adres heeft. Ook niet in een 
garage ergens in West-Vlaanderen. Kortom: de verwijzing naar een ander OCMW voor een referentieadres is niet 
in overeenstemming met de regelgeving terzake. De man verblijft overigens vooral in het Gentse; dat blijkt ook uit 
bankuittreksels, verblijf in een Gents ziekenhuis enz.
Daarop wordt gemotiveerd dat de weigering er komt omdat de man zich niet regelmatig bij zijn maatschappelijke 
werker aanbiedt. In elk geval gaat hij wel wekelijks om zijn post. Maar dit is niet voldoende. Ook al ontvangt hij 
geen leefloon, men verwacht toch dat hij zich laat begeleiden. Bijvoorbeeld mochten er ook schulden zijn, hij kan 
aantonen dat die schulden miniem zijn en dat het juist belangrijk is dat bijvoorbeeld de belastingdiensten ook op de 
hoogte zijn van een referentieadres in geval van dakloosheid. De klacht van de man dat zijn post wordt geopend is 
terecht en kan hij ook bewijzen. Dit is schending van het briefgeheim.
We raden hem aan om opnieuw een referentieadres in Gent aan te vragen want het blijft belangrijk dat hij niet 
ambtshalve wordt afgevoerd, anders dan komt hij nog meer in de miserie. Het is een terechte vraag van het OCMW 
dat hij zich regelmatig bij zijn maatschappelijke werk aanbiedt. Dat is een voorwaarde die hij moet volgen. De bedoe-
ling is natuurlijk dat hij ook een sociale woning zoekt. Ondertussen is hij ook ingeschreven al meent hij dat hij liever 
op straat leeft dan in een sociale woning en dat hij dat perfect zou moeten kunnen omdat hij niet van een leefloon 
afhankelijk is.

Beoordeling: gegrond
Onjuist gemotiveerd wat betreft de verwijzing naar een ander OCMW.
Schending briefgeheim.

Aanbeveling:
Neem maatregelen om het openen van brieven van burgers met referentieadres tegen te gaan.

vertrouwen
redelijke termijn
Verzoek: 201406-681
Adviescommissie.

Ik zit reeds twaalf jaar in schuldbemiddeling.
Mijn beheerster staat in voor alle betalingen, ook van vaste kosten. Dit is destijds vastgelegd bij de beslagrechter. 
Doordat mijn beheerster enkele maanden de nutsvoorzieningen niet betaald heeft, nam een mevrouw van de 
adviescommissie van het OCMW contact op met mij. Ik heb hen via e-mail en per telefoon meegedeeld dat mijn be-
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heerster deze zaken behartigt. Ik heb ook met Eandis contact opgenomen om dit uit te leggen zodat mijn beheerster 
hier een regeling zou kunnen treffen. Bij Eandis vertelde men het nodige te doen. De dame van de adviescommissie 
werkte dit tegen: ze liet aan Eandis weten dat dit niet conform de nieuwe wetgeving zou zijn. Ik dacht dat het de 
bedoeling was van het OCMW om de mensen te helpen en niet om deze dieper in de put te duwen? Intussen heb ik 
opnieuw contact opgenomen met de vraag hoe dit nu opgelost kan worden. Ze zijn toen een budgetmeter komen 
plaatsen voor de elektriciteit. Toen ik opnieuw contact opnam was er blijkbaar nog geen enkele regeling getroffen 
voor de openstaande schuld van de gasfactuur. Ik heb dan zelf contact opgenomen en de regeling getroffen om ook 
voor gas een budgetmeter te laten plaatsen, en om de openstaande schulden van de elektriciteits- en gaskosten in 
de meters te laten opnemen. Nu krijg ik opnieuw van het OCMW, met dezelfde dame als aanspreekpunt, te horen 
dat ze beiden zou willen laten afsluiten. Is dit haar job? Enkel e-mails sturen en contact leggen met de nutsvoor-
ziening? Of om de mensen te helpen en tot een oplossing te komen? Heeft zij het recht om een uitspraak van een 
officiële rechter teniet te doen? Ik wens mij dan ook burgerlijke partij te stellen tegen deze persoon in kwestie. Voor 
ik hier mee verder ga, wou ik toch eerst contact opnemen met de Dienst Ombudsvrouw zodat deze kwestie voor 
eens en altijd opgelost geraakt. Kan u hier in bemiddeling komen, alstublieft? Volgens Eandis is alles in orde. Ik heb 
net nog contact opgenomen.

Onderzoek:
Het OCMW besprak het plaatsen van de budgetmeters op 4 november 2013 in de Adviescommissie. In april en mei 
2014 werden deze geplaatst. Ze namen ook contact op met Eandis om een regeling te treffen voor de openstaande 
schuld. Het OCMW was toen niet op de hoogte dat verzoeker dit zelf al had gedaan. Om de schuld in de budgetme-
ters op te nemen, moest verzoeker zich aanmelden in het klantenkantoor of een oplaadpunt. Het OCMW zegt dat 
verzoeker dit pas in juli 2014 deed. De Ombudsdienst vraagt aan het OCMW om meer duidelijkheid over de actuele 
stand van zaken. Pas na een vijfde herinnering ontvangen we een antwoord. Na de beslissing van de Lokale Advies-
commissie van 4 november 2013 was het de bedoeling dat verzoeker zelf contact opnam voor de plaatsing van een 
budgetmeter. Dit deed hij blijkbaar niet. Daarom maakt Eandis op 9 januari 2014 een schorsingsopdracht aan. Door 
de winterstop (geen afsluitingen tussen december en maart, om mensen niet in de kou te zetten), komt pas op 13 
maart een technicus langs om af te sluiten óf een budgetmeter te plaatsen. Er was toen echter niemand thuis. Twee 
weken later komt de technicus opnieuw langs, maar lukt het niet om de meter af te takken. Uiteindelijk plaatst de 
technicus op 9 april de budgetmeter. Intussen heeft verzoeker al een groot deel van de schuld kunnen afbetalen. Het 
OCMW wil met hem gerust spreken over bijkomende premies die hem kunnen helpen of alternatieve afbetalings-
plannen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Doordat de beheerster van de verzoekster de facturen een tijd niet betaald heeft, is het vertrouwen geschonden. 
Dit werd bekrachtigd door het uitblijven van een antwoord van het OCMW. Tussen de beslissing van het OCMW en 
het daadwerkelijk plaatsen van de budgetmeters zitten vijf maanden. Wijzelf wachten een tweetal maanden op een 
antwoord op verdere vragen.

Aanbeveling:
OCMW-cliënten hebben meer en meer goede ondersteuning en begeleiding nodig om energiefacturen te betalen 
of voor plaatsen budgetmeters. Een begeleiding, kort op de bal, ontbreekt soms. Dit type van begeleiding is een 
aandachtspunt met duidelijke onderlinge communicatie.



181Hoofdstuk 4 - Uit het leven gegrepen - Een selectie van klachten

Ivago

coulance
klachtenmanagement
Verzoek: 201401-47
Minder dan 1m³.

Ik ben op 24 december 2013 rond 10.00 uur naar het containerpark van Drongen gereden en had een remorque bij 
met steengruis op. Hoeveel dit juist woog, wist ik niet. Toen ik aan de ingang van het containerpark kwam, moest ik 
een keuze maken tussen welk materiaal ik mee had. Er was onder andere een knop met ‘steengruis – meer dan 1m³’ 
en een knop ‘alle andere’. Omdat ik niet wist hoeveel steengruis ik mee had, heb ik maar op de knop van ‘steengruis- 
meer dan 1m³’ geduwd, ben binnengereden, heb mijn afval weggedaan en ben naar de betaalzuil gereden om te be-
talen. Ik kreeg een ticket dat ik 13,75 euro moest betalen en heb dat dan ook gedaan. Toen ik verder naar het ticket 
keek, zag ik dat er wel geen beurten van het aantal gratis beurten was afgegaan. Ik ben toen naar een medewerker 
gegaan om te vragen hoe dit kwam en die zei me dat ik, omdat ik minder dan 1m³ steengruis meehad, op de knop 
‘alle andere’ had moeten duwen. Dan had ik enkel twee beurten kwijt geweest. Doordat ik dit niet gedaan had, werd 
het steengruis gewogen en moest ik betalen. Hij kon dit niet meer veranderen. Ik heb diezelfde dag gebeld naar de 
dienst en kreeg daar ook te horen dat ik dit had moeten melden vóór ik betaald had. Dan had men er nog iets aan 
kunnen doen, nu niet meer. Ik begrijp niet dat dit niet kan veranderd worden en dat ik mijn geld niet teruggestort 
kan krijgen. Ik vind het ook niet kunnen dat ik dan ook nog de 8 overblijvende gratis beurten aan het einde van het 
jaar kwijt ben. Het zou veel beter zijn dat de beurten, die men niet opneemt, worden opgespaard en kunnen dienen 
voor als je eens heel wat afval moet wegdoen.

Onderzoek:
Als we het bedrag omrekenen, zou verzoeker 550 kg steenpuin gestort hebben. Na wat opzoekwerk blijkt dat je 
minstens aan 1500 kg komt voor 1 m³ steenpuin. Volgens verzoeker heeft een van de medewerkers dat ook beves-
tigd. We kunnen er dus vrij zeker van zijn dat verzoeker minder dan 1 m³ steenpuin stortte. We doen ook eens een 
kleine rondvraag over het intakescherm aan het recyclagepark. Blijkbaar zorgt dit toch voor heel wat verwarring. De 
meesten weten niet goed wat ze moeten doen als ze met een aanhangwagen met steenpuin naar het recyclagepark 
zouden gaan. Sommigen zouden effectief op ‘help’ drukken, anderen zouden toch op de knop ‘meer dan 1 m³ steen-
puin’ drukken (ook omdat ze niet kunnen inschatten hoeveel 1 m³ is), maar niemand zou op ‘alle andere’ drukken. 
Het is dus niet voor iedereen duidelijk hoeveel 1 m³ juist is. Ook verzoeker stelt zich hier vragen bij. Waarom wordt 
er voor steenpuin met volume gewerkt en niet met gewicht? Mensen die minder eerlijk zijn, kunnen dus gewoon 
standaard op ‘alle andere’ drukken en dat kan moeilijk gecontroleerd worden. Op basis van deze punten stellen we 
voor aan Ivago om het gestorte steenpuin van verzoeker te beschouwen als ‘minder dan 1 m³ steenpuin’ en dan zou 
hij dus gewoon twee beurten kwijt geweest zijn in plaats van 13,75 euro. Daarom stellen we voor dat dat bedrag 
terugbetaald wordt.
Ivago wil hier echter niet op ingaan omdat het volgens hen onrechtvaardig zou zijn ten opzichte van andere gebrui-
kers die dit al meemaakten. Het gelijkheidsbeginsel is hier volgens ons echter geen argument, want dat gaat niet 
op als er een fout aangetoond kan. worden (ook al is het een fout van de bezoeker zelf). Het wil niet zeggen omdat 
er iets fout liep bij één persoon, dat het bij iedereen fout moet lopen. Het zou juist heel onrechtvaardig zijn om iets 
niet recht te zetten terwijl je weet dat er een fout gebeurde. Zeker als je weet dat Ivago financieel voordeel haalt als 
het deze fouten niet rechtzet. Ivago volgt ons standpunt niet. Enkel als zij een schriftelijke bevestiging hebben van 
de parkwachter over ‘verkeerd gedrukt’, dan passen zij dit aan, anders niet. Uit deze en andere klachten merken we 
echter dat de medewerkers op de recyclageparken bij klachten standaard doorverwijzen naar de hoofdzetel en zelf 
geen stappen ondernemen. In de praktijk verwijzen de parkwachters dus naar de hoofdzetel en die verwijzen op hun 
beurt weer naar de parkwachters. Op die manier is er geen enkele kans op verweer voor de burger. Ivago is het hier 
echter niet mee eens. Ze blijven erbij dat dit systeem optimaal werkt.
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Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
- Betaal het geld van verzoeker terug.
- Maak het intakescherm duidelijker wat steenpuin betreft: vermeld ook expliciet de optie ‘minder dan 1m³ steen-
puin’.

adequate communicatie
coördinatie
Verzoek: 201401-88
Schandalige kerstbomen.

Er liggen nog steeds kerstbomen in de Muinkkaai. We verwittigden de politie, zij reageren totaal niet, halen zelfs de 
schouders op. We hebben Ivago verwittigd, zij deden alle kerstbomen weg na meerdere (!) telefoons van buren en 
meerdere (!) mails van mijnentwege. Helaas – al of niet moedwillig – de kerstbomen voor mijn deur hebben ze laten 
liggen. Opnieuw mails naar Ivago, meerdere beloftes, maar nog steeds geen reactie. Deze morgen zag ik een blinde 
man struikelen over de bewuste kerstbomen die het voetpad belemmerden, een vuile schande, andere woorden heb 
ik hiervoor niet. Kan u het nodige doen opdat de kerstbomen verdwijnen? Ze zijn een doorn, en niet enkel in mijn 
oog.
Voor de goede orde, het zijn niet (!) onze kerstbomen, eentje vonden we zelfs boven op onze auto (studentenstreken 
op donderdagavond) met bijhorende schade aan de ruitenwisser.

Onderzoek:
Door een stakingsactie in januari liep de ophaling van kerstbomen volledig in het honderd.
Na de eerste meldingen hierover stuurde Ivago wel een ploeg langs op 24 januari 2014 om de kerstbomen in de 
buurt alsnog op te halen. Bomen die echter niet-reglementair werden aangeboden (groter dan 1,50 m, met aarde of 
pot er nog aan), bleven liggen. Verzoeker meldde nog diezelfde dag dat er aan zijn huis twee bomen waren blijven 
liggen. Ivago deelde hem toen mee dat ze zo snel mogelijk opgehaald zouden worden. Op 28 januari 2014 meldde 
verzoeker dat de bomen er nog steeds lagen. Ivago beloofde om diezelfde dag nog een wagen langs te sturen. Op 30 
januari liggen ze er nog steeds. Blijkbaar voldeden de twee bomen niet aan de regels en daarom werden ze waar-
schijnlijk ook niet opgehaald. Op geen enkel moment werd dit echter naar verzoeker gecommuniceerd. Integendeel, 
er werden zelfs beloftes gemaakt dat de bomen nog diezelfde dag opgehaald zouden worden. Daarbovenop had 
verzoeker al van in het begin duidelijk gemaakt dat het hier eigenlijk om een sluikstort ging, maar ook daar werd 
geen rekening mee gehouden.

Beoordeling: gegrond
De coördinatie en de communicatie tussen de ophaaldienst, de klantendienst en verzoeker liepen volledig mis.

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201401-109
Ophaling gft.

Het voorbije jaar hebben wij steeds vaker het probleem dat onze gft-container (klein formaat) niet opgehaald wordt 
door Ivago. Blijkbaar rijdt de vrachtwagen gewoon door, er zijn hier in onze buurt (Palinghuizen) heel weinig mensen 
die dit gebruiken. Het voorbije jaar hebben we dus meerdere malen gemeld aan Ivago, en telkens meldde men ons 
dat er de volgende week extra op gelet zou worden. Eenmaal werd twee weken op rij de container niet leeggemaakt, 
dus pas bij een derde poging gebeurde dit (twee weken na eerste poging). Het probleem is wel dat ondertussen 
de bak steeds voller (en zwaarder) wordt. Ondertussen kondigde Ivago aan dat de ophaling om de twee weken zal 
gebeuren, op zich geen probleem voor ons. Jammer genoeg is nu al opnieuw driemaal op rij de ophaling niet ge-
beurd. Vorige dinsdag meldde men ons uiteindelijk dat er een extra poging was gedaan, maar de container was weg. 
Logisch, we wisten pas na de poging dat die ondernomen was. We kunnen toch moeilijk de gft-container altijd laten 
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buitenstaan? Verdere actie moeten we blijkbaar niet verwachten, pas op 10 februari komt er een nieuwe poging. Dit 
terwijl we eigenlijk al op 23 december wensten dat de container werd leeggemaakt. Ik excuseer me al voor de wat 
harde bewoordingen in mijn communicatie met Ivago, maar we zijn het eigenlijk beu. We hebben vorig jaar evenveel 
de container buitengezet zonder succes als met succes. Na enige tijd heb je het wel gehad. Geen idee of er nog veel 
klachten zijn over dit probleem. Zo ja, vragen we ons af of dit systeem niet beter herdacht zou worden.

Onderzoek:
Zelfs nadat verzoeker ons contacteerde en Ivago beloofde hier “de nodige prioriteit en aandacht aan te geven”, 
werd zijn gft-container een paar dagen later opnieuw over het hoofd gezien. We krijgen hier geregeld klachten over. 
Ivago schuift dan te gemakkelijk de verantwoordelijkheid van zich af: de container stond te laat buiten, de container 
stond niet goed zichtbaar, … Uit verder onderzoek blijkt dat meestal niet te kloppen. Als zelfs na herhaalde klachten 
van burgers de gft-containers niet opgehaald worden, gaat het niet meer om een foutje, maar om een structureel 
probleem.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Maak dringend werk van een correcte ophaling van gft-containers. Wat is eigenlijk het probleem: zijn de contai-
ners te klein, hebben ze een slechte kleur; of zijn de medewerkers niet aandachtig genoeg? Alleen de medewer-
kers proberen sensibiliseren is duidelijk niet voldoende om het probleem op te lossen.

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201403-308
Dode kat.

Bij deze wil ik u het volgende melden in verband met gevonden en dode dieren, en stuur ik dit bij deze ook door naar 
de Ombudsvrouw van de Stad Gent ter informatie. Mijn zwarte kat is sinds 11 maart 2014 vermist. Ik woon in de 
Brugse Poort - Rooigem. Gisterenmorgen (20 maart 2014) werd ik rond 8.15 uur opgebeld door een buurtbewoon-
ster die een dode zwarte kat zag liggen op het trottoir op de Brugsesteenweg, in de buurt van de lichten met de 
Rooigemlaan. Binnen de vijf minuten was ik ter plaatse en wat bleek… twee veegmannen van Ivago hadden de kat al 
opgeraapt en in hun zak met zwerfvuil gelegd!!! Was ik nog vijf minuten later toegekomen, ik had de kat niet meer 
gevonden! Gelukkig kon ik, met hulp van een van de twee zelf nog kijken en voelen of het om mijn kat ging. Mijn kat 
is gechipt en dat kan je voelen in zijn nekje. Die dode kat was volgens mij niet gechipt. Aan de veegmannen vertelde 
ik dat Ivago een afdeling heeft voor dode dieren (dat had ik gelezen in mijn zoektocht naar info). Zij wisten dat niet.
Ik heb hen met aandrang gevraagd om te bellen met hun baas opdat ze zouden weten wat ze met de dode kat 
moesten doen. Spijtig genoeg heb ik het antwoord niet afgewacht, dus ik weet ook niet of het dan naar het die-
renasiel is gebracht of rechtstreeks naar de koelafdeling van Ivago. Even later zag ik wel dat er een witte afvalzak 
met zwerfvuil tussen de paaltjes lag, dus ik vermoed dat ze de opdracht gekregen hadden om de kat daar achter te 
laten en dat de zak zou worden opgehaald. De vraag stelt zich dus nu of een dood huisdier ook door Ivago naar het 
dierenasiel wordt gebracht of gecontroleerd op een chip? Toeval wilde dat ik eveneens op 19 maart 2014 per mail 
aan Ivago volgende vraag gesteld heb: “Ik las op de website van de Stad Gent dat dode dieren (ook rechtstreeks) bij 
jullie kunnen worden binnengebracht voor verwerking. Wordt er dan eerst nagegaan of er een chip aanwezig is in 
het dode dier? Zo niet, waarom niet; zo ja, wat gebeurt er dan verder”? Uiteindelijk vind ik het als baasje van een 
huisdier ook wel belangrijk om gecontacteerd te worden als mijn verdwenen diertje door iemand wordt gevonden 
(dood of levend!) en aan Ivago zou worden bezorgd. Tot op heden heb ik enkel als antwoord gekregen dat mijn vraag 
aan de ‘betrokken dienst’ zal worden doorgespeeld. Ik geef de dienst uiteraard nog wat tijd om mij te antwoorden. Ik 
vond het absoluut niet ok: 1) dat die mannen niet wisten wat ze met een dood dier moeten doen; en 2) dat het dier 
blijkbaar gewoon bij het zwerfvuil wordt gezwierd, zonder dat er nagegaan wordt of het dier is gechipt. Moesten de 
milieuwerkers niet naar hun baas gebeld hebben, het diertje was gewoon in de verbrandingsoven van Ivago bij het 
zwerfvuil en ander afval terecht gekomen, denk ik. Ik vond het echt een trieste situatie.
In elk geval ben ik al een beetje blij met jullie antwoord dat een dood dier naar het dierenasiel wordt gebracht ter 
controle op een chip en met de info over de voederplaatsen. Verder wist ik ook niet dat er een kattenvanger is in de 
Stad Gent. Ik hoop dat de levende gevonden huisdieren dan ook automatisch worden gecontroleerd op een chip. Uw 
antwoord helpt mij in elk geval vooruit in de zoektocht naar mijn eigen katje.

Hoofdstuk 4 - Uit het leven gegrepen - Een selectie van klachten



184

Onderzoek:
Ivago deelt ons mee dat de veegploegen dode huisdieren afleveren in de container van veegvuil om nadien verbrand 
te worden. Enkel wanneer de ploegen slachtafval vinden en opruimen, gebeurt er een vaststelling door de politie en 
wordt dit slachtafval naar de krengencontainer gebracht op het recyclagepark. Het dier onderzoeken naar een chip 
gebeurt niet. Het is volgens Ivago niet de taak van de medewerkers om onderzoeksdaden te stellen, daarom zijn ze 
ook niet in het bezit van een chiplezer. Als we bij de Gezondheidsdienst informeren naar het krengenbeleid van Stad 
Gent blijkt dat Ivago zich niet aan de afspraken houdt die in 2009 gemaakt werden. Dode honden en katten zouden 
opgehaald worden door het dierenasiel, en niet door Ivago, zodat kan nagegaan worden of de dieren gechipt zijn. De 
Gezondheidsdienst zal deze procedure nog eens duidelijk communiceren naar Ivago.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Communiceer duidelijk naar alle medewerkers wat de juiste procedure is voor dode gezelschapsdieren.

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201406-583
Papier en karton.

Ik woon hier nu sedert november vorig jaar en nog nooit is het papier/karton tijdig opgehaald door Ivago.
Op 2 mei 2014 zou het karton en papier worden opgehaald, maar dat is niet gebeurd. Wij zijn hier met drie bewo-
ners en wij hebben allemaal gebeld en gemaild naar Ivago om dit te melden, maar het werd niet opgehaald. Omdat 
het toen ook zo aan het regenen was, heb ik zelf dan maar alles opgehaald en weggedaan. Op 30 mei 2014 zou het 
papier en karton terug worden opgehaald, maar ook nu weer is alles blijven staan. Het restafval en het glas werden 
wel opgehaald, maar het papier dus niet. Wij hebben terug gebeld en gemaild naar Ivago, maar tot nu toe staat het 
papier nog altijd buiten. Door de hevige regenval van de laatste dagen is het papier verspreid geraakt over de hele 
straat! Wij zouden graag zien dat ons papier en karton zo vlug mogelijk worden opgehaald en dat naar de toekomst 
toe dit ook op het juiste tijdstip gebeurt.

Onderzoek:
Dit is inderdaad een terugkerend probleem waarvan Ivago op de hoogte was. De Dienst Inzameling werd wel tel-
kens op de hoogte gebracht, maar het probleem bleef toch duren, daarom werd er uiteindelijk iemand ter plaatse 
gestuurd. In de straat boden zowel particulieren als bedrijven het papier tegelijkertijd aan, dat zijn verschillende op-
halingen en daardoor was het niet duidelijk wat de ophaalploeg mocht meenemen en wat niet. Dit werd nu in kaart 
gebracht en doorgegeven aan de ploegen waardoor het probleem zich niet meer zou mogen stellen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

efficiëntie en effectiviteit
adequate communicatie
klachtenmanagement
Verzoek: 201406-694
Vergeten GFT.

Mijn klacht is het niet ledigen van een groencontainer door Ivago en telkens met een kluitje in het riet gestuurd 
worden…
Als kleine burger uit een van de randgemeenten van de grote stad heb ik waarschijnlijk geen stem. Als u zo vriende-
lijk wilt zijn mij een e-mailadres te bezorgen dan forward ik u graag de resem mails die in deze gestuurd zijn. Zonde 
van de tijd maar ja, als niemand het zegt of iedereen het verloren moeite vindt om een klacht te formuleren. Het 
gaat mij hier gewoon om een wantoestand aan te klagen.
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Onderzoek:
Ook via andere klachten merken we dat er problemen zijn met de ophalingen op vrijdag. Geregeld blijven er contai-
ners staan. Ivago zegt dat ze dit in een technische werkgroep bespreken en onderzoeken hoe ze dit kunnen bijsturen 
en verbeteren.
Verzoeker vindt het natuurlijk onaangenaam dat zijn container niet werd geledigd (voor de tweede keer), maar hij 
heeft het vooral moeilijk met de communicatie wanneer hij hierover klaagt bij Ivago. Verschillende keren wordt er 
beloofd dat de container alsnog geledigd zal worden, maar dat gebeurt nooit. Uiteindelijk moet verzoeker wachten 
tot de volgende ophaling. Soms krijgt hij zelfs de boodschap dat de ophaaldienst als eerste werk bij hem is langs 
geweest en dat zijn container dus opgehaald moet zijn (tenzij hij niet op tijd buiten stond). De container van verzoe-
ker was in dit specifieke geval niet opgehaald terwijl hij wel degelijk buiten stond. Verzoeker had hem namelijk niet 
meer binnen gehaald. Ook de standaard antwoorden zetten kwaad bloed. Als je na een week heen en weer mailen 
de boodschap krijgt: “[wij] zullen uw vraag zo snel mogelijk behandelen. Indien u nog vragen hebt, aarzel niet ons te 
contacteren,” is dat misschien niet zo verwonderlijk. Ivago zegt dat zij burgers nu beter op de hoogte houden. Als het 
afval niet opgehaald wordt op de dag zelf, moeten de bewoners het de volgende (werk)dag aanbieden. Als het dan 
om 17 uur nog niet opgehaald werd, moet de bewoner het afval sowieso bij de volgende ophaling aanbieden.

Beoordeling: gegrond
Het gaat hier om structurele problemen die we al een tijdje aankaarten. Ivago zegt telkens dat ze dit evalueren en 
bijsturen, maar voorlopig zien we weinig verandering.

Aanbeveling:
Let op met standaardantwoorden. Als iemand voor de zoveelste keer een e-mail stuurt, of een extra vraag heeft, 
zet dit alleen maar kwaad bloed. Communiceer iets meer op maat.

zorgvuldigheid - procedure
klachtenmanagement
Verzoek: 201407-750
Zware vuilniszakken.

Mijn vrouw en ik wonen sinds februari dit jaar in de Harelbekestraat. In die paar maanden tijd dat ik hier woon, 
gebeurde het tot vijfmaal toe dat een huisvuilzak niet opgehaald werd omwille dat die volgens een medewerker 
van Ivago te zwaar is. Nochtans doen wij alle mogelijke inspanning om onze huisvuilzakken aan te bieden volgens de 
regels. Bij vier van de vijf voorvallen, diende ik ook elke keer een vijftal maal met Ivago te bellen alvorens de adminis-
tratieve afdeling mijn probleem oploste. De ervaringen die ik tot nu toe ondervonden heb, doen mij vermoeden dat 
dit onmogelijk losstaande incidenten zijn, maar eerder wijzen op een diepgaand systematisch wanbeleid. De laatste 
keer werden twee zakken aangeboden (elk exact 14,5 kg). Mijn vrouw was thuis en keek per toeval door het raam 
op het moment dat de vuilniskar voorbijkwam. Ze ziet de medewerker één van de twee zakken even opheffen en 
terug neer zetten. De andere zak heeft hij niet aangeraakt, de medewerker loopt door naar de huisvuilzakken van het 
volgende huis. Mijn vrouw stopt snel onze dochter in haar eetstoel, doet een hoofddoek aan en waggelt hen achter-
na (ze is 9 maanden zwanger, uitgerekend om zondag te bevallen!). Ze kan de medewerker net om de hoek van de 
straat aanspreken. Volgende conversatie gebeurt tussen mijn vrouw en de milieuwerker van Ivago:
• “Meneer, waarom nam u onze vuilniszakken niet mee?” 

• “Ah mevrouw die waren vast te zwaar.”

• “Maar ik zag door het raam dat u ze niet eens gewogen hebt.”

•  “Tja, we hebben niet genoeg tijd om alle zakken te wegen, dat gaat gewoon niet. En ik kan nu ook echt niet te 
rugkeren, we zitten op een veel te strak schema.”

• “Kun je ons dan op z’n minst zo een stickertje geven zodat we kunnen aantonen dat we ze überhaupt wel hebben 
buiten gezet?”

• “Oh, was ik dat vergeten dan? Hier…”

Onderzoek:
De ploegen hebben een geijkte weegschaal en zij worden verondersteld om die ook altijd te gebruiken. Volgens 
Ivago is het bij sommige situaties echter met het blote oog te zien dat een zak te zwaar is. Deze klacht toont duidelijk 
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aan dat ook een kennersoog zich al eens kan vergissen, zeker als er veel druk op de ketel zit. De verantwoordelijke 
van de ophaalploegen zal de klacht verder bespreken met de betrokken ploeg. De klantendienst onderzoekt ook hoe 
ze mensen beter kan informeren wanneer het afval op de ophaaldag toch niet werd meegenomen. We merken nu 
dat de klantendienst zeker zijn best doet, maar dat ze het moeilijk heeft als klachten te veel afwijken van de ‘norma-
le’ procedures. Daarbij zijn ze sterk afhankelijk van de informatie die ze krijgen uit het werkveld en we hebben de 
indruk dat de communicatie en de opvolging soms te wensen overlaat. Bij de klagers zorgt dit dan voor frustraties 
omdat gemaakte beloftes niet nagekomen worden of dat de klagers het gevoel krijgen dat ze afgewimpeld worden.

Beoordeling: gegrond

zorgvuldigheid - fouten
klachtenmanagement
Verzoek:201411-1192
Geschorst!

Ik heb een brief gekregen van Ivago met de vermelding dat ik voor zes maanden geschorst ben en dus van 28 
oktober 2014 tot en met 28 april 2015 geen gebruik meer mag maken van het containerpark omdat ik een woor-
denwisseling zou gehad hebben met de parkwachters. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Ik heb zelf geen wagen 
en heb onlangs aan mijn kleinzoon gevraagd om wat afval naar het containerpark te brengen. Uiteraard heb ik hem 
daarvoor mijn kaart gegeven. Ik weet niet wat er daar gebeurd is en toen ik mijn kleinzoon hierover aansprak, wist 
hij ook niet waarover dit zou kunnen gaan. Ik heb deze ochtend gebeld naar Ivago en de mevrouw aan de telefoon 
kon me ook niet zeggen waarop deze brief gebaseerd is. Ivago heeft dan terug gebeld om te zeggen dat de schorsing 
gebaseerd is op een woordenwisseling en agressie waar de politie werd bij geroepen. Er werd ook pv opgemaakt. 
Het zou gaan om de bestuurder van een zwarte Opel Corsa, maar mijn kleinzoon rijdt met een Citroën Berlingo en 
heeft een andere nummerplaat.
Meer uitleg kreeg ik niet.

Onderzoek:
Ivago onderzoekt de klacht na onze tussenkomst en meldt dat het om een vergissing gaat. Wanneer bezoekers 
weigeren hun kaart te tonen, schrijft de parkwachter het kaartnummer op van de bezoeker die op dat moment op 
het park staat. Het kaartnummer van verzoekster werd dus opgeschreven zonder na te gaan of de kaart wel gelinkt 
was aan het incident. Daarop krijgt verzoekster een brief waarin ze niet enkel geschorst wordt, maar waarin haar 
kleinzoon valselijk beschuldigd wordt van agressie waar de politie is bij geroepen. 
Ivago heeft het voorval besproken met de parkwachter en heeft zich geëxcuseerd bij verzoekster. Volgens de Om-
budsvrouw paste hier toch wel een kleine attentie. 

Beoordeling: gegrond
Er is toch wel een ernstige fout begaan: verzoekster werd onterecht geschorst en haar kleinzoon werd valselijk be-
schuldigd van agressie. De klacht werd pas onderzocht wanneer de Ombudsdienst bij Ivago informeerde.

Aanbeveling:
Sensibiliseer parkwachters om goed te controleren welk kaartnummer ze opschrijven en van het belang hiervan. 
Onderzoek alle klachten grondig alvorens een uitspraak te doen.
Herstel relatieschade door een kleine attentie (bijvoorbeeld enkele gratis beurten).
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Co-Actoren

Prettig samenwerken in een stad wordt ook beïnvloed door heel wat co-actoren. Dat blijkt ook uit de klachten. 

Eandis
Verzoek: 201410-1133
LED.

Het is technisch perfect mogelijk een dimmer of licht/bewegingssensor te installeren in openbare verlichting. Eandis 
werkt verdorie samen met VITO om consumenten smart metering te geven, we leven hier niet in de steentijd hé. 
Er zijn daar zelfs innovatieve Belgische bedrijven in. Jullie doen geen grote inspanningen in het kader van rationeel 
energiegebruik en veilige en comfortabele fietspaden zouden een speerpunt moeten zijn als Gent wil pretenderen 
energieneutraal te worden. Ik ben de Belgische vertegenwoordiger in het Ecodesign Regulatory Committee dat 
energie efficientie eisen oplegt aan producten. Begin 2015 moeten we stemmen of we na de gloeilampen ook de 
halogeenpeertjes gaan verbieden in 2016 of 2018. Ik zal lobbyen voor 2016. Om maar te zeggen dat energie-effi-
ciëntie voor mij belangrijk is. Ik heb al jaren geen halogeen lampen meer in mijn huis (het meeste is LED). Hoeveel 
hangen er nog bij jou of op je werk? LED is 5 à 10 efficiënter dan halogeen. Toch zal het verbieden van halogeen een 
minimaal effect hebben op onze energiezekerheid en op klimaatverandering in vergelijk met een vermindering van 
autoverkeer. Even 50 liter tanken is zo makkelijk, maar de meeste chauffeurs zouden geen zak van 50 liter Rijnzand 
kunnen optillen vermoed ik. Wagens zij enorme slokoppen (ca. 30% energiebehoefte) en 100x meer energiever-
slindend dan verlichtingsproducten en lampen. Een fiets is een energieneutraal alternatief. Promotie van fietsen is 
vele malen effectiever voor het milieu en klimaatverandering dan één of twee lampen onder een brug uitsparen. 
Het niet voorzien van adequate verlichting op fietspaden onder bruggen zal dus een negatieve impact hebben op 
klimaatverandering en energiezekerheid. Jullie zijn ook verantwoordelijk voor de veiligheid op de fietspaden in jullie 
beheer. Maar als er geen IS .of Al Qaida of Ebola aan te pas komt is veiligheid plotseling niet meer van belang. Als je 
ziet hoeveel energie verspild wordt bij publieke verlichting vind ik uw argumenten aan de haren getrokken. Zelfs als 
uw verlichting belangrijk is dan nog zou u massaal kunnen besparen en dat binnen twee jaar terugverdienen (VVSG 
heeft daar wel informatie over uit andere gemeenten, Mechelen geloof ik). Maar u doet het gewoon niet. Zagen 
over een afschakelplan wel.

Onderzoek:
Geen onderzoek (signaal - e-mail ook gericht aan Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen alsook aan schepen van 
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken). Wij geven deze suggestie door aan de Ombudsdienst Eandis die ze 
doorgeeft aan de bevoegde directie binnen Eandis.

Energiebedrijven
Verzoek: 201411-1234
Oneerlijke praktijken.
Ik ga elke dag gaan joggen. Mijn dementerende vrouw blijft dan alleen achter, maar ik zeg haar altijd dat ze niemand 
binnen mag laten. Maar een andere bewoner heeft twee jongelui van een energieleverancier binnengelaten. Zij 
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beweerden te komen in opdracht van de syndicus. Ook andere bewoners zouden dit kunnen bevestigen en kunnen 
hierover getuigen.
De twee jongelui zijn binnengeraakt bij mijn vrouw, en ze wilden haar een nieuw energiecontract aansmeren. Ze 
weet toch dat ze niet mag ondertekenen, dus heeft ze dat niet gedaan. Toch krijg ik wat later een brief: “bedankt 
voor deze energieleverancier gekozen te hebben”. Daarom bel ik naar hen om het ondertekende contract op te 
sturen. Daar zeggen ze me binnen de week te contacteren en dat ik me geen zorgen moest maken. Het contract zou 
niet doorgaan. Welk contract? Er is geen contract ondertekend? Ik krijg ook geen brief binnen de week zoals beloofd. 
Nu blijkt uit later onderzoek dat ze het contract helemaal niet hebben opgezegd en dat ze op 15 november aan mijn 
oude energiemaatschappij hebben laten weten dat ze het contract overnemen. Er is hier een wissel doorgevoerd 
zonder mijn goedkeuring. Wat later krijg ik het opgestuurde contract met datum 17 oktober: niet ondertekend door 
mijn vrouw. Op 29 oktober belde ik met mijn oude leverancier, waar ze me zeiden dat ik een aangetekende brief 
moest opsturen om te zeggen dat ik klant wil blijven.
Vermoedelijk door dit aangetekend schrijven krijg ik nu een brief van die leverancier dat ik mijn energiecontract met 
hen annuleer. Ik word op nodeloze kosten gejaagd, telefonische contacten met mijn leveranciers, aangetekende brie-
ven; mijn ongerustheid op mijn leeftijd hierover: ik eis hier dus een schadevergoeding van die oneerlijke leverancier: 
aangetekend schrijven: 5.90 euro, mijn verlet en verplaatsing: 15 euro, telefoonkosten drie maal gebeld: 10 euro en 
mijn tijdsverlies: 50 euro. Die energieleverancier mag zelf een bedrag invullen voor de morele schadevergoeding.

Onderzoek:
De klacht wordt overgemaakt aan de Ombudsman Energie die dit verder onderzoekt en meedeelt dat de leverancier 
zich verontschuldigt en dat in de nabije toekomst een regeling zou komen die dergelijke praktijken aan banden zou 
leggen. Er volgt ook een kleine compensatie.

Federale overheid
Verzoek: 201407-721
Ongewenste buren.
Als bewoners van de Visserij zijn wij stilaan ten einde raad. Vandaar dat we dan ook uw hulp inroepen. Eind juni 
2013 vestigde de DIV, Dienst Inschrijving Voertuigen, zich in onze straat, Visserij 43, hartje Gent. Deze federale over-
heidsdienst was voorheen gevestigd in Zwijnaarde nabij de Automobielinspectie.
Gezien de werken aan de R4 en de moeilijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer zocht DIV een locatie die 
vlotter te bereiken is met het openbaar vervoer, en dit werd de Visserij.
Maar nu enkele grieven van bewoners van de Visserij  en een beknopt overzicht van de hinder die bewoners, bezoe-
kers, voetgangers, fietsers ervaren: 
• Het risico op ongevallen met fietsers is zeer groot. De Visserij is immers een zeer druk gebruikte fietsroute tussen 

stadsrand en stadscentrum: tot 3000 fietsers per dag. Het deel van de Visserij tussen Tweebruggenstraat en de 
stadsring is zelfs een officiële fietsstraat. Veel ouders met soms nog kleine kinderen fietsen langs de fietsroute Vis-
serij (dus ook in tegenrichting) naar school. 

• Instroom van auto’s en moto’s op de Visserij, tot 300 per dag is zeer hoog. Rondjes rijden door DIV-bezoekers in 
afwachting van een parkeerplaats die vrijkomt of in afwachting van hun beurt aan het loket komt frequent voor. 

• De snelheid van veel auto’s en moto’s is  nietaangepast aan de zone 30. Na de lange wachttijd aan het DIV- kan-
toor racen gefrustreerde chauffeurs soms door de straat.

• Veel uitlaatgassen: gezien de lange wachttijden aan het DIV-kantoor en de té kleine wachtruimte gaan DIV-bezoe-
kers terug in hun wagen plaatsnemen en laten ze de motor stationair draaien.

• Lawaai van voertuigen die hun muziekinstallatie en bassen enorm luid laten laten aanstaan gedurende hun wacht-
tijd. 

• Patiënten/cliënten van vrije beroepers op de Visserij kunnen niet meer parkeren, zodat de agenda doorheen 
wordt gehaald doordat mensen vaak té laat komen omdat ze geen parkeerplaats meer vinden. Alle parkeerplaat-
sen zijn immers ingenomen door DIV-bezoekers.

• Bewoners hebben geen parkeerplaats meer: als bewoner wegrijden overdag impliceert dat geen parkeerplaats 
meer bij terugkomst.

• Zwerfvuil: nogal wat DIV-bezoekers deponeren tijdens het wachten hun asbak of afval gewoon op de straat.
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• Parkeren voor garages.

• Overlast tijdens het weekend en ‘ s avonds. DIV-bezoekers bellen bij de buren aan, ontstemd omdat het DIV-kan-
toor reeds dicht is. De nummerplaten worden dan maar gewoon in de brievenbus van de buren gedeponeerd. 

Maar ook het DIV-cliënteel ervaart hinder van deze locatie:
• Te kleine wachtruimte in het DIV-kantoor, waardoor de bezoekers buiten moeten wachten. Mensen moeten 

wachten zonder enige beschutting, zitten noodgedwongen op huisdorpels of gewoon op straat. Wat klantenser-
vice betreft is dit een overheidsdienst onwaardig.

• Geen parkeerruimte.

• Zeer lange wachttijden.

•  Geen brievenbus om nummerplaten te deponeren.

• Geen afvalbakken.

• Onvoldoende aanduiding: om de haverklap wordt bij de bewoners van de Visserij aangebeld.

Onderzoek:
Naar aanleiding van diverse klachten in verband met de inplanting van het DIV kantoor in de Visserij is de Ombuds-
vrouw tussengekomen in de eerste plaats voor de buurtbewoners en dat is geresulteerd in een eerste gesprek met 
de regionale leidinggevende van het kantoor en een vertegenwoordiger DIV Brussel. Dit overleg heeft toegelaten om 
een analyse te maken van alle problemen en enkele aanbevelingen te doen, die mogelijk de overlast voor de buurt-
bewoners en de nodeloze verplaatsingen voor de klanten(burgers)  van DIV te verminderen. 
Voor de verdere ontwikkeling van een oplossing heeft de Ombudsvrouw een beroep gedaan op de bemiddeling via 
de Federale collega.

De klacht.
De klachten komen van de klanten en medewerkers van de Dienst Inschrijvingen en van de buurtbewoners. De bu-
ren klagen herhaaldelijk over parkeerdruk en milieuoverlast naar aanleiding van sterk stijgend autoverkeer. Zo is er 
een toename van het zwerfvuil en is er al van ’s ochtend vroeg lawaai. Er wordt aangebeld bij de buren door klanten 
die de weg vragen en er worden autonummerplaten in de brievenbussen achtergelaten. De buren hebben uiting 
gegeven aan hun ongenoegen via de media, affiches, stadsdiensten en via de Ombudsvrouw. De bezoekers van DIV 
klagen over de onredelijk lange wachtrijen, vooral in de zomermaanden, en de nodeloze verplaatsingen wanneer na 
lang wachten blijkt dat de aanvraag voor nieuwe inschrijving enkel digitaal kan gebeuren via de verzekeraar.
Voor ingevoerde voertuigen moeten ze van de douane naar DIV en ze vragen zich af waarom er tussen die twee 
federale diensten niet meer overleg is. De brievenbus voor de geschrapte nummerplaat is enkel toegankelijk tijdens 
de kantooruren, tot kwart voor vier. Dit wekt heel wat frustratie op. Het kantoor is ook niet gemakkelijk te vinden. 
Ook de medewerkers hebben klachten. Zo klaagt de leidinggevende over het feit dat de gevel al twee keer met 
eieren werd beklad. Ook voor hen zijn er onvoldoende parkeerplaatsen. Sommige medewerkers zagen hun kantoor 
sluiten in West-Vlaanderen en moeten zich nu naar de Gentse binnenstad verplaatsen. Het is ook niet prettig werken 
midden in een vijandig gebied.

Onderzoek van de klachten
Algemene opmerking: het bekladden van een gevel van een overheidsgebouw maakt duidelijk dat de spanningen 
hoog oplopen. Dit is erg ongebruikelijk in onze stad en vooral: de klachten blijven duren. Waar de medewerkers 
vooral de buren viseren wat het bekladden van de gevel betreft, viseren de buren vooral de klanten die gefrustreerd 
worden als ze nodeloos moeten terugkeren. De klachten zijn terecht en dat blijkt ook uit fotomateriaal en eigen 
vaststellingen. De nodeloze verplaatsingen worden niet tegengesproken.
Kortom: de spanning is er en maakt duidelijk dat er op verschillende punten moet bijgestuurd worden wil men hier 
het spanningsveld verminderen. We gaan vooral op zoek naar de oorzaken om de gevolgen aan te pakken. Wij zoe-
ken waarom tot nu toe nog geen opvallende bijsturingen zijn gebeurd.

Redenen die hier een oplossing in de weg staan: 
•  Meerdere actoren(4). Twee privé: de keuringsdienst die huurder is en de huurprijs betaalt voor een federale
      overheid en de verhuurder van het appartementsgebouw. Er zijn twee verschillende overheden, de Stad en
 federale overheid. Dit bevordert doorschuiven en bemoeilijkt overleg.
•  Weinig klant- en oplossingsgericht denken. Er is een te beperkte communicatie. Ook de aanduiding van 
 locatie is beperkt. Burgers moeten zich maar aanpassen: zij moeten digitaliseren en er zijn heel veel 
 barrières: geen budget, mogelijke regionalisering van federale overheidsdiensten en dus onduidelijke                
                toekomst, sterke hiërarchie (en dus doorschuifgedrag).
•  Opvallend KB die burgers verplicht om alles digitaal door te sturen via verzekeringsmakelaar. Dat is 
 ongewoon voor de burger die hier verplicht wordt de digitale weg te volgen.
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•  Duidelijke  afbouw van medewerkers op regionale antennes. Lokaal worden ze nog sterk bevraagd: 
 werkdruk.
•  Wantrouwen in de burger:  “de brievenbus kan niet buiten de kantooruren, want ze gaan daar van alles 
 ingooien en dat geeft ons alleen, maar meer werk.” 

Oorzaken van dit spanningsveld:
De keuze van de vestigingsplaats en de dienstverlening.

Oorzaak 1: de keuze van de nieuwe vestigingsplaats. 
•  Het is duidelijk dat de kantoorplaats bijzonder slecht is gekozen en gebeurd is onder druk van een verhuis 
                vanuit Zwijnaarde, waar het oorspronkelijke kantoor bij de Keuringsdienst gevestigd was. Het is immers de 
                Keuringsdienst die de huurder is, niet DIV. Toch is de nieuwe kantoorruimte in gezamenlijk overleg gekozen. 
•  Het kantoor voor maximaal vier medewerkers is langs de Visserij ondergebracht op het gelijkvloers van een
                appartementsgebouw met gemeenschappelijke gang, waar de bewoners geconfronteerd worden met 
                wachtrijen, de nummerplaten en het afval.
                Doordat het een appartementsgebouw is, komt het onvoldoende over als een kantoorgebouw. Dit brengt 
                nodeloos meer verplaatsing te weeg. Zoeken, bellen , vragen…
•  De Visserij is voornamelijk een woonbuurt en een fietsstraat. Er heerst al een grote parkeerdruk en is niet 
                zo vlot bereikbaar met auto (bezoekers zijn net mensen met een auto).
Aanbeveling:
•  Een dergelijk kantoor vestigen in een woonbuurt zal altijd problemen uitlokken. Daarom is het aangewezen
                dat er op korte termijn uitgekeken wordt naar een veel efficiëntere vestigingsplaats voor alle partijen.
•  Voorstel tot nieuwe vestigingsplaats op korte termijn: een plaats buiten een woonzone waar verschillende 
                diensten die aan elkaar gelinkt zijn samen zitten en al mogelijks onmiddellijk ter beschikking zou kunnen 
                komen.
Concrete suggestie:  gebouw douane aan Port Arthurlaan of bij Keuringsdienst. Hier zijn enkele diensten bijeen, waar 
sommige burgers toch al zijn voor ingevoerde voertuigen en andersom moet de douane zich soms verplaatsen naar 
Visserij. Dit is ook voor de klanten interessant.

A.  Parkeermogelijkheden buiten woonzone
B.  Dit is  bovendien een gebouw van de federale overheid en kan mogelijk door de Keuringsdienst 
  tegen een voordeligere prijs gehuurd worden? (Het is contractueel tot nu toe vastgelegd dat de 
  Keuringsdienst; een privé-instelling, de huur moest betalen). Een verhuis en verbreking van het 
  contract met huidige verhuurder kan dan ook zin hebben voor de andere actor: de Keuringsdienst 
  die tot nu toe nog altijd moet instaan voor de huur. Bovendien gaat het hier om een gebouw van 
  een federale overheidsdienst of dat al gehuurd wordt door de douane en zijn er minder actoren 
  mee gemoeid.
C.  Deze kantoren (voor 4 medewerkers van DIV) zijn  al ingericht en mogelijk ook voldoende ruim. 
  Er is ook meer ruimte voor bezoekers en minder overlast voor bewoners.
D.  De  verhuurder zou volgens buren al een nieuwe kandidaat huurder hebben in de vorm van het 
  bedrijf dat er oorspronkelijk gevestigd was en naar uitbreiding zou zoeken. Dus overleg zou hier
   mogelijks wel kunnen.

•  Voorstel op middellange termijn: gebouw bij Keuringsdienst in Wondelgem of Sint-Denijs-Westrem.
                Hier zitten meerdere diensten bij elkaar, maar dit moet nieuwbouw worden. Dit is één van de redenen 
 waarom er uitgeweken is naar de Visserij. Het is aan de Keuringsdienst om hier al dan niet op in te gaan.

Oorzaak 2: de dienstverlening
De parkeerdruk en het toenemend verkeer worden verhoogd door de nodeloze verplaatsingen.
Aanbeveling:
Optimaliseren en daardoor ook op korte termijn de overlast op de Visserij beperken, door kleine ingrepen en betere 
communicatie.
•  nodeloze verplaatsingen en nodeloos aanschuiven: informeer gerichter en duidelijker, bijvoorbeeld dat 
  inschrijvingen via verzekeringsmakelaars moeten gebeuren en enkel digitaal;
•  informeer dat geschrapte nummerplaten ook kan via Bpost en mits betaling van 9,50 euro kunnen 
 verstuurd worden en dat men dan meteen ook een bewijs krijgt;
•  maak een brievenbus met een kleine gleuf waar enkel de nummerplaat in kan en vermeld duidelijk dat 
 enkel nummerplaten erin mogen, al het andere wordt vernietigd. En maak die bus ook na de kantooruren 
 beschikbaar zodat mensen zich niet nodeloos moeten verplaatsen;
•  maak verplaatsingen van verzekeringsmakelaars en douane naar Visserij overbodig. Bijvoorbeeld door ofwel
 uw kantoor naar douane te verplaatsen of zelf meer te digitaliseren tussen beide diensten;
•  maak uw kantoor zichtbaarder waardoor je minder zoekverkeer krijgt, maak duidelijk dat men verplicht is 
 om digitaal een nieuwe inschrijving aan te vragen, dat het niet kan aan het loket.
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Een optie geopperd door attaché DIV: centralisatie van de dienstverlening in Brussel
De regionale kantoren afschaffen en alles centraliseren in Brussel zoals het oorspronkelijk was. Maar als men kijkt 
hoeveel bezoekers er nog zijn en men al 80 procent gedigitaliseerd zou hebben, dan is er nog wel veel werk 
overgebleven aan de loketten voor die overige 20 procent. Kortom het afschaffen van de loketten zou wel eens 
kunnen leiden tot een grote achterstand in Brussel. Dan is de burger nog verder van huis.

Eindconclusie
Deze analyse met concrete suggesties gaat vooral uit van de klachten van de buren maar houdt ook rekening met 
verzuchtingen van medewerkers en klanten. Het is immers niet prettig werken in een vijandige sfeer. Ook 
medewerkers zijn gebaat met tevreden burgers/klanten. Dat geeft immers arbeidsvreugde. Ook zij worden 
geconfronteerd met de moeilijke verplaatsing op de Visserij, ze zouden ook meer gebaat zijn met een toegankelijker 
werkplaats (Bijvoorbeeld aan station, aan keuringsdienst of aan Port Arthurlaan).
Het spreekt vanzelf dat de Stad ook de nodige inspanningen moet leveren om tot structureel overleg te komen met 
de federale overheidsdienst. De Ombudsvrouw is hier één kanaal .
Van DIV wordt verwacht dat ze oplossingsgericht werkt samen met de Keuringsdienst en oog heeft voor de 
verzuchtingen van de buurt en van haar klanten.
De Ombudsvrouw hoopt dat haar suggesties en aanbevelingen zullen worden bekeken als een minnelijke poging om 
DIV en de Keuringsdienst te overtuigen de klachten van de buurt ernstig te nemen en samen tot een oplossing te 
komen waarbij alle actoren zijn gebaat.
De Ombudsvrouw stuurt haar analyse naar de contactpersoon voor de buurt, de leidinggevende van DIV in Brussel 
(via haar federale collega), naar de Keuringsdienst, naar de lokale leidinggevende van DIV, naar de Mobcel, en het 
bevoegd departementshoofd, de bevoegde schepen en de burgemeester.

201411-1190
Toch deurwaarder.
Ik heb voor het betalen van een penale boete van de Federale Overheidsdienst Financiën een afbetalingsplan 
gekregen. Niettegenstaande dit akkoord en de maandelijkse correcte afbetaling kreeg ik een deurwaarder aan de 
deur. Ik ben bij de deurwaarder langs geweest met mijn documenten van de FOD Financiën om alles te bewijzen en 
toen bleek dat de deurwaarder niet op de hoogte was van het afbetalingsplan en dus toch ingevorderd heeft. Ik heb 
ook gemerkt dat daar nog mensen aanwezig waren met een identiek klacht. Concreet betekent dit dat ik 14,65 euro, 
14,01 euro en 21,59 euro extra deurwaarderskosten heb ten gevolge van een fout van de Overheid. De deurwaarder 
laat deze kosten niet vallen, want de fout ligt niet bij hem en eist dat ik die inningsrechten en aanmaningskoten toch 
betaal. Daarbij deelt hij mij ook mee dat ik gerust mijn afbetalingsplan bij hem mag verder zetten maar dan komen 
er natuurlijk nog eens kosten bij. Ik meen dat ik onrechtvaardig behandeld en ben bang dat ik toch zal opdraaien 
voor die deurwaarderkosten voor een bedrag van ruim 50 euro. Bij wie kan ik terecht? Justitie verwijst naar de 
deurwaarder en die verwijst naar de Federale Overheid en zegt:” u moet betalen”. Nu vraagt de deurwaarder ook 
dat er aan hem wordt afbetaald! Dit betekent dat er ernstige intresten bijkomen terwijl ik een afbetalingsplan heb. 
De deurwaarder zegt wel dat dit er niet bijkomt maar dit lijkt mij niet duidelijk. Ik wil dus wel de boete betalen via 
het afbetalingsplan dat ik oorspronkelijk ontvangen heb en wil niet opdraaien voor de fouten van een ander. 

Onderzoek:
De Ombudsvrouw stuurt dit verzoek door naar de Federale Ombudsdienst en naar de FOD Financiën. Er waren 
meerdere klachten. Het ging over een proefproject waarbij er moest worden bijgestuurd, wat ook gebeurde. 
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Taxi
Verzoek: 201407-744
Geen hond in taxi.

Graag had ik bij u mijn absoluut ongenoegen geuit en willen vragen of dit in Gent wel reglementair is dat burgers 
geweigerd kunnen worden om een taxi te kunnen nemen op basis van het in bezit zijn van een klein huisdier (hond 
van +/- 35 cm hoogte, en enorm afgericht en braaf)? Wij hadden op vrijdagavond ll. pech met auto, laatste bus net 
gemist en na 20 uur gewerkt zat er niks anders op dan aan het sint Pieters station een taxi te nemen, daar stonden 
welgeteld 12 voertuigen. Toen we vervoer vroegen werd ons dit pertinent geweigerd door alle chauffeurs, allemaal 
Belgen met migrantenachtergrond. Er werd gezegd dat het enkel voor personenvervoer is en ze dit aldus kunnen 
weigeren. Is dit één juridisch correct en kan dit door een stad als Gent zomaar worden toegelaten? Bij rondvraag bij 
mensen blijkt dat dit een gekend fenomeen is en dat zelfs blinden met blindengeleidehonden niet worden toegela-
ten. Om het verhaal af te maken was er wel degelijk iemand die ons alsnog wou vervoeren nadat hij algemeen op 
het plein luid rondvraag deed of niemand ons wou vervoeren waarop bij de talrijke chauffeurs neen werd geknikt… 
een ronduit schandalige ervaring! Ik ben een enorm vrijdenkende burger maar zo toestanden lijken me omgekeerde 
discriminatie waar Gent niet de ogen mag voor sluiten en er toch op toezien dat iedereen de job uitvoert waarvoor 
hij tekent los van geloof, geaardheid, huidskleur of wat dan ook! Had heel graag hierover wat info ontvangen of dit in 
de toelating van de bedrijven zomaar kan in Gent.

Onderzoek:
Volgens het artikel 29 van het Stedelijk Reglement inzake taxidiensten mag een taxichauffeur huisdieren weigeren. 
De chauffeur kan zelf beslissen of hij al dan niet een huisdier meeneemt in zijn taxi. Men mag echter geen blindenge-
leidehond weigeren.

TMVW/Farys
Verzoek: 201410-1082
Plik plokwerken.

Twee weken geleden heeft een aannemer de volledige straat, Reigerstraat, opengebroken voor het vernieuwen van 
de elektrische kabel. Op zich waren deze werken aangekondigd en was de uitvoering conform de spelregels (vrijma-
ken straat, signalisatie, herstel,…).
Deze week, in opdracht van TMVW, wordt onze straat weerom opengebroken:
• niet aangekondigd

• put per put, plik plok verspreid over de straat

• men werkt tussen en over de nog geparkeerde wagens door (zie foto)

• een correcte signalisatie

• herstel wegdek en voetpad laat sterk te wensen over

• ter hoogte van de Reigerstraat 46 kan men de werken niet uitvoeren aangezien daar een fietsenrek staat dat men 
niet kan/mag verplaatsen.

Graag actie van alle betrokken instanties (TMVW, stad Gent) om dergelijke toestanden niet/nooit meer te laten 
plaatsvinden.
Graag bundelen van werken zodat de straat slechts 1 maal om de X jaar open gelegd dient te worden (we menen dat 
hierover reeds besluiten bestaan en indien inbreuk door een bedrijf ook boetes aan gekoppeld zijn)? Graag garan-
ties en toezicht op de correcte aanpak, beveiliging en afwerking zodat het comfort van de bewoners optimaal blijft, 
tijdens en na de werken.

Onderzoek:
Volgens Farys (ex- TMVW) ging het om de herstelling van de rioolaansluitingen van een aantal huizen aan één zijde 
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van de straat. Deze waren beschadigd geraakt bij de recente kabelwerken en dienden op korte termijn vervangen. 
Gezien de riolering op zich in de rijbaan ligt zijn deze individuele werfputten eerder groot. “Een van onze inspec-
teurs ging ter plaatse en kwam met de uitvoerende aannemer de nodige acties overeen om de werken, inclusief het 
straat- en voetpadherstel, snel en correct te beëindigen. Volgens onze informatie werd jammer genoeg één gepar-
keerde wagen beschadigd. Het nodige werd onmiddellijk gedaan met de eigenaar wat de inzet van het verzekerings-
dossier betreft. Voor het voetpadherstel werd ook nu voegzand gebruikt om de blijvende stabilisering van de tegels 
te verzekeren.
Farys zegt dat zij de terechte vraag onderschrijven naar het niet steeds opnieuw openleggen van straten voor nuts-
werken. Samen met Eandis en andere nutsoperatoren nam Farys (TMVW) het initiatief om onder de gezamenlijke 
koepel Synductis onze werken zoveel mogelijk op elkaar en op andere (wegen-)werken af te stemmen. Dit althans 
zeker voor geplande werken. De Dienst Coördinatie bevestigt de algemene betrachting om alle werken in synergie uit 
te voeren om zo de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken.
Wij trekken uit deze situatie lering op volgende punten:
•  Vooraf verwittigen van de bewoners. (Tenzij het om een kleine ingreep gaat, verwittigen wij de bewoners                 

doorgaans enkele dagen vooraf. Gezien het aantal en de aard van de individuele werfputten, was dit ook hier 
aangewezen.)

• Selectief parkeerverbod aan de precieze werklocatie

• Afstemming van herstellingswerken onmiddellijk tijdens de oorspronkelijke werk.
Deze punten worden in onze werking en de samenwerking binnen Synductis opgenomen.” 
Verzoeker is heel tevreden met deze verduidelijking.

Vlaamse Overheid
Verzoek: 201403-222
Afgesloten bedrijf.

Ons bedrijf is gelegen te Sint-Denijs-Westrem, aan de Poortakkerstraat.
Vandaag begonnen op twee plaatsen bijkomende werken. Ons bedrijf werd van geen van beiden op de hoogte 
gebracht. Beukenlaan/ werken Buchtenbrug: hebben we zaterdag via de pers vernomen. Alles staat stil tot in het 
dorp, zo ver we kunnen zien op de Binnenring want men kan er niet af aan Claerhout. Autostrade/trambrug: de 
andere helft van dorp Sint-Denijs staat daar stil om op de Kortrijksesteenweg te kunnen want de oprit en de Pegoud-
laan zitten volledig geblokkeerd. Beiden hadden nochtans met een beetje overleg gestroomlijnd kunnen verlopen: 
Beukenlaan, waarom nu open smijten als de N 43 toe is en dus de helft van dat verkeer langs de Beukenlaan komt. 
Bovendien was het vorige week krokusverlof, dus veel minder verkeer. Waarom dan niet reeds gestart, was al een 
week gewonnen. Autostrade: waarom niet even wachten tot de Ring open is, dan was al het stroppende verkeer 
op de Binnenring en de Pegoudlaan en dus de E40 opgelost, want dan kon dat verkeer doorrijden tot in Merelbeke, 
dus voorbij de werken. Is het nu echt zo moeilijk even tussen diensten te overleggen zodat broodnodige werken, die 
steeds hinder veroorzaken dat begrijp ik, een beetje gestroomlijnd kunnen verlopen zodat het verkeer niet nodeloos 
in de knoei wordt gedreven. Vanuit het zuiden is Gent bereikbaar/niet-bereikbaar: Beukenlaan: niet meer ( tenzij 
wachttijd van meer dan een half uur) N43: niet meer N60: bereikbaar maar als enig weg meer dan oververzadigd, 
E40: niet meer door de gestarte werken, men kan niet op E40 tenzij wachttijd van meer dan 25 minuten om dan in 
de file op de B401 te staan, Heirweg Noord Zwijnaarde: niet meer wegens de werken trambrug.

Onderzoek:
De werken aan beide bruggen zijn in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal, dus het gewest. Voor de werken aan 
de Buchtenbrug is de Stad niet op de hoogte gebracht zodat ze niet de nodige communicatie en coördinatie kon 
opstellen, zegt de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Dit wordt bevestigd door het kabinet van de schepen van 
Openbare Werken. Eerder toevallig is de planning bij de Stad ontdekt en heeft men WenZ op de problemen gewezen 
wanneer men twee belangrijke assen zuidwaarts doorknipte. Er is toen naar de pers gecommuniceerd, maar men 
heeft de werken niet meer aangepast want alles lag al vast volgens WenZ. Volgens WenZ wist de Stad wel dat er 
werken aan die tweede brug op til waren, maar het klopt zeggen ze, dat de startdatum voor de werken pas enkele 
dagen voordien is bekend gemaakt. Er is hier dus heel wat fout gegaan op gebied van communicatie en coördinatie 
van de werken. Maar ook het Bureau Verkeerstechniek van de Politie heeft de mogelijke verkeersproblemen niet op 
tijd gesignaleerd. Het moet toch mogelijk zijn om dergelijke ingrijpende werken, met grote weerslag op de mobiliteit, 
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beter te coördineren, dus niet gelijktijdig uit te voeren, en als het echt niet anders kan, moet men zorgen voor een 
verkeersalternatief en een ruim op voorhand gevoerde communicatie. Wij hebben ook de indruk dat WenZ ervanuit 
gaat dat de Stad naar de burger alles zal communiceren. Bij de Dienst Coördinatie is men zich bewust van de proble-
men die zich op gebied van mobiliteit stellen bij grote werven. Hierbij heeft de dienst toch enkele bedenkingen en 
opmerkingen:
• de Stad is niet in de mogelijkheid om grote werven, door andere overheden, te verbieden

• er zijn geen concrete afspraken, maar wel veel samenwerking en kennisdeling wat de problemen grotendeels 
opvangt

• voor grote werven zijn een aantal aparte structuren opgericht speciaal belast met coördinatie en communicatie

• voor in de toekomst: bij grote en langdurige werven is het de bedoeling om bepaalde projecten op te starten om 
de werf- en mobiliteitshinder van grote werven op het grondgebied van de stad te beheersen en beter te organi-
seren. Er wordt ook gewerkt aan een protocol met bijvoorbeeld Waterwegen en Zeekanaal.

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Verzoek: 201406-552
Nutteloze verkeerslichten?

Ik vermoed dat ik niet de eerste ben die klaagt over de verkeerslichten die zich bevinden achteraan het Sint-Pieters-
station (aan de doorgang, waar de trams en bussen in de tunnel gaan), en waar de auto’s richting en van de Sterre 
komen (namelijk het punt waar de Sint-Denijslaan overgaat in de Voskenslaan, die bocht). Die lichten, die in beide 
richtingen staan, zijn eigenlijk volstrekt nutteloos, maar ze veroorzaken wel lange files vanop de ring (het rond punt 
aan de Hogent – Valentin Van Haerwijcklaan) met lange-lange aanschuiftijden als gevolg. Vandaag had ik even de tijd 
en heb daar even tien minuten geparkeerd aan de Kiss & Ride om de situatie te bekijken. Er komt ongeveer om de 5 
minuten een bus of een tram voorbij, maar de lichten springen constant op rood, zonder enige reden. Verder is het 
ook heel verwarrend voor de bestuurders, want er is een zebrapad, dat niet is voorzien van lichten, op twee punten. 
Dus wanneer het dan eens groen is, dan worden de voetgangers of fietsers bijna omvergereden omdat de autobe-
stuurders 1) dit niet snappen, want zij denken dat het groen is, en 2) puur uit frustratie rijden ze dikwijls door, want 
er kunnen per keer dat het groen wordt ongeveer zes auto’s passeren. Mag ik u vragen dit dringend aan de dienst 
mobiliteit van Gent door te geven, want dit enerveert heel wat bestuurders die daar dagelijks passeren. Er hoeven 
helemaal geen files vanop de ring te staan, maar door die verkeerd geregelde en eigenlijk in se nutteloze lichten, is 
er wel een probleem. Het is toch duidelijk dat bussen en tram voorgang hebben in die zone? Een simpel bord zou de 
situatie veel vlotter kunnen maken.

Onderzoek:
Geen onderzoek (melding) – behandeld door Mobiliteitsbedrijf
Het Mobiliteitsbedrijf bespreekt dit met De Lijn. Al enkele weken later wordt één en ander aangepast.

Verzoek: 201409-912
Ongecommuniceerde werken.

Ik wil hierbij mijn ongenoegen uiten i.v.m. de wegenwerken op de Bevrijdingslaan.  Zelf ben ik woonachtig op de 
Groendreef en neem gewoonlijk bus 3 voor de meeste van mijn activiteiten.  Vorige week stond ik plots voor het 
voldongen feit geen bus te hebben.  Een mevrouw kwam al hollend plots naar mij toe om te zeggen dat  bus 3 niet 
meer reed en de opstapplaatsen veel verder waren: over het kruispunt van de Rooigemlaan en het Guislain. Aange-
zien ik totaal niet op de hoogte was ben ik te voet naar het kruispunt van Duizend vuren gestapt.  Geërgerd en boos 
over het gebrek aan communicatie. Na een gesprek met één van de plaatselijke apothekers heb ik vernomen dat 
iedereen op de Bevrijdingslaan een omzendbrief kreeg over de begin en einddatum van de werken. Waarom kon dit 
niet ook voor de bewoners van de Groendreef gebeuren? Gisteren keerde ik terug van het centrum met bus 3 en aan 
het kruispunt van de Duizend vuren werden we plots verzocht over te stappen omdat die bus afsloeg. De daarop-
volgende bus 3 reed evenwel terug door naar de Bevrijdingslaan! Ikzelf heb dan maar bus 17 genomen omdat ik de 
kluts kwijt was.
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Onderzoek:
De Lijn geeft toe niet naar de omwonenden te hebben gecommuniceerd omtrent de wegomlegging voor de bussen. 
De chauffeurs zijn correct gebrieft, maar blijkbaar heeft één chauffeur zich vergist. Wat de werken betreft:  ze zijn 
meegedeeld aan de bewoners van de straten waar de werken zijn uitgevoerd.

Verzoek: 201401-93
Onbestaande signalisatie.

Ik ben maatschappelijk werker in Nieuw Gent en ik denk dat ik mag spreken in naam van een heleboel mensen uit 
de wijk. Er zijn daar nu werken aan de gang om de tram te verlengen. Hiervoor is de brug afgesloten. Wij kunnen dat 
begrijpen en we begrijpen dat hinder voor de omwonenden niet te vermijden is. Maar ik denk dat de communicatie 
op dat gebied toch stukken beter zou kunnen. En vooral de signalisatie. Er is enkel signalisatie aan de brug zelf, een 
aanduiding dat de brug onderbroken is. Verder niets. Het gevolg is dat de autobestuurders voor de brug staan en 
niet weten waarnaartoe. Er zou tenminste signalisatie moeten zijn vanaf de R4 zodat de bestuurders weten dat ze 
niet verder zullen kunnen naar de Zwijnaardsesteenweg. Ook voor de mensen die naar de R4 moeten zou er een 
eind voor de werken signalisatie moeten staan. Het is dus allemaal zeer slecht aangeduid en de mensen komen bij 
mij klagen. Vandaar mijn melding.

Onderzoek:
De Lijn: de correcte signalisatie, goedgekeurd door de Politie, staat juist opgesteld. Toch zullen ze  nog bijsturen.
AWV: er staat een bord op de R4 dat de afrit dood loopt. Verzoeker op de hoogte 
gebracht.

Verzoek: 201402-161
Knipperlichten.

Op het kruispunt van de Zwijnaardsesteenweg / Edelsteenstraat staan verkeerslichten. Voor de werken waren deze 
zodanig ingesteld dat het verkeer van UZ richting Zwijnaarde ( en omgekeerd ) een langere tijd groen hadden. Dit 
was inderdaad om de grote flow aan doorgaand verkeer de mogelijkheid te geven zich vlot te kunnen verplaatsen. 
Dit verminderde inderdaad de filevorming tussen UZ en Zwijnaarde. Tijdens de werken is er totaal geen doorgang 
meer naar Zwijnaarde. Het verkeer in deze richting is dan ook sterk verminderd -enkel de bewoners van Nieuw en 
Oud Gent nemen nog deze weg. Toch werken de lichten nog op dezelfde manier als vroeger. Met als gevolg dat 
wanneer je uit je woning richting Zwijnaardsesteenweg wil gaan, je voor het rood licht staat zonder dat er soms ook 
maar 1 voertuig het kruispunt oversteekt. Heb je groen: kunnen er amper 3 à 4 voertuigen door want dan slaat het 
licht onmiddellijk weer op rood - dit om toegang te geven aan het verkeer komende van het UZ richting Zwijnaarde. 
Wat gebeurt nu meermaals: de voertuigen staan nutteloos te wachten en riskeren zich om door het rode licht en 
rechts ( of links naargelang ) af te slaan naar het UZ. Qua veiligheid is dit kruispunt dus een probleem. Waarom geen 
oranje knipperlicht tijdens de werken? Of gewoon uitzetten?

Onderzoek:
Doorgestuurd naar De Lijn: zeggen dat de bewonersbrieven verstuurd zijn in een deel van Nieuw Gent. Verder 
verwijzen ze naar de website waar altijd de laatste evolutie van de werf te vinden is. De Politie - Bureau Verkeer-
stechniek beslist om voor de duur van de werken van De Lijn over te schakelen op de oranje knipperlichten om het 
verkeer aan het kruispunt te regelen. Verzoekster is op de hoogte gebracht.
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Verzoek: 201411-1246
Abnormaal lawaai van trams. 
1. Lange Steenstraat
Wij wonen in de Lange Steenstraat en hebben klachten over het lawaai dat snelrijdende trams maken in de Lange 
Steenstraat. Dit is het gevolg van slechtonderhouden trams of verouderde trams: vooral rijtuig 34 van tram 4 maakt 
zeer veel lawaai. Die mag ook traag rijden, hij maakt altijd lawaai: het is een stampend geluid. Ook alle trams die 
beginnen met nr. 62 (6203; 6212, 6207,enz ). Oorzaken: Het lijkt ons dat de oorzaak niet alleen bij de sporen ligt 
maar ook bij het type tram en vooral ook de snelheid. Opvallend is vooral dat het lawaai en gedaver het sterkst is 
van de trams komende van de Sleepstraat naar Moskou, dus naar de Korenmarkt.Eén bestuurder van de tram is 
ook bijzonder onbeleefd en steekt dus zijn vinger op  wanneer de nummers van de trams worden opgenomen om 
te kunnen doorgeven welke type tram veel lawaai maakt. Vooral ook veel trillingshinder ten gevolge van dit alles. 
Nu ik zou hier toch op willen aandringen dat men dit probleem toch eens wat grondiger bekijkt. 
2. De Sint Pietersaalststraat 
Ook zijn er herhaalde klachten over de trams die van de Sint- Pieteraalststraat naar de Galglaan rijden. Er is het 
piepend en knarsend lawaai van de tram daar in de bocht. 

Onderzoek:
De klachten worden bezorgd aan De Lijn. Er komt geen reactie.
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Hoofdstuk 5
Eindconclusie
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De meest klachtgevoelige onderwerpen in 2014 waarvoor de Ombudsvrouw tussenkwam 
waren: mobiliteit, huisvesting en afval. Maar meer dan vorige jaren hadden al die 
tussenkomsten over die onderwerpen ook te maken met betwistingen over geld. 
Discussies over sociale huur- en algemene onkostenberekeningen, dubbele belastingen 
op leegstand en ongeschiktheidsverklaring, zoektocht naar betaalbare woning, 
brandweerkosten in bouwdossier meergezinswoning, klachten over sluikstorten van 
burgers die menen dat hier de vervuiler niet betaalt en dat net de behoorlijke burger 
ervoor opdraait omdat de vervuiler niet genoeg kan worden geïdentificeerd, betwistingen 
over boetes en retributies en uitblijven van heraanleg van wegen en herstellingen omwille 
van budgettaire redenen. Kortom, er is meer dan vorige jaren gemor over geld.

Meer en meer krijgt de Ombudsvrouw signalen en tekenen dat het bezuinigen door de 
overheid ervaren wordt als:

•  het toch laten betalen voor kerntaken waar al belastinggeld voor wordt betaald;

•  het afschuiven naar overheidsbedrijven, intercommunales, vzw’s  waar voor hetzelfde 
    meer betaald moet worden en burgers niet altijd de keuze hebben om elders te gaan;

•  dat de onredelijke bedragen voor belasting zoals leegstand en vooral 
    ongeschiktheidsverklaring haar doel voorbij schiet.

Kortom, burgers vragen zich af of overheden zelf nog een overzicht hebben van wat er 
zoal aan de burgers wordt gevraagd voor dienstverlening waarvoor burgers verplicht zijn 
om bij de overheid langs te gaan en waar ze voor de werking ervan al belastingen betalen?
Bezuinigingen worden door een aantal klagers niet ervaren als met minder hetzelfde 
of zelf meer en efficiënter doen, maar wel als het afschuiven van kosten op de rug van 
de burgers. Dat wordt dan ook de grote uitdaging voor de lokale overheid.

Rol van de Dienst Ombudsvrouw
Sinds de lokale overheid ook meer en meer rechter en partij is en ook zelf zonder vonnis 
kan invorderen, is de rol van de Ombudsvrouw als preventieve rechtsbeschermer 
toegenomen. Een rol die ze maar kan blijven opnemen als ze de steun heeft van de 
raadsleden.

Tezelfdertijd stelt ze vast dat haar rol beperkter is dan die van haar collega’s in Antwerpen 
en Brugge met betrekking tot bemiddelingen met huisvestingsmaatschappijen en 
energiebedrijven. Toch doet ze, via het bestaande netwerk, wat ze kan om de burgers, die 
bij haar langs komen, te helpen.
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Bijlage



201

Politiek antwoord op jaarverslag 2013 door de bestuur-
ders van Stad Gent.
Dit antwoord kan geraadpleegd worden op de website www.stad.gent/Ombudsvrouw en ligt ook in gedrukte ver-
sie ter beschikking op het kantoor van de Ombudsvrouw. 

Ombudscriteria

vertrouwen
zorgvuldigheid - fouten
zorgvuldigheid - onvolledig dossier
zorgvuldigheid - procedure
zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing
zuinigheidsbeginsel

actieve informatieverstrekking
adequate communicatie
afdoende motivering
billijkheid
consequent handelen
continuïteit
coördinatie
coulance
doorschuifgedrag
duurzaamheid
efficiëntie en effectiviteit
fair play
flexibiliteit
gelijkheid
hoffelijkheid
hoorplicht
integriteit - belangenvermenging
integriteit - machtsafwending
integriteit - voorbeeldfunctie
inventieve houding
klachtenmanagement
laatste redplank
mensenrechten
onpartijdigheid
overeenstemming met regelgeving
passieve informatieverstrekking
privacy en discretie
proactief handelen
professionaliteit
rechtszekerheid
redelijke termijn
redelijkheid en evenredigheid
toegankelijkheid en bereikbaarheid
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