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Transparantie en vertrouwen gaan hand in hand.

Geachte raadsleden 
Geachte lezer

Hardnekkige klachten van burgers worden in Gent ernstig genomen. Het ombudsteam tracht dit opnieuw te 
bewijzen in dit jaarverslag 2015. Gent is één van de weinige steden in ons land met een ombudsman/-vrouw, 
dankzij de beslissing van de Gemeenteraad in 1997. Een moedige beslissing die maakt dat hardnekkige klachten van 
haar burgers niet onder de mat worden geveegd of alleen binnenshuis zouden worden behandeld. Maar het geeft 
ook de mogelijkheid voor ambtenaren en bestuur om mee te delen waarom u al dan niet bijstuurt. 
Mogelijk kan u als politicus, als ambtenaar, als bestuurder en als kritische burger in dit publiek rapport van een 
externe en onafhankelijke stedelijke Ombudsvrouw, inspiratie en informatie vinden om uw taak of uw rol nog beter 
op te nemen. Een lokaal ombudsteam kan, mede dankzij haar helikopterbeeld over een organisatie, een bijdrage 
leveren om één en ander meer transparant te maken zonder indiscreet te zijn of problemen uit te vergroten, wat 
een oplossing dichterbij brengt.
2015 was voor het ombudsteam een bijzonder jaar. Het team (met 1 medewerker minder) werd geconfronteerd 
met klachten naar aanleiding van opvallende gebeurtenissen: de Ivago-staking, het faillissement van het Woonfonds, 
het Lichtfestival. Er was en er is het komende nieuwe mobiliteitsplan, de lancering van een paaltjes-proefproject 
nabij het Sint-Pieterstation en natuurlijk waren en zijn er een aantal grote openbare werven. En die gebeurtenissen 
vertaalden zich in 2015 af en toe ook in specifieke klachten bij de Ombudsvrouw. 
Net zoals alle voorgaande jaren trachten de Ombudsvrouw en team de wereld van systemen, van regels en 
procedures van de overheid dichterbij de leefwereld van de Gentenaar te brengen. Om de kloof tussen burger en 
bestuur te verkleinen en het wederzijds vertrouwen te herstellen. Grote woorden die we toch pragmatisch trachten 
in te vullen. In dit rapport vindt u aan de hand van herhaalde klachten vooral de knelpunten die transparantie en 
wederzijds vertrouwen tussen burger en lokaal bestuur kunnen bedreigen.
Nog meer dan vorige jaren wordt een lokale overheid rechter en partij en zijn er discussies over GAS-boetes, 
retributies en deurwaarders en vinden discussies hieromtrent hun weg naar de Ombudsvrouw maar haar 
bemiddelende rol wordt soms beperkt door allerlei administratieve procedures die een burger moet volgen.
Detecteren, analyseren, signaleren en adviseren zijn zeker werkwoorden eigen aan een betrokken ombudsteam. 
Het resultaat van deze werkwoorden vindt u in dit 19de jaarrapport.

Met respect

Rita Passemiers 
Ombudsvrouw Groep Gent, maart 2016
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“Wees bevreesd wanneer er niets is om je zorgen over te maken”

Trends in 2015

Als u wil weten wat er onder de Gentenaars leeft, dan kunnen deze trends die u in dit hoofdstuk vindt een 
bijdrage zijn. Met dien verstande dat u zich realiseert dat dit jaarverslag natuurlijk slechts één bron is op basis van 
hardnekkige ongenoegens die geanalyseerd werden op basis van woord en wederwoord. Signalen (ongenoegens 
over maatschappelijke problemen) en hardnekkige herhaalde klachten over de werking van de diensten binnen de 
Groep Gent kunnen interessante informatie inhouden om binnen de Groep Gent al dan niet bij te sturen. Niet alle 
klachten zijn gegrond maar ook ongegronde klachten, misverstanden en percepties kunnen mogelijk vermeden 
worden door bijvoorbeeld een bijgestuurde communicatie. Het doel van dit jaarverslag is immers die concrete 
informatie te verschaffen die het mogelijk maakt om klachten in de toekomst te verminderen of te vermijden en/
of tot een kwaliteitsvollere dienstverlening te komen. Een dienstverlening die ook meer gericht is op de behoeften 
van de burgers maar die ook rekening houdt met de visie van de ambtenaren en het algemeen belang. Dat blijft een 
moeilijke oefening maar wel één die moet gemaakt worden. De rol van de lokale Ombudsvrouw bestaat erin om de 
leefwereld van de burger iets dichter bij de leefwereld van de overheid te brengen zonder uit het oog te verliezen 
dat een overheid geen zelfbedieningszaak is. Kortom, haar rol is om -samen met haar team- het spanningsveld en 
het wantrouwen tussen de Gentenaar en het bestuur te verkleinen, daar waar het nodig kan zijn.

Meer maatschappelijke signalen, minder geklaag over 
werking diensten, behalve… 
In 2015 vonden meer burgers (ongeveer 100) onze dienst. De meest gehoorde klachten gingen over het onderwerp 
Mobiliteit: betwistingen van parkeerretributies en signalen die betrekking hadden op proefprojecten over 
mobiliteit en het komende circulatieplan. De Gentenaar blijft kritisch meedenken maar blijft zich ergeren aan afval, 
verkeersdrempels, gebrekkige trottoirs en slordige werven. 

Hoewel het aantal klachten over de werking van Loket Migratie daalde, maken we ons net zorgen hieromtrent. 
Deze dienst kreunt onder de omslachtige federale regelgeving en is regelmatig telefonisch onbereikbaar voor de 
burgers en dit heeft een grote impact op de dienstverlening. Klachten over de werking van diensten gaan dus vooral 
over regelgeving en over te late respons.

De jarenlange achterstand van de dossiers, die te maken hebben met de overdracht van gronden en terreinen naar 
de Stad moet dringend weggewerkt worden want dit brengt de burgers in de problemen. 

In 2015 was er ook de reorganisatie van de stadsdiensten en het OCMW. Diensten werden verschoven en 
departementen en diensten kregen andere benamingen. 
Een vergelijking met voorgaande jaren is in dit jaarverslag dan ook niet altijd mogelijk.
Voor het ombudsteam was het ook een bijzonder jaar: meer tussenkomsten met minder medewerkers (drie in plaats 
van vier) was een hele uitdaging. Maar “wir haben es geschafft”. Dankzij de betrokkenheid van het team. In 2016 
wordt er een consulent aangeworven zodat de nodige middelen ter beschikking worden gesteld om de taak naar 
behoren te blijven uitvoeren.

2015: een opvallend jaar
2015 was een jaar met opvallende gebeurtenissen die ook resulteerden in daaraan gelinkte klachten en 
signalen bij het Gentse ombudsteam. Zo was er het failliete Woonfonds, de Ivago-staking, het Lichtfestival, het 
circulatieproefproject in de buurt van het Gentse Sint-Pietersstation, wat bij de Gentse klagers meteen de titel 
“knippen of knijpen?” meekreeg. Ook het nieuwe Gentse Mobiliteitsplan met o.a. het circulatieplan, begon 
duidelijker vorm te krijgen en dat is een onderwerp waar zowat iedereen, de ene al meer dan de andere, bij 
betrokken is. Hier moest de Ombudsvrouw voortdurend de evenwichtsoefening maken: gaat het hier om een klacht 
over het politiek beleid, waar ze niet tussenkomt of gaat het hier over de werking van een dienst. Die oefening is dan 
ook voortdurend gemaakt. Maar 2015 is voor het ombudsteam vooral het jaar van de ‘sociale huurders’.
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Sociale huurders en sociale verhuurders:     
een verstoorde relatie? 
2015 was het jaar waar de Ombudsvrouw wekelijks sociale huurders van verschillende huisvestingsmaatschappijen 
en van sociale verhuurkantoren over de vloer kreeg. Dat had zeker te maken met het faillissement van het 
Woonfonds maar het ging ook dikwijls om huurders, meestal van WoninGent, die meenden dat ze toch met hun 
problemen bleven zitten en de maatschappij te weinig oor had voor hun verzoek.
De herhaalde klachten gingen vooral over het uitblijven van herstellingen, weinig transparante en te late facturen, 
opvallend stijgende algemene kosten in oudere blokken, trage uitbetaling huurwaarborg en leegstand. Die 
hardnekkige ongenoegens gaven aan dat hier toch op zijn minst de vraag kan gesteld worden of de relatie tussen 
de sociale huurder en sommige huisvestingsmaatschappijen niet ernstig verstoord is. Er is een opvallende spanning 
en wederzijds wantrouwen en mogelijk gebrek aan respect tot uiting gekomen in de bijna wekelijkse signalen bij 
de Ombudsvrouw. De lange wachtrijen hebben tot gevolg dat er een verhouding van David en Goliath is ontstaan. 
Sociale huurders signaleerden meermaals dat er een houding is ontstaan van “je mag al lachen dat we je iets 
aanbieden”. Huurders klagen dat ze niet worden gehoord, dat er niet naar hen wordt geluisterd. Het personeel 
klaagt erover dat huurders hun uitleg niet verstaan en dat er soms onredelijke eisen worden gesteld. Zijn die eisen 
onredelijk of gaat men ervanuit dat “je al mag lachen dat je iets wordt aangeboden”? Mutaties bijvoorbeeld komen 
nog zelden voor. Kortom, daardoor kan er een escalatie ontstaan en vallen er ook, van de kant van de burger, soms 
harde woorden. De machtsverhouding is er in elk geval één van David tegen Goliath. Gebrek aan transparantie blijkt 
uit diverse klachten over facturatie waardoor het wantrouwen wordt aangewakkerd. Vooral de stijgende algemene 
kosten, in de oudere blokken van WoninGent, zijn opvallend hoog en horen bij de hoogste in Vlaanderen. Waardoor 
een sociale woning toch iets minder sociaal wordt en er ook signalen komen van huurders die eigenlijk liever met 
hun huursubsidie in een privéwoning zouden blijven wonen. Maar wie één keer weigert als men al een huursubsidie 
heeft (bijvoorbeeld omdat men vier jaar op een lijst heeft gestaan) verliest die subsidie. Burgers geven aan dat 
de wachtlijst korter zou kunnen gemaakt worden als men hen de keuze zou laten: ofwel met huursubsidie in hun 
vertrouwde privéhuurwoning (met redelijke huurprijs) of een sociale woning.

De huisvestingssector komt bij het ombudsteam over als vrij gesloten en weinig transparant en heeft in het 
algemeen een opvallend defensieve houding tegenover externe ‘pottenkijkers’, vooral als die dichtbij zitten. Meestal 
houden ze de klachten liever ’binnen’. Ook de Ombudsvrouw is van oordeel dat klachten die nog niet eerder bij de 
maatschappij werden aangekaart, eerst intern moeten behandeld worden. Maar er wordt wel heel erg formeel van 
een burger verlangd dat hij bewijst dat de klacht al is aangekaart. Dat kan eenvoudiger en toegankelijker.
Huisvestingsmaatschappijen worden ook gecontroleerd door de Vlaamse Inspectie en Vlaamse Ombudsman. 
Sociale verhuurkantoren in de vorm van een vzw ontsnappen aan zowat alle controles. Ze ontsnappen ook aan de 
signaalfunctie van een lokale Ombudsvrouw. Hier is de transparantie helemaal zoek. 

Pas nadat de huurders van het Woonfonds te horen kregen dat ze op straat zouden gezet worden kwamen ze langs 
met schrijnende verhalen over het Woonfonds.
Dat fonds is geen sociale huisvestingsmaatschappij maar huurders krijgen wel huursubsidies via de Vlaamse 
overheid. Het fonds huurt dan panden van privé-eigenaars die ze dan doorverhuren aan kwetsbare burgers. 
Een win-win situatie voor alle partijen op voorwaarde dat het goed wordt beheerd. Door het totaal gebrek van 
een efficiënte controle op de staat van de verhuurde panden (waarom geen conformiteitsattest vereist?) en op de 
werking van het fonds door de Vlaamse overheid, kan op zijn minst de vraag gesteld worden of er hier geen sprake 
was van belangenvermenging en slecht beheer waardoor vooral heel kwetsbare huurders in een erbarmelijke 
situatie terecht zijn gekomen. Signalen werden dan ook doorgegeven naar de Stad en het OCMW die overigens al 
voor het faillissement bezig waren met een fusie van de sociale verhuurkantoren. Opvallend bij die fusie was de 
negatieve houding van het Woonfonds dat vooral tegen een fusie was. Waarom? Eerder failliet dan gefusioneerd. 
Uit de opvolging van deze signalen van betrokken huurders en verhuurders blijkt dat vooral het OCMW en de 
Dienst Wonen van de Stad hier samen vrij kort op de bal hebben gespeeld om deze huurders op te vangen en de 
drama’s te beperken. Wat niet voor alle huurders is gelukt. Dit is vooral door de slechte staat van sommige panden 
(Vlaamse subsidies voor panden die niet voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode) of de weigering van 
de verhuurders om nog mee in zee te gaan. Het merendeel werd wel geholpen maar voor een 55-tal huurders is het 
niet gelukt. Stippen we nog aan dat het hier om zeer kwetsbare huurders gaat die moeilijk een huisvesting op de 
privémarkt kunnen vinden. Dit faillissement heeft het vertrouwen van zowel huurder als sommige verhuurders diep 
geschokt. Er zijn overigens sterke aanwijzingen dat hier een verder grondiger onderzoek door de Vlaamse overheid is 
aangewezen wat eventueel zou kunnen leiden tot verdere gerechtelijke stappen.
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De blijvers: afval, trottoirs en signalisatie
Burgers blijven voor een overheid gratis signaalgevers: zij volgen nauwgezet mankementen in het trottoir en het 
wegdek op. Ze zijn onontbeerlijk voor onverwachte situaties en er wordt terecht verwacht dat de herstelling 
zorgvuldig en kort op de bal gebeurt als het om gevaarlijke situaties gaat. In de meeste gevallen gebeurt dit ook. 
Er is geen behoefte aan veel bureaucratie, wel aan resultaat op het terrein. Er is ook vraag dat de toestand van het 
openbaar domein spontaan wordt opgevolgd, zeker als er al jaren geklaagd wordt over een slecht wegdek. 

Verkeersdrempels blijven al jaren klachten uitlokken van lawaai en trillinghinder. Maar die klachten nemen toe als 
het om verouderde drempels gaat en vooral ook daar waar zwaar verkeer is toegenomen (omlegging van bussen 
bijvoorbeeld). Vragen om verwijdering en een minder hinderlijk alternatief worden enkel bij een volledige heraanleg 
overwogen. Enkele oudere verkeersdrempels zorgen voor de onmiddellijke omwonenden voor onnodige en 
dagelijkse overlast en blijvende klachten. Hier is een alternatief aangewezen, ook bij niet-heraanleg. In elk geval zijn 
een aantal type verkeersdrempels schadelijk voor bussen en de rug van chauffeurs. Een bijsturing dringt zich hier op. 
Wat de verkeerssignalisatie en de signalisatie rond werven betreft kunnen we hier kort zijn: als je dit overlaat aan 
aannemers dan moet hier ook meer controle volgen en controles door medewerkers die gespecialiseerd zijn in deze 
materie, zoniet krijg je kafkaiaanse toestanden. Signalisatie die elkaar tegenspreekt, die blijft liggen of waardoor men 
nodeloos rond blijft rijden. Door het hoog aantal werken en werven in 2015 zijn die klachten ook blijven komen.

Nog een blijver zijn de terechte signalen over afval in het straatbeeld. Er zijn de herhaaldelijke en toegenomen 
klachten over overvolle vuilnisbakjes die al jaren aan vervanging toe zijn en burgers die menen dat efficiëntere en 
mooiere vuilnisbakken te lang op zich laten wachten.
Voorts wijzen sommige burgers erop dat de overheid minder problemen heeft met het plaatsen van camera’s om 
verkeersinbreuken te bestraffen dan het plaatsen van camera’s om de zeer hinderlijke sluikstorters te spotten of 
op zijn minst te ontmoedigen. Daar waar voor het opruimen van sluikstorten niet de vervuiler betaalt maar wel 
de gemeenschap. Sluikstorten zijn al jaren een doorn in het oog van de Gentse klagers en tasten het imago van de 
stad aan. Kritische burgers vragen meer en meer naar een motivering van overheidsbeslissingen. Maar vooral de 
grote uitdaging zal er volgens een aantal meedenkende burgers in bestaan om vooral van afval meer en meer een 
grondstof te maken zodat het opruimen ervan ook loont. Maar hier blijft natuurlijk de vraag hoe de Stad en Ivago 
ook meer kunnen meedelen in de opbrengst van de verwerkte producten?

Feesten en klachten
Uit een aantal interessante signalen tijdens het Lichtfestival en de Gentse Feesten kan zeker iets geleerd worden. 
Herhaalde klachten wijzen erop dat de signalisatie die bewonersplaatsen aanduidt tijdens de Gentse Feesten 
toch duidelijker moet. We merken, uit herhaaldelijke en gedetailleerde klachten van verschillende burgers, dat 
die signalisatie onvoldoende duidelijk is of in elk geval verwarrend is. Er zijn natuurlijk ook altijd burgers die zelf 
onzorgvuldig zijn maar toch menen we hier dat er teveel identieke klachten zijn hieromtrent.
Ook de communicatie naar bewoners toe in verband met mobiliteit tijdens het Lichtfestival kan beter. Klachten 
brengen aan het licht welke behoeften en verwachtingen bewoners hebben.

De deelgemeenten
Een alerte burger merkte op dat Zwijnaarde volgens de ambtenaren en een geplaatst signalisatiebord groter is dan 
wat in de realiteit als het grondgebied Zwijnaarde wordt beschouwd en ook door Bpost wordt beschouwd als het 
grondgebied Zwijnaarde. Kortom, dat wit bord met zwarte tekst ‘Zwijnaarde’ is er teveel aan ook al staat het volgens 
het kadaster wel juist. 
De deelgemeenten blijven zich toch wat achteruitgesteld voelen: perceptie of realiteit? Een vraag waarop de 
Ombudsvrouw een antwoord tracht te formuleren. In elk geval is het goed om weten dat ook Sint-Kruis-Winkel 
en Desteldonk deelgemeenten zijn van Gent. Ze laten zich meestal horen als hun wegdek of trottoir echt wel aan 
herstelling toe is. In elk geval weten die Gentenaars ook hun Ombudsvrouw te vinden.
Voor een volledig en liefst recent (straten)plan van Gent wordt nog altijd verwezen naar een privéverkooppunt 
maar de meeste kaarten van Gent, die daar verkocht worden, zijn niet recent genoeg. Kortom, af en toe krijgen we 
de vraag of een volledig stratenplan van het grondgebied Gent niet te koop kan worden aangeboden bij de Dienst 
Toerisme.
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Mobiliteit: het meest klachtgevoelige onderwerp
Mobiliteit blijft veruit het onderwerp nr. 1 bij de Ombudsvrouw. Twee op zeven klagers hebben het hierover, dat is 
meer dan het jaar voordien. Zowat elke Gentenaar voelt er zich bij betrokken maar er zijn wel verschillende belangen 
die niet altijd met elkaar te verzoenen zijn. Er is de bewoner, de bezoeker, de zelfstandige in de stad, diegene die 
in de stad werken moet uitvoeren, de bejaarde, de gehandicapte burger en elk van hen geeft een aantal signalen. 
Vooral het signaal dat het niet voldoende is om ‘tegen‘ iets te zijn maar vooral dat er behoefte is aan aanvaardbare 
alternatieven komt bij de Ombudsvrouw ook duidelijk naar voren. Sommige burgers suggereren om net zoals in 
Londen de burgers die de binnenstad in willen te laten betalen. Het zal u niet verwonderen dat ook dergelijke 
oplossingen nog al eens reacties uitlokken. Signalen over het Mobiliteitsplan kunnen vooral samengevat worden in 
klachten door gebrekkige samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de Stad waardoor de doorstroming van het 
verkeer op de Ring op verschillende plaatsen (Heuvelpoort, Dampoort) wordt gestremd. Klachten over het uitblijven 
van een treinontsluiting naar de haven. Uitingen van bezorgdheid van bewoners op de Ring die zich vragen stellen 
over de toenemende stofhinder. Klachten van gehandicapte burgers -vooral bewoners van de binnenstad- die zich 
zorgen maken over de vele kilometers meer die ze zullen moeten omrijden om van de ene kant van de binnenstad 
naar de andere kant te geraken en die ook wijzen op de grotere uitstoot.
Maar de meeste betwistingen gaan nog altijd over retributies en over laden en lossen. Ook al zijn de betwistingen 
over laden en lossen gedaald sinds de invoering van het gratis kwartier, de discussies die er nog wel zijn, zijn 
bitterder geworden vooral als het gaat om het afzetten van mensen met een handicap voor wie de toegang tot een 
stad geen sinecure is. Bovendien kan je niet overal een ticket nemen en al helemaal niet op bewonersplaatsen waar 
je wel mag laden en lossen. De interpretatie van het Mobiliteitsbedrijf over de verkeersregel ‘laden en lossen’, die 
overigens moet beoordeeld worden door de Politie en niet door een parkeerwachter, is duidelijk verschillend van die 
van de meeste burgers en de Ombudsvrouw. Regel is regel maar dit is niet genoeg: een beetje meer menselijkheid 
en billijkheid in uitzonderlijke gevallen en na een grondig onderzoek van de Ombudsvrouw is hier op zijn plaats.
In 2015 waren heel wat klachten gelinkt aan niet goed functionerende automaten, wat heel wat discussies uitlokte.
Vooral het paaltjesproject aan het Sint-Pietersstation en de invoering van leefstraten zorgden voor beroering. 
De klachten kwamen vooral van bewoners van de omliggende straten die niet waren bevraagd via een enquête 
maar die wel meer auto’s in hun straat opmerkten en zich afvroegen waarom er in hun straat geen enquête werd 
gehouden. Ze meenden dat ze als onmiddellijk belanghebbenden over het hoofd waren gezien en vroegen aan de 
Ombudsvrouw of dit wel behoorlijk bestuur is. 

Meer en meer rechter en partij
De lokale overheid moet meer en meer optreden als rechter en partij. Dat heeft verschillende oorzaken waar we hier 
niet op in gaan maar waardoor de grens tussen de scheiding van de machten sterk aan het vervagen is. Dit verhaal 
van retributies en toenemende GAS-boetes heeft een weerslag op de verhouding tussen burgers en lokaal bestuur. 
Hier is immers sprake, meer dan vroeger, van de verhouding tussen David en Goliath. Een lokale overheid beschikt 
vandaag over krachtige middelen om burgers te laten betalen: retributies, GAS-boetes, belastingen en invorderingen 
door deurwaarders. Of zo nodig moet de burger zelf naar de rechter stappen maar die doet dit toch niet want de 
rekening is vlug gemaakt. Onder druk van deze dwangmiddelen wordt betaald maar de frustratie, als de klacht van 
de burger niet grondig wordt gehoord, blijft. De lokale Ombudsman en –vrouw zou hier nog meer een rol kunnen 
spelen maar wordt ook af en toe geremd door de administratieve procedures die de burger verplicht moet volgen. 
Maar waarom zou hier de burger tijdens de afhandeling van zijn klacht ook niet kunnen gehoord worden via de 
Ombudsvrouw? Zodat een GAS-ambtenaar of de juridische dienst bijvoorbeeld een nog zorgvuldiger beslissing kan 
nemen, zeker vooraleer te dagvaarden. 
Een Ombudsvrouw is een preventieve rechtsbeschermer en zou meer in die rol (h)erkend kunnen worden. Ook kan 
een Ombudsman als een van de weinigen toetsen aan billijkheid maar moet dit zorgvuldig doen en enkel in zeer 
uitzonderlijke omstandigheden. 

Regels en nog eens regels van hogerhand
Vooral Loket Migratie en de Dienst Toezicht worden overspoeld door regels van hogere overheden. Dit verhoogt 
vooral voor het Loket Migratie de werkdruk en vermindert de arbeidsvreugde. Incoherente regels en onduidelijke 
interpretaties leiden tot rechtsonzekerheid en vooral ook tot moeilijke en ondoorzichtige communicatie met de 
burger wat dan weer leidt tot wantrouwen en het gevoel onrechtvaardig te zijn behandeld. Onbehoorlijke burgers 
kunnen ook hun profijt halen uit complexe en dus weinig transparante regelgeving.
Ook de interpretatie van de (voor burgers complexe) regelgeving omtrent de Wooncode en vooral betreffende 
de verlenging van conformiteitsattesten voor studentenkamers, leidt tot conflicten met burgers en leidt zelfs tot 
dagvaardingen waaruit dan weer de strakke maar gelijke behandeling kan afgeleid worden. 
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Vluchtelingen en kinderen 
We kunnen niet genoeg onderlijnen hoe belangrijk het is om binnenkomende migranten (vluchtelingen en 
economische migranten) zorgvuldig te identificeren. Identiteitsfraude leidt op langere termijn tot ongelooflijke 
drama’s voor de kinderen. En het zijn vooral de steden die hiermee worden geconfronteerd. Zo hebben we tientallen 
dossiers van kinderen die hier geboren zijn en al jaren op de schoolbanken zitten maar omwille van identiteitsfraude 
door de ouders het land zouden moeten verlaten. Wat voor die kinderen neerkomt op ontheemding. Deze kinderen 
(en ouders die zonder de kinderen niet terug willen) leven in de grootste armoede in onze stad en onder een 
constante druk. Het is de zorgvuldigheidsplicht van elke overheid om deze mensen te identificeren met de meest 
accurate middelen. Ook om op die manier de kinderen tijdig te registreren zodat ze opgespoord kunnen worden bij 
vermissing.

Gentenaars en lokale Politie
In 2014 schreven we al over etnische profilering. In 2015 bleek dat sociale media meteen één en ander uitvergroten. 
Sociale media zorgen vooral voor uitvergroting en zelden voor oplossingen, integendeel. Een Ombudsman of -vrouw 
is een systeem dat garant staat voor een meer discrete aanpak. Het doel is juist het conflict te ontmijnen in plaats 
van uit te vergroten maar toch ook aan te geven waarom een contact misloopt en zo nodig ook bijsturingen aan 
te bevelen, zelfs als blijkt uit intern onderzoek dat de ‘ambtsplichten’ werden vervuld. Een Ombudsman of -vrouw 
toetst aan nog heel wat meer beoordelingscriteria of kwaliteitsnormen voor een overheid.
Na overleg met de zonechef is ook de bemiddelingsrol van de Ombudsvrouw naar voren gebracht: elke burger die 
een beroep wil doen op een onafhankelijke bemiddelaar in kader van een misgelopen contact met de Gentse Politie, 
kan een beroep doen op de Ombudsvrouw. De Ombudsvrouw is niet bevoegd voor gerechtelijke dossiers maar kan 
wel bemiddelen in klachten die te maken hebben met de werking van de politiediensten en klachten die te maken 
hebben met mogelijk etnische profilering. Mogelijk zijn nog niet alle Gentenaars zich hier van bewust en moet deze 
bemiddelingsrol nog beter gecommuniceerd worden.

OCMW: klare taal aub
Dat er in 2015 iets meer tweedelijnsklachten bestemd waren voor het OCMW, ondanks de behoorlijk uitgebouwde 
interne klachtenbehandeling, heeft onder meer te maken met het stijgend aantal cliënten, de vertrouwensrelatie 
eigen aan een Ombudsman, de toenemende armoede bij sommige groepen maar vooral ook de weinig onduidelijke 
schriftelijke communicatie van het OCMW naar haar cliënten toe.
Knelpunt hier voor heel wat burgers is de schriftelijke communicatie naar burgers toe, vooral wanneer het om 
schorsingen of rechtzettingen gaat. Die communicatie is ondoorzichtig en soms onverstaanbaar, wat de transparantie 
niet bevordert en tot misverstanden en grotere armoede kan leiden en ook tot terechte klachten. Deze opmerking is 
niet nieuw. Doe er iets aan want die onduidelijk communicatie wekt wantrouwen op. Wat je niet verstaat is meestal 
verdacht. Die onduidelijke communicatie leidt tot pijnlijke misverstanden: burgers die geschorst worden begrijpen 
niet altijd hoe lang ze in werkelijkheid worden geschorst en vanaf wanneer en laten daardoor soms na om tijdig een 
nieuwe aanvraag in te dienen. Waardoor ze nog meer in de miserie terecht komen. Hoe complex een boodschap ook 
kan zijn, zeker door de bijhorende regelgeving, het is altijd mogelijk om ze in klare taal om te zetten.
Het ombudsteam wordt meer en meer geconfronteerd met burgers met psychische problemen. Opvallend ook jonge 
mensen van verschillende origine met psychische problemen die ook van de maatschappelijke werker bijzonder veel 
professionaliteit en geduld verwachten en soms ook extra vorming. Uit klachten merken we ook de grote inzet van 
maatschappelijke werkers.
Waar er de eerste jaren op de Ombudsdienst vooral jongeren met psychische problemen ten gevolge van cannabis 
en heroïnegebruik op bezoek kwamen, zien we nu meer en meer burgers met een verslaving aan medicatie en 
alcohol. Een verslaving aan medicatie is mogelijk veel minder zichtbaar maar kan ook de reden zijn dat burgers in 
een spiraal van armoede en van dakloosheid terecht komen, waar ze heel moeilijk uit geraken. Bovendien kunnen 
klachten over hinder en onaangepast gedrag in sociale woningen hier ook meestal aan gelinkt worden. 

Digitale ondersteuning: Sport en Politie
Burgers moeten op een degelijke overheidsdienstverlening kunnen rekenen. Daarop moeten ze kunnen vertrouwen. 
Een aantal klachten van burgers wijzen er op dat vooral op de Sportdienst bij inschrijvingen voor bijvoorbeeld 
sportkampen en ook de diensten die betrokken zijn bij de woonstvaststellingen namelijk Dienst Burgerzaken en de 
Wijkpolitie nog enige ondersteuning kunnen gebruiken .
In een toegenomen gedigitaliseerde organisatie en samenleving is digitale ondersteuning erg belangrijk. Loopt dat 
mank dan krijg je klachten en krijgt ook het vertrouwen een deuk. Dat is bijvoorbeeld duidelijk bij de Sportdienst.
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De Sportdienst heeft sinds 2014 een op maat gemaakte website met bijhorende verwachtingen en technische 
mogelijkheden maar toch zijn er in 2015 abnormaal weinig inschrijvingen via het web: de omgeving is nog instabiel, 
de burgers vertrouwen het niet en riskeren het niet dat hun kind niet ingeschreven geraakt. Zo zijn er problemen 
met koppelingen vastgesteld die pas een dag later werden hersteld. Gevolg: piek in het telefoonverkeer. Ook de 
online reservering voor clubs verloopt nog moeilijk. 
Dit probleem is al herhaaldelijk voorgekomen en is dus een structureel probleem.
Opvallend is dat Digipolis ook verwijst naar externe factoren (bijvoorbeeld bij Politie ging het om Cevi, een vzw die 
nauw verbonden is met de provinciale en lokale overheid, bij de Sportdienst ging het om een externe leverancier). 
Misschien iets harder aan de boom schudden? 
Wat ook de oorzaak is, de burger verliest zijn vertrouwen in webinschrijvingen en gaat over naar de voor hem 
bekende manier: de telefoon, bezoek en soms klachten over files en onbereikbaarheid.

Gent: smart city?
Burgers geven al jaren aan dat het toch mogelijk moet zijn voor een stad als Gent om defecte straatverlichting en 
defecte verkeerslichten automatisch te detecteren zodat ze niet meer hoeven te klagen. Ook in vorige jaarverslagen 
gaven we al aan dat er vooral naar Nederland wordt verwezen voor slimmere verkeerslichten die de doorstroming 
zouden vergemakkelijken en tijd zouden besparen.

Werken op afspraak
Meer en meer wordt er ook in Gent op afspraak gewerkt. De burger hoeft niet lang meer te wachten aan een loket, 
de ambtenaar regelt zelf de afspraken en de timing. Nadeel is wel dat dit ook tot verborgen wachttijden kan leiden 
maar vooral: het werken op afspraak buiten de kantooruren maar zonder snelloket maakt dat burgers die buiten 
Gent werken nog altijd niet in de mogelijkheid zijn om langs te komen voor een zeer korte verrichting bijvoorbeeld 
ophalen van rijbewijs, verblijfspapieren, enz. want de afspraken zitten vol en er kan niemand tussen genomen 
worden. Men moet dus toch nog even vrijaf nemen. Kan de onthaalbalie, mocht die wel nog buiten de kantooruren 
aanwezig zijn in het AC, hier geen rol vervullen? 
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“Je kunt slechts die statistieken vertrouwen die je zelf hebt gemanipuleerd” 
(W. Churchill)

Cijfers en grafieken

Klachten kan je moeilijk meten, ze moeten vooral wegen. Inderdaad, cijfers en grafieken zonder inhoudelijk analyse 
zijn een lege doos, maar ook het omgekeerde is waar. Een aantal trends kan je aan de hand van cijfers en grafieken 
ondersteunen en kunnen interessante info geven. Op voorwaarde dat de registratie zorgvuldig gebeurt. Het 
ombudsteam registreert dagelijks de (nieuwe) tussenkomsten. En ook al is de interpretatie van cijfers geen exacte 
wetenschap, iedere interpretatie moet zo correct mogelijk uitdrukken wat de cijfers betekenen voor de werking van 
de Ombudsvrouw. Het blijft ook voor het ombudsteam interessant om na te gaan hoeveel tussenkomsten er zijn 
geweest, of we wel iedereen bereiken, welk profiel de doorsnee klager heeft die bij ons langs komt en hoe we zelf 
nog meer kunnen bijsturen als blijkt dat we toch ook nog zelf vlugger op de bal kunnen spelen. Ook al menen we dat 
het voortdurend meten van prestaties geen keurslijf mag zijn voor medewerkers en daardoor soms ervaren wordt als 
een domper op de arbeidsvreugde. De ombudsvrouw stel vast dat het ombudsteam ook zelf altijd benieuwd is wat 
de cijfers en grafieken weergeven en of dit wel weerspiegelt wat het in de praktijk ervaart.

Meer tussenkomsten, minder tweedelijnsklachten, wel 
meer signalen
In 2015 steeg het aantal tussenkomsten in vergelijking met voorgaand jaar. Het gaat om ongeveer 100 dossiers 
meer in vergelijking met vorig jaar. In het totaal registreerden we 1760 tussenkomsten. Opvallend is dat de stijgende 
tussenkomsten resulteerden in minder tweedelijnsdossiers. Van alle tussenkomsten is ongeveer 20 procent een 
hardnekkig complex dossier waar we ook een uitgebreider onderzoek hebben gevoerd. Zijn die overige 80 procent 
dan nodeloze tussenkomsten? Niets is minder waar. Het is duidelijk dat burgers voor infovragen en meldingen en 
ook blijkbaar suggesties, de weg gevonden hebben naar Gentinfo. Maar dat, wanneer het echt gaat om het uiten 
van ongenoegens (ook over maatschappelijke signalen en niet alleen over de werking van de diensten) de burger 
zijn vertrouwen blijft stellen in een onafhankelijke klachtenbehandelaar. Zo registreerde Gentinfo in 2015 slechts 69 
klachten, wat opvallend weinig is. Het hoog aantal suggesties (meer dan 400) valt dan weer op. Het herkennen van 
klachten door de diensten zelf blijft een heikel punt maar ook hier kan de Ombudsvrouw haar rol spelen door de 
eerstelijnsklachten door te spelen naar de diensten maar terzelfdertijd ook de nodige informatie er uit te halen om 
de nodige signalen te geven naar gemeenteraad en bestuur. Een taak die ook omschreven is in het reglement op de 
ombudsdienst.
Dat we meer maatschappelijke signalen kregen en minder tweedelijnsdossiers heeft vooral te maken met het feit 
dat er in 2015 nogal wat politieke beslissingen omtrent mobiliteit op stapel stonden, dat er ook proefprojecten 
werden uitgevoerd en waar burgers ook via de Ombudsvrouw hun ongenoegen of ook suggesties wilden meegeven. 
Kortom, eigenlijk werd er minder geklaagd over de werking van diensten maar gingen de signalen vooral over de 
vraag of burgers wel genoeg konden participeren of over de vraag of er wel genoeg rekening wordt gehouden met 
hun opmerkingen naar het beleid toe. Ook sociale huurders zijn meer dan ooit langs gekomen, ook al waren dit 
duidelijk herhaalde klachten. Aangezien de bevoegdheid van de Ombudsvrouw in 2015 nog niet formeel was erkend 
bijvoorbeeld door WoninGent (wat in 2016 hopelijk wel het geval zal zijn) werden ook deze klachten vooral als 
signaal of melding (bijvoorbeeld de hardnekkige klachten over uitblijvende herstellingen) geregistreerd. 
In 2015 waren er in totaal 1760 tussenkomsten en bij 1428 daarvan maakten we ook een dossier op. Van alle 
tussenkomsten werden er 328 tweedelijnsklachtendossiers gemaakt.

Bij 332 tussenkomsten ging het om een onmiddellijke tussenkomst die gebeurde via telefoon (212) of bij een bezoek 
(120). 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.
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Infovragen, meldingen/signalen, eerstelijns- en   
tweedelijnsklachten
Het grootste gedeelte van alle tussenkomsten wordt dus geregistreerd en geklasseerd in een infovraag, een melding 
(bijvoorbeeld mankement in trottoir) of signaal (maatschappelijk ongenoegen), een eerstelijnsklacht (waar de klager 
iets te vlug naar de Ombudsvrouw is gestapt) en een hardnekkige klacht die niet opgelost geraakt met de dienst, een 
tweedelijnsklacht waar de Ombudsvrouw als beroepsinstantie tussenkomt en vooral ook naar een oplossing zoekt bij 
een gegronde klacht. 
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 (bijvoorbeeld Farys, Eandis, WoninGent, 
Justitiehuis,…). Dit verklaart vooral het hoge cijfer van 414. De infovragen waren ook meestal gelinkt aan deze co-
actoren.

Per mail en op bezoek
De meeste verzoeken gebeurden dus via e-mail (927 – 65%). Dat is opvallend meer dan vorig jaar, waar 49% van de 
verzoeken via e-mail gebeurden.
Daarna volgen de bezoeken op ons kantoor (354 – 25%). Toch een redelijke daling ten opzichte van 2014 met 134 
bezoekers minder. Een verklaring kan hier gezocht worden in het feit dat bij de twee meest klachtgevoelige diensten, 
namelijk het Mobiliteitsbedrijf en Dienst Burgerzaken, de klagers vooral via e-mail contact opnamen en als het 
ging om maatschappelijke signalen, het hier ging om burgers die verschillende kanalen met eenzelfde mail hadden 
gecontacteerd. 
Opvallend zijn wel de klachten van burgers die meedeelden dat de Ombudsdienst moeilijk te vinden was op de 
nieuwe website van de Stad en ze zelfs op het internet verwarrende informatie krijgen. Ze hadden nog gelijk ook. 
Dat kan ook een weerslag hebben op het aantal klachten bij de Ombudsvrouw en de groep migranten is bij de 
Ombudsvrouw een doelgroep die meestal op bezoek komt. Vooral oudere bezoekers gaven aan dat ze zich moeilijker 
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konden verplaatsen naar de binnenstad. Mogelijk hebben een aantal openbare werken hier ook een rol gespeeld en 
speelde er ook de perceptie dat sommigen dachten dat het mobiliteitsplan al ingevoerd was. 
Het aantal verzoeken per telefoon (80 – 6%) daalt ook sterk. Vorig jaar gebeurde nog 17% van de verzoeken per 
telefoon. Dit doet ons toch ook besluiten dat meer en meer burgers gebruik maken van de elektronische postduif. 
Een mail dus die ook af en toe gevolgd wordt door een bezoek in hetzelfde kader, zeker van een complex dossier. 
Het valt op dat bezoeken toch iets meer leiden tot een tweedelijnsdossier dan vorige jaren.
En ten slotte gebeurde nog een deel van de verzoeken via brief of fax (67 – 5%). Een status quo ten opzichte van 
2014. E-mails leiden in 23% van de gevallen tot een tweedelijns klachtendossier, bij bezoeken is dat 25%, telefoons 
20% en bij brieven of faxen 16%. 
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Kort op de bal?
Bijna 70 procent is binnen de twee maand of sneller afgesloten Het merendeel daarvan toch binnen de drie weken. 
Toch stellen we vast dat ongeveer 30% langer dan 2 maanden duurt . (Bij 3% van de dossiers was het onderzoek 
nog niet afgesloten bij de opmaak van dit rapport (januari 2016). Dat ging vooral om dossiers die in december 2015 
waren binnen gekomen of 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 af en toe langer omdat we bij sommige diensten verschillende keren moeten 
aandringen op een antwoord of omdat we helemaal geen antwoord meer krijgen. In ons volgend jaarrapport zullen 
we een overzicht geven van diensten die lang op een antwoord laten wachten zodat er kan bijgestuurd worden.

Van de dossiers die eigenlijk niet voor de ombudsdienst zijn (infovragen, meldingen, eerstelijnsklachten) duurde het 
bij 355 dossiers (25% 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.
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Meestal opgelost
De oplossingsgraad blijft hoog als de klacht betrekking heeft over de werking van een dienst. Er zijn ook zelden 
blijvende betwistingen wat dat soort klachten betreft. Bij ongenoegens over maatschappelijke fenomenen hangt 
de oplossing vooral af van politieke beslissingen maar ook van meer factoren die een lokaal bestuur niet altijd in de 
hand heeft.
Van alle gesloten klachtendossiers in 2015 beoordeelden we 93% als opgelost. Dat is beduidend meer dan vorig jaar 
waar nog 87% 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 (7%), waren daar verschillende redenen voor. Soms was er onvoldoende 
informatie 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 kwam er 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.

51% gegronde klachten
Goed de helft van de klagers heeft in min of meerdere mate een gegronde klacht. Het kunnen er meer zijn maar in 
een aantal gevallen volgt er geen beoordeling wegens gebrek aan voldoende argumenten.

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 2015 was 51% van de afgesloten klachtendossiers op een of andere manier gegrond (1, 2 en 3), 36% van die 
klachtendossiers werd ongegrond verklaard en bij 13% hadden we geen oordeel. Ten opzichte van 2014 zien we dus 
dat we bij meer klachten geen oordeel velden, toen was dat namelijk nog 8,5% van de klachten. Wat de precieze 
oorzaak is waarom het team niet tot een oordeel komt is nog niet uitgeklaard.

Indeling volgens criteria
Een hardnekkige klacht die een burger niet met de dienst opgelost krijgt wordt getoetst aan een aantal 
ombudscriteria: dat zijn internationaal aanvaarde kwaliteitsnormen waaraan een behoorlijk werkende lokale 
overheid moet voldoen.
Bij één dossier kan een medewerker tot drie verschillende criteria kiezen. 
Hieronder een overzicht van het aantal keer dat de criteria gebruikt werden in 2015. U merkt dat burgers vooral 
klagen over regelgeving. In 2015 ging dit vooral over regels die betrekking hebben op de Vlaamse wooncode, op 
migratiedossiers en de herwerkte tweede verblijfsbelasting en natuurlijk ook alle regelgeving betreffende laden en 
lossen en parkeerretributies.

overeenstemming met regelgeving 86

zorgvuldigheid – procedure 83

redelijke termijn 68

klachtenmanagement 35

zorgvuldigheid – fouten 35

adequate communicatie 32

efficiëntie en effectiviteit 29

coulance 28

afdoende motivering 25

actieve informatieverstrekking 14

professionaliteit 12

Hoofdstuk 1 - Trends en cijfers in 2015



17

flexibiliteit 10

consequent handelen 8

toegankelijkheid en bereikbaarheid 8

doorschuifgedrag 5

hoffelijkheid 5

passieve informatieverstrekking 5

billijkheid 4

gelijkheid 4

vertrouwen 4

zorgvuldigheid – onvolledig dossier 4

fair play 3

inventieve houding 3

proactief handelen 3

continuïteit 2

rechtszekerheid 2

zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing 2

coördinatie 1

integriteit - belangenvermenging 1

privacy en discretie 1

Er wordt ten opzichte van 2014 iets minder geklaagd over de manier van werken (termijnen, procedures, adequate 
communicatie, hoffelijkheid, …), maar wel meer over de inhoud: overeenstemming met regelgeving en afdoende 
motivering.

Welke onderwerpen?
In de eerste plaats zijn burgers nog altijd vooral bezig met mobiliteit en dan vooral met parkeren en laden en lossen. 
Daarna komt het openbaar domein (putten, straatverlichting). Gevolgd door de klachten en vragen over huisvesting, 
Ivago, OCMW en groen.

Parkeerretributies

2014 2015
Info/doorverwijzing 14 9,5% 14 7%

Melding/signaal 19 13% 38 18,5%
1e lijn 31 21% 43 21%
2e lijn 81 56% 111 54%

TOTAAL 145 206

Openbaar domein

2014 2015
Info/doorverwijzing 32 18% 48 27%

Melding/signaal 86 49,5% 88 49%
1e lijn 21 12% 19 10,5%
2e lijn 35 20% 24 13,5%

TOTAAL 174 179

Dossiers over huisvesting
2014 108
2015 124

Ivago
2014 2015

Info/doorverwijzing 6 4,5% 9 7,5%
Melding/signaal 52 40,5% 52 44,5%

1e lijn 21 16,5% 27 23%
2e lijn 49 38% 29 25%

TOTAAL 128 117
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Deze vergelijkende cijfers tonen aan dat de signalen over uitsluitend parkeerretributies in 2015 zijn gestegen. 
Binnen het Mobiliteitsbedrijf gaan immers de meeste klachten over parkeerretributies. Inhoudelijk merken we dat 
vooral de betwistingen omtrent laden en lossen (vooral op bewonersplaatsen) zijn toegenomen. Er zijn ook een 
aantal klachten over invorderingen van deurwaarders maar meestal ging het toch om signalen naar het beleid toe 
over parkeren.

Een lichte stijging zien we bij het onderwerp ‘openbaar domein’ maar hier zie je een daling van de 
tweedelijnsklachten wat dan vooral toch wijst op een opvolging van het aantal meldingen hieromtrent. 
Vooral klachten over verkeersdrempels, slordig achterlaten van werven, slordige signalisatie en hinder naar 
aanleiding van werven. 

Ondanks het feit dat de Ombudsvrouw in 2014 en 2015 niet bevoegd is voor sociale huisvesting blijven de sociale 
huurders komen. Vooral huurders van WoninGent, de grootste Gentse huisvestingsmaatschappij en waarin ook de 
vroegere stadswoningen werden ondergebracht.

Bij Ivago zien we een daling van het aantal tussenkomsten ondanks de staking.

Dossiers over vreemdelingen bij Loket Migratie

2014 2015
Info/doorverwijzing 6 28,5% 7 28%

Melding/signaal 0 0% 1 4%
1e lijn 6 28,5% 6 24%
2e lijn 9 43% 11 44%

TOTAAL 21 25

Zeer opvallend is, op het eerste gezicht, het laag aantal klachtendossiers over Loket Migratie, daar waar de 
Ombudsvrouw al jaren vaststelt dat daar echt een knelpunt zit. Hier zie je duidelijk het fenomeen dat burgers het 
opgegeven hebben of dat de dienst zelf onbereikbaar is. Dat laatste is duidelijk een terecht signaal. Aangezien het 
opvallend aantal meldingen bij Gentinfo (en opvallend hoog aantal suggesties en een zeer laag aantal klachten: 
69 in 2015) is het mogelijk dat deze klachten van onbereikbaarheid verloren gaan omdat ze als melding worden 
geregistreerd. Burgers klagen al jaren, en vooral in 2015, over de telefonische onbereikbaarheid van de dienst. 
Kortom, dit bevestigt wat onderzoekers al jaren schrijven: dat je als organisatie je vooral zorgen moet maken als 
je geen of weinig klachten registreert als er toch aanwijzingen zijn dat er iets mis is. Een aantal klachten over de 
onbereikbaarheid van de dienst hebben ons toch bereikt. Ook het Loket Migratie hield ons spontaan op de hoogte 
wanneer het probleem zich stelde. We verwijzen verder in dit jaarverslag naar deze problematiek.

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

Wijk Aantal Meest voorkomende klachten

Kuip 84
Mobiliteit, ophalingen Ivago, straatverlichting, wegdek en 

trottoirs, openbare werken, OCMW, huisvesting

Gentbrugge 79
Mobiliteit, huisvesting, ophalingen Ivago, wegdek en trottoirs, 

sluikstorten

Brugse Poort 77

Huisvesting, nutsvoorzieningen, mobiliteit, inname openbare 
weg, stedenbouwkundige vergunningen, OCMW, complexe 

samenlevingsproblemen

Ledeberg 58
Huisvesting, mobiliteit, complexe samenlevingsproblemen, 

ophalingen Ivago

Sint-Amandsberg 56
Parkeren, sluikstorten, wegdek en trottoirs, ophalingen Ivago, 

huisvesting

Zuid en Kouterbuurt 50 Mobiliteit, wegdek en trottoirs, sluikstorten

Sint-Pieters-Buiten 49 Mobiliteit, groen

Ekkergem-Watersportbaan 48 Huisvesting, fietsers, parkeren, ophalingen Ivago

Tolhuis-Sluizeken 47 Huisvesting, verblijfsvergunningen, wegdek en trottoirs

Wondelgem 47 Wegdek en trottoirs, groen, parkeren, ophalingen Ivago

Universiteitsbuurt 42 Mobiliteit, verblijfsvergunningen

Bloemekenswijk 40
Huisvesting, afval, complexe samenlevingsproblemen, 

openbare werken

Hoofdstuk 1 - Trends en cijfers in 2015
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Burgstraat-Coupure 40
Politiewerking, mobiliteit, huisvesting, wegdek en trottoirs, 

sluikstorten

Mariakerke 35 Mobiliteit, wegdek en trottoirs, groen

Keizerpoort-Vlaamse Kaai-Heernis 32 Huisvesting, mobiliteit

Nieuw Gent 31 Huisvesting, mobiliteit, OCMW

Rabot 31 Parkeren, huisvesting, OCMW, politiewerking

Drongen 29 Groen, mobiliteit, wegdek en trottoirs

Stationsbuurt 29 Sluikstorten, ophalingen Ivago

Dampoort-St-Macharius 28 Parkeren, OCMW, sluikstorten, huisvesting

Oostakker 28 Ophalingen Ivago, openbare werken

Muide-Meulestede 22 Huisvesting

Havengebied 21 Huisvesting, ophalingen Ivago

Strop 18 Parkeren

Zwijnaarde 17 Huisvesting

Sint-Denijs-Westrem 12 Mobiliteit

Het grootste deel van de verzoekers komt uit Gent-centrum (51,5%), dan uit de deelgemeenten met 26% en 7% komt 
van buiten Gent. 
Bij 15% van de verzoekers was de herkomst onbekend. Dat komt o.a. omdat een aantal burgers dakloos zijn, in 
de illegaliteit leven en dus geen adres hebben maar meer en meer krijgen we burgers van buiten Gent die hun 
retributies betwisten.
Opvallend meer klachten vanuit het Centrum en dat komt vooral omdat de centrumbewoners in 2015 
geconfronteerd werden met meer festiviteiten dan elders en dit kan ook klachten meebrengen (Lichtfestival 
bijvoorbeeld). Ook de parkeerdruk is hoog, zeker als er werven zijn. Er kwamen ook nogal wat signalen over het 
Mobiliteitsplan van centrumbewoners.

Indeling volgens departement
Koploper met stip is het Mobiliteitsbedrijf. Maar ook meer hardnekkige klachten bij het OCMW: de armoede stijgt 
bij sommige gezinnen en er wordt meer en meer aangeklopt bij het OCMW. Opvallend minder tweedelijnsklachten 
voor Publieke Ruimte maar wel heel wat meldingen waaruit de zorg blijkt voor trottoir en hinder naar aanleiding van 
werken. Maar klachten over signalisatie zitten nu onder het Mobiliteitsbedrijf.
Hier vindt u een kort en algemeen overzicht van het aantal (tweedelijns) klachtendossiers per departement. Er zijn 
natuurlijk heel wat meer tussenkomsten maar hier gaat het enkel om de tweedelijnsklachten. Omdat er in 2015 een 
grondige reorganisatie van de departementen gebeurde, is een vergelijking met 2014 niet echt mogelijk.

IVA Mobiliteitsbedrijf 119

OCMW Gent 37

Departement Publieke Ruimte 35

Publiekszaken 34

Ivago 29

Lokale Politie Gent 20

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd 12

Bedrijfsvoering 7

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 7

Departement Samenleven en Welzijn 6

Kabinetssecretariaten College van Burgemeester en Schepenen 5

Brandweerzone - Centrum 4

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 4

Departement HR 3

SOGent 3

Departement Facility Management 2

Departement Financiën 1

Hoofdstuk 1 - Trends en cijfers in 2015
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Aantal aanbevelingen in 2015
In 2015 deden we 78 aanbevelingen om de werking bij te sturen en om dus klachten te vermijden.

Profiel van de klager
Sinds het begin van de Dienst Ombudsvrouw consulteren meer mannen dan vrouwen de ombudsvrouw. Ook in 
2015 is dat niet anders, hoewel het verschil steeds groter wordt: 60% mannen, 37% vrouwen en 3% echtparen of 
bedrijven. Het is duidelijk dat mannen rechtstreekser op hun doel afgaan. Het merendeel van de klagers waarvan we 
de leeftijd kennen is tussen de 30 en 40 jaar. De grootste groep is tussen de 30 en 60 jaar, kortom wat je zou kunnen 
noemen de ‘actieve bevolkingsgroep’. De eerste tien jaren van de Ombudsdienst was de klager beduidend ouder. 
Opvallend ook meer jonge mensen die langskomen, zeker nu we ook een zitdag met de Kinderrechtencommissaris 
hebben maar die groep wordt meteen verwezen en niet geregistreerd (onmiddellijke tussenkomsten). 
We registreerden 40 dossiers voor burgers onder de 30 jaar.

Ons netwerk
In 2015 kwam de Ombudsman voor de Pensioenen acht keer langs voor een persoonlijk contact met 21 klagers. 
Hier komen zowel Gentenaars als burgers van net buiten Gent.

De Federale Ombudsdienst kwam zeven keer langs in de Mammelokker en ontving negentien bezoekers. 
Bezoekers komen hier vooral uit Gent-centrum (12) en de deelgemeenten (2). Andere bezoekers komen uit 
Kuurne (1), Dendermonde (1), Melle (1), Peer (1) en Sint-Lievens-Houtem (1). Het meest werd er geklaagd 
over FOD Vreemdelingenzaken (9). Andere onderwerpen waren de personenbelasting en de Hulpkas voor 
Werkloosheidsuitkering en kinderbijslag.

Ook in 2015 had de Kinderrechtencommissaris een maandelijkse contactdag in Gent, zonder afspraak. Vooral heel 
kwetsbare kinderen kwamen langs. Kinderen waarvan de ouders in de illegaliteit leefden, Romakinderen en ook via 
Jeugdwerk konden een aantal structurele problemen aangebracht worden.

Omdat heel wat burgers ook in Gent geconfronteerd worden met klachten over energieproblemen is ook het 
netwerk met deze collega erg nauw. Voorts is de Gentse Ombudsvrouw lid van POLO (het Overlegplatform van 
Lokale Ombudslui), is ze lid van het Europees (EOI) en Internationaal Overlegplatform voor Ombudslui (IOI) en van 
het Belgisch overlegplatform van Ombudslui (POOL).

Hoofdstuk 1 - Trends en cijfers in 2015
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Publicaties en voordrachten in 2015
De rol van de lokale Ombudsman of –vrouw en klachten over lokale Politie: overbodig of complementair, Cahiers 
Politiestudie 2015-4 n°37, p 77-90 – Maklu uitgever – ISBN 978-90-466-0724-4

Bijeenkomst Europese Ombudsui (EOI) in Mainz van 20-22 september 2015 n.a.v. de rol van Ombudslui in kader van 
de vluchtelingenproblematiek.

Transparency and local ombudsman: voordracht in Lleida van 13-15 oktober 2015 en dit op uitnodiging van het 
Catalaans platform van Ombudsmannen.

Diverse voordrachten over de functie van de Ombudsvrouw op verzoek van service clubs en organisaties.

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

Budget 2016 19.666,01 euro

Conclusie

De doorsneeklager bij de Dienst Ombudsvrouw is een mannelijke dertiger met een betwisting over een 
parkeerretributie afkomstig van het centrum van de stad. Alleen… doorsneeklagers bestaan vooral op papier. 

Hoofdstuk 1 - Trends en cijfers in 2015
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Over welke diensten wordt nu vooral geklaagd bij de Ombudsvrouw en zijn deze klachten ook gegrond en waarom? 
Een antwoord hierop vindt u in dit hoofdstuk waar er een analyse van de tussenkomsten wordt gemaakt per 
departement of verzelfstandigd bedrijf of intercommunale. Vergelijkingen met vorig jaar zijn niet altijd mogelijk 
omdat de stadsdiensten werden gereorganiseerd en ook soms nieuwe benamingen kregen. 
In dit hoofdstuk is de volgorde van de stedelijke departementen alfabetisch maar ze kaderen in het nieuwe 
organogram van de stadsdiensten

Dienstverlening
voor de burger

als individu

Dienstverlening
voor de 

leefomgeving
van de burger

Alle
ondersteunende 
diensten om de
dienstverlening
waar te maken

Persoonsgebonden materie Grondgebonden materie Ondersteuning

Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Cultuur, sport en Vrije Tijd

Samenleven en Welzijn

Ouderzorg

Sociale dienstverlening

Duurzame Stedelijke Ontwikkeling
en Ondernemen

Publieke Ruimte

IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

Financiën

Human Recources

Facility Management

Bedrijsvoering

Helikopterbeeld
Ook het helikopterbeeld dat een lokale Ombudsman of –vrouw heeft over de Stad komt ook in dit hoofdstuk tot 
uiting en het is ook één van de bronnen die toelaat om het maatschappelijke debat in de gemeenteraad te blijven 
voeren ook over die bedrijven en vzw’s die meer verzelfstandigd werken maar toch heel nauw verbonden zijn met de 
Stad en het OCMW.
Naast de stedelijke diensten volgt er ook een analyse voor de Brandweerzone, de Lokale Politie, 
Stadsontwikkelingsbedrijf en Ivago. In het hoofdstuk ‘Verwijzingen’ krijgt u ook interessante info over al de co-
actoren waarover burgers toch ook de Ombudsvrouw hebben gecontacteerd en die in het leven van een burger in 
de stad een belangrijke rol spelen: de nutsbedrijven, de huisvestingsmaatschappijen en niet in het minst de overige 
overheden.

Ombudscriteria
Over welke diensten wordt nu vooral geklaagd en zijn die klachten ook gegrond? Ook hierop krijgt u in dit 
hoofdstuk een antwoord. Enkel tweedelijnsklachten krijgen een beoordeling of ze gegrond of niet gegrond zijn. 
Deze kwaliteitstoetsing gebeurt op basis van op voorhand vastgelegde ombudscriteria. Burgers moeten erop 
kunnen vertrouwen dat ze niet willekeurig worden behandeld maar dat er dus rechtszekerheid is, dat de regels en 
beginselen van behoorlijk bestuur zorgvuldig worden gevolgd, dat ze ook niet om de haverklap veranderen en dat 
ze verstaanbaar zijn. Kortom, er is ook behoefte aan transparantie. Dit wil zeggen: geen voortdurend veranderde 
en onduidelijke regels, geen stortvloed aan regels en open communicatie en beslissingen worden gemotiveerd en 
kunnen gemakkelijk geraadpleegd worden. Daarnaast wordt ook professionaliteit en efficiëntie verwacht: vlotte 

Drie pijlers
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bereikbaarheid, geen nodeloze verplaatsingen, gecoördineerde werken en antwoorden binnen een redelijke termijn. 
Er wordt verwacht dat er onbevooroordeeld en zorgvuldig dossiers worden opgesteld en als er dan al eens een fout 
gebeurt, dat die ook met de nodige fair play wordt rechtgezet. 
Een Ombudsvrouw of –man is ook een van de weinigen die toetst aan de norm ‘billijkheid’. Vooral deze norm lokt 
af en toe wel eens een wat heviger discussie uit met de administratie, die vooral steunt op het gelijkheidsbeginsel. 
Billijkheid kan dan ook enkel ingeroepen worden in zeer uitzonderijke omstandigheden en ook als derden geen 
schade wordt berokkend. Een Stad waar er echter geen plaats meer is voor weloverwogen billijkheid, ook in de 
werking van een administratie, zou af en toe tot bijzonder onrechtvaardige situaties leiden. Maar het spreekt vanzelf 
dat ook voor een Ombudsman telt: regel is regel maar…dit is niet genoeg.

Procedure bij blijvende betwisting
Wanneer een lokale Ombudsman er niet uitgeraakt met de dienst en beide bij hun standpunt blijven en op hun 
strepen blijven staan (het zebra-effect?), dan gaat de blijvende betwisting eerst naar het departementshoofd, de 
bevoegde schepen en uiteindelijk naar het college dat de uiteindelijke beslissing neemt. In 2015 was er één blijvende 
betwisting die in 2015 nog niet uitgeklaard was maar ondertussen ook aan de Juridische Dienst en Kennisbeheer 
werd voorgelegd om toch tot een oplossing te komen. In het jaarverslag vinden de raads- en bestuursleden alle 
informatie hieromtrent.
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Er zijn werken geweest aan de rijweg. 
Ze zijn de verkeersborden komen weghalen maar hebben er een laten staan. 

Ik weet niet tot wie ik mij moet wenden. 
Daarom richt ik mij tot u. Dit is zeker geen klacht, 

maar als het blijft staan zal het van deur tot deur gaan.
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Aantal dossiers
2015 evolutie

7 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

4 2 1 0

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

2 (50%) 1 (25%) 1 (25%)

Oplossingsgraad*
wel niet

3 (75%) 1 (25%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Openbare orde en veiligheid - interventie brandweer
  Financiën - facturen

3

2. Wonen, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling - 
  huisvesting

1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Financiën - facturen 2 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Zorgvuldigheid - fouten 2

2. Klachtenmanagement 
  Doorschuifgedrag
  Redelijke termijn
  Integriteit - belangenvermenging

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Zorgvuldigheid - fouten 
  Redelijke termijn
  Klachtenmanagement

1

Meest bevraagde diensten 1. Brandweer Dienst Administratie 4

2. Brandweer Operationeel Personeel 2

3. Brandweer Dienst Technisch Logistieke Ondersteuning 1

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Brandweer Dienst Administratie 
  Brandweer Operationeel Personeel

1

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

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken



27

Brandweerzone Centrum

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond

Brandweer Dienst Administratie 0 0 1 3 1

Brandweer Operationeel Personeel 0 0 1 1 1

Brandweer Dienst Technisch Logistieke 
Ondersteuning

0 1 0 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Een grote vertrouwensband.
De relatie tussen Brandweer en burger is duidelijk een vertrouwensrelatie. Zo goed als nooit krijgen we een 
klacht over de kwaliteit van een optreden van de Brandweer ter plaatse. Uit de weinige signalen die we krijgen 
(zeven in 2015) onderstreept de burger altijd dat hij niet komt klagen over de tussenkomst maar soms wel over de 
administratieve afhandeling, de facturatie bijvoorbeeld. Kortom, de Brandweer wordt gezien als een betrouwbare 
redder in nood. Houden zo! Klachten hieromtrent blijven vermijden door spontaan de interventies intern te blijven 
evalueren. Een blijvende goede vertrouwensrelatie is vooral gesteund op professionalisme.

De Brandweer en de Ombudsvrouw
Kort nadat de Gentse Brandweer werd omgevormd tot de Brandweerzone Centrum, kwam het tot een overleg 
tussen de Brandweercommandant en de Ombudsvrouw. Er is geen discussie dat de Dienst Ombudsvrouw zijn 
rol blijft spelen in de tweedelijnsklachtenbehandeling van de Brandweerzone Centrum. Uit het overleg bleek 
de constructieve manier waarop de Brandweer de rol van de Dienst Ombudsvrouw inschat. Alle signalen die 
binnenkwamen werden vlot en open beantwoord in de loop van 2015. Klachten uit andere gemeenten, die onder 
de nieuwe brandweerzone vallen, worden niet door de Gentse Ombudsvrouw behandeld maar mochten die 
binnenkomen dan spreekt het vanzelf dat ze worden doorgestuurd.
Aangezien vier van de zeven signalen toch interessante tweedelijnsklachten waren, blijft het interessant om 
de aanbevelingen hieromtrent toch ook op zijn minst in overweging te nemen. Sinds het ontstaan van de 
brandweerzone gebeurt de invordering van de facturen door de Dienst Invorderingen van de Stad en is er dus meer 
coördinatie en samenspraak nodig. 
Het is belangrijk dat de Brandweer informatievragen of de eerste uitingen van ongenoegens op eerste lijn -dus 
als ze bij de Brandweer zelf binnenkomen- onmiddellijk inschat, registreert en eventueel doorgeeft aan de Dienst 
Invorderingen zodat de klachten over facturen niet bij de Ombudsvrouw terecht komen.
Wanneer burgers signaleren dat ze bijvoorbeeld al cash hebben betaald en toch nadien nog een factuur hebben 
gekregen (wat niet de gangbare procedure is), ga er dan niet automatisch van uit dat de burger zich vergist. 
Het kan een misverstand zijn of een vergissing van de burger of er kan iets loos zijn. Maar dat laatste zal enkel blijken 
als deze klachten zich blijven herhalen. Geef burgers een antwoord op hun vragen zodat ze niet moeten blijven 
aandringen en registreer summier ook op eerste lijn die signalen.
De rol van de Ombudsvrouw als bemiddelaar en netwerker kan vooral nuttig zijn als er meerdere actoren en 
verschillende steden mee gemoeid zijn. Dat blijkt uit een bemiddeling voor een Gents echtpaar dat naar Oostende 
was verhuisd maar een factuur van een interventie betwistte. Meer bepaald betwistten ze de tussenkomst van 
de deurwaarder. Onder druk hadden ze dan maar alle kosten betaald om een inbeslagname te vermijden maar ze 
hadden hieraan een onrechtvaardigheidsgevoel overgehouden. Terecht. Er klopte inderdaad iets niet maar het foutje 
lag in Oostende. Een rechtzetting volgde na tussenkomst van de Ombudsvrouw en de interne klachtenbehandelaar 
in Oostende: de deurwaarderskosten werden terugbetaald door Oostende.

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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AANBEVELINGEN

Behoud en verdien de uitstekende vertrouwensrelatie met de burger door spontane bijsturingen na evaluaties van 
interventies.
Maak eenvoudige registraties van binnengekomen signalen zodat ze ook intern kort op de bal kunnen opgevolgd 
worden. Ook op langere termijn zullen herhaalde signalen informatie geven. 
Geef zo nodig ook meldingen over facturen door aan Dienst Invorderingen. 
Vermijd doorschuifgedrag. 
Realiseer dat een blijvende betwisting over een factuur of het niet tijdig opvolgen van een klacht hieromtrent, voor 
een burger kan leiden tot invorderingen via deurwaarders. Wat een escalatie van de kosten meebrengt.
Verwijs naar de Ombudsvrouw als de betwistingen omtrent facturen hardnekkig zijn. De Dienst Ombudsvrouw kan 
de invordering tijdens de klachtenbehandeling opschorten tot ze een duidelijke uitspraak doet. 

OPVOLGING

Alle signalen die bij de Ombudsvrouw binnen kwamen werden door de Brandweerzone Centrum vlot opgevolgd. 

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Wil u meer weten over de klacht die terecht kwam in Oostende, of over een betwisting omtrent een letterlijk en 
figuurlijk wespennest dan verwijzen we u naar hoofdstuk 4. U krijgt daar ook de klacht in woorden van klager en de 
versie van de dienst en de beoordeling door het ombudsteam.

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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Onze medewerker mag vanaf morgen niet meer werken. 
Dit omdat zijn ID-kaart vervalt terwijl hij al een hele tijd geleden een nieuwe had 

aangevraagd. Gisteren ging hij naar Loket Migratie, maar men kon hem niet helpen 
omdat hij geen afspraak gemaakt had. Daarvoor moest hij vandaag teruggaan. 

Vandaag was het een andere collega die hem zei dat hij geen afspraak had 
waardoor hij/zij niet verder kon helpen…Nogal Kafkaiaans als je het mij vraagt.

Ik ben regelmatig aanwezig op activiteiten van ‘Gent, stad in werking’. 
Vorige week was er een vergadering van ‘de raad der wijzen’ rond taal, vacatures 

en tewerkstelling. Wel, ik heb het gevoel dat er verschillende bewegingen zijn 
binnen de werking van Stad Gent.



30 Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken

Aantal dossiers*
2015 evolutie

22 Nieuw departement

2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info
7 8 1 6

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

4 (66%) 1 (17%) 1 (17%)

Oplossingsgraad**
wel niet

4 (66%) 2 (34%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Financiën - belastingen 13

2. Openbare orde en veiligheid - gemeentelijke administratieve  
  sancties

3

3. Communicatie en inspraak - informatieverstrekking 2

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Financiën - belastingen 2
 

2. Openbaar domein – straatmeubilair 
  Openbare orde en veiligheid - gemeentelijke  
  administratieve sancties

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 3

2. Actieve informatieverstrekking
  Vertrouwen 
  Billijkheid 
  Zorgvuldigheid – fouten 
  Overeenstemming met regelgeving 
  Flexibiliteit 
  Adequate communicatie

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 2

2. Actieve informatieverstrekking
  Vertrouwen 
  Billijkheid 
  Zorgvuldigheid - fouten

1

Meest bevraagde diensten 1. Dienst Belastingen 13

2. Juridische Dienst en Kennisbeheer 5

3. Dienst Communicatie 2

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Belastingen 2

2. Juridische Dienst en Kennisbeheer
  Stedelijke vernieuwing

1

* 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.



31Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken

Departement Bedrijfsvoering

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond**

Dienst Belastingen 4 0 5 4 2

Dienst Communicatie 0 1 1 0 0

Stedelijke Vernieuwing 0 0 0 1 1

Dienst Protocol 0 0 0 1 0

Juridische Dienst en Kennisbeheer 2 0 2 1 1

INTERESSANTE SIGNALEN

Ook al zijn het aantal tussenkomsten beperkt, in dit departement bevinden zich toch wel belangrijke diensten voor 
een burger zoals Belastingen, Communicatie en Juridische Dienst. 

Communicatie
Het valt op dat er weinig signalen bestemd waren voor de Dienst Communicatie. Klachten over de manier waarop 
een dienst communiceert zijn natuurlijk veel talrijker maar vallen dan weer onder de diensten zelf. Als we ook 
rekening houden met de manier waarop elke dienst communiceert dan is het toch aan te bevelen dat de Dienst 
Communicatie zowel van het OCMW als van de Stad de diensten ondersteunt in hun correspondentie naar de burger 
toe. 
Zo is de communicatie naar de cliënt van het OCMW in een aantal gevallen bijzonder onduidelijk, zelfs niet te 
begrijpen en is ze van levensbelang voor vooral burgers die al zeer kwetsbaar zijn.
Ook merken we dat tot nu toe nog altijd geen consequente melding wordt gemaakt van de beroepsinstantie 
voor klachten (de Ombudsvrouw) op schriftelijke communicatie tijdens klachtenbehandelingen. Het OCMW doet 
dit wel consequent. Kan hier geen sjabloon aangeboden worden zodat alle diensten bij het verzenden van een 
mail of een brief dit meteen onderaan hun briefwisseling vermelden? Transparantie begint bij een duidelijke en 
dus verstaanbare communicatie. En transparantie wekt vertrouwen op. De Dienst Communicatie heeft hier een 
belangrijke tol te spelen samen met de diensten die zich ook moeten laten ondersteunen.
De info die de Dienst Communicatie ter beschikking stelt moet zelf ook raadpleegbaar zijn: wat opvalt is ook dat het 
niet eenvoudig zoeken is in de Beeldbank, die zoekfunctie kan nog verfijnd worden.

Belastingen 
Het zal u niet verwonderen dat de meeste gegronde herhaalde signalen vooral gingen over belastingen. Vooral de 
herwerkte belasting op tweede verblijven riep terechte kritiek op. 
Ook al is het aantal tweedelijnsklachten beperkt, ze zijn wel representatief voor een grote groep, vooral verhuurders. 
Dat blijkt ook uit de klachten over de verwerkingstermijn van de bezwaarschriften hieromtrent. Wat toch een 
aanwijzing is dat ook de Dienst Belastingen met een ruim aantal bezwaarschriften hieromtrent werd geconfronteerd 
dat de werkdruk deed stijgen. Een belasting die veel bezwaarschriften uitlokt, drukt ook op de ambtenaar en is 
tijdrovend en moet mogelijk bijgestuurd worden als de bezwaren blijven komen. 
Allereerst was de invoeringstermijn veel te kort en konden de betrokken burgers zelf geen bijsturingen meer doen 
op voorhand of zich tijdig laten horen. Het blijft een juridische vraag of je twee weken na goedkeuring door de 
gemeenteraad al een belasting op tweede verblijven mag invoeren (die toch minstens op een periode van een jaar 
moet slaan)? Het blijft onbehoorlijk bestuur omdat je als burger met moeite kan kennis nemen van die nieuwe 
maatregel. Het was immers kort voor Kerst dat die belasting door de gemeenteraad werd goedgekeurd en ze ging al 
van start op 1 januari, twee weken later. Een overgangsmaatregel was hier wel op zijn plaats geweest.
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Dat de tijd voorbij is dat overheden zonder motiveren belastingen kunnen invoeren (bijvoorbeeld op voetschrapers 
of ramen) is gelukkig voorbij. Maar de motivering moet wel juist zijn. Zo is het opvallend dat de Dienst Belastingen 
niet degene aanschrijft voor wie het een tweede verblijf is maar wel de eigenaar die het pand verhuurt en voor 
wie het in heel wat gevallen niet het tweede verblijf is. De eigenaar moet de belasting dan maar verhalen op zijn 
huurder. Het is vreemd dat ook de Provinciegouverneur deze belasting heeft goedgekeurd. De inning en controle 
worden hier immers verschoven naar de eigenaar die volgens de dienst maar het huurcontract door zijn huurder 
moet laten naleven. Heel dikwijls staat inderdaad in die contracten dat een huurder zijn hoofdverblijfplaats moet 
nemen in het verhuurde pand, maar dat is niet altijd het geval. Overigens is elke burgers volgens federale regelgeving 
verplicht zich te laten domiciliëren in zijn hoofdverblijfplaats (enkele uitzonderingen zijn toegelaten). De controle op 
die federale regelgeving moet natuurlijk gebeuren door de overheid zelf en niet door een eigenaar.
We merken dat eigenaars hier hun klachten wel uiten bij de dienst zelf (die dan ook vermoedelijk overspoeld 
wordt door bezwaarschriften wat ook kostelijk is) en bij de Ombudsvrouw en de Gouverneur maar nog niet naar 
de rechtbank stappen. Dit kost immers geld en ze rekenen erop dat de Ombudsvrouw een behoorlijk bestuur 
kan overtuigen om hier bij te sturen. Eigenaars laten ook horen dat de bezwaarschriftenprocedure niet echt 
democratisch is want ze kunnen wel mondeling gehoord worden maar dan wel door de administratie die hen de 
belasting heeft toegezonden. Er zit, in tegenstelling tot vroeger, geen lid meer bij van het college, een externe 
derde en dat geeft toch wat een wrang gevoel. Het zou interessant zijn om na te gaan hoeveel bezwaarschriften 
als gegrond worden beschouwd en of een hoorzitting effectief het standpunt van de administratie kan veranderen. 
Kortom, wat de impact is van een hoorzitting.

Juridische Dienst
De relatie tussen de Juridische Dienst en de Ombudsvrouw is een bijzondere relatie. De taak van de Juridische Dienst 
bestaat er soms in om een burger voor de rechter te dagvaarden daar waar de Ombudsvrouw de rol heeft van 
preventieve rechtsbeschermer en haar de taak is om een dagvaarding te vermijden. Van belang is hier vooral dat in 
een aantal procedures, waar de betwisting ook na tussenkomst van de Ombudsvrouw blijft en de dienst aandringt 
op een dagvaarding, het de taak is van de Juridische Dienst om de overweging te maken of er al dan niet wordt 
gedagvaard en hierbij ook de analyse van het ombudsteam mee te nemen. 
Een Ombudsvrouw kan ook toetsen aan billijkheid maar blijft hier de betwisting dan is het aan het college om de 
knoop door te hakken. De Ombudsvrouw rapporteert hier over in haar jaarverslag. Naar aanleiding van concrete 
klachten blijkt dat het van belang is dat alle medewerkers van de Juridische Dienst op de hoogte moeten zijn van 
dit rollenpatroon en dat ook altijd een zorgvuldige toets wordt gemaakt vooraleer te dagvaarden. Nu meer dan ooit 
aangezien de lokale overheid meer en meer rechter en partij wordt wat de retributies en GAS-boetes betreft. Ook de 
GAS-ambtenaar moet als ambtenaar zorgvuldige overwegingen maken en als een onderzoek van het ombudsteam 
voorhanden is bij een klacht, die ook meenemen in zijn afweging. Op die manier wordt een burger ook gehoord 
via de Ombudsvrouw. In ongeveer de helft van de klachten is de Ombudsvrouw het ook niet eens met de burger 
maar wel met de betrokken dienst. Maar het valt hierbij op dat in 98% van dergelijke gevallen de burger na een 
tussenkomst van de Ombudsvrouw toch betaalt en de betwisting opheft. Maar er zijn enkele zeer hardnekkige 
klachten en voor de Ombudsvrouw gaat het dan om gegronde klachten waar iedereen op zijn standpunt blijft staan 
en er een dagvaarding kan ter sprake komen als er geen vergelijk wordt gevonden.

AANBEVELINGEN

Juridische Dienst:
Vermijd dagvaardingen van burgers zoveel mogelijk. Probeer eerst andere pistes uit.
Het is aangewezen dat alle medewerkers een afwegingstoets maken (indien mogelijk) vooraleer te dagvaarden. 
Toets ook aan analyses van het ombudsteam.

Dienst Communicatie 
Het inkantelen van het OCMW in de Stad moet zich ook uiten in de manier van communiceren naar de burger.
Er is behoefte aan ondersteuning vanuit de Dienst Communicatie bij de manier van communiceren door de 
verschillende diensten.

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Communiceer nog efficiënter en via diverse kanalen waarom het nuttig is om je op je hoofdverblijfplaats te 
domiciliëren. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat je een belasting op tweede verblijf riskeert. Zeker als je 
na het afstuderen niet langer als student maar bijvoorbeeld als werkzoekende in Gent blijft ‘plakken’, dan kan dankzij 
deze informatie een belasting op tweede verblijf vermeden worden.
Herbekijk de belasting op tweede verblijf. Een eigenaar kan altijd de nuttige informatie aanleveren om diegene aan 
te schrijven die het pand als tweede verblijf gebruikt. 

OPVOLGING

Naar aanleiding van een klacht in 2014 over de motivering betreffende de belasting op onbebouwde percelen werd, 
na het ter beschikking stellen van cijfers, duidelijk dat deze belasting grondig is gemotiveerd en tegemoetkomt komt 
aan de vooropgestelde doelstelling, namelijk het op de markt brengen van onbebouwde percelen. Het is van belang 
dat deze oefening jaarlijks wordt herhaald.

Zeer opvallend is het initiatief Kus de Reglementen. Voor de eerste keer in bijna 20 jaar is er een grote schoonmaak 
gehouden in de gemeentelijke reglementen. Blijkbaar waren er een aantal reglementen overbodig geworden 
die nooit meer gebruikt werden doordat ze al vervangen waren of doordat er tegenstrijdigheden waren. 
Vereenvoudiging begint bij wegwerken van het overbodige. Voorts worden nu ook alle reglementen op eenzelfde 
manier opgebouwd binnen een op voorhand vastgelegd sjabloon dat in feite een leidraad is. Dat is ook het begin van 
het afstemmen van gelijkaardige reglementen (bijvoorbeeld premies) over de verschillende diensten heen. Dit alles 
maakt dat het in het bos van de gemeentelijke reglementen, toch iets transparanter wandelen wordt. 

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Wie toch meer details wil kennen over bijvoorbeeld de betwistingen omtrent de belasting op tweede verblijf die 
verwijzen we naar het laatste hoofdstuk in dit jaarverslag. Soms is het boeiend om ook eens de burger, 
de ambtenaar en de Ombudsvrouw naar aanleiding van een concreet dossier, aan het woord te horen.

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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Aantal dossiers
2015 evolutie

31 Nieuw departement

2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

12 7 12 0

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

7 (58%) 3 (25%) 2 (17%)

Oplossingsgraad*
wel niet
11 (92%) 1 (8%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Cultuur, sport, toerisme en feesten - sport en recreatie 7

2. Cultuur, sport, toerisme en feesten – bibliotheek 5

3. Mobiliteit - parkeren 4

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Cultuur, sport, toerisme en feesten - sport en recreatie 2
 

2. Communicatie en inspraak – informatieverstrekking
  Cultuur, sport, toerisme en feesten – bibliotheek
  Cultuur, sport, toerisme en feesten - Gentse Feesten
  Cultuur, sport, toerisme en feesten – zalenverhuur
  Economie en werkgelegenheid - markten en foren

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Adequate communicatie 5

2. Overeenstemming met regelgeving
   Zorgvuldigheid - procedure

3

3. Afdoende motivering 2

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Adequate communicatie 4

2. Overeenstemming met regelgeving 2

3. Gelijkheid
  Toegankelijkheid en bereikbaarheid 
  Zorgvuldigheid – fouten
  Vertrouwen
  Afdoende motivering
  Klachtenmanagement

1

Meest bevraagde diensten 1. Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren 11

2. Sportdienst 8

3. Bibliotheek 5

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Sportdienst 3

2. Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren 2

3. Bibliotheek
  Cultuurdienst

1

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-
klacht

2e lijns-klacht Gegrond*

Bibliotheek 0 0 2 3 1

Cultuurdienst 0 2 1 1 1

Design museum 0 1 0 0 0

Dienst Evenementen, Feesten, Markten 
en Foren

0 6 1 4 2

Sportdienst 0 1 3 4 3

Dienst Stadsarcheologie 0 1 0 0 0

IVA Historische Huizen Gent 0 1 0 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Een vergelijking met het aantal klachtendossiers van vorig jaar is hier niet mogelijk omdat dit een nieuw 
samengesteld departement is. Maar toch dit: echt veel signalen van ongenoegens kregen we niet op tweede 
lijn. Maar toch kunnen ze representatief zijn voor een grote groep klagers die zich ook af en toe bij de interne 
klachtendienst lieten horen.
En natuurlijk laten heel veel burgers zich, wanneer de klacht zich bijna jaarlijks voordoet (bijvoorbeeld bij 
inschrijvingen voor sportkampen) niet meer horen. En dan moet je juist als dienst extra alert worden. 

Sportdienst
Weinig tweedelijnsklachten maar toch zien we ze bij herhaling terug maar in een wat andere vorm. Al jaren zijn er 
klachten over de moeilijke bereikbaarheid op het moment van inschrijvingen voor sportkampen of af en toe voor 
reserveringen voor sportactiviteiten. Dit heeft geleid tot een bijsturing die het probleem zou moeten oplossen, 
namelijk inschrijvingen via de website naast de meer omslachtige klassieke manieren van telefoneren, mailen of ter 
plaatse gaan. De digitale inschrijvingen via website verliepen echt niet optimaal en we kregen hierover klachten. 
Het ontbreekt de Sportdienst aan een gedegen digitale ondersteuning. De dienst is afhankelijk van de expertise van 
Digipolis die op zijn beurt blijkbaar weer afhangt van een externe leverancier. De dienst zelf kan wel de knelpunten in 
beeld brengen aan de hand van de klachten die hier zeer nuttige info geven (bijvoorbeeld zo loopt het mis als er een 
link moet gelegd worden) maar heeft zelf niet voldoende expertise om nu ook meteen te duiden hoe de oplossing er 
zou moeten uitzien en kan niet altijd voldoende de kwaliteit van de dienstverlening van Digipolis inschatten. 
De burger heeft echter aan dit alles geen boodschap en ziet enkel dat het misloopt of nog maar eens misloopt 
waardoor hij of zij het vertrouwen verliest in de nieuwe werkwijze en terug overstapt naar de klassieke formules 
die ook niet optimaal zijn… dus opnieuw beltonen en wachtrijen. Maar de moeite die burgers doen om toch 
ingeschreven te raken toont ook aan dat het organiseren van sportkampen en sportactiviteiten bijzonder wordt 
gewaardeerd en het de moeite loont om de toegankelijkheid van de inschrijvingen te blijven optimaliseren samen 
met Digipolis, die zich door de klachten mogelijk ook kan laten leiden bij de keuze van een externe partner? 

Bibliotheek 
De relatie tussen de burger en zijn of haar Bibliotheek zit goed. Houden zo, door blijvende evaluatie van de 
dienstverlening ook op basis van info van de interne klachtenbehandelaar. Opvallend weinig klachten voor 
een dienst die toch zeer bevraagd is en dagelijks met publiek in contact komt. De voorbije jaren is er ook qua 
dienstverlening bijgestuurd en merk je dat een contact per e-mail, zeker als men te laat boeken zou inleveren, wordt 
gewaardeerd.
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Als in de Krook nu ook nog een registratie mogelijk wordt om aan te tonen dat de boekensluis werd gebruikt en 
wanneer ze werd gebruikt, dan zullen nog wat discussies uitgeklaard en vermeden kunnen worden.

Cultuurdienst en Historische Huizen Gent
Een interessante klacht die kaderde in de verhuur van ruimten voor tentoonstellingen werd structureel bijgestuurd 
tijdens de afhandeling van de klacht. Wat discussies, bijvoorbeeld bij verlies van een sleutel van een ter beschikking 
gesteld pand, in de toekomst kan uitsluiten. Goede en duidelijke geschreven afspraken op voorhand zijn 
transparanter en sluiten discussies nadien uit. 
Niet alleen voor burgers maar ook voor personeelsleden die een sleutel van een stadseigendom zouden verliezen. 
Zijn de consequenties voor een personeelslid evenredig met die voor een burger? 

Evenementen
In 2015 was er opnieuw het Lichtfestival. Dat gaf vooral aanleiding tot klachten over parkeren en over communicatie 
naar bewoners toe in verband met de parkeermogelijkheden tijdens het festival. Bewoners vragen om voldoende 
parkeermogelijkheden voor hen te blijven voorzien tijdens grote evenementen als de Gentse Feesten en het 
Lichtfestival. Ze vragen ook een vlugge opbouw en afbraak van standen (vooral Gentse Feesten) zodat het openbaar 
domein niet langer wordt bezet dan nodig.
Signalen over hinder tijdens de opbouw (bijvoorbeeld Winterfeesten, Gentse Feesten) worden opvallend vlug 
opgevolgd door de verantwoordelijken tijdens de evenementen, die zitten meestal kort op de bal.
Ook het doseren van het aantal evenementen en het aantal straatmuzikanten, waarvan regelmatig wordt gezegd dat 
ze kwalitatief veel beter zijn dan een aantal jaren geleden, blijft een uitdaging. Zelfs al is het toegelaten dat ze met 
een lichte versterker kunnen spelen, enkelen spelen toch opvallend luider dan anderen. 
Sommige zeer kleinschalige evenementen op het Woodrow Wilsonplein kunnen tot onredelijke lawaaihinder 
aanleiding geven in verhouding met het aantal geïnteresseerden. Het Woodrow Wilsonplein lijkt precies als een 
soort versterker te fungeren, zeggen sommige omwonenden.

Vrije tijd: toerisme en monumentenzorg
Het valt op dat buitenlandse toeristen in onze stad op zoek gaan naar wat hun land met onze stad bindt. Vreemd dat 
je in het buitenland op zoek gaat naar je eigen land maar dat blijkt af en toe ook wel eens uit een interessante klacht. 
Zo is het een herhaald signaal van Israëlische toeristen dat ze met moeite het Michaël Lustig monument kunnen 
vinden in onze stad. Dit overigens zeer treffende monument in de vorm van een tol in het parkje aan de Lindenlei ligt 
inderdaad wat verscholen en je vindt het nooit als je er geen aanwijzingen voor krijgt. Het monument kwam er als 
blijvende herinnering aan de meer dan zeventig Gentse gezinnen van Joodse afkomst die niet meer terugkwamen 
uit de concentratiekampen. Klagers vonden het niet op de website en zochten zich toch wat te pletter. Toen ze 
het uiteindelijk gevonden hadden, lag het er slordig bij. Wat de opkuis betreft is hier onmiddellijk bijgestuurd ook 
al zijn het natuurlijk de burgers zelf die hier meer respect kunnen vertonen. Het zou ook voor de Dienst Toerisme 
interessant kunnen zijn om bindingen met onze stad en andere landen en steden meer in de verf en vooral op de 
website te zetten. 
Er ontbreekt overigens een overzichtelijke lijst van alle herdenkplaten, standbeelden en gevelkapelletjes in onze 
stad. Deze tastbare herinneringen horen bij de (volkse) geschiedenis van onze stad.
Voorts kwam er ook een terechte klacht van een toerist die meedeelde dat er geen enkele anderstalige folder over 
de geschiedenis van het Belfort in het Belfort beschikbaar is. Het gaat hier om Europees erfgoed dat we toch op zijn 
minst in de andere twee landstalen en het Engels zouden moeten kunnen toegankelijk maken. Ook al is het Belfort in 
concessie gegeven, de toeristische dienst heeft hier toch ook een rol te spelen.

AANBEVELINGEN

Webinschrijvingen optimaliseren en hier ligt de bal duidelijk in het kamp van Digipolis waarmee de stad een 
beheersovereenkomst heeft.

Duidelijke afspraken (te ondertekenen bij verhuur van zalen) omtrent sleutels van Historische Huizen en openbare 
gebouwen zowel voor burger als personeelslid.
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Trek buitenlandse toeristen aan met info over wat onze stad met hun land bindt.

Maak monumenten, herdenkingsplaten en gevelkappellen meer kenbaar op de website zodat ze ook kunnen 
teruggevonden worden.

Een anderstalige folder over het Belfort is welkom.

OPVOLGING

De Sportdienst heeft door het aanbieden van ‘inschrijving via web’ bijgestuurd na de klachten over telefonische 
wachtrijen bij inschrijvingen maar de nieuwe formule moet nog geoptimaliseerd worden want er kwamen opnieuw 
klachten.

Bij invorderen van boetes (bijvoorbeeld bij laattijdig terugbrengen van bibliotheekmateriaal) kan een hoffelijke 
mail een burger overtuigen om zo vlug mogelijk het materiaal terug te brengen zonder dat men in een spiraal van 
invorderingen komt. De Bibliotheek bewijst iedere dag dat dit een prettige relatie met de burger bevordert. Nu nog 
een aantal andere diensten hiervan overtuigen. 

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
2015 evolutie

19 Nieuw departement

2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

4 2 5 8

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

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

Oplossingsgraad*
wel niet

4 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Wonen, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling - 
  stadseigendommen

8

2. Wonen, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling  - 
    huisvesting

5

3. Economie en werkgelegenheid - middenstand 3

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Wonen, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling - 
  stedenbouwkundige vergunningen

2
 

2. Wonen, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling - 
  huisvesting

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Overeenstemming met regelgeving 2

2. Coulance
  Zorgvuldigheid – fouten
  Redelijke termijn 
  Proactief handelen
  Passieve informatieverstrekking
  Inventieve houding

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Coulance
  Zorgvuldigheid – fouten
  Redelijke termijn 
  Proactief handelen
  Passieve informatieverstrekking
  Inventieve houding

1

Meest bevraagde diensten 1. Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 8

2. Dienst Wonen 6

3. Dienst Economie 3

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 2

2. Dienst Wonen 1

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

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Departement Duurzame Stedelijke 
Ontwikkeling en Ondernemen

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke 
Planning

3 2 1 2 2

Dienst Wonen 2 2 1 1 1

Dienst Economie 2 0 0 1 0

Dienst Milieu en Klimaat 1 1 0 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN

De Vlaamse Wooncode: niet altijd even duidelijk
Als er discussies zijn met burgers over stedenbouwkundige vergunningen en conformiteitsattesten dan gaat dit 
meestal om betwistingen tussen eigenaars van studentenkoten en de diensten Toezicht en Stedenbouw.
De discussies (ook in 2016) ontstaan meestal omtrent verlengingen van conformiteitsattesten die na tien jaar 
moeten of kunnen verlengd worden en opnieuw moeten getoetst worden aan de vigerende Vlaamse Wooncode. 
Die Wooncode is niet altijd even duidelijk en interpretaties mogen niet per inspecteur verschillen, vandaar dat er 
ook hierover afspraken binnen de dienst worden gemaakt.

Burgers wordt ook aangeraden om vooraleer werken aan te vatten zich goed te bevragen wat kan en niet kan en dit 
ook nog eens samen te vatten op papier. Voor een burger en ook voor de Ombudsvrouw is het vrij kafkaiaans dat 
je wel een conformiteitsattest kan bekomen ook al ben je voor Stedenbouw niet in orde omdat je dit niet van een 
consequente overheid verwacht.
Ambtenaren wijzen er op dat er wordt getoetst aan twee verschillende regelgevingen. De Ombudsvrouw wijst er 
op dat het toch allemaal wat ondoorzichtiger is geworden ook al moet gezegd worden dat dankzij de Wooncode 
zeker de woonkwaliteit en vooral ook de veiligheid van de studentenkoten verhoogd is. De discussies vandaag gaan 
eigenlijk over het teveel aan luxe die de koteigenaar wil aanbieden op een kamer (zodat de student toch niet altijd 
de gemeenschappelijke keuken moet gebruiken maar zelf ook op de eigen kamer wat kan kokerellen maar dan 
wordt het een studio, zeker als er al een douche en wc aanwezig is). Kortom, discussies over luxeproblemen in een 
tijd waar heel wat mensen nog op zoek zijn naar een dak boven hun hoofd.
Dergelijke (overbodige) discussies kunnen zo escaleren dat dergelijke betwistingen voor de rechter komen waar een 
uitspraak wel eens vrij lang op zich kan laten wachten of dat uitspraken verschoven worden door procedurefouten. 
Ook inspecteurs worden soms ter plekke met bijzonder moeilijke situaties geconfronteerd.
De vraag is ook of je van privé-eigenaars kan blijven verwachten dat ze hun eigendom voortdurend moeten 
aanpassen aan de veranderende regelgeving? 
Opvallend is ook dat op het vlak van sociale huisvesting er soms wel eens twee maten en twee gewichten worden 
gehanteerd en dan nog wel door de Vlaamse Overheid die haar eigen regelgeving toch iets meer gecontroleerd 
had moeten laten toepassen. Bij plaatsbezoeken na het faillissement van het (Vlaamse) Woonfonds bleek dat de 
kwaliteit van de woningen zo erbarmelijk was dat het nieuwe Sociaal Verhuurkantoor van de Stad en het OCMW 
het niet opportuun vond om ze over te nemen. Ook op gebied van leegstand wordt er volgens sommige verzoekers 
met twee maten en twee gewichten gewerkt. Uit vele en herhaalde klachten blijkt dat sommige sociale woningen 
en appartementen jarenlang leegstaan en soms staan te verkrotten maar toch nooit op de lijst van leegstand en 
verkrotting komen. Het zou inderdaad een vestzak/broekzakoperatie worden maar overheden hebben wel een 
voorbeeldfunctie en de opmerkingen hieromtrent zijn bij de Ombudsvrouw nooit ver weg. Het initiatief ligt bij 
de Stad om ze al dan niet op de inventaris van leegstand te zetten. De Ombudsvrouw pleit hier voor een gelijke 
behandeling tussen privé-eigenaars en sociale huisvestingsmaatschappijen. Vooral wat het toezicht op de kwaliteit 
van de sociale woningen betreft kan hier in het voordeel van de sociale huurder een belangrijke bijdrage geleverd 
worden.

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Bomenkap en broedperiode
Een interessant dossier met al bijsturing tijdens de behandeling ging over een stedenbouwkundige vergunning voor 
het kappen van bomen. Ook tijdens het broedseizoen kon het rooien plaatsvinden. Hier ging het toch om een groot 
aantal bomen. Hoewel het kappen van bomen tijdens de broedperiode wettelijk verboden is, was dit toch aan de 
aandacht van de eigenaar ontsnapt omdat die immers een vergunning had gekregen voor een bepaalde periode 
(inclusief het broedseizoen). In de toekomst zal in gelijkaardige gevallen meteen de broedperiode uitgesloten 
worden.

AANBEVELINGEN

Controleer bij kapvergunningen of de broedperiode wel degelijk uitgesloten wordt. 

Verwittig ook de eigenaar van de datum van inspecties van studentenwoningen. Doe geen inspecties ‘achter de rug’ 
en enkel in samenspraak bijvoorbeeld met een klagende student want dit verziekt de relaties op voorhand. Betrek 
de eigenaar dus van bij het begin op een manier dat je die ook de kans geeft om zich te laten horen. Maar dat men 
meteen ook het standpunt van de inspecteur kent.
Hoe moeilijk het soms is, tracht toch klaarheid te schepen in de regelgeving en tracht zoveel mogelijk de eigenaar op 
voorhand duidelijk te maken wat mag en niet mag. Gebruik bij de toepassing van de regels ook het gezond verstand. 
De regels volgen niet altijd de behoefte van de student. Zo willen meer en meer ondernemers de studenten een 
appartementformule aanbieden binnen een wooncomplex voor studenten, ook voor samenwonende studenten. 
Hoe speelt de overheid hierop in?

OPVOLGING

Naar aanleiding van de klacht in verband met de kapvergunning werd onmiddellijk bijgestuurd.

Naar aanleiding van enkele concrete discussies over conformiteitsattesten kwam er een overleg.

Dossiers in verband met de Lange Velden werden verder opgevolgd: hier blijft het duidelijk dat vooral overnames 
van wegenissen en openbaar domein bij langdurige verkavelingen te lang kunnen blijven aanslepen waardoor 
sommige stukken van de verkaveling al meer dan tien jaar zonder een verzorgd openbaar domein zitten en dit terwijl 
de bewoners wel op de vingers getikt worden voor de aanleg van de voortuinen, enz. Ook overnames van gronden 
en aanleg rond sociale woningen kunnen lang op zich laten wachten met alle gevolgen van dien voor de omwonende 
eigenaars.

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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Het niet ophalen van huis-, grof- en tuinafval, het niet kunnen wegbrengen van 
afval naar een containerpark wegens een wilde staking van Ivago, en dit terwijl 

wij als burger met moeite 14 dagen tijd krijgen om onze retributie huis-, grof- en 
tuinafval te betalen. Krijgen wij hier ons geld terug of een eventuele korting op de 

volgende rekening? Dacht het niet zeker? Als er in de stad al ratten lopen, stel u dan 
eens voor wat het betekent in de randgemeenten.
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Aantal dossiers
2015 evolutie

8 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

2 1 2 3

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

2 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Oplossingsgraad*
wel niet
2 (100%) 0 (0%) 

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Wonen, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling - 
  stadseigendommen

4

2. Personeel – pensioenen
  Milieu en energie – afval
  Cultuur, sport, toerisme en feesten – monumenten
  Communicatie en inspraak - taalgebruik

1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Wonen, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling –
  stadseigendommen
  Personeel - pensioenen

1 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 2

2. Zorgvuldigheid – fouten
  Efficiëntie en effectiviteit

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 2

2. Zorgvuldigheid – fouten
  Efficiëntie en effectiviteit

1

Meest bevraagde diensten 1. Dienst Onderhoud Gebouwen 4

2. Dienst Vastgoedbeheer 3

3. Dienst Service en Logistiek 1

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Onderhoud en Gebouwen
  Dienst Service en Logistiek

1

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

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Departement Facility Management

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-
klacht

2e lijns-klacht Gegrond

Dienst Onderhoud en Gebouwen 1 1 1 1 1

Dienst Service en Logistiek 0 0 0 1 1

Dienst Vastgoedbeheer 2 1 0 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN

We kregen enkele herhaalde signalen (ook in 2016) dat er zeker kan bijgestuurd worden wat betreft het in orde 
brengen van overname van gronden en wegenissen die aangelegd werden rondom sociale huisvesting en in 
verkavelingen want daar is duidelijk een achterstand in te halen. In 2016 zien we dat daar ook eindelijk werk van 
wordt gemaakt. Eén ambtenaar wordt daar specifiek mee belast.
Dat het uitblijven van overname van wegenissen en gronden, die eigenlijk tot het openbaar domein zouden moeten 
behoren na aanleg door de bouwheer (verkavelaar, sociale huisvestingsmaatschappij) zeker ook een weerslag heeft 
op de omwonende eigenaars, staat buiten kijf. Wie moet bijvoorbeeld de werken aan rioleringen uitvoeren bij 
verzakkingen enz. 
De panden zijn meestal al verkocht en diegene die de werken heeft laten uitvoeren, met name de verkavelaar, geeft 
soms ook niet thuis. Dat de overname pas kan gebeuren na zorgvuldige controle behoort tot zorgvuldig bestuur 
maar een overname die langer dan tien jaar na het beëindigen van de werken op zich laat wachten is geen redelijke 
termijn meer en kan leiden tot verloedering van een buurt. 
En wat doe je als gepensioneerde van de dienst Facility Management als je voortdurend nog oproepen krijgt om 
bij te springen voor technisch onderhoud en als je al geruime tijd gepensioneerd bent als technisch adviseur/
coördinator van een stedelijke school? Dat men je niet kan missen, kan je natuurlijk toch wat flateren maar ‘trop is 
teveel’, zeker als je al herhaaldelijk hebt gemeld dat je al een jaar met pensioen bent en je niet meer gediend bent 
met een sms alarmoproep dat de koelinstallatie van een school niet functioneert en je toch afvraagt of je opvolger 
dit bericht wel krijgt. Spijtig dat je daarvoor een Ombudsvrouw nodig hebt om dit euvel te verhelpen.

AANBEVELINGEN

Hou de evolutie van het wegwerken van de achterstand van overnamedossiers bij. Hier is meten ook weten.

De Dienst Service en Logistiek krijgt de aanbeveling om de communicatie met een burger n.a.v. een klacht ook intern 
efficiënter op te volgen zodat de klacht niet bij de Ombudsvrouw terecht komt.

OPVOLGING

In 2016 merken we dat de ‘overnamedossiers’ worden aangepakt 
Het euvel met het gepensioneerde personeelslid wordt verholpen. En kan in de toekomst vermeden worden.

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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UIT HET LEVEN GEGREPEN

Omdat we de klachten over de achterstand in overnamedossiers nog in 2016 wensen op te volgen vindt u ze nog niet 
onmiddellijk terug in dit jaarverslag. U vindt er wel enkele andere concrete klachten.

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
2015 evolutie

1 =
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding 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. Subsidies en premies 1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Subsidies en premies 1 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 1

Meest bevraagde diensten 1. Boekhouding 1

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Boekhouding 1

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

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-
klacht

Gegrond

Boekhouding 0 0 0 1 1

INTERESSANTE SIGNALEN

Slechts één gegronde klacht maar die toont aan dat er een achterstand was op de uitbetalingsprocedure. Wat 
ons doet vermoeden dat deze klacht over laattijdige uitbetaling van een groendakpremie niet alleenstaand is. Zo 
volgde de uitbetaling pas vijf maanden na de opdracht tot uitbetaling. Welke maatregelen werden genomen om die 
achterstand weg te werken is niet meegedeeld. Ook zijn de oorzaken niet echt in kaart gebracht zodat we deze klacht 
op basis van redelijke termijn als gegrond hebben verklaard.
Het ombudsteam stelt vast dat de opdracht van dit departement, wat de invorderingen betreft, sterk is uitgebreid: 
onderwijs, Brandweerzone, GAS-boetes en retributies. Dit is een uitdaging die niet te onderschatten is. Het grootste 
aantal klachten van burgers gaat immers over retributies en GAS-boetes, wat ons doet veronderstellen dat het aantal 
dat moet worden ingevorderd indrukwekkend moet zijn, omdat klachten op tweedelijn soms enkel het topje van de 
ijsberg tonen.

AANBEVELINGEN

Burgers hebben begrip voor uitzonderlijke achterstanden maar dan moet men tussendoor wel even communiceren. 
Dat vermijdt klachten.
Communiceer ook over oorzaken en genomen maatregelen die werden genomen om de achterstand in te halen.

OPVOLGING

Het signaal in verband met de maaltijdcheques wordt verder onderzocht maar het departement en de bevoegde 
schepen blijven bij hun standpunt: de werknemer zal zich burgerlijke partij moeten stellen om de schade die hij 
oploopt vergoed te zien door diegene die het ongeval heeft veroorzaakt. 

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
2015 evolutie

19 é
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

3 7 5 4

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

0 (0%) 2 (66%) 1 (33%)

Oplossingsgraad*
wel niet
3 (100%) 0 (0%) 

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Personeel - evaluaties, loon, ea 11

2. Economie en werkgelegenheid - rekrutering en selectie 3

3. Communicatie en inspraak – informatieverstrekking
  Personeel – pensioenen
  Personeel - Sodiganda

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 2

2. Zorgvuldigheid – fouten
  zorgvuldigheid - procedure

1

Meest bevraagde diensten 1. Dienst Personeelsbeheer 11

2. Dienst Rekrutering en Selectie 6

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

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond

Dienst Personeelsbeheer 2 4 5 1 0

Dienst Rekrutering en Selectie 1 1 2 2 0

Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming 1 0 0 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Signalen met betrekking tot dit departement zijn moeilijk te beoordelen. Ofwel hebben ze betrekking op 
personeelsaangelegenheden en kunnen het terechte opmerkingen zijn die interessante informatie bevatten voor een 
organisatie (bijvoorbeeld iemand die buiten zijn toedoen toch het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval verliest 
ook zijn maaltijdcheques, wat als onrechtvaardig wordt ervaren) ofwel gaat het om een uiting van ongenoegen in 
verband met een selectie voor een examen. Dat laatste is moeilijk te objectiveren en dus te bewijzen.
Kandidaten met een auditieve beperking hebben het moeilijk om contact op te nemen met de dienst omdat zij niet 
via de telefoon kunnen communiceren. Het is belangrijk dat in briefwisseling ook de e-mailadressen ter beschikking 
zijn van diegenen met wie men contact moet nemen in het kader van een selectie.

AANBEVELINGEN

Waarom wordt de schadeclaim van de werknemer niet meegenomen in de schadeclaim van de Stad, zodat het 
personeelslid geen extra kosten moet maken maar via de werkgever en diens advocaat toch zijn schade kan 
verhalen? 

Maak aan kandidaten, die feedback willen, duidelijk dat ze die binnen de twee weken mogen verwachten. Soms 
hebben ze de verwachting dat, wanneer ze bellen, ze ook meteen de arbeidspsycholoog aan de lijn zullen krijgen. 
Maak duidelijke afspraken van wie en hoe ze de feedback zullen krijgen.

OPVOLGING

Het signaal in verband met de maaltijdcheques wordt verder onderzocht maar het departement en de bevoegde 
schepen blijven bij hun standpunt: de werknemer zal zich burgerlijke partij moeten stellen om de schade die hij 
oploopt vergoed te zien door diegene die het ongeval heeft veroorzaakt. 

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
2015 evolutie

28 Vernieuwd departement

2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info
7 6 9 6

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

4 (57%) 3 (43%) 0 (0%)

Oplossingsgraad*
wel niet

7 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Onderwijs, kinderopvang en studenten - kinderopvang 11

2. Onderwijs, kinderopvang en studenten - onderwijs 7

3. Personeel - evaluaties, loon, ea 2

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Adequate communicatie
  Overeenstemming met regelgeving
  Zorgvuldigheid - fouten
  Consequent handelen

1
 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Overeenstemming met regelgeving
  Zorgvuldigheid - procedure

3

2. Zorgvuldigheid - fouten
  Afdoende motivering
  Adequate communicatie
  Consequent handelen
  Redelijke termijn
  Professionaliteit
  Klachtenmanagement

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Overeenstemming met regelgeving 2

2. Zorgvuldigheid – fouten
  Zorgvuldigheid - procedure
  Consequent handelen
  Adequate communicatie
  Klachtenmanagement
  Redelijke termijn

1

Meest bevraagde diensten 1. IVA Stedelijk Onderwijs Gent 12

2. Dienst Kinderopvang 10

1. Jeugddienst 5

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. IVA Stedelijk Onderwijs Gent 2

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

Departement Onderwijs en Opvoeding

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond

Educatieve diensten 0 1 0 0 0

Jeugddienst 1 2 1 1 0

Dienst Kinderopvang 0 5 3 2 2

IVA Stedelijk Onderwijs Gent 5 1 2 4 2

INTERESSANTE SIGNALEN

Uit de klachten blijkt duidelijk dat er behoefte is aan een zorgvuldiger facturatie en communicatie en vooral een 
zorgvuldigere regelgeving. Zo bleek uit een gegronde klacht dat de fout eigenlijk al in de door de gemeenteraad 
goedgekeurde regelgeving zat. Ja, regel is regel maar wat doe je als er al een fout in de regel zit? Hier kan een 
Ombudsvrouw een rol spelen maar het blijft aan de gemeenteraad om een herwerkt reglement goed te keuren.
Een aantal ouders konden zich ook moeilijk vinden in het nieuwe huishoudelijk reglement. Maar er wordt hier 
op gewezen dat vooral een nieuwe Vlaamse decreet de organisator verplicht om een nieuw beleid te voeren. 
Belangrijkste punt daarin is vooral: bestellen is betalen in de meeste gevallen. In elk geval zal het nieuwe systeem 
worden geëvalueerd en zullen de signalen naar de Vlaamse Overheid (Kind en Gezin) gestuurd worden. Maar dan 
kan deze informatie bijvoorbeeld ook meteen meegenomen worden. Soms kom je in die regelgeving ook Kafka 
tegen: zo is het blijkbaar goedkoper om niet af te bellen (en dus een plaats bezet te houden voor een ander kind) 
dan toch af te bellen en een plaats vrij te maken. Dat is een ouder overkomen die een buitenschoolse opvang een 
dag na de inschrijvingsperiode wou annuleren. Die moest niet alleen de inschrijvingskosten betalen maar daar 
bovenop nog een administratieve kost. Dat laatste had niet gehoefd mocht hij gewoon niets hebben meegedeeld 
zodat de open gekomen plaats ook niet door een ander kind kon ingenomen worden. 
Ook willen meer en meer ouders participeren met het geven van hun opmerkingen over de inschrijvingsprocedure 
voor de vakantieschool. Op die inschrijvingsprocedure komen meerdere reacties. Het is prettig als ze dan ook een 
reactie hierop krijgen en dat men die ook meeneemt voor een eventuele bijsturing indien mogelijk.

Scholen en straffen
Het uitsluiten van leerlingen net voor het eindexamen is wel een heel zware maatregel die zeer weloverwogen moet 
genomen worden. Ook al zijn het geen doetjes. In elk geval moet je elke leerling afzonderlijk bekijken en ook zijn 
voorgeschiedenis. Het is ook aangewezen om, naast uitsluitingen, ook alternatieve straffen en in een aantal gevallen 
zelfs een soort time-out in overweging te nemen. In een zeer beperkt aantal extreme gevallen is uitsluiting net voor 
een eindexamen verantwoord maar pas na zeer zorgvuldige afweging. Ook al blijft de Ombudsvrouw pleiten om ze 
tenminste nog hun eindexamen te laten meedoen en ze een kans te geven op de arbeidsmarkt.

AANBEVELINGEN

Gebruik alle info die u krijgt uit signalen en klachten om te evalueren en bij te sturen waar mogelijk.

Wanneer ouders hun reacties op nieuwe procedures en regelgeving kenbaar maken dan verwachten ze per kerende 
op zijn minst een ontvangstmelding en op iets langere termijn toch ook een antwoord.

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Wordt u overspoeld met vragen en reacties omtrent een bepaalde regel of procedure dan is het misschien efficiënter 
om een hoorzitting te organiseren.

Er is een evaluatie beloofd, geef hier ook feedback over.

Wanneer de invorderingsprocedures verschuiven naar Departement Financiën dan is het aangewezen om intern 
goed hierover te communiceren en vooral ook, indien dit in fases zou gebeuren, dat alle betrokkenen hierover 
geïnformeerd worden.

OPVOLGING

De fout in de regelgeving wordt rechtgezet. De bijgewerkte regel wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Wil u meer weten over het Kafkagehalte van sommige regelgevingen dan verwijzen we u naar hoofdstuk 4.

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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Aantal dossiers*
2015 evolutie

187 Nieuw departement

2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

35 22 116 14

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

15 (47%) 12 (38%) 5 (15%)

Oplossingsgraad**
wel niet
32 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Openbaar domein - wegdek en trottoirs 52

2. Milieu en energie - groen 42

3. Openbaar domein - openbare werken 16

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Openbaar domein - wegdek en trottoirs
  Milieu en energie - groen

4
 

2. Openbaar domein - inname openbare weg 2

3. Openbaar domein - openbare werken
  Openbaar domein – signalisatie
  Openbaar domein – straatmeubilair
  Openbaar domein – straatverlichting
  Wonen, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling – 
  huisvesting
  Wonen, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling - 
  stedenbouwkundige vergunningen

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 17

2. Overeenstemming met regelgeving 6

3. Adequate communicatie 5

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 7

2. Efficiëntie en effectiviteit 3

3. Overeenstemming met regelgeving
  Actieve informatieverstrekking
  Adequate communicatie
  Consequent handelen

2

Meest bevraagde diensten 1. Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 91

2. Dienst Administratie RUMODO 26

3. Groendienst 41

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 8

2. Groendienst 4

3. Dienst Toezicht Bouwen, Wonen en Milieu
  Dienst Administratie RUMODO

2

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

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Departement Publieke Ruimte

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond**

Eco-Werkhuis 1 3 0 0 0

Groendienst 1 24 8 8 3

Dienst Lokale Preventie en Veiligheid 0 1 0 0 0

Dienst Administratie RUMODO 4 16 2 4 2

Dienst Coördinatie 0 1 0 0 0

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 6 58 9 18 8

Dienst Toezicht Bouwen, Wonen en 
Milieu

2 13 3 5 2

INTERESSANTE SIGNALEN

Na het Mobiliteitsbedrijf is dit het departement met het grootste aantal geregistreerde tussenkomsten alhoewel 
hier meteen moet bijgevoegd worden dat het vooral om meldingen gaat die toch aangeven dat de toestand van het 
wegdek en de trottoirs, kortom de onmiddellijke omgeving van de burger, in beeld komt. Dit is al jaren een trend 
en heeft te maken met het feit dat volledige heraanleg budgetgebonden is. Meer en meer krijgen we ook signalen 
wanneer een trottoir is kapot gereden door vrachtwagens van aannemers bij werven.

Vergeten borden?
In Gent blijven vooral ergernissen omtrent rondslingerende signalisatie opvallen. Ook borden met verboden te 
parkeren waar de periode ontbreekt of uitgeveegd of overplakt is, zorgen voor ergernis. En ook verkeersborden 
en zelfs containers die te lang blijven staan nadat de werf al is afgewerkt of ergens toch nog rondslingeren waar ze 
door vandalen achtergelaten zijn. Opvallend is ook dat bordjes die fietsstraten aanduiden, verdwijnen, bijvoorbeeld 
in de Volderstraat. Weggenomen door tegenstanders? Dit alles leidt tot rechtsonzekerheid en soms zelfs tot chaos. 
In deze situaties blijft de burger fungeren als seingever naar bestuur en blijft hij of zij hier participeren. Belangrijk 
is natuurlijk dat de oorzaken, die kunnen aangepakt worden (bijvoorbeeld gebrekkige signalisatie), worden 
weggenomen en dat meldingen en verzoeken tot herstelling ook opgenomen en opgevolgd worden want zoniet 
komen ze terug als een klacht. In sommige gevallen betekenen bijvoorbeeld losliggende tegels ook valpartijen. 

Deze signalen over de toestand van trottoirs en het wegdek worden qua aantal onmiddellijk gevolgd door alles 
wat met openbaar groen te maken heeft. Straatbomen liggen opvallend gevoelig bij de burgers: er wordt vooral 
gevraagd om regelmatiger te snoeien. Komt dit omdat de Groendienst iets minder regelmatig snoeit dan een 
aantal jaren geleden? Komt het omdat er meer zonnepanelen liggen en burgers vrezen dat het groen de zon en dus 
de energieproductie belemmert? Komt dit omdat de energieprijzen gestegen zijn en grote bomen inderdaad de 
lichtinval kunnen belemmeren? Klachten over bladafval komen dan weer vooral van hoog bejaarde burgers die het 
zelf moeilijker hebben om één en ander op te ruimen en zich ergeren aan het feit dat bladeren op een trottoir ook 
mogelijks valpartijen kunnen veroorzaken. Maar het moet gezegd: die signalen over het uitblijven van snoeibeurten 
vallen op, meer dan enkele jaren geleden.

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Dienst Toezicht
Bij gecoördineerde onderzoeken in het kader van de actie ‘Woon’ is het ook van belang om voldoende feedback 
te geven aan de burger en om duidelijk af te spreken wie dit zal doen. Het is voor een burger prettig om te 
vernemen dat zijn woning bijvoorbeeld in orde werd verklaard en hij dus verder niets meer hoeft te doen. Wie die 
communicatie verzorgt moet duidelijk op voorhand afgesproken worden door alle actoren.
Werven, die al jaren stilliggen, zijn een doorn in het oog van de buurt. Soms kan ook plots een kraan die er al twee 
jaar staat te verkommeren, door een windvlaag over het wegdek komen te hangen. Is er echt geen mogelijkheid om 
die werf terug aan de praat te krijgen? 

Het valt ook op dat de formule Airbnb op basis van de stedenbouwkundige regels door de mazen van het net 
glipt. Zo krijgen we ook misbruiken. Uit een klacht blijkt dat een rijwoning niet werd opgedeeld in verschillende 
woongelegenheden, dat de eigenaar er ook niet verblijft maar er wel is gedomicilieerd en zijn woning verhuurt aan 
groepen toeristen die regelmatig elkaar aflossen en soms ook voor heel wat overlast zorgen voor de buren. 

Gent is een studentenstad en de inspecteurs en kotbazen hebben dit geweten: de meeste discussies, die 
soms echt wel bitter kunnen zijn en die bij de Ombudsvrouw terechtkomen, kaderen vooral in verlenging van 
conformiteitsattesten voor studentenkoten. In Gent zijn nogal wat oudere koten die niet meer conform zijn met 
de recente Wooncode betreffende kamerwoningen en studio’s (voorheen waren er geen regels voor studio’s) en 
er moeten meestal aanpassingen gebeuren zeker qua grootte van de kamers en studio’s. Eenmaal na een ernstige 
ingreep komt ook de regelgeving op Stedenbouw om de hoek kijken, of omgekeerd: soms doet men ingrepen om 
het comfort van de student te verhogen maar gebeuren die niet volgens de vigerende regelgeving. Bovendien is het 
perfect mogelijk om een conformiteitsattest te bekomen zonder dat men stedenbouwkundig in orde is. Inderdaad, 
twee verschillende regelgevingen maar voor een burger wel van ‘de overheid’. De eigenaars, zelfs zij die in orde 
willen zijn, slagen er niet altijd in door de complexiteit van de regelgeving. Ook vinden sommigen de interpretatie 
van de inspecteurs in Gent te strikt en zelfs absurd. Maar de lokale ambtenaar is gebonden aan regelgeving en 
handleiding en onduidelijke regels. In elk geval betreurt de Ombudsvrouw dat dergelijke discussies, waar de eigenaar 
ook de kwaliteit en het wooncomfort van de student op het oog heeft, naast een interessantere huurprijs na zijn 
investeringen, toch tot een dagvaarding kunnen leiden. Een burger die in een ernstig geschil met een inspecteur is 
betrokken blijft het gevoel hebben dat zijn relatie er één is van David tegen Goliath. Niet onterecht. In elk geval stelt 
de Ombudsvrouw vast dat het meestal dezelfde inspecteur is die uiteindelijk zal beslissen of een conformiteitsattest 
al dan niet zal toegekend worden. Er is de regel maar ook de interpretatie van de regels. Ook al is die op voorhand 
voor alle inspecteurs bepaald, het is soms ook de situatie ter plaatse die een rol kan spelen. Van die en alle 
inspecteurs wordt een onbevooroordeelde houding verwacht en groot professionalisme. Bij discussies hieromtrent 
kan de Ombudsvrouw een rol spelen als arbiter voor beide partijen.

Dienst Wonen
Deze dienst heeft samen met het OCMW een efficiënte rol gespeeld in de herhuisvesting van het merendeel van de 
huurders van het failliete Woonfonds. Naar de huurders toe is hierover ook proactief gecommuniceerd, dat bleek 
ook uit de correspondentie die huurders mee hadden bij een bezoek aan de Ombudsdienst. De signalen bij de 
Ombudsvrouw gingen vooral over de bezorgdheid van de huurders en verhuurders en vooral over de schrijnende 
situaties wanneer huurders geen herhuisvesting kon worden aangeboden. 
Opvallend is ook dat de normen in verband met de grootte van eengezinswoningen niet meer strookt met de 
woonnoden en eisen van burgers. Volgens de signalen die wij hier opvangen zou de oppervlakte te groot zijn.

Dienst Administratie
Naar aanleiding van vroegere klachten, dat de burgers voor een vergunning van Inname van het Openbaar Domein 
nogal wat verschillende diensten moesten raadplegen en zich dus ook moesten verplaatsen, wat soms ook tot 
misverstanden leidde, is bijgestuurd door het installeren van één centraal loket. Een goede zaak. Maar toch kwamen 
er in 2015 opnieuw klachten omdat dit centraal loket te traag en te weinig flexibel werkte en niet vlug genoeg 
inspeelde op dringende vragen voor een vergunning bijvoorbeeld bij plotse herstellingswerken of het plaatsen van 
een stelling. Soms komen aannemers immers niet op de afgesproken datum en moet er toch vlug een inname voor 
een stelling aangevraagd worden. Dit type klachten kregen we al bij de opstart van de Ombudsdienst. 
Het moet perfect mogelijk zijn om hier kort op de bal te kunnen spelen nu meer en meer ook de toestand van een 
straat digitaal te bekijken is? Belangrijk is ook de coördinatie van de toegestane en aangevraagde vergunningen want 
soms worden fietsrekken geplaatst op plaatsen die vergund zijn voor aannemers en waar nog werken bezig zijn. 



57

Een van de meest gehoorde klachten is wel de inname van het openbaar domein door achtergelaten of verplaatste 
werfsignalisatie. Sommige aannemers maar ook stadsmedewerkers laten soms weleens signalisatie en zelfs 
containers staan omdat ze er ‘binnenkort’ nog werken moeten uitvoeren of omdat de werken vroeger afgelopen 
zijn en de vergunning toch nog loopt of omdat een andere firma of dienst de signalisatie moet komen ophalen en 
niet altijd onmiddellijk wordt geïnformeerd dat de werken zijn afgelopen. In 2016 merkten we dat een controle 
zichtbaarder wordt en dat er ook een kostenplaatje aan hangt wanneer de signalisatie ambtshalve wordt verwijderd. 
Maar die rondslingerende en soms gebrekkige en zelfs tegenstrijdige signalisatie blijft een knelpunt en dus een 
uitdaging om dit aan te pakken.

AANBEVELINGEN

Hoe kunnen de verschillende regelgevingen van verschillende overheden (Stedenbouw, Wooncode) voor een burger 
eenvoudiger en helderder op elkaar worden afgestemd? 

Een herwerkt en bijgestuurd minderhinderconvenant bij openbare werken is aangewezen. 

Burgers zullen wel altijd signaalgevers moeten zijn wat betreft het melden van mankementen aan trottoirs en het 
wegdek maar door systematische heraanleg van de meest erbarmelijke straten kunnen meldingen in de toekomst 
vermeden worden. Weloverwogen duurzame materiaalkeuze blijft belangrijk, zeker nu ook de heraanleg van het 
Sint-Baafsplein in de kuip van Gent er aan komt en dit plein al jaren meldingen van mankementen uitlokt.

Breng alle achtergelaten signalisatie in beeld in samenwerking met de Gemeenschapswacht. 

Een actie ‘signalisatiebord’ is aangewezen. Vooral de onderborden (waar krijt wordt gebruikt voor data) worden 
regelmatig gewoon uitgeveegd of data kloppen niet meer enz. Het zou ook interessant zijn om eens in beeld te 
brengen hoeveel borden er staan zonder vergunning? 

Het blijft aangewezen om interpretaties van regelgeving door wooninspecties te blijven evalueren en te blijven 
zoeken naar methoden om de discussies te vermijden met koteigenaars die de kwaliteit van hun eigendom willen 
verbeteren. Toets gerechtelijke uitspraken aan interpretaties van de Wooncode.

Past de grootte van de eengezinswoning, die men vandaag in Gent vindt, nog bij de woonnoden van vandaag? 
Een vraag die samen met Stedenbouw kan bekeken worden? Ook evolutie en sturing van Airbnb’s blijft een 
aandachtspunt voor de toekomst. 

OPVOLGING

Wat de klachten over de Airbnb betreft werd contact opgenomen met de Vlaamse Dienst Toeristische Vergunningen.

De meeste meldingen over trottoirs en het wegdek worden zeer kort op de bal opgevolgd, feedback krijgen we bijna 
altijd. Op die manier worden heel wat klachten vermeden.

In 2016 merken we ook meer controle op de werven en signalisatie.

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

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Aantal dossiers*
2015 evolutie

80 Nieuw departement

2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

34 20 4 22

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

16 (52%) 13 (42%) 2 (6%)

Oplossingsgraad**
wel niet
30 (97%) 1 (3%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Burgerzaken - vreemdelingen 25

2. Burgerzaken - inschrijving in registers 18

3. Burgerzaken - huwelijken 10

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Burgerzaken - vreemdelingen 9
 

2. Burgerzaken - huwelijken 3

3. Burgerzaken - inschrijving in registers
  Burgerzaken – informatieverwerking
  Burgerzaken – identiteitskaarten
  Burgerzaken - geboorten

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Overeenstemming met regelgeving 10

2. Redelijke termijn 8

3. Zorgvuldigheid - procedure 5

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 4

2. Zorgvuldigheid – procedure
  Zorgvuldigheid – fouten
  Zorgvuldigheid - onvolledig dossier
  Toegankelijkheid en bereikbaarheid
  Professionaliteit
  Overeenstemming met regelgeving
  Adequate communicatie

2

3. Actieve informatieverstrekking
  Doorschuifgedrag
  Efficiëntie en effectiviteit
  Flexibiliteit
  Hoffelijkheid

1

Meest bevraagde diensten 1. Dienst Burgerzaken 72

2. Dienst Onthaal - Gentinfo 6

1. Dienst Burgerzaken 2

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Burgerzaken 16

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

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond**

Dienst Burgerzaken 15 4 20 33 16

Dienst Onthaal - Gentinfo 6 0 0 0 0

Dienst Onthaal 1 0 0 1 0

INTERESSANTE SIGNALEN

In verhouding met het aantal klantenverrichtingen is het aantal dossiers bij de Ombudsvrouw beperkt maar 
identieke klachten herhalen zich al jaren en zijn zeker representatief voor een veel grotere groep van klagers en in 
het bijzonder de migranten. Maar in 2015 gingen we toch eens op verder onderzoek uit naar de oorzaken van de 
klachten. We zien ook een verloop van medewerkers en afwezigheden en we kwamen tot een aantal vaststellingen 
die we ook veel uitgebreider bij de co-actoren namelijk de federale overheid hebben vermeld in dit jaarverslag. 
Hier geven we een samenvatting.

Migrantendossiers: onbetaalbaar door verstikkende re-
gelgeving
Klachten van migranten (vooral derdelanders) gingen vooral over onduidelijke communicatie, soms tegenstijdige 
communicatie, burgers die niet van in het begin de nodige info kregen over de documenten die ze nodig hadden, 
wat extra kosten en tijdsverlies en dus een langere doorlooptijd met zich bracht. Ook ambtenaren klagen over de 
werkdruk maar ook over de onduidelijke regelgeving. Ze hebben eveneens vragen over interpretaties van regels en 
soms zitten ze te wachten op een noodzakelijk K.B. en een eventuele omzendbrief wanneer een wet in werking is 
getreden. Hoe kan je dan eigenlijk op het lokale vlak nog kwaliteit afleveren? Vooral die voortdurend veranderende 
federale regelgeving vermindert de werkvreugde en dat heeft ook zijn effect op de relatie met de burger die je 
kan zien als iemand, die hoe goed je ook je best doet, nooit echt kan tevreden stellen. Kortom, de kans dat je een 
spanning krijgt is erg groot. Sommige migranten krijgen ook het gevoel dat ze onrechtvaardig en klantonvriendelijk 
worden behandeld en dat er op hen wordt neergekeken. Terwijl ook ambtenaren het gevoel krijgen dat het echt niet 
meer prettig werken is, dat de regels verstikkend zijn en ze daarom ook geen kwaliteitsvol werk kunnen leveren en er 
soms ook op de verkeerde wordt geschoten. 

Te veel maatwerk? 
Wat vooral opvalt is dat er de laatste jaren zoveel regels zijn bijgekomen dat bijna afhankelijk van het land (buiten 
Europa) waarvan je komt, je ook een aantal andere eisen moet gaan stellen. Ook de kostprijs die lokale ambtenaren 
moeten vragen bij de opening van een dossier kan nogal eens variëren en dat moet alles eerst uitgezocht worden. 
Als we als ombudsteam vroeger een infovraag over een dossier stelden dan kon ons zelfs aan de telefoon binnen 
de kortste keren een antwoord gegeven worden maar nu moet het altijd opgezocht worden. Dit betekent ook dat 
de opleiding van de ambtenaar arbeidsintensief is en als die dan op korte termijn vertrekt dat dit toch echt wel een 
verlies is voor de organisatie. Ook al is een Ombudsvrouw een voorstander van iets meer maatwerk, voor de goede 
werking van een dienst moeten er toch wel duidelijke regels zijn die de werkwijze niet verstikken.
De dossiers zijn complexer en duurder geworden voor de lokale overheid want de dossierkosten die gevraagd 
moeten worden gaan naar de federale overheid en dit op een moment dat de opleiding intensiever is en dat er 
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door de stijgende werkdruk meer personeel nodig is. Eén van de herhaalde klachten was bijvoorbeeld dat het Loket 
Migratie regelmatig enkel te bereiken was via Gentinfo en er geen direct contact mogelijk was.

Te laat op arbeidsmarkt?
Deze complexe dossiers maken ook dat een migrant, die hier wil werken en soms ook zelfs al een aanbieding heeft, 
vrij traag in het arbeidsproces kan opgenomen worden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor partners van Belgen. De 
ondoorzichtige regelgeving heeft ook soms het nefaste gevolg dat sommige minder behoorlijke burgers er ook 
‘profijt’ uit kunnen slaan.

Gebrek aan uniformiteit binnen Europa
Er is een totaal gebrek aan een uniforme werkwijze voor dergelijke dossiers binnen Europa. Zo zien we soms dat 
burgers die in Nederland niet aan papieren geraken zich hier een paar jaar in Gent komen vestigen om toch de 
nodige verblijfsdocumenten te bekomen. Zouden ze in Nederland soms strenger zijn? 
Voorts krijgt het ombudsteam ook wel eens opmerkingen van Gentenaars die geen Belg zijn maar afkomstig zijn van 
binnen de Europese Gemeenschap en die hun identiteitskaart moeten verlengen, dat zij geen uitnodiging krijgen 
om hun kaart te verlengen. Belgische Gentenaars krijgen dit wel. De Gentse administratie beschikt niet over een 
overzichtslijst van Europeanen in Gent. Die lijst moet volgens de administratie van de federale overheid komen. 

Regelgeving op lijkbezorging
Waar in Antwerpen de meeste burgers hun geliefden op een vrijdag willen laten begraven of verstrooien, is in Gent 
vooral de zaterdag in trek. Dat leidde in een aantal gevallen tot het uiteen halen van een oud ritueel: zo ging de 
afscheidsplechtigheid op zaterdag door en de teraardebestelling volgde dan bijvoorbeeld op de maandag. Dit kwam 
bij sommige burgers over als bijzonder pijnlijk en sommige uitvaartondernemers meenden dan weer dat er sprake 
was van ongelijke behandelingen.
In elk geval kwamen er na een proefperiode, waar de termijn van begraven werd vrij gelaten (als dit al juridische 
mogelijk of wenselijk is), opnieuw klachten want sommige begrafenissen werden weken uitgesteld om toch maar op 
een zaterdag begraven te kunnen worden.
Kortom, dit heeft geleid tot het uitwerken van een ontwerp van regelgeving, in overleg met de uitvaartsector en de 
betrokken dienst, waarbij de termijn wordt verlengd tot negen dagen in plaats van de vroegere vijf dagen regel.

Werken op afspraak
Het werken op afspraak heeft voordelen en nadelen. Een burger met een afspraak hoeft geen uren meer te wachten 
en ook de ambtenaar regelt zijn timing maar de wachtrijen zijn natuurlijk minder zichtbaar geworden, wat niet 
wegneemt dat bij de Ombudsdienst één van de meest herhaalde klachten die over de doorlooptijd van sommige 
dossiers is. 
Waar vooral mee rekening moet gehouden worden is dat als men buiten de klassieke kantooruren bijvoorbeeld na 
18.00 uur en op zaterdagvoormiddag enkel nog op afspraak werkt, men de burgers niet meer kan ontvangen die 
eigenlijk behoefte hebben aan een snelloket en die bijvoorbeeld een reispas willen komen afhalen. 
De afsprakenkalender zit namelijk vol op die dagen. En die burgers kunnen in de toekomst ook niet meer vlug even 
rond 8.00 uur binnenspringen als het nog minder druk is want die zullen wel vrij moeten nemen van hun werk. 
Kortom, ‘uitsluitend op afspraak’ kan soms ten koste gaan van de publieke toegankelijkheid eigen aan een publieke 
dienstverlening.

AANBEVELINGEN

Er is dringende behoefte aan meer en luide signalen vanuit de lokale overheid naar de federale overheid toe in 
verband met de regelgeving betreffende de dossiers van migranten. 

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken



61Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken

Een snelloket buiten de kantoor- en afspraakuren of een alternatief is nodig. Misschien in combinatie met een 
onthaalbalie? 

Ook het thema Co-actoren kan mogelijks interessante lectuur bevatten.

OPVOLGING

De publieksuren worden in de loop van 2016 uitgebreid dus ook na de klassieke kantooruren. 

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*
2015 evolutie

55 Nieuw departement

2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

6 7 38 4

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

2 (40%) 1 (20%) 2 (40%)

Oplossingsgraad**
wel niet
5 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Milieu en energie - afval 22

2. Openbare orde en veiligheid - complexe      
  samenlevingsproblemen

9

3. Welzijn, gezondheid en OCMW - sociale tegemoetkomingen 4

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Welzijn, gezondheid en OCMW - sociale tegemoetkomingen
  Openbare orde en veiligheid - complexe 
  samenlevingsproblemen

1
 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Hoffelijkheid
  Proactief handelen
  Zorgvuldigheid – procedure
  Zorgvuldigheid – fouten
  Actieve informatieverstrekking
  Passieve informatieverstrekking 
  Privacy en discretie
  Consequent handelen
  Flexibiliteit

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Hoffelijkheid
  Proactief handelen
  Privacy en discretie
  Consequent handelen

1

Meest bevraagde diensten 1. Dienst Gemeenschapswachten 28

2. Dienst Lokale Preventie en Veiligheid 14

3. Dienst Sociale Voorzieningen 6

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Sociale Voorzieningen
  Dienst Lokale Preventie en Veiligheid

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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Departement Samenleven en Welzijn

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond**

Dienst Buurtwerk 0 0 1 0 0

Gezondheidsdienst 2 2 0 0 0

Integratiedienst 0 0 0 1 0

Seniorendienst 0 1 0 0 0

Dienst Lokale Preventie en Veiligheid 0 11 1 2 1

Dienst Gemeenschapswachten 1 22 5 0 0

Dienst Sociale Voorzieningen 1 2 0 3 1

INTERESSANTE SIGNALEN

Het meest klachtgevoelige onderwerp in dit departement is afval. Het zal u niet verwonderen? In Gent wordt al 
jaren geklaagd over zwerfafval en sluikstorten. Dat deze klachten nog altijd tot bij de Ombudsvrouw blijven komen, 
betekent vooral dat dit probleem nog niet efficiënt genoeg is aangepakt en de Gentenaars zich hier echt aan blijven 
ergeren (zie ook hoofdstuk Trends). Ook al is de inzet van alle betrokken diensten groot, het blijft een bron van 
signalen, ook bij de Ombudsvrouw. Klachten over verloedering van de buurt en van de Stad blijven komen en zijn 
storend voor de samenleving. Het voelt aan als onrechtvaardig: bij het opruimen van een sluikstort is het immers 
niet de vervuiler die betaalt. Er is ook dringend nood aan de nu toch al geruime tijd beloofde meer efficiënte 
vuilbakjes .

Toch valt het op dat signalen over samenlevingshinder bij de Ombudsvrouw gedaald zijn. Mogelijk spreken hier toch 
meer en meer burgers de burgemeester aan en is er ook een overlastteam dat direct kan ingeschakeld worden. 
Een zeldzame klacht over de werking van de Horecacoach duidt ook aan dat een duidelijke rolverdeling op voorhand 
ook best wordt kenbaar gemaakt tijdens een vergadering naar aanleiding van overlast van een café.
Opvallend is wel dat het aantal klachten van overlast van herbergen bij de Ombudsvrouw gedaald is. Net als de 
signalen over hondenpoep. Ook klachten over overbewoning blijven achterwege in tweedelijn en vinden hun weg 
naar het overlastteam. Af en toe krijgen we nog eens signalen van gekraakte woningen, zeker als een aantal families 
er samenwonen, voelt dit voor een buurt als onveilig aan.

Bij het ophalen van taxicheques is het toch nuttig om te registreren wie de cheques komt ophalen om discussies 
achteraf te vermijden want soms kunnen burgers ook vergeetachtig zijn.
Ook de vermelding op een enveloppe dat het om een incontinententoeslag gaat, wat door iedereen kan gelezen 
worden, is weinig discreet noch tactvol en moet bijgestuurd worden

Dat gratis aangeboden vuilniszakken aan minder gegoeden ook te koop worden aangeboden in een kruidenier, is een 
signaal dat ernstig moet onderzocht worden. 

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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AANBEVELINGEN

De aanpak van de afvalproblematiek blijft een uitdaging die niet mag opgegeven worden.

Registreer altijd wie taxicheques komt afhalen.

Wees discreet met de vermeldingen over tegemoetkomingen.

OPVOLGING

De weinig discrete tekst op de enveloppe wordt onmiddellijk aangepast.

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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Dienst Ombudsvrouw

Aantal dossiers
2015 evolutie

2 é
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

0 1 1 0

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Burgerzaken – vreemdelingen
  Communicatie en inspraak - publicaties en website

1

INTERESSANTE SIGNALEN

Een misverstand met een Syrische burger, die verwachtte dat de ombudsdienst hem een reisdocument zou kunnen 
bezorgen en een interessante melding over de gebrekkige communicatie over onze dienst op de website van de 
Stad. In 2016 krijgen we opnieuw, maar dan in de vorm van een klacht, te horen dat onze dienst wel heel moeilijk te 
vinden is op de website van de Stad. Als men het woord ombudsdienst opzoekt dan komt de Gentse ombudsdienst 
als laatste (na bijvoorbeeld alle andere ombudsdiensten in ons land) te voorschijn. Zoekt men op internet naar de 
ombudsdienst van Stad Gent dan krijgt men te lezen dat de Vlaamse Ombudsman bevoegd is voor de klachten van 
de Stad Gent en dit ten gevolge van een op internet gevoerde reclame door een collega. Het is natuurlijk wel een 
kafkaiaans verhaal dat dank zij het signaal van een alerte Gentenaar kon bijgestuurd worden.

AANBEVELINGEN

Verfijn de zoekfunctie en de links op de website van de Stad Gent voor de ombudsdienst en Dienst Ombudsvrouw 
Stad Gent (is ondertussen gebeurd).

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.
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Aantal dossiers*
2015 evolutie

316 é
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

119 58 119 20

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

54 (46%) 47 (42%) 13 (12%)

Oplossingsgraad**
wel niet

114 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Mobiliteit - parkeren 119

2. Mobiliteit - verkeer 73

3. Mobiliteit - fietsers 30

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Mobiliteit - parkeren 50
 

2. Openbaar domein - wegdek en trottoirs 2

3. Mobiliteit - parkeren: deurwaarder
  Mobiliteit – verkeer
  Mobiliteit - fietsers

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Zorgvuldigheid - procedure 48

2. Overeenstemming met regelgeving 45

3. Coulance 23

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Overeenstemming met regelgeving 19

2. Zorgvuldigheid - procedure 16

3. Coulance 15

* Bij de opmaak van dit rapport waren 5  tweedelijns klachtendossiers nog niet afgesloten.
** De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent

INTERESSANTE SIGNALEN

Mobiliteit is in de Stad Gent het meest klachtgevoelige onderwerp. Het raakt immers alle Gentenaars en er staan 
grote veranderingen op til. De discussies bij de Ombudsvrouw gaan vooral om betwistingen omtrent retributies en 
discussies over laden en lossen wat niet hetzelfde is als parkeren en overigens in 2015 onder de bevoegdheid valt 
van twee totaal verschillende diensten. Laden en lossen is een federale regelgeving en een politionele bevoegdheid 
en parkeren valt onder het Mobiliteitsbedrijf.
Zo gaan bijna 1 van de 3 klachten over parkeren of laden en lossen. De overige twee onderwerpen zijn vooral 
verkeerssituaties en klachten over of van fietsers.

Gestoorde automaten
In 2015 kwamen we herhaaldelijk tussen wanneer er toch iets schortte met een parkeerautomaat, die niet 
functioneerde naar behoren. Ofwel ging het om een defecte automaat en dan was de discussie vlug afgehandeld 
en kreeg klager gelijk ofwel ging het om een tijdelijke storing bij digitale betalingen en dan werd het toch iets 
moeilijker. Opvallend is dat het Mobiliteitsbedrijf ook een aantal interne procedures gelijkschakelt met regelgeving, 
maar die interne procedures zijn bij de burger niet bekend. In elk geval moet, wanneer er een automaat defect is, de 
parkeerschijf worden geplaatst maar sommige burgers zijn niet altijd in de mogelijkheid om na twee uren hun schijf 
te verplaatsen en rekenen op een goed functionerende automaat: een terechte verwachting. Het valt op dat er meer 
en meer mankementen zijn. 

Vooral streng voor de burger?
Voorts blijft de administratieve kost die het Mobiliteitsbedrijf aanrekent onredelijk hoog in verhouding met de 
retributie: 25 euro waar de retributie bijvoorbeeld 30 euro is. Ook al gaat het om een aangetekende zending, het 
blijft een hoog bedrag als je toch meegeeft dat de eerste aanmaning ‘gratis‘ is. Burgers stellen zich toch de vraag 
of dit in realiteit wel zo is en of ze niet berekend is in de tweede aanmaning? Burgers wijzen erop dat de eerste 
aanmaning eigenlijk maar een eerste officiële op de hoogte stelling is maar geen aanmaning. 
Een ticket achter de ruitenwisser kan immers verdwijnen. Schrijnend zijn de gelukkig zeldzame dossiers waar er zelfs 
omwille van een aanmaningskost een inbeslagname door de deurwaarder dreigt. Dit is meestal toch ook ten gevolge 
van een lakse houding van de burger, die ook nalaat te reageren op nog een laatste waarschuwingsbrief van de 
deurwaarder.

46% van de klachten zijn gegrond. In een groot aantal gevallen heeft de Ombudsvrouw onvoldoende argumenten 
om een burger te kunnen verdedigen en volgt ze het Mobiliteitsbedrijf. In iets minder dan de helft gebeurt het 
omgekeerde.
Bij discussies over laden en lossen echter, is de Ombudsvrouw het vaak niet eens met het standpunt van het 
Mobiliteitsbedrijf dat de tijd dat er een ticket wordt uitgeschreven, een voldoende observatietijd is. Een burger 
is overigens in dergelijke situaties afhankelijk van de registratie van de parkeerwachter of er al dan niet contact is 
geweest. Bij dergelijke discussies kan een grondiger onderzoek door de Ombudsvrouw toch meer verduidelijkingen 
bieden en ook de weg vrij maken tot een billijker oordeel. In elk geval heeft de burger er baat bij door, waar 
mogelijk, toch een ticket van 15 minuten te nemen en op die manier dergelijke discussies uit te sluiten.

Soms menen burgers dat het Mobiliteitsbedrijf minder streng is voor zichzelf dan voor haar klanten en dat 
het soms een ‘wij tegen zij’ houding is terwijl burgers er net op wijzen dat het toch vooral hun belastinggeld, 
het retributiegeld, is waarmee dit bedrijf ‘floreert’. Het blijft belangrijk dat het Mobiliteitsbedrijf open blijft 
communiceren waarvoor het de inkomsten precies gebruikt. Hier is transparantie aangewezen naar de burgers toe. 
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68

Burgers wijzen erop dat de openingsuren ondermaats blijven maar dat er wel al een aantal contacten zijn 
opgevangen via de digitale werking maar dat de burgers in een aantal gevallen verplicht blijven om zich persoonlijk 
aan te melden. Ze vinden dus dat de openingsuren voor zo een bedrijf opvallend weinig klantvriendelijk zijn en 
wijzen erop dat publieke stadsdiensten ruimere openingsuren hebben.

Een stad moet ook toegankelijk blijven voor zijn gehandicapte burgers. In straten met uitsluitend bewonersparkeren 
is het bijzonder moeilijk voor een gehandicapte burger om dichtbij te kunnen parkeren. Meermaals is al 
vanwege deze burgers de vraag gesteld om bewonersplaatsen ook toegankelijk te maken voor mensen met een 
gehandicaptenkaart. 

Fietsers
De meeste opmerkingen kregen we over het onaangepast gedrag van fietsers die de regels aan hun laars lapten 
maar ook wezen fietsers erop dat de situatie tussen de Keizerspoort en de Sint-Lievenspoortbrug bijzonder gevaarlijk 
is omdat wanneer de lichten op groen springen er nog altijd een tram kan aankomen.

AANBEVELINGEN

Maak de administratieve kost redelijker.

Communicatie met burgers vooral n.a.v. meldingen en klachten kan gerichter, meer ‘to the point’. Soms merken we 
dat er naast de kwestie wordt geantwoord: vooral dus eenvoudiger en minder gestandaardiseerde communicatie is 
belangrijk om de relatie met de burger te verbeteren.

Verzorg de interne klachtenbehandeling en opteer voor een klantvriendelijke aanpak waar mogelijk: bijvoorbeeld als 
blijkt dat een burger zijn vervangwagen heeft gemeld maar vergeten heeft dit elektronisch te bevestigen, kom hier 
tegemoet.

Informeer ook voldoende de co–actoren als men overstapt naar een nieuwe werkwijze (bijvoorbeeld digitale 
bewonerskaarten: de Dienst Burgerzaken informeert bij een verhuis of domiciliëring ook over voorlopige 
parkeerkaarten). 

Blijf transparant informeren wat er met de inkomsten gebeurt in het kader van openbaarheid van bestuur. 

Realiseer dat interne afspraken geen regelgeving is, wel procedure die intern altijd kan bijgestuurd worden.

Evaluatie van stop- en shopregime blijft aangewezen.

Er is behoefte aan compensatie van parkeerplaatsen voor bewoners bij langdurige werken en de coördinatie van 
vergunningen in éénzelfde straat. 

Evalueer de verkeerssituatie voor fietsers en tram aan de Keizerspoort.

OPVOLGING

In de eerste helft van 2015 verliep de klachtenbehandeling niet vlot genoeg. De invordering werd niet tijdig 
opgeschort tijdens de klachtenbehandeling, burgers bleven aanmaningen krijgen ondanks het feit dat de klacht 
opgenomen was bij de Ombudsvrouw, antwoorden kwamen traag maar hier werd in de tweede helft duidelijk 
bijgestuurd en voor hardnekkige klachten kwam er ook een maandelijks overleg en een duidelijker aanspreekpunt.
Slechts in één hardnekkige klacht kwam er geen vergelijk en kwam er het verzoek tot dagvaarding vanuit het 
Mobiliteitsbedrijf. Na overleg met de Juridische Dienst, de Ombudsvrouw en het Mobiliteitsbedrijf werd deze stap 
herbekeken.
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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
2015 evolutie

36 é
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info
5 2 28 1

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

4 (80%) 1 (20%) 0 (0%)

Oplossingsgraad*
wel niet

11 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Mobiliteit - verkeer 20

2. Mobiliteit - parkeren 3

3. Wonen, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling - 
  huisvesting

2

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Mobiliteit - verkeer 3
 

2. Mobiliteit - parkeren 1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 4

2. Klachtenmanagement 2

3. Zorgvuldigheid - fouten 1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 3

2. Klachtenmanagement 2

3. Zorgvuldigheid - fouten 1

Meest bevraagde diensten 1. Kabinet schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 25

2. Kabinet schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 3

3. Kabinet schepen van Stadsontwikkeling, Wonen 
  en Openbaar Groen
  Kabinet van de Burgemeester

2

Dienst met meeste gegronde 
klachten

1. Kabinet schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 4

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

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond

Kabinet van de Burgemeester 0 2 0 0 0

Kabinet schepen van Burgerzaken en 
Protocol

1 0 0 0 0

Kabinet schepen van Cultuur, Toerisme 
en Evenementen

0 1 0 0 0

Kabinet schepen van Financiën, Feesten, 
Middenstand en Innovatie

0 1 0 0 0

Kabinet schepen van Mobiliteit en 
Openbare Werken

0 19 1 5 4

Kabinet schepen van Onderwijs, 
Opvoeding en Jeugd

0 3 0 0 0

Kabinet schepen van Stadsontwikkeling, 
Wonen en Openbaar Groen

0 1 1 0 0

Kabinet schepen van Welzijn, Gelijke 
kansen, Gezondheid en Sport

0 1 0 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Vooral de schepen die bevoegd is voor Mobiliteit, heeft in 2015 een heel pak individuele reacties van burgers 
gekregen over het op stapel staande circulatieplan waarvan slechts een fractie bij de Ombudsvrouw terecht kwam. 
De Ombudsvrouw spreekt zich niet uit over beleidsbeslissingen maar toetst wel elke klacht aan de ombudscriteria. 
De meeste signalen die we binnenkregen waren vooral onmiddellijke tussenkomsten en werden niet geregistreerd 
maar we hebben wel verwezen naar het kabinet of het Mobiliteitsbedrijf. Drie klachten gingen over geen antwoord 
binnen een redelijke termijn. 
Een aantal onmiddellijke tussenkomsten gingen vooral over gebrek aan participatie, dat men niet of onvoldoende 
gehoord werd. Uit alle tussenkomsten kan toch opgemaakt worden dat vooral de coördinatie van al die signalen die 
langs verschillende kanalen binnenkomen, een grote uitdaging is en niet in het minst voor een kabinet. 
Ook om hieruit de nodige info te halen, om al dan niet bij te sturen en terzelfdertijd als kabinet niet bedolven te 
worden onder deze grote toestroom van reacties, vraagt een weloverwogen aanpak. Om op vragen te kunnen 
antwoorden of burgers wel voldoende worden gehoord (hoorplicht) is vooral ook een overzicht en inzicht nodig 
over de verschillende methoden van participatie door burgers. Opvallend is ook dat burgers soms het begrip ‘niet 
gehoord worden’ verwarren met ‘wel gehoord worden maar geen gelijk krijgen’ of ‘men kan nog geen afdoend 
antwoord geven’. Bij de Ombudsvrouw bieden zich slechts een beperkt aantal burgers aan maar hun signalen 
worden wel grondig onderzocht en samengevat in hoofdstuk 1 Trends. 

De Gentse Feesten blijven af en toe voor hinder zorgen voor de bewoners van de binnenstad waarvan de schepen 
belooft om de grieven mee te nemen naar de evaluatie. We geven ze toch mee omdat dit signaal de laatste jaren 
blijft opduiken.
Het valt op dat burgers, die contact opnemen met een kabinet, het vooral langs politieke weg willen afhandelen en 
relatief weinig de Ombudsvrouw hierin betrekken. Tenzij ze echt geen antwoord krijgen.

Meer en meer krijgen we toch signalen dat de regelgeving van Stedenbouw niet mee evolueert met de huidige 
evoluties. Meer en meer burgers zijn op zoek naar een dak boven hun hoofd, maar zij die het hen willen aanbieden, 
met goede intenties botsen op regelgeving van Stedenbouw. Meer en meer burgers vragen zich af of de oppervlakte 
voor een eengezinswoning niet te groot is voor deze tijd. 
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AANBEVELINGEN

Aandacht voor de coördinatie van instroom van signalen van burgers over beleid.

Het is duidelijk dat al wie een signaal heeft gegeven er ook vanuit gaat dat men die info meeneemt in de uiteindelijke 
beslissing of toch op het einde van de rit te horen krijgt waarom men het niet heeft meegenomen. Beslissingen 
moeten immers gemotiveerd worden. 

Communiceer wat burgers kunnen verwachten.

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 



73Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken

Uit uw laatste verslag bleek dat er minder klachten waren dan voorgaande jaren, 
minder verzuurdheid heb ik zelfs ergens gelezen. Wel waarschijnlijk ben ik één van 

de "verzuurde" want ik voel me minder en minder thuis in Gent. 
De binnenstad wordt volgestort met beton, we hebben indertijd gestemd tegen 

een parking op het Braunplein, de auto's zijn er niet, maar de put is er toch 
gekomen met als doekje voor het bloeden een paar vierkante meter gras en een 

boom. Was dat nodig om daar zoveel geld voor uit te geven? Voor de rest begint de 
binnenstad "Brugge-achtige" allures te krijgen. Bij de stadsdiensten komen er altijd 

maar ambtenaren bij, voor elk activiteit is er wel één zoals bijv. een 
blote-voeten-pad-ambtenaar, maar er is steeds minder openheid. 

Alles wordt geregeld en in hokjes geduwd. 
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Aantal dossiers*
2015 evolutie

55 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info
37 5 4 9

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

11 (31%) 16 (46%) 8 (23%)

Oplossingsgraad**
wel niet

35 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Welzijn, gezondheid en OCMW - OCMW 45

2. Wonen, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling - 
  huisvesting

4

3. Welzijn, gezondheid en OCMW - senioren 2

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Welzijn, gezondheid en OCMW - OCMW 9
 

2. Welzijn, gezondheid en OCMW – senioren
  Wonen, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling – 
  huisvesting
  Personeel - Sodiganda

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Afdoende motivering
  Zorgvuldigheid – procedure

14

2. Overeenstemming met regelgeving 11

3. Redelijke termijn 7

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Zorgvuldigheid – procedure 4

2. Overeenstemming met regelgeving
  Afdoende motivering

3

3. Adequate communicatie 2

Meest bevraagde diensten 1. OCMW – Departement Sociale Dienstverlening 50

2. Lokale Dienstencentra 3

3. OCMW – Departement Financiën
  Woonzorgcentra

1

Dienst met meeste gegronde 
klachten

1. OCMW – Departement Sociale Dienstverlening 9

2. OCMW – Departement Financiën
  Woonzorgcentra
  Lokale Dienstencentra

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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OCMW Gent

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond**

OCMW - Departement Sociale 
Dienstverlening

9 3 5 33 9

Lokale Dienstencentra 0 1 0 2 1

OCMW - Departement Financiën 0 0 0 1 0

Woonzorgcentra 0 0 0 1 1

INTERESSANTE SIGNALEN

We stellen een lichte daling vast van het aantal tussenkomsten maar er is wel een stijging van het aantal 
tweedelijnsklachten. 
De rol die het OCMW en in het bijzonder het Sociaal Verhuurkantoor in 2015 heeft opgenomen om het merendeel 
van de huurders op te vangen van het failliete Woonfonds is opmerkelijk en kort op de bal. Op die manier zijn een 
aantal drama’s vermeden. Ook al moet er meteen bij vermeld worden dat spijtig genoeg niet alle huurders opnieuw 
konden herhuisvest worden. 
In 2015 kregen we vooral gegronde klachten over toch wel heel onduidelijke schriftelijke communicatie.

Voor wie op en soms onder de rand van de armoede leeft is het van belang dat men niet nog dieper in het moeras 
zinkt en daarvoor moet men in elk geval in een begrijpelijke taal geïnformeerd worden welke beslissing werd 
genomen. Heeft men nu recht op leefloon of niet is nog een vrij eenvoudige boodschap. Veel moeilijker is het 
wanneer je aan iemand moet uitleggen dat men geschorst is en wanneer die periode ingaat en tot wanneer. 
Ook bij invorderingen moet een cliënt weten hoeveel en op welke manier hij gaat terugbetalen en waarom. Nog 
een onduidelijke boodschap is er bijvoorbeeld bij OCMW-cliënten die geschorst worden: als zij na een bepaalde tijd 
geschorst te zijn, een nieuwe aanvraag doen, kan het zijn dat er na de goedkeuring van die aanvraag toch nog een 
schorsing volgen. Maar men moet de cliënt dan wel duidelijk maken wanneer hij dan best een nieuwe aanvraag 
indient anders wacht hij bijvoorbeeld een half jaar om tot de vaststelling te komen dat hij opnieuw een half jaar 
wordt geschorst waardoor hij of zij dan helemaal op straat komt te staan als hij ondertussen niet aan werk geraakt. 
Zo stelden we vast dat een burger die voordien gedeeltelijk werkte en opleg kreeg van het OCMW, zijn huur niet 
meer kon betalen en door dakloosheid volledig werkloos werd en dus aangewezen was op een leefloon. 

De klacht dat sommige brieven van OCMW-beslissingen, zelfs voor hoogopgeleiden niet echt verstaanbaar zijn, is 
niet nieuw en moet dringend aangepakt worden. Ook moeilijke juridische begrippen kunnen via een begeleidende 
brief uitgeklaard worden in een eenvoudig maar juist taalgebruik zodat de essentie duidelijk wordt.

De Ombudsvrouw heeft ook regelmatig contact met structurele daklozen (vooral mannen) die door vrienden worden 
opgevangen maar die niet altijd deze informatie willen doorspelen aan het OCMW om hun vrienden, die soms ook 
van een uitkering leven, niet in de problemen te brengen. Daarnaast zie je ook burgers die frauderen en zich op een 
apart adres laten domiciliëren en in schijn van hun echtgenote gescheiden zijn of in werkelijkheid samen leven met 
een vriendin. Uit dossiers blijkt dat er ernstige onderzoeken gebeuren maar het is ook altijd van belang wanneer 
men cliënten schorst dit goed te motiveren. Dit betekent dat de motiveringen concreet moeten zijn en niet in 
algemene termen worden uitgedrukt; zeg bijvoorbeeld altijd aan welke voorwaarden niet wordt voldaan. 

We merken uit een aantal dossiers dat de aanpak van cliënten met een psychische problematiek heel veel 
professionaliteit vraagt. De zorg en aandacht die nodig is voor deze zeer kwetsbare burgers, die soms ook weleens 
agressief en onverwacht uit de hoek kunnen komen, doet de vraag rijzen of hier geen specifieke bijscholing nodig is.
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Het is duidelijk dat vooral de activiteiten in de dienstencentra erg gesmaakt worden door de doelgroepen. 
Er is wel ongenoegen over het grote prijsverschil tussen de standaardprijs voor een activiteit en de Uitpas-korting. 
Dat verschil is inderdaad groot maar dit is een bewuste politieke keuze waarover de Ombudsvrouw zich niet 
uitspreekt maar wel het signaal geeft. 

AANBEVELINGEN

Stuur dringend de schriftelijk communicatie bij en evalueer.

Evalueer of het ingaan van de schorsing na het toekennen van de aanvraag ook het beoogde doel bereikt en of het 
niet leidt tot misverstanden.

Motiveer schorsingen met concrete argumenten zodat ook die beslissingen voor de burger transparanter worden en 
men zijn recht op verdediging kan laten gelden.

Omgaan met burgers met psychische problematiek: mogelijk is het aangewezen om uit te zoeken of dit aantal 
cliënten met dergelijke problematiek stijgt en of eventueel de maatschappelijke werkers hier behoefte hebben aan 
ondersteuning.

OPVOLGING

Er komt een belofte om de communicatie bij te sturen.

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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4 weken terug heb ik al een foto met de uitgehaalde paaltjes op de Kalandenberg 
opgestuurd naar de politie. Daar kreeg ik geen reactie. Nu 4 weken later liggen de 

paaltjes nog steeds op de grond, met de gevolgen van dien: sluipverkeer. 
Wat die vuilbakken betreft, ik denk dat het ook niet normaal is dat die daar weer 

staan op een zaterdag. Het is al een druilerige dag vandaag en dan nog dit. Voor de 
toeristen, niet leuk en een vuil zicht. Het is tenslotte niet de eerste keer.
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Aantal dossiers*
2015 evolutie

91 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info
20 19 43 9

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

9 (50%) 5 (28%) 4 (22%)

Oplossingsgraad**
wel niet

18 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Openbare orde en veiligheid - politiewerking 25

2. Mobiliteit - parkeren 17

3. Mobiliteit - fietsers 11

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Openbare orde en veiligheid - politiewerking 5
 

2. Mobiliteit - parkeren 3

3. Milieu en energie - lawaaihinder 1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Efficiëntie en effectiviteit
  Redelijke termijn
  Adequate communicatie

5

2. Zorgvuldigheid – procedure 4

3. Zorgvuldigheid - fouten 2

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Adequate communicatie 4

2. Redelijke termijn
  Zorgvuldigheid – procedure

2

Meest bevraagde diensten 1. Wijkdienst 50

2. Interventiepolitie 22

3. Verkeersdienst 16

Dienst met meeste gegronde 
klachten

1. Wijkdienst 6

2. Interventiepolitie 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.

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Lokale Politie Gent

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-
klacht

2e lijns-klacht Gegrond**

Politie - Directie Operaties - 
Interventiepolitie

2 4 9 7 3

Politie Operaties - Verkeersdienst 4 10 1 1 0

Politie - Directie Operaties - Lokale 
Recherche

0 1 1 0 0

Politie - Directie Operaties - Wijkdienst 3 28 7 12 6

Politie – Diensten van de Korpschef 0 0 1 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN

We blijven toch nog even op dezelfde nagel kloppen: de digitale ondersteuning bij de woonstvaststellingen door 
de Politie en de registratie bij de Dienst Burgerzaken is nog niet geoptimaliseerd. Digipolis en vooral Cevi slagen er 
voorlopig nog altijd niet in om hier de gevraagde ondersteuning te leveren. Wat in Antwerpen wel kan, kan blijkbaar 
nog altijd niet in Gent.

De Politie is de enige dienst die legitiem geweld mag gebruiken tijdens een optreden maar dit geweld moet wel 
evenredig zijn met het beoogde doel. Zo hadden we toch nogal wat vragen bij een fietscontrole van een jonge dame 
waar meerdere inspecteurs bij te pas kwamen en vooral nadat de gemoederen waren bedaard opnieuw escalatie 
ontstond na het optreden van een inspecteur.

Vooral in klachten over gedrag van politiemensen, ook in het kader van mogelijks etnische profilering of waar 
burgers denken dat het om etnische profilering gaat, kan een lokale Ombudsman een meerwaarde betekenen in 
zijn rol van bemiddelaar. Maar ook om de burger en de politieman met elkaar in gesprek te brengen zodat hier ook 
voor alle actoren uit geleerd kan worden. Het in de sociale media brengen van dergelijk soort conflicten kan op korte 
tijd een probleem in de aandacht brengen, wat bijzonder nuttig kan zijn. Maar het is niet ondenkbeeldig dat het 
hele probleem wordt uitvergroot waardoor diegene die er bij betrokken is het gevoel krijgt dat hij dit niet meer kan 
beheersen, zeker als het derden zijn die het in de sociale media hebben aangekaart. Een Ombudsvrouw werkt ook 
op woord en wederwoord zodat ook de Politie zijn versie kan geven. 

Uit een klacht blijkt dat bij aangiften van alarmsystemen bij de Politie het ook interessant is dat de eigenaars van 
deze alarmen hun coördinaten volledig invullen zodat de Politie en de Brandweer over alle noodzakelijke gegevens 
beschikken bij een noodoproep. 
Burgers geven ook wel eens documenten af aan een politieagent. Het is interessant mochten ze ook een 
ontvangstmelding krijgen maar tot nu toe wordt dit geweigerd waardoor ze ook nooit een verhaal hebben of ze nu 
een document al dan niet hebben afgegeven. 
Voorgedrukte ontvangstbewijzen zijn hierbij handig.

We kregen in de vakantiemaanden van 2014 en 2015 nogal wat signalen van inbraken in woningen, vooral in de 
onmiddellijke omgeving van het Sint-Pietersstation. Burgers vermoeden dat het mogelijk om bendes gaat die met de 
trein komen en zich op die manier verplaatsen. 

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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AANBEVELINGEN

Blijf bij een woonstvaststelling toch een kaartje in de bus stoppen. 

Het woord van een politieman weegt zwaarder door dan dat van een burger en moet dus honderd procent 
betrouwbaar zijn. 

Blijf werken aan een geoptimaliseerde digitale ondersteuning voor de woonstvaststellingen en domiciliëringen.

Heb ook oog voor de bemiddelingsrol van de Ombudsvrouw bij klachten over gedrag van politiemensen.

Ook al is het niet verplicht om vooraleer te laten takelen eerst even te bellen bij de eigenaar van de wagen (als het 
geen bedrijfswagen is kan het adres vlug achterhaald worden) maar toch is het een gewaardeerde dienstverlening 
en in vele gevallen is het probleem vlugger opgelost.

OPVOLGING

De Politie blijft communiceren over de inspanningen die ze doen om de fietsdiefstallen aan te pakken. 
Maar het stelen van fietsen blijft in Gent toch wel een aandachtspunt.

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

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Wanneer ik de burgemeester contacteer over sluikstort in onze buurt, 
stuurt hij terecht het bericht door naar de bevoegde schepen. 

Wanneer ik de bevoegde schepen contacteer, krijg ik een wollig antwoord 
van een kabinetsmedewerker. Wanneer ik concrete voorstellen doe wordt ik 

afgescheept met niet ter zake doende commentaren. Ivago blijft dweilen met de 
kraan open, dit is een wekelijks tafereeltje in de Sterrestraat… tegenwoordig staan 

er ook al fietsen van de stad bij het afval. Enfin, het bestuur blijft in gebreke… 
Kan u in deze bemiddelen, of me informeren hoe ik het bestuur 

in gebreke kan stellen?
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Aantal dossiers*
2015 evolutie

117 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

29 27 52 9

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

21 (78%) 4 (15%) 2 (7%)

Oplossingsgraad**
wel niet

27 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Ivago - ophalingen 56

2. Milieu en energie - afval 21

3. Ivago - recipiënten 17

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Ivago - ophalingen 11
 

2. Ivago – veegacties
  Ivago - recipiënten

3

3. Milieu en energie - afval 2

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Efficiëntie en effectiviteit 12

2. Klachtenmanagement 9

3. Redelijke termijn
  Adequate communicatie

4

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Efficiëntie en effectiviteit 11

2. Klachtenmanagement 6

3. Redelijke termijn 5

* 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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Ivago

INTERESSANTE SIGNALEN

Vooral de staking van Ivago in 2015 lokte toch heel wat boze reacties uit die ook de Dienst Ombudsvrouw bereikten. 
Burgers vroegen vooral of de Ombudsvrouw er niet kon voor zorgen dat de containerparken open bleven zodat 
ze gratis hun huisvuil kwijt konden en ook de stakers, na de staking, niet onmiddellijk met tonnen vuil zouden 
geconfronteerd worden en ook het straatbeeld toch wat netter bleef… het signaal werd doorgestuurd.

Opvallend zijn de herhaalde klachten over het niet ophalen van pmd-zakken en groenafval, vooral op vrijdagen. 
Een burger vroeg zich af of dit misschien te maken had met de werkwijze van Ivago dat wanneer men vroeg met de 
ophaling gedaan heeft en het beoogde resultaat heeft behaald, men ook naar huis kan.
Soms krijgen we dan te horen van Ivago dat het dan toch is opgehaald waar de klager ons meedeelt dat het er nog 
altijd staat. Pas na een herhaalde tussenkomst wordt de pmd-zak dan uiteindelijk opgehaald. 

In de Grensstraat heeft de overschakeling naar landelijk gebied tijdelijk voor verwarring gezorgd.

Een efficiënt registratiesysteem kan er voor zorgen dat het uitdelen van zakken voor bladafval overzichtelijker 
kan opgevolgd worden en zal de klachten van burgers, die meedeelden dat ze hun zakken niet hadden gekregen, 
voorkomen.

Opvallend is ook dat wie als bedrijf een jaarcontract heeft afgesloten al een half jaar op voorhand dit contract moet 
opzeggen. Is dit niet onredelijk lang? Kan dit niet bijgestuurd worden? 

Na een pijnlijk incident op een containerpark, waar ook de burger zich had laten gelden, kreeg de burger een brief 
van Ivago dat hij werd uitgesloten van dat park. Zonder vermelding van de periode hoe lang die uitsluiting wel zou 
duren, wat niet conform de eigen regelgeving is. De burger werd na onze tussenkomst uitgenodigd voor een gesprek 
bij Ivago en had terecht verwacht dat ook de Ombudsvrouw hier zou op aanwezig zijn. Niet dus en de uitsluiting 
werd beperkt tot een bepaalde periode maar de frustratie en een gevoel onrechtvaardig te zijn behandeld, bleven

Wij signaleren hier ook dat de zogenaamde gratis huisvuilzakken die minder gegoede burgers ontvangen, toch te 
koop worden aangeboden in een kruidenierswinkel, wat toch niet de bedoeling is. 

AANBEVELINGEN

Een efficiënt registratiesysteem vermijdt klachten omdat dit opvolging mogelijk maakt.

Informatie uit eerstelijnsklachten en meldingen kan ook interessante info geven om bij te sturen.

Betrouwbare communicatie tussen diegenen op het werkveld en diegenen die de klachten moeten behandelen is 
een noodzaak.

Bij hardnekkige en hoogoplopende discussies zijn bemiddelingen, in aanwezigheid van de Ombudsvrouw, 
aangewezen. 

Beslissingen om iemand uit te sluiten voor containerparken moeten weloverwogen en conform de geldende 
reglementering genomen worden.
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OPVOLGING

De nieuwe slimme vuilnisbakjes werden beloofd maar nog niet geleverd. 

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

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Er zijn drie plaatsen waar echte sluikstorthaarden zijn, namelijk: 
in de bocht van de Kogelstraat aan het hondentoilet wordt er bijna dagelijks 

gesluikstort, aan het beluikstraatje in de Spijkstraat wordt er meerdere keren 
per dag gesluikstort en ook op de hoek van de L. Clocquetstraat 

en de Halvemaanstraat meerdere keren per dag.
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Aantal dossiers
2015 evolutie

7 é
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info
3 3 0 1

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

2 (67%) 1 (33%) 0 (0%)

Oplossingsgraad*
wel niet

3 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Wonen, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling – 
  stadsontwikkelingsprojecten
  Wonen, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling – 
  huisvesting
  Financiën - schadeclaim

1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Wonen, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling – 
  stadsontwikkelingsprojecten
  Financiën - schadeclaim

1
 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Doorschuifgedrag
  Overeenstemming met regelgeving
  Redelijke termijn
  Vertrouwen
  Actieve informatieverstrekking
  Zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Doorschuifgedrag
  Overeenstemming met regelgeving
  Vertrouwen
  Actieve informatieverstrekking
  Zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing

1

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

INTERESSANTE SIGNALEN

Bij de sloop van een vrij groot project is het van belang dat ook de communicatie met de buurt vlot verloopt en dat 
ze tijdig op de hoogte wordt gebracht.

Een terechte klacht van een burger (dichtbij de Krook) die schade aan haar gevel had ondervonden omdat een 
werfvrachtwagen er tegen had gereden en waarbij beloofd werd dat die gevel zou hersteld worden. 
Sogent heeft hiervoor de uitvoerder van de werken aan de Krook aangesproken maar spijtig genoeg is er nooit 
uitgevoerd wat er beloofd was en heeft deze burger na maanden wachten maar op eigen kosten de herstelling 
uitgevoerd. Strikt genomen is Sogent hiervoor niet verantwoordelijk maar burgers kijken toch vooral naar de Stad en 
Sogent . 

AANBEVELINGEN

Duidelijke en tijdige communicatie naar de buurt, zeker in het kader van afbraakwerken, kan klachten voorkomen.

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
2015 evolutie

346 é

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Huisvestingsmaatschappijen 108

2. Andere overheden (Vlaams, federaal, andere gemeente) 51

3. Private zaken 45

4. Farys 41

5. Eandis 24

6. De Lijn 17

7. Telecommunicatiebedrijven 10

8. Vrij Onderwijs
  Woonfonds Sociaal Verhuurkantoor

5

9. Deurwaarders
  Energiebedrijven

4

10. Aquafin
   Max Mobiel
   NMBS
   Gerecht
   Bpost
   StudentENmobiliteit

3
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CO-ACTOREN

INTERESSANTE SIGNALEN

“ Een stad wordt allang niet meer alleen bestuurd door politici…”

Voor een burger is het niet altijd duidelijk welke overheid of welke Ombudsman nu bevoegd is voor wat. Overigens 
is het begrip ‘de Stad’ veel ruimer dan het begrip Lokale Overheid. Het moet u dan ook niet verwonderen dat de 
Gentse Ombudsvrouw ook een aantal klachten hoort die niet onmiddellijk kunnen gelinkt worden aan de diensten 
van de Groep Gent. Ze is dan ook niet bevoegd om de klachten te behandelen of te beoordelen. Hier komt de Dienst 
Ombudsvrouw vooral tussen als wegwijzer of als netwerker en als signaalgever naar de politieke vertegenwoordigers 
van de burgers. Die op hun beurt ook signalen over knelpunten kunnen zenden naar andere overheden wat de 
dienstverlening op het lokale vlak ten goede kan komen.

Ombudsnetwerk en de andere overheden
Gent heeft een heel goed uitgebouwd netwerk waar de Ombudsman Pensioenen, de Federale Ombudsman, de 
Kinderrechtencommissaris op afspraak ook burgers ontvangen in Gent, in het kantoor van de Ombudsvrouw. 
Dat was ook in 2015 het geval. Op die manier kan ook het Mattheüseffect worden omzeild omdat alle burgers, ook 
zeer kwetsbare (die bijvoorbeeld in armoede leven, hoogbejaard zijn of geen computer hebben), er op eenvoudige 
manier in contact kunnen komen met de Ombudsman en de interne klantenbehandelaar die ze nodig hebben. 
Maar ook de raadsleden krijgen op die manier informatie over wat er leeft in hun stad. Dat bijvoorbeeld vooral 
migrantenkinderen het slachtoffer kunnen zijn van identiteitsfraude van de ouders blijkt schrijnend tijdens dergelijke 
persoonlijke contacten. Dat ze ook ontheemd worden als ze na jarenlang verblijf in scholen in hun geboortestad 
Gent het land moeten verlaten en de drama’s die hieruit volgen wordt vooral duidelijk na dergelijke persoonlijke 
contacten met de Kinderrechtencommissaris. 
Netwerken zijn nodig voor een lokale ombudsvrouw om de burger gerichter te kunnen helpen. Een stad telt immers 
vele co-actoren: andere overheden, nutsbedrijven, sociale huisvestingsmaatschappijen enz. spelen een grote rol 
in het welzijn van de bewoners en ambtenaren. Het is dan ook van belang dat via netwerking, via protocollen of 
beheersovereenkomsten deze signalen blijvend kunnen gegeven worden via een lokale ombudsman of -vrouw. In 
elk geval, de burger zelf ligt niet wakker van protocollen en procedures, die gaat ervanuit dat het ombudsteam zeker 
bij hardnekkige klachten hem helpt om de oplossing te vinden zodat hij niet meer hoeft te klagen. Het is duidelijk 
dat burgers, wanneer ze er zelf niet uit geraken met de diensten, vooral toch bij de lokale ombudsman of-vrouw 
aankloppen. Ook al omdat ze daar toch iets meer vertrouwen in hebben.

Sociale huisvestingsmaatschappijen en Woonfonds
Het is de eerste keer in 18 jaar tijd dat de Ombudsvrouw wordt geconfronteerd met een faillissement van een 
sociaal verhuurkantoor. Het gebrek aan controle van de Vlaamse overheid op de kwaliteit van de verhuurde panden 
en het gebrek aan interne controle en/of controle bijvoorbeeld een lokale ombudsman of door de Wooninspectie 
van de Stad is bijzonder opvallend. Dit groot gebrek aan externe en interne controle kan onder meer leiden tot een 
faillissement ten gevolge van wantoestanden zoals belangenvermenging en wanbeheer. Na het faillissement hebben 
de Dienst Wonen van de Stad en het OCMW in elk geval hun rol gespeeld door de overname van een aantal panden, 
maar een grote groep huurders is toch zelf op zoek moeten gaan naar een andere woning. Een aantal panden 
werden bijvoorbeeld niet overgenomen omdat de staat waarin ze verkeerden erbarmelijk was. Het valt vooral op 
dat bij de verhuur van deze panden er nergens sprake is van conformiteitsattesten. Vooral voor de huurders heeft 
dit zeer grote kopzorgen meegebracht en de Ombudsvrouw heeft in een aantal bijzonder schrijnende dossiers ook 
bemiddeld en heeft zo goed als mogelijk verwezen naar begeleiding. Het faillissement heeft bij de huurders en ook 
bij een aantal verhuurders het vertrouwen in dergelijke initiatieven totaal ondermijnd.
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Wederzijds vertrouwen en respect
Wederzijds vertrouwen en respect tussen heel wat sociale huurders en sommige huisvestingsmaatschappijen is zoek. 
Dat is de meest opvallende vaststelling door de Ombudsvrouw op basis van alle hardnekkige klachten van sociale 
huurders in 2015. Het wederzijds vertrouwen en respect staat zeer onder druk. En dat is ernstig omdat vertrouwen 
het fundament is van elke zinvolle samenwerking. Respect is dan weer het fundament voor een hoffelijke en prettige 
samenwerking.
Waarom is dat wederzijds vertrouwen en respect zoekgeraakt?
Er loopt duidelijk iets mis met de communicatie. De huurder zegt dat ze niet luisteren; de medewerkers reageren 
dan weer met de opmerking dat de huurder het niet verstaat. 
De Ombudsvrouw tracht vooral alle actoren te begrijpen om ze dichter bij elkaar te brengen. 
Om alle misverstanden te vermijden: burgers met een beperkt inkomen en zeker burgers die op de privémarkt 
moeilijk aan bod komen, zijn blij met het aanbod van een sociale woning. Dat spreekt voor zich: de wachtlijst is nog 
nooit zo groot geweest. De vraag is groter dan het aanbod. Het leefloon in ons land is lager dan in de meeste landen 
van Europa en de huur van een pand neemt meestal een grote hap uit het budget, gezien de stijgende huurprijzen 
op de privémarkt en zeker in Gent. Dat zet nog meer druk op de ketel.
Kortom, het spanningsveld is de laatste jaren groter geworden. Ook al omdat zich huurders aanbieden die met 
moeite Nederlands spreken, wat de communicatie niet bevordert. 
Bij de Ombudsvrouw bieden zich vooral autochtone huurders aan van verschillende huisvestingsmaatschappijen met 
panden in Gent. De meeste huurders kwamen vooral van WoninGent, wat niet te verwonderen is want een aantal 
van deze huurders kenden, als vroegere huurders van de stadswoningen, al de weg naar de Ombudsvrouw. Het is 
ook de grootste Gentse maatschappij en de fusie heeft op korte termijn ook een aantal pijnpunten blootgelegd. Zo 
beschikt deze maatschappij over een aantal oudere blokken in Gent waar het onderhoud mogelijk al jaren zoek is. 

Gestoorde relatie
Sociale huurders met hardnekkige klachten laten herhaaldelijk horen dat er op hen wordt neergekeken, dat ze de 
laatste jaren worden behandeld als ‘minderwaardig’. Personeel heeft het dan weer herhaaldelijk over moeilijke, 
onbeschofte onredelijke en onaangepaste huurders die onredelijke eisen stellen.
Feit is dat de lange wachttijden en het tekort aan woningen duidelijk een machtsverhouding heeft teweeg 
gebracht. De sociale huurder ‘mag’ al tevreden zijn dat hij een aanbod krijgt. Als je al een huursubsidie krijgt in een 
privéwoning (en er eigenlijk liever op die manier zou blijven wonen omdat je ook graag in die buurt woont) dan mag 
je niet weigeren of je bent je huursubsidie kwijt. Wie nog geen subsidie heeft moet het tweede aanbod aannemen 
anders komt hij opnieuw onderaan de lijst. Kortom, weigeren komt over als bijna onfatsoenlijk. Dat een sociale 
huurder, die al gemiddeld vier jaar en langer op een lijst staat ondertussen ook enige verwachting heeft opgebouwd 
of ook graag een wat nieuwe woning zou aangeboden krijgen, wordt als onredelijk beschouwd. Kwaliteitseisen zoals 
graag in de omgeving van kinderen wonen of in bepaalde buurten wonen kan wel aangegeven worden als men zich 
kandidaat stelt maar hoe specifieker de eisen, hoe langer men meestal moet wachten. Een mutatie aanvragen is 
vandaag wel erg moeilijk geworden.
De machtsverhouding blijkt bijvoorbeeld ook heel concreet uit het gebruik van garages die behoren tot een 
sociaal complex maar grotendeels worden ingenomen door het personeel waardoor ook inkomsten verloren gaan 
(Drongenhof).
Wachtlijsten zijn natuurlijk erg lang maar zouden ook kunnen ingekort worden want wat ons opvalt is dat heel wat 
huurders met een beperkt inkomen, die in aanmerking komen voor een sociale woning, ook in hun huidige woning 
of appartement zouden willen blijven wonen mochten ze hun huursubsidie mogen behouden of tenminste de keuze 
krijgen. Want zij stellen vast dat de huur in hun huidig pand mits huursubsidie lager is dan de maandelijkse kostprijs 
voor de huur van een sociaal appartement in een ouder blok waar naast de ‘lagere huurprijs’ ook nog eens veel 
hogere algemene kosten bijkomen.
Dit gaat dan om burgers die wel op de privémarkt een onderkomen gevonden hebben. Burgers die echter dakloos 
zijn of moeilijk op de privémarkt een woning vinden zijn aangewezen op een sociale woning.

Gebrek aan transparantie
Sociale huisvestingsmaatschappijen maar ook woningfondsen hebben het zeer moeilijk met ‘pottenkijkers’. Zeker 
als die van te dichtbij komen. Strakke formalistische klachtenprocedures zijn daar ook getuigen van. Interne 
klachtenbehandelaars zijn zeker een eerste stap om klachten te behandelen maar ze wijzen nogmaals op het 
‘intern houden’ van de problemen. Een jaarlijkse inspectie komt er vanuit de overkoepelende vleugel. Gebrek aan 
transparantie en stijgende kosten worden vastgesteld maar het is vooral op basis van klachten van huurders dat zeer 
nuttige informatie kan gepuurd worden om ook structureel bij te sturen als de klachten zich blijven herhalen. Die 
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structurele analyses (oorzaken, gevolgen en oplossingen) ontbreken tot nu toe. Huurders stappen zelden naar de 
Vlaamse Ombudsman want die zit voor hen te ver of als ze het doen bijvoorbeeld over weinig transparante facturen 
dan wordt verwezen naar de Inspectie. Huurders willen vooral een pragmatische oplossing en hebben het liefst dat 
ze niet hoeven te klagen. 
Gebrek aan wederzijds vertrouwen en respect komt vooral voort uit het gebrek aan transparantie. Een factuur 
die niet duidelijk leesbaar is, wekt wantrouwen op, soms terecht soms onterecht. De openheid voor vragen en 
meldingen en klachten kan beter bij WoninGent.
Veel te late afrekeningen van persoonlijk energieverbruik (bijvoorbeeld in 2014 ging het nog over facturen van 2012 
enz.). We stelden vast dat energieafrekeningen soms maanden bleven liggen waardoor op een bepaald moment 
de afrekeningen toch kort na elkaar moesten volgen. Klachten over het lange wachten op de terugbetaling van de 
waarborg kwamen herhaaldelijk voor.
Energiefacturen die toch langer liepen dan een jaar en waar je dan toch heel wat terechte vragen kon bij stellen en 
waar bijsturing uitbleef.
Vooral opvallend zijn de hoge algemene kosten bij WoninGent. Ook de inspectie stelt dit vast. Maar vooral de 
sociale huurders formuleren hierover de meeste klachten bij de Ombudsvrouw. Ook al is de huur laag, de algemene 
kosten kunnen maandelijks bij sommigen, zeker in oudere sociale blokken, soms even hoog zijn als de huur. 
Sociale huurders moeten meestal met zeer weinig zien rond te komen. Hoge voorschotten, zelfs al zouden ze geld 
terugkrijgen, kunnen hen onderweg in de problemen brengen. De kostprijs per uur voor een schoonmaakster 
die aangerekend wordt is bijvoorbeeld 32 euro per uur, daar waar een burger, die gebruik maakt van een 
dienstencheque, maar een derde betaalt. 

Gebrek aan respect?
Het gebrek aan wederzijds respect bleek volgens de huurders uit het feit dat ze soms maanden moesten wachten 
vooraleer een herstelling werd uitgevoerd, dat ze herhaaldelijk contact zochten waarbij dan escalatie kon ontstaan 
en soms van de kant van de huurder het geduld en respect naar personeel werd verloren. Zeker als bleek dat 
de herstelling toch niet echt behoorlijk was uitgevoerd. Maar er wordt ook geklaagd over de stijl van sommige 
personeelsleden naar huurders toe, zowel telefonisch als in het persoonlijk contact.
Gebrek aan respect tegenover de maatschappij en de medehuurders blijkt dan weer uit de vele klachten over 
vandalisme en onaangepast huurgedrag in sociale panden. Leegstand van staanplaatsen in ondergrondse garages 
in grote sociale blokken is duidelijk gelinkt aan vandalisme in die garages. Huurders klagen vooral over gebrek aan 
afdoende beveiligingsmaatregelen. Huurders suggereren nummersloten of camera’s. De maatschappij wijst er dan 
weer op dat dit de algemene kosten zal laten stijgen. In elk geval kan in nieuwbouw met dergelijke problematiek 
rekening gehouden worden.
Voor de huisvestingsmaatschappijen is het huisvesten van dakloze burgers geen sinecure omdat hier ook dikwijls 
een problematiek van gebrek aan wooncultuur kan mee gepaard gaan waardoor er klachten bij de andere huurders 
kunnen ontstaan. De grote uitdaging voor de toekomst. 

Onderhoud en management 
De relatie met de huurder is vooral verstoord door ernstige mankementen, gebrek aan onderhoud in zijn pand. 
Maar ook de maatschappij moet vaststellen dat sommige huurders de woningen ernstig beschadigen.
Een grote uitdaging voor alle maatschappijen is vooral het onderhoud van de bestaande panden wat een grotere 
uitdaging lijkt te zijn dan het bouwen van nieuwe meer aangepaste woningen. Ook grote inzet en betrokkenheid 
wordt gevraagd voor het optimaliseren van het beheer (wegwerken van wachtlijsten, overzichtelijke facturen, 
opvolgen herstellingen en leegstand en vandalisme beperken) en vooral het drukken van de algemene kosten (o.a. 
schoonmaakkosten, personeelskosten en kosten voor afvalopruiming) want die swingen bij WoninGent de pan uit. 
Het voortdurend bijvoegen van tien procent bovenop een voorschot (dat berekend moet worden op de werkelijke 
kostprijs van het voorbije jaar) is onredelijk en onhoudbaar. 

Bijsturingen
Kortom, op basis van een aantal heel concrete klachten werd aan WoninGent, de enige maatschappij die bereid 
was om met de Dienst Ombudsvrouw een protocol af te sluiten, een aantal concrete aanbevelingen en nuttige info 
gegeven op basis van hardnekkige klachten. Enkele bijsturingen zijn reeds gevolgd. In 2016 is het aantal klachten 
over herstellingen gedaald ook al is dit een blijvend aandachtspunt en is er nog heel wat werk voor de boeg. 
Het doel van de samenwerking moet in elk geval zijn om het aantal klachten te verminderen door bijsturingen en te 
komen tot een complementaire transparante klachtenbehandeling in 2016.
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De federale overheid
Vooral migranten kloppen in Gent aan bij de Federale Ombudsman. En dat is niet verwonderlijk. Deze dossiers zijn 
bijzonder complex door voortdurend veranderende regelgeving en dat heeft een impact op de dienstverlening aan 
het Gentse Loket Migratie. Waar schort het? Hoe komt het dat burgers en lokale ambtenaren klagen bij de lokale 
Ombudsvrouw? Uit de herhaalde klachten blijkt dat vooral de oorzaken moeten aangepakt worden. Concrete 
klachten worden in dit overzicht verwerkt.

1. De regelgeving
1.1. Te geringe inspraak gemeenten bij voorbereiding van nieuwe regelgeving.
Bij de invoering van nieuwe regels duiken vaak toepassingsvragen en interpretatievragen op. Dat blijkt ook uit de 
klachten hierover en hierdoor kunnen discussies aan de loketten ontstaan. 
Bijvoorbeeld: geen formele mogelijkheid tot aanvraag en afgifte van een biometrische verblijfskaart in het geval 
de burger om medische redenen niet aan een loket kan langs komen. De oplossing van DVZ, namelijk tijdelijke 
vrijstelling van verblijfskaart, is geen uitweg want de verblijfskaart is nodig als vervanging van de afgeschafte SIS-
kaart.

1.2. Te late nieuwe regelgeving.
Na de inwerkingtreding van een nieuwe wet duurt het te lang vooraleer het noodzakelijke K.B. en een eventuele 
omzendbrief volgen waardoor heel wat toepassings- en interpretatievragen en discussies met burgers opduiken. 
Bijvoorbeeld: verblijfsaanvragen van familieleden van unieburgers (art 47/1 e.v. VW). Het probleem is dat er nog 
geen K.B. is en dat er procedureel dus niet of weinig is geregeld. Ook de migratiereden is voor deze categorieën in 
2015 nog niet voorzien. 

1.3. De nieuwe regelgeving geeft vaak een verhoging van de werklast voor de gemeenten.
Een opvallende verhoging van die werklast kan leiden tot minder werkvreugde, langdurige afwezigheden wegens 
ziekte en dus lagere bereikbaarheid en tragere respons op de lokale werkvloer. Bij de invoering van nieuwe 
regelgeving wordt te vaak bijkomende werklast doorgeschoven naar de gemeenten zonder dat daaraan de nodige 
extra werkings- en personeelsmiddelen zijn gekoppeld. 
Bijvoorbeeld: biometrische kits worden slechts gedeeltelijk gesubsidieerd vanuit de federale overheid. De aanvraag 
van een biometrische verblijfskaart vergt gemiddeld dubbel zoveel lokettijd in vergelijking met de niet-biometrische 
verblijfskaart.
Delegeren van beslissingsbevoegdheden aan lokale besturen kan de vereenvoudiging en dus de snelheid van de 
procedure ten goede komen maar de absolute voorwaarde is wel dat lokale besturen over voldoende middelen of 
meer aangepaste middelen kunnen beschikken om dit op te nemen.
Bijvoorbeeld: om het terugkeerbeleid efficiënter te organiseren en de ‘derdelanders’ te sensibiliseren om het 
grondgebied te verlaten werd het SeFor-project gestart. Dit zorgt indirect voor een grotere werklast en is het 
duidelijk dat ambtenaren niet kunnen volgen. Er is dringend behoefte aan een meer afgeslankte regeling.
Frappant is ook dat de in 2015 ingevoerde retributie integraal ten goede komt aan de federale overheid terwijl 
dossierverwerking vaak grotendeels bij de gemeente gebeurt. Dit zorgt voor wrevel op het lokale niveau.

1.4. Te geringe inwerkingstermijn voor gemeenten bij de invoering van nieuwe regelgeving.
Meer empathie en gezond verstand vanwege de federale overheid zou een aantal moeilijkheden op het lokale 
vlak- en ook gegronde klachten van burgers bij de Ombudsvrouw- kunnen vermijden.
Geef de gemeenten iets meer de tijd om de nieuwe regelgeving toe te passen want vaak leiden praktische 
toepassingsdrempels op de gemeenten tot klachten. Die drempels kunnen niet altijd tijdig weggewerkt worden.
Bijvoorbeeld: de invoering van een retributie voor verblijfskaarten volgde nauwelijks anderhalve week na de 
publicatie van de regelgeving in het Staatsblad. Sommige ingevoerde maatregelen vragen een aangepaste software 
om dit alles te realiseren.

1.5. Behoefte aan uniforme en eenvoudigere behandeling van migrantendossiers (derdelanders) binnen Europa in 
plaats van zeer complexe verblijfsregeling.
De verblijfsregeling is veel te complex. Zowel voor de burgers als voor de lokale ambtenaar en dat komt vooral 
door de toenemende heterogeniteit en diversifiëring. In functie van de concrete situatie moet er eerst een selectie 
gebeuren van de meest aangewezen verblijfsprocedure en pas daarna kan de procedure worden opgestart.
Bijvoorbeeld: de pas ingevoerde retributie voorziet al in uiteenlopende tarieven voor de opstart van een dossier: 60, 
160 en 215 euro of gratis en hanteert een heel juridisch criterium wat het allemaal helemaal ondoorzichtig maakt, 
zeker voor een burger.
Er is grote nood aan vereenvoudigde en transparante regelgeving om de werkelijke kostprijs van deze dossiers te 
drukken en om de werklast van de ambtenaren te verminderen. Er is vooral behoefte aan uniforme regelgeving 
binnen Europa.
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Bijvoorbeeld: de Ombudsvrouw stelt vast dat een aantal migranten vanuit Nederland naar België komen en hier een 
paar jaar in Gent komen wonen omwille van de verblijfspapieren in het kader van bijvoorbeeld ‘verblijfspapieren 
partner’. Herhaaldelijk krijgt ze dan het verhaal dat het in Nederland allemaal duidelijker is maar uiteindelijk komen 
ze dan toch naar ons land ook al wordt de bureaucratie als bijzonder log en ook klantonvriendelijk omschreven. 
Uiteindelijk schijnt het dan toch wel in orde te komen. Kortom, het zou bijzonder nuttig zijn om dergelijke dossiers 
binnen Europa meer uniform te behandelen. Een eerste stap zou de uitwisseling van informatie kunnen zijn tussen 
Gent en een Nederlandse stad.

1.6. Te geringe coherentie tussen verblijfsregeling en aanverwante regelgevingen.
Bijvoorbeeld: niet-Belgen ondervinden ernstige problemen bij werkgevers, banken en ziekenfondsen omdat 
de vereiste verblijfsdocumenten niet kunnen voorgelegd worden. DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken) zou deze 
vraagstukken met betrokken actoren structureel moeten uitklaren.

1.7. Taalwetgeving.
Volgens een aantal klagers vormt de taalwetgeving m.b.t. tot bestuurszaken een ernstige hinderpaal voor een 
behoorlijke informatieverstrekking ten aanzien van de burger. Formulieren en motivering van de beslissingen zijn 
enkel in één van de officiële landstalen. De mogelijkheid om in één of twee meer internationaal georiënteerde 
talen te mogen communiceren zou een stap vooruit zijn. Er is in elk geval een eerste aanzet met de meertalige 
Seforfolders.

1.8. (Samen)werking Dienst Vreemdelingenzaken en werking lokale Loket Migratie.
Uit klachten konden we detecteren dat er recent een Cel Ondersteuning voor externe lokale partners is opgericht 
en er ondertussen ook workshops voor lokale besturen worden ingericht, die ook meteen uitverkocht zijn. Dit zijn 
positieve en gewaardeerde realisaties zeker als er voldoende personeelsleden ter beschikking zijn die ook de nodige 
impact hebben op de werking van diverse bureaus. 

1.9. GemCom.
Dit is een DVZ-website die enkel toegankelijk is voor gemeente- en politiepersoneel.
Het omvat nieuwsberichten en infofiches, werkmappen en algemene instructienota’s.
De nieuwsberichten zijn echter niet altijd concreet genoeg om ze te kunnen toepassen en er zijn bijkomende 
toepassingsvragen nodig.
Soms is de informatie niet overzichtelijk genoeg gestructureerd zodat de juiste info vinden tijdrovend is of de info 
laattijdig en onvolledig is.
Bijvoorbeeld: zo stelden we vast dat diverse afdelingen van DVZ nieuwe werkwijzen en wetsinterpretaties invoeren 
zonder dit proactief aan de gemeenten te melden. 
Ook de infofiches zijn soms onvolledig en bevatten enkel de evidente toepassingsscenario’s maar niet de andere, 
vaak voorkomende, hypotheses waar gemeenten mee geconfronteerd worden. Overstapscenario’s tussen diverse 
procedures gezinshereniging (art 10 naar art 40 ter) of procedures op basis van vrij verkeer.
Uit gesprekken met klagende burgers blijkt dat bovenstaande de oorzaak kan zijn van een moeilijke en soms 
onbehoorlijke informatieverstrekking en staat soms een correcte informatieverstrekking naar de burger toe in de 
weg. Dat laatste heeft ook nog een andere oorzaak. In een aantal gevallen zijn er in 2015 aanwijzingen dat DVZ de 
regelgeving mogelijk niet op een wetsconforme manier toepast.
Bijvoorbeeld: geen verblijfskaart voor langer dan één jaar voor een gezinslid van een arbeidsmigrant terwijl de 
verblijfswet dit voorziet. Dit kan aangevuld worden met concrete voorbeelden waaruit blijkt dat de ‘interne’ afspraak 
is dat DVZ elk jaar wenst op te volgen of er nog steeds aan de voorwaarden van art 10 bis voldaan is.
De vraag is of dergelijke interne procedures niet indruisen tegen het concept van de rechtstaat? Het genereert in elk 
geval rechtsonzekerheid en bemoeilijkt behoorlijke informatieverstrekking ten aanzien van de burger die zich met 
zijn vragen en ongenoegens op de eerste plaats tot de lokale ambtenaar richt. Het roept bij burgers ook een gevoel 
op van onrechtvaardig te worden behandeld wat vaak aanleiding geeft tot klachten en herhaalde aanvragen, wat dus 
meer werkdruk en ongenoegen veroorzaakt aan het lokale loket.
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Nutsbedrijven en Vzw’s

Farys
Aangezien de Stad Gent met Farys een beheersovereenkomst heeft betreffende sportaccommodaties lijkt het 
voor de hand te liggen dat in de toekomst voor dergelijke beheersovereenkomsten ook formeel de rol van de 
Ombudsvrouw in de overeenkomst wordt vermeld. Een eenvoudige werkwijze die ook een formeel protocol 
overbodig maakt.

Opvallend weinig klachten in 2015 behalve een terechte klacht over de temperatuur van een kleuterbad waardoor 
een zwemles voor kleintjes niet kon doorgaan.

Met de klachtencoördinator van Farys wordt heel vlot samengewerkt. De Ombudsvrouw kan vooral in 
bemiddelingsdossiers met betrekking tot waterlekken ook meer aanvullende duiding geven zodat de maatschappij 
over meer informatie beschikt om een beslissing te nemen. Herhaalde meldingen in verband met rioleringen, 
achtergelaten signalisatie en putten na werken op het openbaar domein, worden vlot opgevolgd en zijn ook gedaald.

Eandis
Met deze nutsmaatschappij, die overigens ook geen protocol uit de weg gaat, wordt constructief samengewerkt. 
Opvallend ook de vlugge respons naar de Ombudsvrouw.
De werking met de Stad op het openbaar domein is nauw wat vooral de straatverlichting betreft en het uitvoeren 
van werken op het openbaar domein. Zo was er in 2015 ook de interessante samenwerking voor het behoud van de 
verlichting in één van de zeldzame overgebleven gevelkappellen. 

Verzoek: 201512-1354
Gevelkapelletje.

Ik kom in naam van mijn buren met dit verzoek. In mijn straat hangt aan een gevel al vijftig jaar een kapelletje met 
twee lampjes, dat door de buurt wordt onderhouden. Het kapelletje is op kosten van de buren helemaal opgeknapt 
en teruggehangen. 
In dat gevelkapelletje met een Mariabeeldje zijn twee kleine lampjes die altijd aangesloten zijn aan het publieke net, 
namelijk de straatverlichting. Alles ligt ook opnieuw netjes klaar om dat weer aan te sluiten.
Ik ben ook naar Electrabel geweest, maar die kon mij niet helpen. Men deelde mij mee: “Mijnheer, ge zit op een 
verkeerd nummer”. Dan ben ik naar de Stad gegaan, naar de Zuid. Daar zeggen ze dat de maatschappij dat wel moet 
doen, maar het is niet tot mij doorgedrongen dat het nu in handen van Eandis is. Dus ben ik naar hier toe gekomen.
Dus concreet: kan het kapelletje ook aangesloten worden op straatverlichting? Wie dat kapelletje daar heeft 
gehangen is niet bekend. Het is ook geen eigendom van mij. Ik heb mijn gevel ter beschikking gesteld, maar ik mag 
het niet verwijderen. Ik heb het sleuteltje en ben altijd ter beschikking voor de mensen van Eandis.

Onderzoek:
Geen onderzoek (melding) - behandeld door Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.
Het hoofd van het Departement Publieke Ruimte van de Stad Gent geeft opdracht om door Eandis de nodige ingreep 
te laten uitvoeren voor de verlichting van het gevelkapelletje. Eandis brengt dit in orde, ongeveer een maand nadat 
verzoeker zich tot de Ombudsvrouw richtte.

Opvolging:
Aansluitend hieraan vestigt verzoeker de aandacht op een weggenomen straatverlichtingspunt, dat nog niet is 
teruggeplaatst. De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen antwoordt op de hoogte te zijn. Er is besloten een 
ontwerp te maken in verband met de verlichting van de hele straat. Dit zal nochtans niet binnen de zes maand 
worden uitgevoerd.

Beoordeling: geen oordeel

MaxMobiel en StudentEnMobiliteit
Deze vzw’s kwamen in 2015 en begin 2016 herhaaldelijk in beeld bij de Ombudsvrouw omwille van klachten over 
gebrek aan flexibiliteit en klantvriendelijkheid.
Vzw’s die nauw verbonden zijn met de Stad en die ook gespijsd worden met geld van de belastingbetaler zijn 
verantwoording verschuldigd maar hebben het soms moeilijk met de tussenkomst van de Ombudsvrouw. 
Verwonderlijk aangezien informatie uit klachten interessant kan zijn voor alle partijen en tot een klantvriendelijkere 
en transparantere dienstverlening kunnen leiden.
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Vzw’s worden meestal ook opgericht om flexibeler te kunnen werken maar met de vzw StudentEnMobiliteit lijkt wel 
het omgekeerde het geval: strikte regelgeving, starre procedures en beperktere openingsuren dan bij de stedelijke 
diensten met publieksuren, maken dat er soms spanningen met de klanten/studenten ontstaan. Ook al is de inzet 
van de medewerkers van de vzw’s onmiskenbaar aanwezig en is bovendien ook iedereen overtuigd dat het ter 
beschikking stellen van fietsen aan studenten (en dit tegen een zeer goedkoop tarief en vooral zeer betaalbare 
herstellingen) alleen maar kan toegejuicht worden. Vergelijking met gelijkaardige initiatieven in Leuven, Kortrijk en 
Gent laat nogal wat verschillen zien. Ook vzw’s kunnen van elkaar leren.
Het is aangewezen om ook met vzw’s, die nauw gelinkt zijn met de Stad, duidelijke beheersovereenkomsten af te 
sluiten en interne en externe controle in te bouwen.

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Problemen zijn er maar om onze talenten te wekken, om ons een kans te geven. 
(A Hoefler)

Een tussenkomst van Dienst Ombudsvrouw heeft maar zin als ze ook impact heeft, als ze tenminste ‘iets in beweging zet’. 

Het meten van impact is geen eenvoudige zaak. Wie onbekend is, is onbemind is natuurlijk een belangrijk gegeven. 
De Dienst Ombudsvrouw bestaat volgend jaar precies 20 jaar. Een eerder uitgevoerd onderzoek door de Universiteit 
Gent toonde aan dat bijna 7 op de 10 geïnterviewde Gentenaars de Dienst Ombudsvrouw in Gent kenden.
Maar een stad zoals Gent leeft. Burgers verhuizen en er komen ook nieuwe bewoners, onder wie een grote groep 
migranten, bij. Opvallend is wel dat de Gentse Ombudsvrouw ook bij deze nieuwe bewoners zeer goed bekend is 
omdat ze ook beschikken over hun eigen netwerk. Hun aantal onder de bezoekers neemt elk jaar toe. Ongeveer 40% 
bezoekers (dat zijn zij die op het kantoor langs komen) zijn van vreemde origine. Het gaat om Gentenaars die hier vrij 
recent zijn gearriveerd of burgers die hier al jaren wonen maar toch in de één of andere discussie met de overheid 
zijn geraakt. In de meerderheid van deze gevallen heeft het probleem toch met hun afkomst te maken. 
Vooral ambtenaren kunnen door een verwijzing in hun mails of briefwisseling naar de Dienst Ombudsvrouw als 
beroepsinstantie voor klachten, een belangrijke rol spelen in de bekendmaking van de Dienst Ombudsvrouw. 
Spijtig genoeg gebeurt dit niet systematisch. Hier is bijsturing aangewezen. De Dienst Communicatie kan hier 
een belangrijke rol spelen als ondersteunende dienst. De verwijzing door de Ombudsvrouw naar Gentinfo en de 
interne klachtendienst gebeurt bij elke correspondentie. Nochtans blijft bij de opvolging van klachten het opvallend 
dat de diensten vooral aandringen dat de Ombudsvrouw vooral naar de interne klachtenbehandelaar verwijst. 
Transparantie is gebaat bij een complementaire maar eenvoudige klachtenbehandeling. Waar een ombudsman of 
–vrouw ook de nodige slagkracht krijgt. Zo niet zullen burgers toch de eenvoudigste weg zoeken en de burgemeester 
aanschrijven die dan het verzoek doorstuurt conform het Vlaams klachtendecreet: klachten worden behandeld door 
de administratie.

Een objectief meetinstrument is natuurlijk het percentage opgeloste klachten. Deze klachten hebben betrekking op 
de werking van diensten en meer en meer merken we dat al tijdens de behandeling een aantal klachten worden 
opgelost. De oplossingsgraad is 93%. 
Bij de opvolging van het jaarverslag 2014 kregen we een schriftelijke reactie van de Dienst Organisatieontwikkeling 
en van de departementen die het meest publiekgebonden zijn: Politie, Burgerzaken en Openbaar Domein. De Dienst 
Organisatieontwikkeling neemt uit het jaarverslag die aanbevelingen die mogelijks structurele bijsturingen vragen. 
Het is van belang dat de Ombudsvrouw ook op de hoogte blijft van de concrete bijsturingen (en mogelijk evaluaties) 
op basis van de aanbevelingen zodat die ook kunnen worden verwerkt in de jaarverslagen.
In tegenstelling tot de pragmatische oplossingen die samen met ambtenaren soms al tijdens de behandeling van 
een klacht worden genomen, duren bijsturingen van problemen opvallend langer. Een uitdaging voor de Dienst 
Organisatieontwikkeling blijft het meten van die opvolgingstermijn en in beeld brengen van sommige barrières die 
een vlotte opvolging in de weg staan? In 2015 registreren we een opvallende realisatie: de grote schoonmaak in de 
gemeentelijke reglementen. 

Kus de Reglementen
In 2015 zagen we een belangrijke opvolging en efficiënte aanpak van de herhaalde klachten over een teveel aan 
gemeentelijke regels en ondoorzichtige en oude regels. Er is een grote schoonmaak gebeurd dank zij het project Kus 
de Reglementen.
In vorige jaarverslagen schreven we dat vereenvoudiging toch begint bij het afschaffen van overbodige regels. 
Zo duurde het bijvoorbeeld, na onze tussenkomst in 1998, nog drie jaar voor de Stad om een tegenstrijdig 
gemeentelijk reglement in verband met inzagerecht af te schaffen. In 2015 is het de eerste keer in bijna 20 jaar 
tijd dat de Stad overbodige en achterhaalde en zelfs tegenstrijdige regels afschaft en ook de bestaande en nieuwe 
regelgeving uniformiseert (naar vorm) waardoor ook een grotere transparantie ontstaat. Een voorbeeld voor hogere 
overheden? 
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Beloofd, maar nog niet gerealiseerd
Ook hier enkel een selectie op basis van herhaalde klachten in 2015.

Zo blijven de nieuwe beloofde vuilnisbakken in het Gentse straatbeeld, die vooral zwerfafval zouden moeten 
verminderen (als ze gekoppeld worden aan regelmatige ophaling) al jaren uit. En waren ze in 2015 nog niet te 
bespeuren.

De digitale ondersteuning die de werking van Politie en de Dienst Burgerzaken kan optimaliseren (wat ten goede 
komt aan de burger) laat te lang op zich wachten en dat heeft vooral te maken met de werking van Cevi. Het wordt 
hoog tijd dat ook de knelpunten duidelijker in beeld worden gebracht en dat de vraag wordt beantwoord door 
Digipolis en Cevi waarom Gent niet kan wat er in Antwerpen (dat niet met Cevi in zee ging) wel kan? Het is aan 
te bevelen dat gemeente en provincie beheersovereenkomsten afsluiten met Cevi dit ook aan controles wordt 
onderworpen. Misschien toch iets voor een audit? 

Sommige problemen kunnen enkel opgelost worden als ook de hogere overheid, bijvoorbeeld de federale, de 
regelgeving vereenvoudigt: bijvoorbeeld complexe, niet coherente en zelfs soms tegenstrijdige verblijfsregelgeving 
(zie hoofdstuk Co-actoren: federale overheid). Het verwijzen naar hogere overheden voelen burgers aan als het 
opentrekken van de paraplu, wat in deze niet het geval is. Dit alles brengt een zware werkdruk mee voor de lokale 
ambtenaar die bijvoorbeeld regels in verband met dossierkosten voor migranten moet toepassen daar waar er 
van deze retributie eigenlijk niets terugvloeit naar de gemeente. Dit alles werkt demotiverend en knaagt aan de 
werkvreugde van de ambtenaren van Loket Migratie, die kampt met afwezigheden. De lokale Ombudsvrouw kan hier 
wel binnen haar netwerk deze problematiek aankaarten maar burgers verwachten dit eveneens van hun politieke 
vertegenwoordigers in de diverse parlementen. Ook vanuit die hoek wordt opvolging verwacht.

Het toegankelijk maken van openbare gebouwen voor gehandicapten blijft aanslepen. Concreet voorbeeld: de Sint-
Pietersabdij.

De hinder op het openbaar domein ten gevolge van bijvoorbeeld rondslingerende signalisatieborden, slordig 
afgebakende werven, enz. vraagt een duidelijker minder-hinder aanpak en nog meer controle. Ook in 2015 
herhaalden deze klachten zich.
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Hoofdstuk 4
Uit het leven gegrepen
Een selectie van klachten
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Brandweerzone Centrum

Een bemiddeling tot in Oostende, een wespennest en een rechtgezet foutje

Dienst Administratie

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201506 - 696
Dwangbevel.

Vorige week stak er een brief van een gerechtsdeurwaarder in onze bus. Bij de brief zaten allerhande ‘schrikwekkende’ 
documenten van een dwangbevel tot een visum en uitvoerverklaring door het college van burgemeester en schepenen 
van de Stad Gent. Blijkbaar was een factuur van ziektevervoer voor een bedrag van 61 euro niet betaald en was 
de factuur opgelopen tot 238,87 euro. Wij wisten echter van niks. Eind december is onze domicilie gewijzigd naar 
Oostende. Er zijn problemen geweest met de postbedeling gedurende maanden. 
Na verschillende malen contact opgenomen te hebben met Bpost, is het probleem opgelost sinds eind mei. 
Maar dit betekent dat bepaalde post niet toegekomen is gedurende de periode van december tot mei. Ik bezorg u 
een bevestiging van Bpost dat er effectief problemen zijn geweest met de postbedeling. Het is de syndicus van het 
appartementsgebouw die bij wijziging van eigenaar het huisnummer opvraagt bij de stadsdiensten en die op de 
brievenbus hangt. Wij waren ons van geen kwaad bewust. Wij hebben dus nooit de betreffende factuur, maar evenmin 
ook herinneringsbrieven of aanmaningen, ontvangen. Ik begrijp ook niet waarom zoiets dan niet aangetekend wordt 
verstuurd, vooraleer een deurwaarder wordt ingeschakeld. Compleet in paniek heb ik gebeld naar het kantoor van 
gerechtsdeurwaarders Modero, die mij zeiden dat ondanks het feit dat we nooit de factuur of aanmaningen hebben 
ontvangen, toch het bedrag binnen 24 uur moest betaald worden, wat ik dan ook heb gedaan om erger te voorkomen. 
Ik heb de post zelf hieromtrent ook nog eens gecontacteerd en daar werd gezegd dat ik contact moest opnemen met 
Stad Gent om een minnelijke schikking te krijgen. Ik heb dan telefonisch contact opgenomen met Stad Gent en werd 
doorverwezen naar de administratie van de brandweer. Daar werd gezegd dat ze niks konden doen omdat de factuur 
niet meer in hun handen was, maar van het kantoor van de gerechtsdeurwaarders. Ik vind het eigenlijk niet kunnen dat 
wij, zonder dat wij van iets wisten, nu een bedrag moeten ophoesten van 238 euro, terwijl de oorspronkelijke factuur 
slechts een bedrag was van 61 euro en wij die onmiddellijk betaald zouden hebben als we de factuur ontvangen zouden 
hebben. Het probleem lag bij de postbedeling, waar wij zelf niks konden aan doen. We zijn een jong koppel met een 
klein kindje. We zijn altijd heel correct in de betalingen die moeten gebeuren. De factuur van 61 euro sloeg trouwens 
op een ongeval dat mijn zoontje heeft gehad in de crèche en met de ambulance naar de spoed in AZ Jan Palfijn werd 
vervoerd in opdracht van de crèche. Het ongeval van mijn zoontje was al een traumatische ervaring en nu krijgen we 
hier onterecht nog eens gepeperde rekening voor in de bus. Onze vraag is of er vooralsnog een minnelijke schikking kan 
getroffen worden in deze zaak en wij het geld, of op zijn minst toch een deel ervan, kunnen recupereren. We hopen op 
een beetje begrip en medeleven, en dus ook dat er een positief gevolg wordt gegeven aan deze vraag.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat de brief correct was verzonden naar het adres van verzoeker in Oostende, door de 
bevoegde dienst van de Stad Gent. Dat bleek uit het rijksregister. Echter, in Oostende was er een fout gebeurd 
met dat adres, meer bepaald met het busnummer. De brief kwam terug met de vermelding ‘adres onbekend’. 
De brandweerzone noch de Stad Gent treft dus enige schuld. Hier was sprake van overmacht van de kant van 
verzoekers. De Ombudsvrouw richt zich daarna tot de Stad Oostende, met de vraag om, daar de fout is erkend, aan 
verzoekers het bedrag terug te betalen. De Stad Oostende gaat hierop in en even later bevestigen verzoekers dat zij 
het bedrag op hun rekening hebben ontvangen.

Besluit:
De ombudsvrouw heeft hier samen met de klachtenbehandelaar in Oostende dat verzoek opgelost tot grote 
tevredenheid van de burger. 

Beoordeling: ongegrond
De fout lag niet bij de Brandweer of een dienst van de Stad Gent maar er was voor verzoeker wel zeker een 
probleem. Ongegrond wat aandeel stadsdiensten en Brandweer betreft.

Hoofdstuk 4 - Uit het leven gegrepen - Een selectie van klachten
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zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201511 - 1232
Factuur.

Ik heb een betwisting van een (tot nu toe onbetaalde) factuur voor brandpreventie. Ik heb al eerder contact 
opgenomen met de Brandweer om aan te geven dat die factuur onterecht is omdat er tot nu helemaal geen 
controle is geweest, daar de werken nog niet klaar waren en dit in afspraak met een medewerker. Toch krijg ik een 
herinnering terwijl die opdracht niet is uitgevoerd: de controle was inderdaad gepland maar niet uitgevoerd op 
mijn vraag in samenspraak met de medewerker van de Brandweer. De factuur slaat op de datum van 22 september, 
terwijl de eigenlijke interventie was op 28 oktober. Dus ik moet inderdaad de factuur betalen maar wel een correcte 
factuur namelijk waar de opdracht is uitgevoerd op 28 oktober zodat ik geen twee keer word gefactureerd. Kan dit 
rechtgezet worden aub? Dus kan de factuur die slaat op een opdracht van 22 september geannuleerd wordt en kan 
er een nieuwe opgemaakt worden waar de opdracht slaat op 28 oktober. Natuurlijk zal hij deze laatste betalen als hij 
die ontvangt, daar is geen betwisting over.

Onderzoek:
Volgens de Brandweer was de factuur verwijzend naar 22 september een vergissing. Er wordt een creditnota 
opgesteld. Op 28 oktober vond de controle uiteindelijk plaats en de bijhorende correcte factuur volgt.

Besluit:
Een foutje dat ook zonder onze tussenkomst spontaan had kunnen rechtgezet zijn.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

Aanbeveling:
Zet fouten spontaan recht na signaal van de burger.

Operationeel Personeel
klachtenmanagement
redelijke termijn
integriteit - belangenvermenging
Verzoek: 201510 - 1164
Letterlijk en figuurlijk: wespennest.

Mijn bejaarde ouders, 81 en 88, hadden een wespennest. De brandweer Gent is dit komen verwijderen en een 
brandweerman vroeg na afloop 40 euro cash. Ze kregen nadien een factuur, dachten echter dat dit een foutje was. 
Nu kregen ze een herinnering en toen mijn moeder contact opnam bleek dat de dienst nooit contant wordt betaald. 
Gewetensvol als ze zijn gaan ze een tweede keer betalen. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat de brandweer niet weet 
wie waar ze een dienst heeft geleverd. Dat kreeg mijn moeder aan de telefoon te horen. Indien die man dat een keer 
doet kan ik me voorstellen dat hij dit nog doet bij onwetende mensen. Ik zou het erg waarderen dat er een intern 
onderzoek wordt gedaan naar deze oneerlijke praktijk om verder misbruik te voorkomen. Wij komen bij u omdat 
mijn moeder al telefonisch en per mail contact op nam de laatste keer twee maanden geleden. Op de mail is nooit 
reactie gekomen.

Onderzoek:
Inderdaad kwam er geen enkele reactie op de mail en daarom wordt deze klacht in tweede lijn opgenomen. 
Nochtans is het belangrijk om dergelijke signalen ook intern niet verloren te laten gaan zodat er ook kort op de bal 
kan gespeeld worden zeker als dergelijke klachten zich zouden herhalen. Gaat het om een vergissing van de burger, 
dan kan dit meteen rechtgezet worden tegenover de brandweerman. Gaat het echter hier om bedrieglijk opzet, dan 
is het evenzeer van belang dat een intern en eventueel extern onderzoek kort na ontvangst van de factuur kunnen 
volgen. Dit is hier niet gebeurd. De klacht is op dat punt gegrond. De klacht of er de burger ook twee keer een 
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aanrekening heeft gekregen kan niet hard gemaakt worden. Ook al bleek uit het onderzoek dat de hoogbejaarde 
man al jaren netjes alle uitgaven in een kasboek inschrijft op de dag van de uitgave. Hier stond dus ook die 40 euro 
aan de brandweer die dag ingeschreven. Of ze ook cash aan een brandweerman werd betaald kan niet bewezen 
worden en blijft woord tegen woord. In elk geval hadden klagers de tweede factuur al betaald om alle discussies te 
vermijden maar ze wilden toch nog eens duidelijk dit signaal geven. Dat het hier om twee mensen gaat die te goeder 
trouw zijn staat buiten kijf. Of het hier om een vergissing gaat of een misbruik kan niet achterhaald worden. 
Het signaal kwam in elk geval binnen als een vergissing, klager was ervan overtuigd dat de Brandweer vergeten 
was dat de factuur al cash was betaald. In elk geval ontvangt de brandweer nooit cash geld. Wat ook op de website 
duidelijk kan gecommuniceerd worden. 

Besluit:
De klacht over non-respons en gebrek aan interne registratie van dergelijke signalen is gegrond. Het niet registreren 
van dergelijke signalen intern maakt dat, mocht er sprake zijn van misbruik (wat hier niet is bewezen), dit wel kan 
blijven voortduren omdat geen onderzoek volgt en dit ten koste van de burger maar ook van de brandweerman en 
mogelijks ook ten koste van het imago van de Brandweer.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Het ene woord tegenover het andere. Gegrond wat betreft de non-respons.

Aanbeveling:
Voor dienst Operationeel Personeel Brandweer en Dienst Invorderingen
1.  Registreer intern alle identieke signalen, zowel de telefonische als de schriftelijke. Start onmiddellijk een intern 

onderzoek na een dergelijk signaal. Mochten er nog identieke signalen binnenkomen, wordt aangeraden om 
deze klacht te herbekijken. 

2.  We raden in elk geval aan om duidelijk te communiceren naar burgers dat dienstverlening door de brandweer 
nooit cash hoeft betaald te worden. Geef deze info ook schriftelijk samen met de kostprijs van de tussenkomst, 

 na de interventie.
3.  Een intern onderzoek houdt niet op met enkel woord en wederwoord. Beide versies moeten onderbouwd 

worden. Bij aanwijzingen van onterechte beschuldiging of misverstand moet dit zo vlug mogelijk rechtgezet 
worden. Maar zijn er aanwijzingen in een andere richting dan moet ook de dienst haar verantwoordelijkheid 
op nemen en naar de Politie stappen.
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Departement Bedrijfsvoering
Betwiste tweedeverblijfsbelasting en takelingen wachten op twee kunstzuilen

Dienst Belastingen
redelijke termijn
Verzoek: 201510 - 1115
Geen tweede verblijf.
Allereerst vind ik het niet kunnen dat de gemeenteraad op 17 december 2014 (bekend gemaakt op 22 december 
dus net voor kerstmis) een nieuw belastingreglement op tweede verblijven goedkeurt en dat dan op 1 januari 
2015 al toepast. Hier is men dan wel erg vlug. Mijn vraag: is dit reglement onderworpen aan de controle door de 
provinciegouverneur, want er zijn toch wel heel wat vragen bij dit reglement dat de definitie van een tweede verblijf 
meteen koppelt aan een domicilieadres en meteen de belasting enkel naar de eigenaar toestuurt (hoewel het 
pand perfect verhuurd kan zijn). Toen ik mijn beklag hierover deed bij de dienst werd ik verwezen naar de politieke 
verantwoordelijken, want het is een beslissing van de gemeenteraad. Dus ik heb een aangetekend schrijven gestuurd 
naar het bestuur ter attentie van de bevoegde schepen. Tot op vandaag heb ik noch van het college, noch van de 
schepen, noch van de bevoegde dienst ook maar een antwoord gekregen. Neen, ik heb nu wel een belastingaanslag 
in de bus. Is dat het antwoord op mijn brief? Ik vind dit dus onbehoorlijk bestuur. Natuurlijk zal ik een bezwaarschrift 
indienen, maar ik wens toch eens duidelijk te maken dat ik als eigenaar die wel een contract voor hoofdverblijfplaats 
heeft laten ondertekenen zelf niet kan/mag checken of die man daar nu al dan niet is gedomicilieerd, noch welk 
beroep hij uitoefent. Ik heb in mijn contract duidelijk aangemerkt dat het hier om een hoofdverblijfplaats moet 
gaan, meer kan ik niet doen. Het ‘tweede verblijf’ is duidelijk een tweede verblijf voor mijn huurder, niet voor mij. 
Bovendien is er wel een vrijstelling mocht het pand te huur staan, maar als het verhuurd is, ja dan komt er geen 
vrijstelling… Waar is de logica in dit verhaal? Bovendien als ik in het kader van mijn bezwaarschrift mij wens te 
verdedigen dan kom ik voor een commissie die rechter en partij is. Waar is het democratisch gehalte in dit verhaal? 
Ik heb de politici en de dienst de kans gegeven om te antwoorden, dit is niet gebeurd. Vandaar dat ik vraag aan de 
Ombudsvrouw mijn klacht in beroep te registreren en te behandelen en een behoorlijk antwoord te formuleren 
op mijn aangetekend schrijven van 4 juni 2015 en uit te zoeken waarom ik geen antwoord heb gekregen. Kan deze 
regelgeving niet bijgestuurd worden? Want de essentie is toch nog altijd dat het om een tweede verblijf moet gaan. 
Wel, ik heb geen tweede verblijf op dat adres.

Onderzoek:
Een bezoek aan de Ombudsvrouw vervangt geen administratieve bezwaarprocedure die ook uitgevoerd moet worden 
binnen een bepaalde termijn. Dat wordt meegedeeld en de man maakt ook een bezwaarschrift op en zet al zijn 
argumenten uiteen. Het belastingreglement werd in december 2014 goedgekeurd in de gemeenteraad en dus op 
zeer korte termijn (peildatum is 1 januari) al toegepast. Er is bijzonder weinig op voorhand over gecommuniceerd. Dat 
wekt ongenoegen, ook al omdat daardoor ook de periode voorbij is gegaan om ook de argumenten bij de gouverneur 
die hierop controle uit moet oefenen, aan te kaarten. Aangezien het hier gaat om een belasting op tweede verblijven 
merkt de klager (en hij is niet alleen) op dat het hier niet gaat om een reglement op tweede verblijven want hij kan 
aantonen dat het niet zijn tweede verblijf is, maar wel dat van zijn huurder. Klager meent terecht dat de overheid niet 
zijn controlerende taak moet doorschuiven naar de eigenaar. De eigenaar kan immers niet controleren of zijn huurder 
al dan niet is gedomicilieerd vanaf 1 januari gedurende het aanslagjaar. 
Want wanneer die inzage vraagt om na te gaan of zijn huurder al dan niet is gedomicilieerd moet het college dat op 
grond van de privacyregelgeving omtrent persoonsgegevens immers weigeren. De overheid is daarentegen wel bij 
machte om na te gaan wie nu eigenlijk een tweede verblijf heeft: de eigenaar moet immers aantonen dat hij er niet 
verblijft en kan dit enkel door het doorgeven van de nodige bewijsstukken dat zijn pand verhuurd is. 
Een eigenaar kan natuurlijk altijd aan zijn huurder ‘vragen’ om hem het bewijs te leveren maar ook dan is dit maar 
een momentopnamen. Voorts slaat een directe belasting ook over een toestand gedurende het aanslagjaar met 
als peildatum 1 januari. Alleen de overheid kan nagaan of het hier inderdaad gaat om een toestand gedurende/of 
grotendeels een jaar. Kortom we menen dat klager inderdaad een punt heeft en in elk geval kan een overheid moeilijk 
spreken van een belasting van een tweede verblijf als zij niet kan aantonen dat de belastingplichtige over een tweede 
verblijf beschikt. Voorts stelt de Ombudsvrouw zich ook de vraag: er kan een vrijstelling bekomen worden als het pand 
leeg staat en te huur wordt aangeboden nadat het huurcontract is afgelopen, kan er ook een vrijstelling bekomen 
worden wanneer het pand leeg staat en te koop wordt aangeboden?
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Beoordeling: gegrond
Opvallend late en verwarrende communicatie over deze belasting. De definitie van een tweede verblijfsbelasting 
namelijk dat het een belasting is als niemand er gedomicilieerd is betekent niet meteen dat het om een tweede 
verblijf gaat voor de eigenaar die als belastingplichtige wordt beschouwd. Ook het doorschuiven van de 
controlefunctie naar de eigenaar valt op. Maar als de stad bij haar standpunt blijft kan alleen de gouverneur, een 
fiscale rechter of de Raad van State hier een uiteindelijk oordeel vellen of deze regelgeving wel behoorlijk is. 
Een ombudsvrouw kan enkel aantonen dat klagers mogelijks toch reden tot klagen hebben.

Opvolging:
De Gouverneur heeft de belasting goedgekeurd. 

Aanbeveling:
Verfijn die belasting. Herbekijk de definitie en motivering van deze belasting. 
Schuif taken zoals invoering van belastingen en controle niet door naar de burger. 

flexibiliteit
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201511 - 1329
Verplaatst parkeerverbod.
Ik had bezwaar ingediend tegen een takeling omdat ik heel duidelijk kon bewijzen (aan de hand van verklaringen van 
collega’s) dat het parkeerverbod ‘s morgens om 7 uur werd verplaatst door de werklui die de borden uit de omheining 
namen en op een andere plaats zetten op het plein. Degenen die rond dat uur vertrokken kregen geen PV, maar zij 
die later vertrokken (zoals ik) stonden natuurlijk plotseling verkeerd geparkeerd. Er stonden verschillende auto’s die 
getakeld werden die morgen. Logisch, want de avond voordien stonden er geen borden op die plaats. Er moeten in dit 
verband toch nog andere bezwaarschriften zijn toe gekomen voor dat specifiek plein op die specifieke dag.
Ik ging ervanuit dat ik geen belasting meer hoefde te betalen omdat de procureur na mijn bezwaar de zaak had 
geseponeerd. Maar niets is dus minder waar… De procureur heeft de zaak blijkbaar geseponeerd omwille van te 
beperkte recherchecapaciteiten. Mijn bezwaar werd ondertussen afgewezen door Dienst Belastingen en nu zou ik al 
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg moeten gaan met een advocaat om mijn gelijk te kunnen halen. Dat zie ik echt 
niet zitten! Kunt u mij nog helpen?

Onderzoek:
Het probleem is dat er twee aparte procedures zijn die bij verschillende instanties afgehandeld worden. 
Enerzijds het pv dat via het Parket wordt afgehandeld en anderzijds de belastingen die door de Stad via vooraf bepaalde 
procedures afgehandeld worden. Die procedures kunnen niet zomaar veranderd worden, want dat heeft ook gevolgen 
voor alle andere pv’s en belastingen. Het Parket heeft geen tijd om dit soort dossiers op te volgen en seponeert, maar 
daarbovenop mogen ze ook niet zomaar communiceren met een derde (in dit geval Stad Gent). De Dienst Belastingen 
moet zich dan weer baseren op het verslag van de Politie, maar heeft voor de rest weinig middelen om te onderzoeken. 
Als zij van de burger geen zwaarwegende argumenten krijgen binnen de bezwaartermijn moeten zij het dossier 
afronden en start de aanmaningsprocedure. In het geval van verzoekster was er vooral verwarring over de betekenis 
van ‘seponeren’. Veel mensen beschouwen dit alsof ze gelijk krijgen van het Parket, maar het komt er eigenlijk op neer 
dat het Parket geen vervolg geeft aan het pv. Ze nemen dus geen beslissing (noch negatief, noch positief). Voor Dienst 
Belastingen is een seponering dus geen argument, want het kan nog altijd zijn dat het Parket zou beslissen dat het pv 
terecht werd opgemaakt (moest het tijd en middelen hebben om dit te onderzoeken). Dienst Belastingen heeft zelf 
nooit de informatie gekregen dat de borden ’s morgens werden geplaatst door de werklui. Dat kwam pas aan het licht 
door onze tussenkomst, maar dan was de bezwaartermijn dus al verlopen. De enige mogelijkheden die verzoekster nu 
nog heeft is ofwel verdere stappen ondernemen en naar de Rechtbank van Eerste Aanleg stappen, ofwel betalen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Dienst Belastingen kan zich niet zomaar flexibel opstellen aangezien zij gebonden is aan strikte regels. Een actievere 
communicatie had deze klacht misschien kunnen vermijden. Burgers weten vaak niet hoe de (verschillende) 
procedures verlopen en wat er wel of niet gecommuniceerd wordt tussen diensten.

Aanbeveling:
Communiceer duidelijk aan de burger dat een bezwaarschrift bij het pv niet voldoende is en dat ze dus apart nog 
eens een bezwaarschrift voor Dienst Belastingen moeten schrijven. Overleg met de Politie welke informatie uit het 
dossier wel en niet kan meegedeeld worden aan Dienst Belastingen.
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Stedelijke vernieuwing
redelijke termijn
vertrouwen
Verzoek: 201502 - 227
Wachten op Godot?

Via deze weg wil ik mijn ongenoegen uiten betreffende het uitblijven van de twee kunstzuilen op de twee sokkels 
van de Korenmarkt. De Stad Gent belooft al sinds de start van de Kobra-werken dat er twee licht- of kunstzuilen 
gingen geplaatst worden op de twee speciaal hiervoor ontworpen ronde sokkels. Nochtans was dit al in het 
Kobraplan voorzien en via 3D-beelden aan de burger bekendgemaakt, al sinds 2007. Tot op heden nog steeds 
geen zuilen en blijft de Stad dit telkens uitstellen en de bevolking sussen met allerlei drogredenen. Ik vind dit heel 
onprofessioneel en toch wel getuigen van een gebrek aan planning, communicatie en competentie van de bevoegde 
schepen en het kabinet. Nochtans zijn deze twee kunstwerken wel degelijk noodzakelijk om het toch al veel te kale 
plein op de Korenmarkt een mooier aanzicht of cachet te geven en de omringende gebouwen beter tot hun recht 
te laten komen. Wat ook was voorzien in het oorspronkelijk plan. Ik, en ook vele andere burgers, stel me de vraag 
waarom dit zo lang hoeft te duren? Nochtans is de stadshal en aanverwante infrastructuur toch op schema afgeraakt 
alsook de bestrating rondom. Ik stel me dan ook de vraag of het architectenbureau die het Kobra-plan en de stadshal 
heeft uitgewerkt hiermee tevreden is? Tevens stel ik ook de vraag of die architecten niet beter zelf een invulling 
hadden ontworpen voor de twee ronde sokkels op de Korenmarkt? Daar deze toch de reputatie hebben om grote 
en innovatieve gebouwen te ontwerpen, was dit toch absoluut iets om mee uit te pakken en de Korenmarkt af te 
maken? Want zoals het nu is, mist dit plein toch iets en de ronde sokkels dienen enkel als zitbank voor toeristen en 
jongeren; misschien dat men er dan beter echte zitbanken van maakt? Nog een opmerking die ik heb is dat de Stad 
een gemiste kans heeft gemaakt om bijvoorbeeld niet een lichtkunstenaar in te schakelen die ook op het voorbije 
Lichtfestival voor een concept zorgde. Kon de Stad niet beter een lichtsculptuur op de sokkels laten installeren, dat 
dan permanent na het Lichtfestival een vaste plaats kon hebben? Probleem opgelost en toch twee vliegen in een 
klap? Daar dacht ik aan bij het zien van de vele mooie lichtcreaties van het Lichtfestival vorige maand. Blijkbaar 
missen sommige medewerkers van het bevoegde kabinet alsook de schepen zelf toch enige visie of fantasie om 
dergelijk probleem tot een vlot en alternatief einde te brengen. Ik hoop echt dat de Gentenaren binnenkort toch 
positief nieuws krijgen en dat de leegte op de Korenmarkt alsnog iets opgevuld wordt via twee mooie kunstzuilen.

Onderzoek:
Dit plein wacht inderdaad al lang op een kunstwerk. Ook de sokkel ligt er slordig bij. Volgens de Dienst Stedelijke 
Vernieuwing worden de kunstwerken volop voorbereid. Twee kunstenaressen zullen elk een kunstwerk maken 
voor de Korenmarkt. Zij zijn gekozen door een task force waarin onder andere de architect van het Kobra-geheel 
zat. Het ene voorontwerp van kunstwerk werd zomer 2014 al bekend gemaakt. Op dit moment werken de 
stadsdiensten, de kunstenares en studiebureau dit ontwerp verder uit. Zij buigen zich over vraagstukken in verband 
met het materiaalgebruik, de stabiliteit, enzovoort. Momenteel worden ook de laatste zaken in verband met de 
overeenkomst met de andere kunstenares in orde gebracht. Het was de ambitie om de kunstwerken in 2015 te 
realiseren. De Stad heeft alle financiële middelen hiervoor voorzien. Voor de verdere uitvoering en planning is de 
Stad echter afhankelijk van derden. Volgens de huidige planning worden de beide kunstwerken in het najaar van dit 
jaar gerealiseerd. Wat de zitbanken betreft: de sokkels waarop de kunstwerken moeten komen zijn na de heraanleg 
van de Korenmarkt onmiddellijk ingericht als zitbanken. In het eerste ontwerp zit ook een definitieve zitfunctie. 
Het andere ontwerp is nog niet gekend. De dienst die het Lichtfestival organiseert - Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren - deelt mee geen enkel verband te hebben met het plaatsen van de kunstwerken.

Besluit:
Al bij de definitieve plannen had men proactief op zoek kunnen gaan naar een kunstenaar. Dan had dit alles op veel 
kortere termijn kunnen afwerkt zijn en had de markt een ordelijker en esthetischer aanbeeld gekregen.

Beoordeling: gegrond
De heraanleg is al herhaaldelijk beloofd maar kwam er nog niet

Aanbeveling:
Werk pro-actiever. Neem ook deze artistieke aankleding mee bij opmaak plannen.
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Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Belofte maakt schuld, duidelijke afspraken maken goede vrienden. 
Een zoektocht naar een gedenksteen, vraag een veilige doortocht 

in Cataloniëstraat tijdens de Gentse Feesten. 

Bibliotheek
zorgvuldigheid - procedure
vertrouwen
Verzoek: 201510 -  1201
Geen mail.
Ik kreeg op 6 oktober 2015 een mail met het bericht dat ik geleende boeken nog in mijn bezit had. Helemaal in 
paniek belde ik diezelfde dag nog naar de Bibliotheek want ik had geen mail gekregen om mij te herinneren dat mijn 
termijn bijna verstreken was. Normaal breng ik mijn boeken naar de bibliotheek van zodra ik die mail kreeg of als ik 
die niet meer op tijd kon brengen, ik geen probleem heb om mijn boete te betalen. Ik voel mij gewoon misbegrepen 
in dit verhaal. Ik heb nooit de mail gekregen die me zogezegd werd verzonden een paar dagen voor dat de datum 
verliep. Ik heb in alle postvakken gekeken.. (de spams, de verwijderde items, …) Ik heb die mail nooit gekregen, 
want het zou maar een kleine moeite zijn geweest om mijn boeken te verlengen, want ik had volledig recht om die 
boeken te verlengen. Ook legde ik die mevrouw uit dat ik al een paar keer boetes heb gehad, en dat ik ook nooit heb 
geklaagd omdat ik in fout was en die fout volledig erken, maar hier voelt het gewoon niet eerlijk aan dat ik door een 
misverstand een zo groot bedrag moet betalen. Ik ben zelf ook maar een werkstudent en het is nu niet dat ik geld 
over de balk gooi. Ik heb mij proberen te uiten via telefoon maar kreeg geen gehoor, dus ben ik ter plaatse geweest 
(vrijdag 16 oktober 2015) en heb ik met die mevrouw gesproken die ik toen ook aan telefoon had gehad. Ik vroeg of 
ik de directeur zelf kon spreken, omdat ik de indruk had dat er totaal geen gehoor kwam aan mijn verhaal. 
Deze mevrouw verzekerde me dat er in de loop van de week (tussen 19-23 oktober) zeker ofwel de directeur zelf 
ofwel de manager contact zou opnemen met mij. Tot op heden heeft niemand me gecontacteerd tot mijn grote 
teleurstelling. Ik vind het echt spijtig dat men mijn verhaal precies niet ‘au serieus’ neemt. Ik heb gewoon de indruk 
dat men niet wilt luisteren. Er werd mij verzekerd dat men mijn verhaal wel grondig zou bekijken.

Onderzoek:
De hoffelijkheidsmails die de Bibliotheek verstuurt zijn een extra dienstverlening maar zeker geen verplichting. 
Tenslotte krijgen mensen zonder computer ook deze mail niet en zijn zij aangewezen op hun datumbriefje. 
Je kan ook altijd de datum bijhouden via ‘Mijn bibliotheek’ en ‘wat ik thuis heb en kan verlengen’ en deze altijd 
consulteren. Volgens de medewerkers van de Bibliotheek kreeg verzoeker een hoffelijkheidsmail op 17 september 
2015 voor zes boeken met vervaldatum 21 september 2015. De medewerkers van de Bibliotheek hebben ons 
deze mail kunnen opzoeken via hun ICT-afdeling. De mail is dus effectief verstuurd geweest. We sturen deze mail 
in kopie naar verzoekster. Op 6 oktober 2015 werd er een eerste herinneringsmail verstuurd waarna verzoekster 
haar boeken verlengd heeft. Ondertussen was er wel een telaatgeld van 27,30 euro. Deze blijven verschuldigd. 
De verantwoordelijke die verzoekster normaal gezien zou terugbellen, verontschuldigt zich dat dit niet gelukt is 
door een heel drukke agenda. Zij stelt wel dat verzoekster alle nodige en juiste informatie heeft gekregen van de 
baliemedewerkster en zij daar eigenlijk niets anders kon aan toevoegen. De Bibliotheek heeft de procedure correct 
gevolgd. Men had inderdaad moeten terugbellen en men verontschuldigt zich hiervoor.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Wat je belooft, moet je ook doen. Het aangerekend telaatgeld was terecht.
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Cultuurdienst
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201505 - 551
Verloren sleutel.
Tijdens de tentoonstelling van 11 tot en met 30 maart 2015 ben ik één van de drie sleutels van de zaal van Ryhove 
verloren. Een aangetekende brief van de Cultuurdienst stelt dat ik de factuur moet betalen voor de plaatsing van 
nieuwe sloten en de sleutels. De sleutel gaf niet alleen toegang tot de zaal maar ook tot een bijgebouw waar het 
toilet zich bevindt en waar ook andere diensten gebruik van maken. Dus deze sloten zouden ook vernieuwd worden 
op mijn kosten. Heel graag dringend uw interventie omdat dit toch wel een uitermate strenge maatregel is die niet 
gestoeld is op een artikel van het contract. Uiteraard ben ik bereid de kost van een nieuwe sleutel op mij te nemen 
maar alle sloten en sleutels vernieuwen, lijkt mij toch overdreven. Hieronder een motivatie:
•  Naar mijn weten is er tot op heden geen melding van inbraak in de zaal van Ryhove geweest (en we zijn nu twee 

maand verder).

• De sleutel die ik verloren heb, draagt geen naamplaatje met de locatie - hoe weet de vinder dan dat het de sleutel 
van de zaal van Ryhove is?

• De tentoongestelde werken moeten niet verzekerd zijn tegen diefstal of beschadiging. Dus mochten inbrekers 
gebruik maken van de sleutel en de boel beschadigen of stelen dan kan de organisator toch geen klacht indienen.

Onderzoek:
De versie van de dienst wordt getoetst aan die van klager. De ombudsvrouw stelt vast dat er geen juridische grond 
is om van klager te eisen dat alle betreffende sloten worden vervangen: zo staat dit niet uitdrukkelijk in het contract 
vermeld. Voorts stelt ze vast dat ook bij verlies van sleutels door medewerkers geen sloten worden vervangen. De 
ombudsvrouw deelt de zorg om de gebouwen voldoende te beveiligen maar wie echt onbetrouwbaar is laat meteen 
een sleutel bijmaken (wat bij dit type sleutel ook mogelijk is) en zal zeker zich niet verdacht maken door zelf te 
melden dat ie een sleutel verloren is. Kortom de nodige voorzorgmaatregelen ontbreken om hier meer te kunnen 
eisen dan de kostprijs van een nieuwe sleutel en om diefstal zoveel mogelijk uit te sluiten. 

Opvolging:
De dienst gaat akkoord met enkel het aanrekenen van de aanmaakkost voor een nieuwe sleutel maar zal meer 
voorzorgsmaatregelen nemen bij verlies van sleutels van stadsgebouwen en dit zowel naar huurders toe als naar 
personeelsleden. Het huishoudelijk reglement wordt aangepast.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Sluit discussies uit met huurders door duidelijke contractuele afspraken. Leen enkel sleutels uit die niet kunnen 
nagemaakt worden. 
Maak ook duidelijke afspraken voor alle personeelsleden van Stad en OCMW bij verlies van sleutels en maak dit 
ook intern voldoende bekend.

Verzoek 201507 - 826
Michaël Lustig.
De voorbije dagen kwam een goede vriend uit Israël op bezoek.
Niet zonder trots, troonde ik hem rond in onze bijzonder mooie stad. Het is steeds fijn om je eigen stad ‘door de 
ogen van een toerist’ te mogen aanschouwen, en het was dus voor beide partijen een aangename ervaring. Aan 
de Recollettenlei hielden we halt bij het monument Michaël Lustig. We stelden vast dat deze plek er erg slordig, 
‘verloederd’ bij ligt. 
Erg jammer want, én een mooi plekje én ter herdenking van gebeurtenissen die niet mogen vergeten worden. Zou u 
het nodige in het werk kunnen stellen om ook dit stukje Gent, door de bevoegde diensten, netjes te laten houden?
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Onderzoek:
Dit is een signaal dat onmiddellijk wordt opgepakt door diverse diensten. Dienst Monumentenzorg en Architectuur 
neemt contact op met Gentvizit om dit monument op te nemen in stadswandelingen. Dienst Onthaal laat het 
nieuwsbericht van de jaarlijkse herdenking staan op de website van de Stad. Dienst Communicatie zorgt ervoor 
dat op de website van de Stad een tekstje komt over het monument. De Groendienst doet om de 14 dagen het 
groenonderhoud rond het monument. Diens Onderhoud Gebouwen doet jaarlijks voor de herdenking schoonmaak 
van het monument. In het voorjaar zijn de voegen van de natuursteen herdaan. De letters worden bijgewerkt. 
Departement Cultuur neemt dit monument op in de lijst om van een infopaneel te voorzien.

Aanbeveling:
Werk samen met Dienst Toerisme een overzichtslijst uit van gedenkstenen en gevelkappelletjes uit en maak die 
toegankelijk voor iedereen via de website. 

Verzoek: 20151510 - 1110
Niet in het Engels.

When we went inside the tower, and to our surprise, we could only find historical explanations in Flemish. Not a single 
explanation in English or other language. At the end of the visit, we left without understanding the history behind this 
magnificent tower. When we asked in the reception they explained us that this is a decision of the local government 
to support the use of Dutch. Honestly, they explained that with a little bit of shame in the tone of their voices –as a 
person with international experience and open mind will be in that situation. For me, this didn’t seemed the best way 
of promoting your culture, on the contrary I think that it harms it and falls in the unfriendly cliché of Flemish country as 
a “close minded land”. I can assure you that my friends didn’t learned nothing from the rich history of your city that day. 
Leaving the information only in Dutch did not helped in any way to make us learn the language. On a personal level I am 
sure that you enjoy other cultures and that you travel abroad. If the same principle would be applied in Israel, Greece, 
Vasque country or Egypt, then language would become a barrier rather than a bridge and you would be left apart from 
the cultural opportunities that this countries may offer you. I kindly suggest you to help to change this and to give the 
chance to visitors from abroad to learn about this magnificent building

Onderzoek:
Verzoeker krijgt een antwoord van de Dienst Erfgoed. 

Dienst Evenementen, Feesten, Markten 
en Foren
Verzoek: 201501 - 99
Onbereikbaar tijdens lichtfestival.

Ik zag in de parking Reep dat bewoners toegang kunnen krijgen tot de parking tijdens het lichtfestival. Ik woon zelf 
op de Korenmarkt, maar kan volgens Mobiliteitsbedrijf Gent geen toegang krijgen tot de parking. Ze raadden me 
dan ook aan contact op te nemen met u. Kan u me laten weten waar ik dan wel zal kunnen parkeren? Of wat ik moet 
doen om toch toegang te krijgen tot de parking Reep?

Onderzoek:
Uit navraag bij het Mobiliteitsbedrijf blijkt dat zij nog niet zo lang betrokken zijn bij de organisatie van het 
Lichtfestival wat het parkeren betreft. Het is de Dienst Evenementen die de bewonersbrieven heeft gebust en dit enkel 
heeft gedaan bij de bewoners op en binnen de route van het Lichtfestival. Nochtans hebben bewoners, die net buiten 
die route vallen, net dezelfde parkeerproblemen. Er werden wel extra parkeerplaatsen voorzien voor de bewoners 
maar het was vaak moeilijk om deze te bereiken omdat de Politie iedereen zonder bewonersbrief, tegenhield. 
De bevoegde schepen liet uiteindelijk weten dat zij verzoeker een bewonersbrief zouden doormailen zodat hij 
gemakkelijker aan een parkeerplaats zou geraken. De schepen neemt dit mee naar de evaluatie van het Lichtfestival.

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



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

Overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201502 - 161
Verbod dierenmarkten. 

In heel België mogen markten met dieren plaatsvinden, echter in Gent niet. Ik vind dit pure broodroof.

Onderzoek:
Er blijkt inderdaad geen pluimvee verhandeld te mogen worden zolang het FAVV de maatregelen rond de vogelgriep 
niet opheft. Het college in Gent is hier strenger in dan in andere plaatsen. Dit is besloten omdat de communicatie 
vanuit de overheid niet helemaal duidelijk was in het begin. Om het zekere voor het onzekere te nemen is dan 
besloten geen dierenmarkten toe te staan. De handelaars die normaal op de dierenmarkt staan worden per telefoon 
geïnformeerd. Wij hebben deze reactie vanuit Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren ook doorgegeven 
aan de verzoeker. Deze heeft hierna geen reactie meer gegeven. Inmiddels wordt de dierenmarkt opnieuw 
georganiseerd.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Te streng of te zacht interpreteren, het blijkt geen correcte interpretatie en het heeft consequenties. Gewoon aan 
hogere overheid vragen hoe het moet geïnterpreteerd worden, is hier aangewezen.

gelijkheid
adequate communicatie
afdoende motivering
Verzoek: 201507 - 833
Klein terras.
Ik heb een restaurant en heb een terras aangevraagd voor tijdens de Gentse Feesten. Ik heb al verschillende mails 
gestuurd naar de verantwoordelijken voor de terrassen maar ik krijg geen antwoord. Ik heb ook op het formulier 
voor mijn terras ingevuld dat ik de tramhalte niet meer als terras wou, maar toch krijg ik zonder enige verwittiging 
het terras onder de tramhalte. Mijn buren hebben een terras dat over het pad van de blinden passeert, terwijl ik 
moet voldoen met een ‘normaal’ terras. Na mijn klacht tijdens de KOBRA-werken heeft men mij beloofd om een 
oplossing te zoeken maar dat is er nog steeds niet. 

Onderzoek:
De ombudsvrouw hoort alle betrokken partijen en gaat ook ter plaatse met de ambtenaren en de uitbaatster. 
Ze hoort ook de bevoegde schepen en is het niet met hem eens dat de Ombudsvrouw niet moet fungeren als 
beroepsinstantie voor de horeca. Zij fungeert als Ombudsvrouw voor alle Gentenaars, wat ook hun beroep is. 
Zij toetst alle klachten aan dezelfde criteria, in dit geval: behoorlijke communicatie, correcte motivering en of 
er hier in dit geval sprake is van willekeur of juist van een weloverwogen weigering? Het onderzoek kan in alle 
onafhankelijkheid en met medewerking van alle partijen worden uitgevoerd. 

Conclusie: 
Hoewel verzoekster herhaaldelijk een mondeling antwoord heeft gekregen na het verlies van haar vroegere tafeltjes 
door het oprichten van een tramhalte aan haar restaurant, had ze dit toch ook op papier moeten krijgen omdat ze 
zelf ook schriftelijk contact had opgenomen. De motivering was gebrekkig en niet volledig juist. Ter plaatse bleek 
wel de enige en correcte motiveringsgrond: de veiligheid en doorgang voor rolstoelgebruikers die moet verzekerd 
worden op een plaats met hoge borduren. Beloftes die mogelijk voorheen gemaakt zijn door kabinetsmedewerkers 
hebben duidelijk verwachtingen gecreëerd die niet in te lossen zijn als men de algemene veiligheid laat primeren. 
De slechte verstandhouding tussen de buren verhindert de meest aangewezen oplossing. De uitbaatster wijst 
terecht tijdens het bezoek naar de zeer onveilige situatie die is gecreëerd door een buurman die wel over een tent 
en meerdere tafels kan beschikken. Blijkt dat deze man, die duidelijk nieuw is in het vak, zijn vergunning niet volgt en 
hierdoor een bijzonder gevaarlijke situatie heeft gecreëerd doordat de tramsporen gevaarlijk dicht bij zijn tent lopen 
en dit al vooraleer de Gentse Feesten zijn begonnen.
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Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De weigering van het terras is gegrond wegens de veiligheid maar de communicatie en de motivering konden beter.

Aanbeveling:
Geef in de Cataloniëstraat nog meer garanties voor een veilige doorgang op plaatsen waar de tram heel dicht bij 
de voetgangers rijdt. Hou er rekening mee dat de Gentse Feesten pas op vrijdag om 18.00 uur beginnen maar dat 
de meest gevaarlijke situaties zich kunnen voordoen onmiddellijk voor de Gentse Feesten als de tram nog de hele 
dag rijdt. Motiveer behoorlijk en maak geen gebruik van motiveringsgronden die niets ter zake doen.

IVA Historische Huizen
Verzoek: 201504 - 441
Belfort.

Ik woon vlakbij het belfort en er zijn twee zaken waarvan ik bijna gek word.
• Bij sterke wind is een kabel van een van de vlaggenmasten aan het kletteren. Kan dit verholpen worden?

• Sinds enige tijd speelt de beiaard blijkbaar opnieuw om het kwartier een deuntje. 

• Bepaalde zijn goed, maar andere zijn gewoon irritant. Het Vliegerke is geen beiaardmuziekje. Kan de kwaliteit van 
de beiaardmuziekjes eens worden overdacht?

Onderzoek:
Geen onderzoek (melding/signaal) - behandeld door Dienst Bouwprojecten & IVA Historische Huizen. Wat betreft 
de vlaggenmasten laat het Intern Verzelfstandigd Agentschap Historische Huizen dit nakijken voor de Dienst 
Bouwprojecten. Die gaat ter plekke en stelt vast dat de kabels van het Belfort in orde zijn. Het zijn de kabels van 
het Nederlands Toneel Gent (NTG) waar een probleem is, waaraan onmiddellijk wordt verholpen. Wat betreft de 
deuntjes antwoordt het IVA Historische Huizen dat de deuntjes zijn goedgekeurd bij besluit van het college van 
burgemeester en schepenen. Het betreft muziek van de recent overleden Gentse musici Walter De Buck en Luc De 
Vos, maar mensen kunnen uiteraard een verschillende smaak hebben.

Sportdienst
toegankelijkheid en bereikbaarheid
adequate communicatie
Verzoek: 201501 - 21
Problematisch inschrijven.
Graag deel ik mijn bezorgdheid omtrent het problematische inschrijven voor de sportkampen tijdens de 
krokusvakantie. Na telefonisch contact met de Sportdienst deze middag (7 januari 2015) bleek dat mijn kinderen 
niet voor de krokusperiode ingeschreven zijn. Ik betreur dit ten zeerste. Het duurde trouwens tot 12 uur vooraleer 
ik de Sportdienst telefonisch kon bereiken. Het online inschrijven deze ochtend verliep allesbehalve vlot. Ondanks 
het feit dat ik zowel dit weekend als gisteren verschillende telefonische contacten had met de Sportdienst om 
de registratie van mijn kinderen in orde te brengen (ikzelf bleek ongewild twee maal geregistreerd waardoor er 
foutmeldingen optraden). Uiteindelijk bleek gisteren inderdaad alles in orde (getest via de controle inschrijving). 
Voor het sportkamp met code 15K117 (geboortejaar 2005-2008) kon ik mijn jongste zoon (geboren in 2008) niet 
inschrijven, zijn naam stond licht grijs aangeduid met de melding “deze persoon is 6 jaar en de leeftijdscategorie van 
dit sportkamp is 7-9 jaar”. Als het inderdaad zo is, dan is de uitleg “geboortejaar 2005-2008” op z’n minst onduidelijk 
en misleidend! Het enige wat ik kon doen, is hem (in het ondertussen volzet) kamp voor kleuters inschrijven 
(geboortejaar 2008-2011), hij staat daar op de wachtlijst. (Ter info: hij wordt 7 jaar, en zit dus in het eerste leerjaar). 
Mijn oudste zoon (geboren in 2007) heb ik vermoedelijk 3-4 keer ingeschreven voor het bewuste kamp 15K117, 
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maar ik kreeg nooit bevestiging. Het scherm bleef geblokkeerd bij de fase ‘toevoegen aan winkelmandje’. Helaas, 
en bij de vijfde poging was het kamp volzet. De nieuwe website oogt misschien beter en gebruiksvriendelijker en de 
koppeling van accounts is een goede zaak, maar ik heb dus allesbehalve ‘gerust’ mijn kinderen kunnen inschrijven en 
dit ondanks alle voorzorgen die ik de voorbije dagen had genomen.

Onderzoek:
Het kamp waarvoor verzoekster wou inschrijven, is volledig volzet en beide kinderen staan op de wachtlijst 
(nummer twee en drie). De Sportdienst erkent dat er problemen zijn met de communicatie over geboortejaren. 
Het probleem ligt bij het inschrijvingsprogramma en de Sportdienst is dit aan het herprogrammeren zodat dit 
probleem in de toekomst niet meer voorkomt. Volgens de Sportdienst gebeurde het inschrijven zelf wel correct, 
maar de communicatie op de ‘tool’ gaf dit niet juist weer. Ook voor het toevoegen aan winkelmandje was er een 
softwareprobleem. Dit werd doorgegeven aan de leverancier voor een snelle oplossing. De telefoons worden 
verwerkt door Gentinfo en er werden voor die dag geen uitzonderlijk lange wachtrijen gerapporteerd. Het is 
belangrijk dat men niet ophangt als men in de wachtrij wordt geplaatst. Doet men dat wel, dan moet men telkens 
achteraan de (telefoon)rij herbeginnen en dan duurt het natuurlijk heel lang voor men aan de beurt komt.

Beoordeling: gegrond
Er waren allerlei problemen met de software waardoor inschrijven heel moeilijk werd. Het is jammer dat de kinderen 
daardoor niet op sportkamp kunnen, maar volgens de Sportdienst kunnen ze er echt niet meer bij.

Aanbeveling:
Check software grondig vooraleer ze effectief te gebruiken.
Hier is dringend een efficiënte digitale ondersteuning nodig.

zorgvuldigheid - fouten
adequate communicatie
klachtenmanagement
Verzoek: 201506 - 759
Verkeerd tarief.
Op het document met tarieven, retributie voor sportactiviteiten, wordt er voor de prijs onder andere onderscheid 
gemaakt voor personeel Stad Gent. Ook bij de tabel waarbij bijvoorbeeld aquagym staat, wordt ook het 
onderscheid gemaakt in verschillende prijscategorieën. Maar als ik dit navraag bij de Sportdienst, is er blijkbaar 
enkel korting voor personeel bij het huren van een terrein. Dat is toch niet in overeenstemming met de info van het 
retributiedocument?

Onderzoek:
In het retributiereglement voor deelname aan sportactiviteiten staat duidelijk vermeld onder artikel 2 dat de punten 
‘sportkampen-tarieven’ en ‘cursussen en lessenreeksen-tarieven’ verdeeld zijn in verschillende categorieën. In 
categorie D staat vermeld dat dit de prijs is die onder andere geldt voor personeel van de Groep Gent, waaronder 
ook de dienst valt waar verzoekster werkzaam is. In het overzicht van de verschillende prijzen staan bij ‘aquagym’ 
ook de verschillende categorieën. De prijs bij categorie D (164 euro) verschilt duidelijk met deze van categorie B (197 
euro), die oorspronkelijk wordt aangerekend aan verzoekster. 
Na onze tussenkomst krijgt verzoekster een mail van de Sportdienst waarin ze zich verontschuldigen voor de foutieve 
informatie die door één van hun medewerkers werd gegeven. Verzoekster zal een nieuwe factuur krijgen met de 
correcte, aangepaste prijs.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
De info die verzoekster kreeg was inderdaad onjuist. 

Aanbeveling:
Maak dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de reglementen en die ook juist toepassen.

Hoofdstuk 4 - Uit het leven gegrepen - Een selectie van klachten
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Departement Duurzame Stedelijke 
Ontwikkeling en Ondernemen

Hoe zie je als burger nog tussen het bos van reglementen, 
de bomen en omgekeerd? 

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
zorgvuldigheid - fouten
passieve informatieverstrekking
Verzoek: 201510 - 1141
Van vijf naar vier.
Ik kocht drie jaar geleden een pand in Gent en in de notariële akte stond dat er vijf kamers. vergund waren. 
De notaris baseerde zich op info die hij kreeg van de Stad. Ook uit correspondentie met de Stad bleek dat er vijf 
kamers vergund waren en ook op het blad van de Brandweer stonden er vijf kamers vergund. Na controle door 
Bouw- en Woontoezicht en Brandweer kregen we echter te horen dat er slechts vier kamers vergund zouden zijn. 
Dienst Stedenbouw baseerde zich daarvoor op de oorspronkelijke stedenbouwkundige vergunning.
Dat kwamen ze pas te weten mei 2015, maar ik heb mijn aankoop gebaseerd op de vijf kamers en ik heb ook alle 
kamers al opgeknapt. Ik heb hier in mijn dossier een stedenbouwkundig uittreksel van Stad Gent met datum 26 
oktober 2011 waarop duidelijk staat dat de gewestelijke ambtenaar wel degelijk een vergunning heeft verleend voor 
het verbouwen van een eengezinswoning tot vijf kamerwoningen. Hier moet toch een oplossing voor zijn?

Onderzoek:
In 1997 deed de toenmalige eigenaar een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor vijf 
kamerwoningen. Die vergunning kwam er echter nooit en het dossier werd ook nooit verder afgehandeld omdat er 
kort daarna een nieuwe aanvraag kwam voor vier kamers. Voor die vier kamers werd er wel een stedenbouwkundige 
vergunning gegeven, maar er werd nooit gecontroleerd of de voorwaarden ook effectief werden nageleefd.
Bij de notarisvraag liep er iets mis met de software, want in de onderwerpregel werd het ‘verbouwen 
eengezinswoning tot vijf kamerwoningen’ vermeld. In het ‘fysieke’ dossier gaat het echter wel degelijk om vier 
kamerwoningen, maar dat dossier heeft de notaris nooit ingekeken. Blijkbaar gebeurde er een doublure met 
het onderwerp van de eerdere onontvankelijke aanvraag. Hoe dit kon gebeuren wordt verder onderzocht door 
Digipolis, dat verantwoordelijk is voor het beheer van de software. Een pragmatische oplossing, zoals verzoeker 
vraagt, is jammer genoeg niet mogelijk binnen het huidig geldende juridisch kader. Uit het onderzoek van Bouw- en 
Woontoezicht blijkt dat er slechts vier kamers vergund zijn. Een regularisatie van de bestaande toestand houdt in dat 
een vergunning zou worden verleend voor een bijkomende kamer. Het Bouwreglement vereist in dat geval dat er 
minimaal één entiteit van 80m² aanwezig is. Een voorwaarde waaraan in het pand van verzoeker onmogelijk voldaan 
kan worden. Een regularisatievergunning is dus niet mogelijk. Wat de screening van de software ook zal uitwijzen, 
de conclusie van dat verslag zal geen invloed hebben op hoe een bouwaanvraag tot regularisatie beoordeeld 
kan worden. Elke aanvraag moet immers getoetst worden aan het Bouwreglement en externe omstandigheden 
veranderen daar niets aan. Als het conformiteitsattest voor de kamers (dat los staat van de stedenbouwkundige 
vergunning) echter in orde is, kan verzoeker alle kamers wel perfect verhuren. Het bouwmisdrijf is namelijk verjaard 
en er kan dus ook geen pv meer opgesteld worden. Als hij echter verbouwingen wil doen aan het pand of het wil 
verkopen, zal dat bouwmisdrijf wel altijd terug blijven komen en voor complicaties blijven zorgen. De Ombudsvrouw 
deelt dit persoonlijk mee aan verzoeker.

Beoordeling: gegrond
Het onderzoek toont aan dat de notaris en dus ook de burger verkeerde informatie van de Stad hebben gekregen. 
Wat ook de oorzaak is van deze vergissing, de burger lijdt hierdoor schade (de aankoopprijs is immers bepaald op de 
verhuur van vijf kamers in plaats van vier). De burger opteert voor bemiddeling in plaats van indienen schadeclaim. 
Uit onderzoek blijkt dat zijn schade wordt geannuleerd als hij toch de vijfde kamer kan verhuren mocht hij een 
conformiteitsattest krijgen. Wat hier binnen de bestaande regelgeving perfect mogelijk is. Het bouwmisdrijf is immers 
verjaard, kan noch geverbaliseerd, noch geregulariseerd worden en zal dus ook overgedragen worden naar volgende 
koper. Wat opvalt is dat er een conformiteitsattest kan gegeven worden voor een kamer die stedenbouwkundig niet is 
vergund wat als ‘kafkaiaans’ overkomt maar hier eventueel wel een pragmatische oplossing kan bieden.

Hoofdstuk 4 - Uit het leven gegrepen - Een selectie van klachten
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Departement Facility Management
Met pensioen en toch nog opgeroepen? 

Grote achtertuin in overdracht terreinen naar de Stad. 

Dienst Aankoopbeheer
rechtszekerheid
Verzoek: 201510 - 1089
Privékarakter.
Ik contacteer u in naam van een aantal bezorgde bewoners. Wij wonen in een beluikstraatje dat privébezit is 
(de eigendom van elk huis loop tot het midden van de straat). Een aantal weken geleden is daar een gat in het 
wegdek ontstaan, op een plek waaronder een oude riolering loopt. We schreven Stad Gent aan en lieten ook Farys 
langskomen om samen naar een oplossing te zoeken. Beide instanties lieten ons weten dat de straat privékarakter 
heeft en we het zelf moeten oplossen. We contacteerden ondertussen verschillende aannemers, pleegden overleg 
met alle andere bewoners, maar blijven met de handen in het haar zitten. We hebben namelijk zelf niet de expertise 
in huis die Stad Gent en Farys kan inzetten om dit probleem - dat voor die instanties een redelijk eenvoudige klus 
is - aan te pakken. We zijn bereid het zelf aan te pakken met eigen werkkracht, maar dit houdt een hoog risico 
in voor de nutsvoorzieningen onder het wegdek (waarvan wij veronderstellen dat die niet onder onze eigendom 
vallen). Een andere optie is om een aannemer dit te laten doen, maar we komen niet tot een overeenkomst 
tussen alle bewoners over de betaling van die kost. We willen zeker vermijden dat dit probleem zich vergroot (en 
bijvoorbeeld uitmondt in een (buren)conflict etc.); vandaar ook het veelvoudig burenoverleg en ons bericht naar 
de Ombudsvrouw. We zijn teleurgesteld in de reactie van Stad Gent. We staan er volledig alleen voor. Het gaat 
inderdaad om privébezit, maar er is veel onduidelijkheid over waar die eigendom stopt (tot in de ondergrond, 
inclusief rioleringen enz.). Bovendien willen we ook meegeven dat we op punt staan de straat over te dragen aan 
Stad Gent. Al twee jaar zijn we in de weer om alle nodige handtekeningen te verzamelen en de straat over dit proces 
te informeren en consulteren. We dienden 14 van de 16 handtekeningen in bij de Dienst Beleidsparticipatie en 
hielden al een vergadering met de stadsregisseur in 2013.
Welke stappen kunnen we verder ondernemen naar Stad Gent toe?

Onderzoek:
In de eerste plaats dient de Stad een zekere garantie te hebben dat iedereen akkoord is met de overdracht. 
De bewoners van dit beluik slaagden erin om 14 van de 16 eigenaars te laten tekenen voor een kosteloze overdracht 
van hun straat naar de Stad. Twee mensen tekenden niet: de een uit schrik voor onteigening, een ander heeft al 
mondeling toegezegd. De Stad start de procedure zonder deze twee handtekeningen. Betreffende het gat in de 
straat, stelt Farys dat wordt onderzocht om deze verzakking te vrijwaren van verdere verslechtering, zonder de 
formele overdracht. De zaak is volgens Farys besproken met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen van de Stad 
Gent. Farys gaat pas over tot verdere stappen na de formele overdracht.

Besluit:
Verzoekers ervaren rechtsonzekerheid, maar dit is eerder een gevoel want achter het probleem schuilt een hele 
procedure waar de diensten niet omheen kunnen. Anderzijds stellen wij vast dat de buren in elk geval al heel wat 
initiatieven hebben genomen en de Stad nu aan zet is. Belangrijk is dat de bewoners voldoende informatie krijgen en 
ook de Stad hier actief handelt. 

Beoordeling: geen oordeel

Aanbeveling:
Kan deze procedure niet vereenvoudigd worden? 
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redelijke termijn
Verzoek: 201508 - 885
Groenzone.
Wij zijn syndicus van twee gebouwen aan de Kolveniersgang.
Rondom deze gebouwen is een groenzone die niet tot deze residenties hoort.
Deze groenzone is op heden – in theorie - nog steeds in beheer van WoninGent. Al meer dan 15 jaar wordt getalmd 
met de overdracht van deze gronden naar de Stad Gent.
Dit zorgt ervoor dat noodzakelijke werken niet kunnen gebeuren. Immers beide gebouwen kampen op regelmatige 
wijze met verstoppingen. Wij hebben daarom camera-onderzoeken laten uitvoeren (met een tijdsverschil van 
ongeveer een jaar). Telkens is gebleken dat er een probleem is aan de riolering (gelegen in gronden niet horende 
bij de mede-eigendom). Telkens hebben we aan zowel de Stad Gent, WoninGent, Aquario, TMVW gevraagd om 
de nodige herstellingen te doen. Telkens hebben we bot gevangen. Stad Gent wil de herstellingen niet doen 
omdat zij in principe geen eigenaar zijn van de gronden. WoninGent wil de herstellingen evenmin doen omdat 
zij al jaren eigenlijk geen eigenaar meer dienen te zijn. In beide gevallen liepen de kosten en de ongemakken van 
de verstoppingen zodanig op, dat de mede-eigenaars dan maar besloten op eigen kosten de verzakte riolering te 
herstellen. We spreken momenteel al over twee verschillende problemen welke op kosten van de vereniging van 
mede-eigenaars werden hersteld. Ook op de vraag tot terug te betalen van de gemaakte kosten is nooit een gevolg 
gegeven.
Wij vragen in eerste instantie nog steeds terugbetaling van de gemaakte kosten. In tweede orde vragen we dat aan 
de overdacht van de gronden dringend werk zou gemaakt worden, immers er zijn nu al twee herstellingen gebeurd 
(over een periode van ongeveer 15 maand). De beide residenties zijn nochtans niet bereid om blijvend voor kosten 
van herstelling van riolering van het openbaar net op te draaien.

Onderzoek:
De overdracht sleept inderdaad al 15 jaar aan. Dat vooral de bewoners van de appartementen de dupe zijn van die 
situatie is duidelijk aangezien er zich mogelijks werken opdringen aan de riolering. De reden van de trage overdracht 
kan immers liggen in het feit dat de Stad geen domein wenst over te nemen waar ze meteen ook een aantal 
problemen overneemt. Er wordt in eerste instantie uitgezocht in welke fase die overdracht zit en hoe en wie die 
noodzakelijke werken moet uitvoeren en betalen. Zodat verzoekers in elk geval geholpen zijn. Dit dossier is nog in 
onderzoek zowel bij WoninGent als bij Farys als bij de Dienst Vastgoedbeheer.
• De opmerking dat die overname al 15 jaar aansleept, is gegrond.

• Er zijn er enkele zaken die de overname hebben vertraagd: onder andere een vraag van een projectontwikkelaar 
(ongeveer 2 jaar vertraging) en een verkoop van WoninGent aan een organisatie (die pas in 2014 rond was).

• Niet alleen in dit dossier is er een achterstand, wat ook wijst op organisatorische problemen.

• Ondertussen is een extra medewerker aangeworven om de achterstand weg te werken.

• Als alles loopt zoals gepland, zou voor dit dossier de overdracht eind 2016 moeten gefinaliseerd zijn. Parallel zal 
de wegendienst samen met Farys ook de problematiek van de leidingen opnemen.

Besluit:
De redelijke termijn om deze zaak op te lossen is ruim overschreden.

Opvolging:
Er wordt een ambtenaar aangeduid die de achterstand moet wegwerken.

Beoordeling: gegrond
De aanpak om deze achterstand weg te werken heeft te lang op zich laten wachten, maar het is wel positief dat het 
nu eindelijk wordt aangepakt.

Aanbeveling:
Evalueer de vooruitgang na de aanstelling van de ambtenaar.
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Dienst Onderhoud Gebouwen
redelijke termijn
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201506 - 694
Sms-alarm.
Sinds 1 augustus 2014 ben ik gepensioneerd als technisch adviseur coördinator van een stedelijke school. Ik ontvang 
nog altijd sms-alarm van de koelinstallaties van de school en ik zou graag hebben dat dit stopt. Het is nu ongeveer 
een jaar geleden dat ik zelf een werkbon aanmaakte om mijn telefoongegevens uit het alarm van de koelinstallatie 
te wissen. Ik heb regelmatig mijn opvolgster op de hoogte gebracht en weet zeker dat zij de nodige stappen zette om 
dit euvel te verhelpen. Zonder resultaat echter.

Onderzoek:
Wij ontvangen deze vraag op 22 juni 2015. De Dienst Onderhoud Gebouwen (DOG) bevestigt ons een tweetal 
maanden later dat verzoeker inderdaad in juni 2014 een melding deed, die niet was opgevolgd omdat de persoon 
die dat had moeten doen er ook niet meer werkte. Volgens de dienst zou verzoekster nu geen foute meldingen 
meer moeten ontvangen. Wij delen dit mee aan verzoeker die antwoordt dat nog maar pas twee nieuwe meldingen 
ontving. Wij koppelen dit opnieuw terug naar DOG, die vermoedt dat bij een extern bedrijf het gsm-nummer van 
verzoeker nog in het systeem zit. Daarna lijkt het probleem opgelost, maar toch ontvangt verzoeker nog sms’en. 
DOG wijt dit opnieuw aan de externe aannemer. Uiteindelijk lijkt het probleem op duurzame wijze opgelost.

Besluit:
Verzoeker had bij zijn pensionering het nodige gedaan, maar zijn dienst aanvankelijk niet. Na de meldingen via de 
Ombudsvrouw werd het probleem onvoldoende efficiënt opgelost binnen een redelijke termijn.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

Aanbeveling:
Wend in dergelijke gevallen alle mogelijke elektr(on)ische middelen aan om te checken of iets inderdaad in orde is.

Dienst Service en Logistiek
redelijke termijn
zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201509 - 995
Koelkast.
Ik stuurde twee weken geleden een bericht aan de schoonmaakdienst van de Stad. Zoals verwacht, als ‘gewone’ 
burger, nog steeds onbeantwoord. Behoort het tot uw bevoegdheden om bij de bestemmeling tot antwoord aan te 
porren? Ik vroeg het volgende:
“Betreft de schoonmaakploeg die in de voorbije week in het gelijkvloers van De Vaart Gentbrugge werkte. Vind je 
dat het aanvaardbaar is als een schoonmaakploeg een stopcontact nodig heeft, dat de stekker van een koelkast met 
vriesvak uitgetrokken wordt en daarna niet terug ingestoken. En dat het er alle schijn van heeft dat dit met opzet 
gebeurde: hoe moet anders uitgelegd worden dat die stekker een meter van dat stopcontact weggestopt wordt 
onder een radiator? Pas gisteren ontdekt, met alle gevolgen van dien. De schade valt al bij al mee maar waar ik wel 
aan til is dat mij dit voor mij opzettelijk is gebeurd en dat ook bij vorige mails ik herhaaldelijk geen antwoord heb 
gekregen van verschillende stedelijke diensten, ik stel vast dat er hier sprake is van een algemene bedrijfscultuur”.

Onderzoek:
Verzoeker heeft inderdaad geen ontvangstmelding gekregen per kerende, maar uit onderzoek blijkt dat de e-mail 
in elk geval goed is aangekomen. De reden waarom na twee weken nog geen enkele respons is gekomen, zou te 
wijten zijn aan de afwezigheid van de verantwoordelijke. De burger heeft hier in elk geval geen boodschap aan 
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en hij vraagt terecht op zijn minst een ontvangstmelding per kerende en een concreet en duidelijk antwoord ten 
gronde binnen een redelijke termijn van twee tot drie weken. Uit ons onderzoek blijkt ook dat er geen voldoende 
bewijzen zijn aangevoerd dat de stekker door de schoonmaakster werd uitgetrokken en dat de stekker opzettelijk 
in een ander contact werd gestopt. Dat is een vermoeden van verzoeker. Er zijn mogelijk wel aanwijzingen dat het 
stopcontact werd gebruikt door de schoonmaak maar dat men mogelijk vergeten heeft om opnieuw de stekker in 
het correcte stopcontact te stoppen. Het antwoord van de dienst is in dit verband immers niet echt duidelijk en te 
algemeen gesteld: “Het voorval wordt besproken en stekkers mogen niet zomaar uitgetrokken worden”. Enkel dat 
het opzettelijk zou gebeurd zijn, wordt betwijfeld. Wordt dan toegegeven dat de stekker door een schoonmaakster is 
uitgetrokken? 

Besluit:
Verzoeker had in elk geval per kerende een ontvangstmelding moeten krijgen en een duidelijk antwoord binnen 
een redelijke termijn van bijvoorbeeld twee of drie weken. Verzoeker had recht op een concreet antwoord of die 
schoonmaakster nu die stekker had gebruikt of niet. Dat is uitgebleven. Er is enkel een duidelijk antwoord gekomen 
dat de opzettelijkheid nadrukkelijk wordt betwist. Of er hier sprake is van een bedrijfscultuur kan in elk geval niet 
op basis van onze cijfergegevens hieromtrent aangetoond worden. Wel is er een evolutie betreffende het begrip 
redelijke termijn: burgers die via sociale media contact opnemen eisen meer en meer een antwoord ten gronde per 
kerende, wat niet mogelijk is. Een antwoord ten gronde binnen twee of drie weken naargelang de aard van de vraag 
is redelijk. Hier had dit korter op de bal gekund.

Beoordeling: gegrond
Gegrond wat betreft het niet beantwoorden binnen een redelijke termijn van de melding. Er ontbreekt een concreet 
en duidelijk antwoord ten gronde.

Aanbeveling:
1)  Een (automatische) ontvangstmelding is aangewezen met eventueel al vermelding dat het antwoord ten gron-

de iets op zich kan laten wachten bij afwezigheden.
2)  Bepaal en communiceer over de termijn waarbinnen verzoekers een antwoord ten gronde krijgen.
3)  Meld klacht ook onmiddellijk aan betrokken schoonmaakfirma. Ga er niet van uit dat verzoekers dit zelf doen. 

Zij kennen de firma niet, wel de betrokken stadsdienst.
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Departement Financiën
Toch wat achterstand en wie doet wat? 

Boekhouding
redelijke termijn
Verzoek: 201502 - 108
Uitbetaling.

Onze aanvraag tot subsidiëring van een groendak werd goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen op 25 september 2014. Na herhaalde mails laat de uitbetaling echter nog steeds op zich wachten. Ook op 
onze laatste mail kregen we een eerder vaag antwoord, waardoor we sterk het gevoel krijgen van telkens met een 
kluitje in het riet te worden gestuurd. Een betalingstermijn van vier maand is toch wel wat te lang, dat zal u toch wel 
beamen? Van een andere stadsdienst vernamen we dat het CBS steeds een lijst uitgaven op donderdag goedkeurt, 
die dan op vrijdag worden uitbetaald. Het lijkt me dat dit dus toch nog deze maand mogelijk is, met een beetje 
goede wil. Over ons groendak zijn we intussen wel tevreden. Zoals op de site van Stad Gent staat, is het isolerend in 
winter en zomer, regenwater wordt opgenomen én het oogt mooi. Enkel jammer dat de premie, voor ons een niet 
gering bedrag, zo laat door jullie uitbetaald wordt. Kunt u dit voor ons heel binnenkort in orde brengen aub?

Onderzoek:
De Milieudienst bevestigt dat de aanvraag werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepen op 25 
september 2014. Op 8 oktober werd opdracht gegeven uit te betalen. Op dat moment was het dossier afgesloten bij 
de Milieudienst, de uitbetaling dient te gebeuren door het Departement Financiën. In december bleek achterstand 
te zitten op de uitbetalingsprocedure. 22 januari bleek nog steeds geen uitbetaling te zijn gebeurd en er werd 
opnieuw een opdracht tot uitbetaling gegeven. Even later bevestigde Financiën dat de uitbetaling werd geboekt op 
6 februari. Van verzoekers vernemen wij uiteindelijk dat zij op die datum inderdaad het geld hebben ontvangen. 
Overigens is het juist dat het college van burgemeester en schepenen normaal gezien op donderdag vergadert, maar 
dat op vrijdag dan alle betalingen gebeuren is volkomen uit de lucht gegrepen en onrealistisch.

Besluit:
De redelijke termijn werd inderdaad overschreden door het Departement Financiën.

Beoordeling: gegrond
Dit had korter op de bal gekund. Er was achterstand in de uitbetalingsprocedure. 
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Departement HR
Hoe examens doen met een auditieve beperking? 

Dienst Personeelsbeheer
Verzoek: 201509 - 1075
Geen maaltijdcheques.

Ik werk in het Stedelijk instituut Bert Carlier als busbegeleider en klusjesman. Ik heb eerst aan mijn contact persoon 
op school enkele vragen gesteld, maar het antwoord was dat ik bij een arbeidsongeval geen maaltijdcheques 
kan krijgen. Ook zelfs niet van de dag waarop ik gewerkt heb, tot dat die leerling mij heeft aangevallen. Als vast 
personeelslid van de Stad Gent, vind ik dat mijn werk voor mij burgerlijke partij kan staan, omdat ik toch 14 dagen 
werk onbekwaam ben geweest door slagen en verwondingen door een leerling van de school. 
Volgens de eerste reactie zou ik mijn persoonlijke kosten en de niet verkregen maaltijdcheques niet via mijn 
werkgever kunnen terugvorderen.

Onderzoek:
De Ombudsvrouw is niet bevoegd voor personeelszaken maar dringt toch aan bij de dienst Personeelsbeheer om het 
mogelijk te maken dat een personeelslid bij een ongeval of werkongeval, toch recht blijft hebben op maaltijdcheques 
in de periode van afwezigheid. De dienst Personeelsbeheer wenst daar niet op in te gaan en verwijst naar het advies 
van de Juridische Dienst. Bij een arbeidsongeval dat werd veroorzaakt door een derde kan de Stad voor de rechtbank 
enkel die bedragen terugvorderen waarvan de betaling verplicht is krachtens de wet op de arbeidsongevallen: 
medische kosten, wedde voor de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en eventueel de rente die wordt 
uitbetaald ingevolge blijvende arbeidsongeschiktheid. Voor deze bedragen stelt de werkgever zich in de plaats voor 
de rechten van het slachtoffer. Maaltijdcheques worden enkel voor periodes van activiteit uitbetaald. Het verlies 
ervan vormt voor een personeelslid een persoonlijke schade (zoals beschadiging fiets, horloge, kledij….) die hij zelf 
kan terugvorderen op een derde aansprakelijke. Hiervoor kan de Stad wettelijk niet tussenkomen, en heeft ze geen 
enkele titel om dit terug te vorderen.

Dienst Rekrutering en Selectie
Verzoek: 201512 - 1376
Auditieve beperking.

Normaal gezien zou ik contact opnemen met een medewerkster van de Stad Gent betreffende de vacature bij Stad 
Gent. Maar door mijn auditieve beperkingen is telefonisch contact met haar niet mogelijk en beschik ik eveneens 
niet over haar e-mailadres.
Spijtig genoeg verliep de communicatie per mail via ‘Dienst Rekrutering en selectie’ niet zo vlot waarbij mijn vragen 
niet of incorrect beantwoord werden.
Intussen heb ik de beslissing genomen om niet meer verder deel te nemen aan de selectieprocedure waarvoor ik me 
kandidaat stelde.

Onderzoek:
Verzoeker krijgt een uitvoerig antwoord van de Dienst Rekrutering en Selectie.
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redelijke termijn
Verzoek: 201504 - 338
Heel laag.
Ik studeerde Kinderzorg en ik was bij de besten van mijn klas. Ook voor mijn stage behaalde ik goede resultaten. 
Ik besef dat dit nog geen garantie is voor het slagen op een selectieproef, maar ik was toch bijzonder ontgoocheld 
dat ik voor een selectieproef van Stad Gent slechts een score van 36 procent behaalde. Ik wou dus meer uitleg en 
ik belde naar de Dienst Rekrutering en Selectie. De medewerkster aan de lijn deelde mij mee dat ze mij zelf niet 
kon helpen en ze ging een arbeidspsycholoog laten terugbellen. Sinds vorige week maandag wacht ik op uitleg. 
Ik heb mijn score ook vergeleken met mijn medestudenten en een meisje dat nauwelijks met de hakken over de 
sloot slaagde, haalde een resultaat van 65 procent bij de selectieproef. Ik stel mij daar vragen bij. Misschien is Stad 
Gent op zoek naar meer medewerkers van allochtone afkomst? Of is dit vriendjespolitiek? Er moet hier toch een 
misverstand zijn, want 36 procent is echt wel heel laag. Ik wil dus een motivering, maar die heb ik tot nu toe niet 
gekregen.

Onderzoek:
Het tweede, mondelinge deel wordt afgenomen door een selectiedeskundige en een leidinggevende van de 
betrokken dienst. Daarbij wordt er gewerkt met een gestructureerde interviewleidraad en verbetersleutel. 
Volgens Dienst Rekrutering en Selectie worden de kandidaten beoordeeld op hun competenties, ongeacht leeftijd, 
geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, familiale banden enzovoort. Er waren 31 geslaagde 
kandidaten en die komen terecht in een wervingsreserve. De dienst engageert zich om uiterlijk na twee weken 
feedback te geven aan de kandidaten. Verzoekster contacteerde de dienst op maandag 23 maart. Ze kwam naar 
de Ombudsdienst op woensdag 1 april. De Dienst Rekrutering en Selectie zal haar dus nog dezelfde week feedback 
geven. Dienst Kinderopvang heeft veel nieuwe medewerkers nodig en de mensen uit de reserve zullen dus snel een 
contract aangeboden krijgen. Binnenkort wordt er dan ook opnieuw een selectieprocedure opgestart voor dezelfde 
functie en verzoekster kan zich opnieuw kandidaat stellen. Ze kan dan aan de slag met de feedback die ze kreeg en 
hopelijk komt ze dan ook in aanmerking voor een job bij Stad Gent.

Beoordeling: geen oordeel
We begrijpen de teleurstelling en de ongerustheid van verzoekster, maar ze kwam toch iets te snel bij de 
Ombudsdienst. Ze krijgt feedback binnen een redelijke termijn. Of er hier sprake is van positieve discriminatie kan 
niet hard gemaakt worden.
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Departement Onderwijs en Opvoeding
Kafka? Bestellen is betalen? En evaluatie gevraagd. 

Iva Stedelijk Onderwijs Gent
overeenstemming met regelgeving
zorgvuldigheid - fouten
consequent handelen
Verzoek: 201504 - 352
Dieetmaaltijden.
Onze zoon zit sinds januari 2014 in een peutertuin van Stad Gent. Met veel plezier brengt hij hier zijn dagen door, 
met veel minder pret eet hij zijn bordje leeg. Onze zoon moet jammer genoeg de dieetmaaltijden eten omwille van 
lactose-intolerantie. Dat deze maaltijden afgestemd zijn op verschillende allergieën en bijgevolg meestal smaakloos 
en droog zijn, daarvoor hebben we begrip. Wij waren echter verbouwereerd toen we op onze factuur zagen dat we 
vanaf februari 2015 4,5 euro extra moeten betalen voor een dieetmaaltijd. Hier stellen wij ons grote vragen bij! 
Ten eerste werden wij maar op 12 maart 2015 hierover geïnformeerd door de peutertuin. Op de “retributieregeling 
kinderopvang en verstrekken maaltijden” staat dat dit werd bekendgemaakt op 22 december 2014. U begrijpt dat 
wij de nieuwe regelgeving van Stad Gent niet dagelijks opvolgen. Wij hebben dus geen keus gehad en werden voor 
voldongen feiten gesteld. Wij kunnen het bijkomende bedrag van 54 euro bijgevolg niet betalen. Natuurlijk hebben 
wij wel onze overeengekomen opvangkost van 231,66 euro betaald. Wij ontvangen dan ook graag een debetnota. 
Ten tweede ben ik zo vrij geweest een kleine optelsom te maken. Onze dochter -die in het Stibo eet en gelukkig 
gevrijwaard is van allergieën- betaalt 3,10 euro voor haar maaltijd. Ook hier is de prijs van een dieetmaaltijd 4,5 
euro. In de veronderstelling dat in de peutertuin de prijs van een maaltijd is inbegrepen in de dagprijs, zoals wordt 
aangeven in artikel 2 van de retributieregeling, leer ik dat mijn zoon elke dag voor 7.40 euro eet. Een aardig bedrag, 
voor een peuter nota bene! Ten derde wil ik u, nu de discussie toch is opengetrokken, de vraag stellen wat Stad 
Gent verstaat onder ‘dieetmaaltijd’. Want waar de andere peuters regelmatig eens verwend worden met een lekker 
dessertje, is voor onze zoon telkens een stuk fruit voorzien. Gezond, maar moeilijk uit te leggen aan een 2,5 jarige. 
Uit ervaring weten wij dat er ook lekker, smeuïge, minder gezonde dessertjes zijn die misschien het droge eten 
compenseren. Is dit niet een minimum dat verwacht mag worden voor 7,40 euro? Als ouders geven wij een pakketje 
lekkers mee voor deze omstandigheden. U kan deze kost dus optellen bij het bedrag van 7,40 euro. Mijn vraag aan u 
is dus: staat deze kost in verhouding met de aangeboden maaltijden? In samenspraak met de peutertuin hebben wij 
besloten voortaan zelf (voor het grootste deel) in te staan voor de warme maaltijden van onze zoon. Met de 72 euro 
die we zo uitsparen per maand kunnen we een lekker gevarieerd maaltijdaanbod aan ons zoontje meegeven. 
De tijd en organisatie die we er moeten insteken, nemen we er dan graag bij. Dit met ingang vanaf 7 april 2015. 
Mogen wij u dan vragen om vanaf april ons elke maand 3,10 euro/dag opvang terug te storten. De maaltijden 
zijn immers niet meer inbegrepen. Beste burgemeester, beste Stad Gent, beste klachtenbehandelaar, beste 
facturatiedienst, wij zijn erg tevreden over de kinderjuffen van onze zoon, meer dan tevreden! Maar als Stad Gent 
laat u een kant zien die niet mooi is! In uw teksten zie ik enkel cijfers. Dit is normaal. In ons huishouden met jonge 
kinderen zijn cijfers ook erg belangrijk! Een opvang op maat voor elk kind? De principes van het gelijkheidsbeginsel? 
Dit zie ik niet terug in uw teksten! Ik verwacht van u een antwoord, een aanpassing, misschien wel een berekening 
van de dieetmaaltijden. Wij hebben maar enkele maanden peutertuin meer te gaan, maar ik leef mee met de andere 
jonge gezinnen die voor dezelfde kost staan (en vermoedelijk, net als ons, al veel bijkomende kosten hebben als de 
allergieën weer toeslaan).

Onderzoek:
Verzoekster stuurt dit door naar de Ombudsdienst ter informatie. Ze contacteerde ook de Dienst Kinderopvang en 
wij komen aanvankelijk niet tussen. Van de bevoegde schepen krijgt verzoekster bevestiging dat zij eigenlijk dubbel 
moet betalen en dat dit onrechtvaardig is. Het retributiereglement zal dan ook aangepast worden en van de dienst 
zal zij nog een uitvoeriger antwoord krijgen. De Dienst Kinderopvang bevestigt dan nog eens dat de dieetmaaltijden 
in de huidige facturatie dubbel betaald worden, maar verzoekster moet ze toch (!) volledig betalen. Verzoekster 
is natuurlijk helemaal niet tevreden met deze reactie en vraagt daarom aan de Ombudsvrouw om dit verder te 
onderzoeken. Tijdens een overleg met Dienst Kinderopvang en de Juridische Dienst blijkt dat het bedrag in het 
retributiereglement inderdaad te hoog was, maar het reglement werd in die vorm goedgekeurd in de gemeenteraad 
en is juridisch gezien dus geldig. Door de facturen van verzoekster grondiger te bekijken is ook aan het licht gekomen 
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dat Dienst Kinderopvang in 2014 verschillende dieetmaaltijden vergeten aanrekenen is. Eigenlijk is ze dus al dat geld 
nog verschuldigd; dat is ongeveer het bedrag dat ze in 2015 nog moet betalen. We stellen dus voor dat verzoekster 
de achterstallige kosten voor 2015 toch betaalt en dat er geen herziening komt voor 2014. Verzoekster heeft het 
hier moeilijk mee, maar gaat toch akkoord met het compromis. Conclusie is dat de regelgeving wel degelijk gevolgd 
werd, maar dat dat gebeurde op basis van een fout bedrag in het retributiereglement. Dit wordt aangepast en 
goedgekeurd door de gemeenteraad. Ook in de facturatie van 2014 gebeurden er heel wat fouten door Dienst 
Kinderopvang. Tot slot was de communicatie naar verzoekster heel ongelukkig: er werd bevestigd dat ze eigenlijk 
dubbel betaalde en dat dit onrechtvaardig was, maar dit werd toch niet rechtgezet. Ook na onze bemiddeling blijft er 
een wrang gevoel over...

Beoordeling: gegrond
Alles begint hier bij een fout in het door de Gemeenteraad goedgekeurd reglement. Die fout moet eerst rechtgezet 
worden vooraleer aan te rekenen. 

Aanbeveling
Er is behoefte aan zorgvuldiger facturatie en communicatie en vooral zorgvuldige regelgeving. Er is behoefte aan 
rechtzetting ook al gaat het hier om ‘regel is regel’. In dit geval stond er een fout in de regel. 

Verzoek: 201505 - 534
Definitieve uitsluiting.
Ik ben samen met drie andere leerlingen definitief geschorst. Een goede maand voor mijn examens. Dit betekent dat 
ik mijn diploma kan vergeten. Ik moet ook niet meer naar een andere school begeleid worden. Trouwens, wie wil zo 
iemand. Ik ben 19 en de directeur wou me niet meer horen en heeft enkel gezegd dat ik maar naar de VDAB moet 
gaan en dat ik niet meer moet begeleid worden omdat ik niet meer leerplichtig ben. Ik heb een zware fout begaan. 
Omdat we dit jaar geen schoolreis kregen en er ook twee uit het zesde jaar niet mee mochten met hun schoolreis 
heb ik me laten meeslepen en zijn we met vier 2,5 dagen onwettig afwezig geweest om naar Barcelona te gaan, net 
voor Hemelvaart. Kom ik terug op school en krijg ik te horen dat ik de school onmiddellijk moet verlaten en dat ik 
definitief uitgesloten word. Ik ben inderdaad regelmatig ongewettigd afwezig geweest, maar niet zoveel dat ik niet 
meer mocht terugkomen. Ik heb juist na een gesprek hierover mijn best gedaan, mijn tekorten ingehaald. 
Ik heb een gemiddelde van 64 procent, mijn stage was echt veel verbeterd, alleen Engels is zwak. Ik heb dus echt wel 
een positieve evolutie gemaakt. Dat kan je ook zien aan mijn rapport, ik heb nooit een gedragsverbintenis moeten 
aangaan of ondertekend en die tuchtstraf, meteen de zwaarste, is mijn eerste straf. Ik heb wel al eens een uur 
moeten nablijven. Maar de directie wil mij niet meer horen en dus verlies ik nu mijn hele jaar. Ik vind dit echt niet 
in verhouding en er wordt geen rekening gehouden met mijn verleden. Ik ben nog maar twee jaar in deze school en 
ik vond juist dat ik de goede richting uitging. Ja, het is stom dat ik me zo heb laten meeslepen. Mijn moeder staat 
er alleen voor, ze is ook erg kwaad op mij. Kunt u aub iets doen voor mij? Bemiddelen? Mijn moeder is al naar een 
advocaat gestapt en die zal ons helpen met die beroepscommissie. Maar aub ik wil absoluut mijn examens doen.

Onderzoek:
Uit onderzoek blijkt dat er verschillende leerlingen dezelfde zware sanctie (uitsluiting) hebben opgelopen omwille 
van feiten die inderdaad niet door de beugel kunnen en waar er zonder meer opgetreden moet worden als 
leerkracht en als school. Alleen is de vraag of men alle betrokkenen over dezelfde kam kan scheren (wat nu is 
gebeurd) zonder rekening te houden met afwezigheden en vroegere ervaringen en aanvaringen en moet er geen 
nuance in de strafmaat zijn?
De ombudsvrouw wijst op de impact van dergelijke ‘uniforme’ strenge aanpak. En de impact voor leerlingen 
6de jaar die hierdoor ook zonder diploma op straat terecht komen en de impact op langere termijn ook voor de 
maatschappij.
Zij pleit voor nuance en bemiddeling naast de bestaande procedure die natuurlijk niet uit het oog mag verloren 
worden.
Omdat die procedure lopende is kan zij enkel bemiddeling aanbevelen.
De school gaat hierop in en ook enkele van de betrokken leerlingen, onder wie klager. Het komt tot een 
genuanceerder beslissing. In elk geval realiseren de overige leerlingen op school dat er regels zijn die je best niet 
zomaar naast je neerlegt.

Beoordeling: geen oordeel
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Aanbeveling:
Overweeg een alternatieve straf in dergelijke situatie, als de leerling in het einde van het laatste schooljaar op die 
school zit.
Bekijk elke leerling afzonderlijk. Probeer de straf te herleiden tot de mogelijkheid om (enkel) de examens mee te 
doen.
De publicaties van de Kinderrechtercommissaris worden aanbevolen en zijn binnen het ombudsnetwerk 
beschikbaar: Straffe School voor jongeren. En: “Straffe school: de grenzen van het sanctioneren verkend”, waar er 
ook ruimte is voor een duidelijke maar ‘alternatieve’ aanpak.

Dienst Kinderopvang
Verzoek: 201503 - 310
Baaldagen.

Sinds half januari gaat mijn dochtertje naar kinderdagverblijf De Rakkertjes. Wij zijn daar heel tevreden over. 
Helaas ging onlangs het nieuwe huishoudelijk reglement in voege waar we minder tevreden over zijn.
Blijkbaar gelden doktersattestjes niet meer en gaan deze dagen af van onze ‘baaldagen’. Daar zijn wij het niet mee 
eens. Op die manier creëer je een sfeer waarin ouders genoodzaakt zijn hun ziek kind naar de crèche te brengen 
aangezien op die manier de baaldagen wel heel snel op zullen zijn. Ikzelf heb 6 jaar in de kinderopvang gewerkt 
waarvan 5 jaar bij de Stad Gent. Ik weet dus wat het is om voor een ziek kindje te moeten zorgen bovenop de zorg 
voor de niet zieke kindjes (koorts meten, verversen omdat het kindje ziek is, ouders opbellen, …). Daar kruipt tijd 
in, tijd die het personeel niet aan de andere kinderen kan geven. Bovendien, een ziek kind in de opvang zal ook snel 
andere kindjes ziek maken en dus ook begeleidsters. Het kan niet de bedoeling zijn dat het dagverblijf een plaats 
wordt om uit te zieken. Ik stel me ook de vraag, wat als een kindje bijvoorbeeld de windpokken heeft, het zal thuis 
uitzieken en dus niet in het ziekenhuis waardoor een doktersbriefje niet van toepassing is, maar het kind zal al snel 
een volle week thuis blijven. Een volle week die dus van de baaldagen gaat. Wanneer de baaldagen op zijn, is het de 
bedoeling dat er opvang zal worden aangerekend indien het kind niet komt. Daardoor gaan ouders, ook ik, minder 
snel het kindje naar bijvoorbeeld oma of opa brengen want ten slotte moet je toch betalen. Gevolg, quality time die 
je je kind een stukje ontzegt. Ik begrijp dat wanneer je niet, of laat waarschuwt, of er iets van het opvangpatroon 
afwijkt, dit van de baaldagen gaat. Maar het zou niet mogen voor de ziektedagen met een doktersattest. Ten slotte 
gaan wij niet voor ons plezier een visite betalen en 45 minuten aanschuiven in een wachtruimte vol zieke mensen. 
Ik hoop dat de Stad terugkomt op deze beslissing en dus een doktersattest zal aanvaarden in de toekomst zodat wij 
100% tevreden kunnen zijn over de opvang voor .ons dochtertje.

Onderzoek:
Geen onderzoek (signaal) – behandeld door Dienst Kinderopvang
De ombudsvrouw antwoordt dat dit gaat over een beleidsbeslissing waarover zij zich niet kan uitspreken. 
Het verzoek wordt wel doorgegeven aan de bevoegde dienst en schepen.
De Dienst Kinderopvang antwoordt verzoekster dat sinds 1 april 2014 een nieuw decreet de organisator verplicht 
een nieuw beleid te voeren. Belangrijkste punt daarvan: ‘bestellen is betalen’. Daarbij betalen ouders niet voor 
gerechtvaardigde afwezigheidsdagen, wat verzoekster ‘baaldagen’ noemt. Op een voltijds opvangplan en een 
volledig kalenderjaar hebben ouders recht op 18 dagen gerechtvaardigde afwezigheid. Voor een dergelijke 
afwezigheid dan is geen legitimatie nodig, evenmin een bezoek aan de dokter. Bepaalde kinderen (chronische 
zieken, hospitalisatie, langer dan een maand ziek) vallen buiten dit systeem. Het nieuwe systeem wordt geëvalueerd. 
Signalen zullen worden overgemaakt aan Kind & Gezin (Vlaamse Overheid).

Beoordeling: geen oordeel
Wel evaluatie gevraagd. 
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Verzoek: 201506 - 723
Dramatisch.

Ik heb voor mijn drie kinderen in mei naschoolse zomeropvang gevraagd. Ik werk vanaf half acht in de slagerij van 
mijn werkgever en voor mij is dit dus dramatisch nieuws dat ik heb gekregen voor een van mijn drie kinderen (8 jaar) 
voor de maand juli. Er is geen plaats voor haar in de Stibo Domino en ook blijkbaar niet ergens anders. Alleen op 1 
juli kan ze terecht en op 8 juli omdat ze eerst andere peuters aanpakken. Hebben broer en zusters geen voorrang? 
Mijn kleinste gaat daar naar de kribbe en de twee andere gaan naar de Tovertuin. Dus voor mij is het belangrijk dat 
de drie kinderen in een en dezelfde opvang zitten. Ik ben radeloos. Ik kan op tien dagen tijd niets meer regelen. 
Ik zit met een baby van zes maanden en geef nog altijd borstvoeding, dus Mandela is echt te ver voor mij. Dat lukt 
niet om haar tijdig weg te brengen. Ik moet al heel wat afstand binnen het zelfde gebouw afleggen voor de twee 
andere. Ik woon aan het Van Beverplein. Moest er in die buurt ook een opvang van de Stad zijn dan kan ik haar daar 
eerst afzetten. Dat zou ook nog een oplossing zijn, maar toch liefst in Domino. Ik heb ook geen financiële middelen 
om zomaar een privé opvang te voorzien. Ook mijn man moet in het verlof werken.

Onderzoek:
Geen onderzoek: melding - behandeld door Dienst Kinderopvang
De Dienst Kinderopvang toont begrip voor de situatie maar kan er niets aan veranderen. Er wordt verwezen naar een 
aantal andere eventuele alternatieven.

Beoordeling: geen oordeel
Het is duidelijk dat de nieuwe regelgeving bij een aantal gezinnen voor problemen zorgt. 

zorgvuldigheid - procedure
overeenstemming met regelgeving
adequate communicatie
Verzoek: 201505 - 550
Kafka. 
Op 9 mei, de uiterlijke datum voor het inschrijven voor buitenschoolse kinderopvang tijdens de zomervakantie, vulden 
wij een elektronisch formulier in om ons dochtertje aan te melden. Daarop ontvingen wij een ontvangstbevestiging. 
Toen wij dit mailtje openden, zagen we echter direct dat er iets niet klopte met het door ons aantal opgegeven dagen. 
Blijkbaar is er iets fout gelopen bij het invullen van het elektronisch formulier (onze fout). Volgens Gentinfo die ik 
hierover contacteerde, konden dagen die we te veel hadden doorgegeven echter kosteloos worden geannuleerd. 
We gaven dan ook onmiddellijk door aan de Dienst Kinderopvang dat we een fout hadden gemaakt, waarop we een 
mailtje terugkregen dat annulaties, in tegenstelling tot wat Gentinfo ons had verteld, niet meer kosteloos zijn. Het 
volledige bedrag van 8,5 euro per dag zou in dat geval worden aangerekend.
Toen ik hierover telefonisch contact opnam met de Dienst Kinderopvang, zei men mij dat er al meer klachten hierover 
bij hen waren binnengekomen en dat ze al hadden doorgegeven aan Gentinfo dat de informatie die ze hadden 
verstrekt, niet klopte. Men bleef echter bij het standpunt dat annulatie niet kosteloos kan en dat het volledige bedrag 
van de opvang van 8,5 euro per dag zal worden aangerekend, omdat dat nu eenmaal het beleid van de schepen is. 
Dat brengt ons bij de nogal absurde situatie dat ouders in dat geval de opvangdagen beter laten staan, en in de vakantie 
een paar dagen voordien pas bekijken of ze hun kinderen wel of niet zullen sturen, terwijl er ondertussen misschien 
ouders zijn die de opvang echt nodig hebben en er geen beroep meer kunnen op doen wegens volzet. Mijn vraag is nu 
of uw dienst deze situatie even zou kunnen bekijken en zien in hoeverre dit correct is? 

Onderzoek:
Ook al is het reglement ter zake gevolgd, uit deze klacht blijkt dat dit reglement toch een zeker Kafka-gehalte inhoudt 
en weinig klantvriendelijk is. De ouders die annuleren na de inschrijvingsperiode, ook al is het maar één dag later 
zoals in dit geval, moeten de dagen opvang betalen plus nog een administratieve kost. Zoals verzoekster opmerkt 
zou ze dus, mocht ze duidelijke informatie hebben gekregen, beter niet geannuleerd hebben want dan was het voor 
haar goedkoper geweest. Nu moet ze bovenop de dagprijs nog een administratieve kost betalen. Maar dit had ook 
betekend dat andere kinderen die open plaatsen niet meer kunnen innemen. Dit alles kan de indruk wekken dat 
daarom de informatie zo vaag is gehouden en dat ouders toch nog annuleren omdat een en ander voor hen niet echt 
duidelijk is. Kortom: onduidelijke informatie kan wantrouwen uitlokken.
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De tekst van infofiche die Gentinfo heeft gekregen van Dienst Kinderopvang is te weinig duidelijk. Wat de mensen 
willen weten is: tot wanneer precies kan ik gratis annuleren en wat is de kostprijs als ik die datum overschrijd.

Besluit:
Ook al is het reglement gevolgd, het reglement op zich is onbehoorlijk. Er is een factuur voor een dienst die men niet 
heeft ontvangen en het is eigenlijk goedkoper om niet te 
annuleren.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Communiceer beter met de ouders.
Maak de infofiche concreter, zodat de medewerkers van Gentinfo concrete en juiste informatie kunnen verschaf-
fen. De informatie die verzoekster heeft gekregen was te algemeen om haar keuzes te kunnen maken. Betaal 
verzoekster haar geld terug.
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redelijke termijn
Verzoek: 201507 - 840
Vakantieschool.
Ik heb op mijn vragen, gesteld op 17 mei, nog geen reactie mogen ontvangen van de Dienst Kinderopvang (de 
verantwoordelijke van onze Stibo had me wel gezegd dat ze dit doorstuurde naar de dienst).
In verband met de huidige inschrijvingsprocedures voor de vakantieschool, hoor ik van heel veel ouders negatieve 
opmerkingen, hierbij de belangrijkste:
• Er wordt geen rekening gehouden met broers/zussen (de ene in de ene school, de andere in een andere school, 

iemand wel opvang iemand anders geen opvang, …). Dit in tegenstelling tot bij andere instellingen van Stad Gent 
waar er wel rekening wordt gehouden met broers/zussen en wat ook alleen maar logisch is. De uitleg dat de Stad 
meer sportkampen organiseert voor lagere schoolkinderen in plaats van kleuters, lijkt mij ook niet te kloppen 
(voorbeeld: in Neptunus evenveel sportkampen voor kleuters als lagere schoolkinderen).

• Er moet bij de online inschrijving een tweede keus meegegeven worden, ook als je dit niet wilt.

• Ouders haken massaal af om in te schrijven in de vakantieschool:

• ngewikkelde inschrijfprocedure.

• Vorig jaar bij de inschrijving werd er aan sommige ouders meegegeven dat alle groten naar Domino zouden gaan, 
wat effectief maar amper bleek te kloppen.

• Bij de invoering van het voorschot en de annulatiekosten werd er gecommuniceerd dat dit van belang was om 
een kwaliteitsvollere opvang te kunnen realiseren. Helaas merken wij daar als ouders geen enkele verbetering 
over.

Wat is de status in verband met het organiseren van vakantieschool op De Regenboog?
De vakantieopvang vanuit Stad Gent gaat er echt op achteruit. Als ouders doen wij er alles aan om de kinderen zo 
min mogelijk naar de vakantieschool te sturen. Voor mensen die met twee gaan werken (buiten het onderwijs) is 
dit uiteraard niet evident. Niet iedereen kan beroep doen op grootouders. Ja, er is een ruim aanbod aan diverse 
kampen. Helaas hangt daar ook een ruim financieel plaatje aan (ik heb zonet vier sportkampen betaald, terwijl de 
sportkampen van de Stad Gent dan nog bij de goedkopere horen …). Bovendien zijn er ook ouders die de voorkeur 
hebben om niet naar de andere kant van de stad te rijden.
Het is echt een noodzaak dat Stad Gent iets doet aan de voorrangregels en deze wijzigt zodat broers en zussen 
samen kunnen opgevangen worden. Ik hoop dat jullie hier zeer dringend een antwoord op kunnen geven. Zouden 
jullie alsjeblieft geen vergelijking kunnen maken met andere steden? Daar hebben wij geen boodschap aan.

Onderzoek:
Verzoeker richt zich tot de Ombudsvrouw op 18 juli. Het is pas op 2 oktober dat de Dienst Kinderopvang een 
antwoord formuleert. De Dienst Kinderopvang steekt dit op een intern misverstand. Op de diverse punten 
formuleert de Dienst Kinderopvang een antwoord aan verzoekster, vier en een halve maand na haar initiële vraag 
aan deze dienst.

Besluit:
De Dienst Kinderopvang antwoordde niet binnen een redelijke termijn. De opmerking van deze ouder is nochtans 
pertinent.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Geen antwoord binnen een redelijke termijn.

Aanbeveling:
-  Volg binnengekomen vragen zodanig op dat het binnen een redelijke termijn een antwoord wordt gegeven.
 De burger heeft geen boodschap aan de reden waarom een vraag is blijven liggen.
-  Gebruik de opmerking van verzoekster voor het bijsturen in de toekomst.
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Departement Publieke Ruimte
Slordige en gevaarlijk werf, 27 borden in 1 straat, een enge kraan, 

discussies over groen en een rat op bezoek. 

Dienst Administratie RUMODO
Verzoek: 201501 - 10
Slordige werf. 
Ter hoogte van de verbouwing in het begin van de straat (Isegrimstraat) is de stoep helemaal geblokkeerd door 
werken (materiaal, materieel, rommel….) aan een huis. Er staan hekkens rond, zowel op het voetpad als op de straat. 
Maar als voetganger moet je het zelf maar uitzoeken… dus de straat op.
Het is een gevaarlijke plek voor voetgangers en fietsers en automobilisten. Er is geen noodvoetpad voorzien (zoals de 
Politie voorstelde), de hekkens staan tot midden op de straat en iedereen moet uitwijken…
Ik ben bang dat er toch eens een kind (dat op zondagmorgen vb als verrassing naar de bakker om pistoletjes gaat, 
op de straat moet omlopen en door een auto wordt opgeschept) een oudere die niet zo goed te been is en toch 
de straat op moet zonder noodvoetpad…, een auto die de hoek omrijdt en een fietser meeheeft… er zijn genoeg 
senario’s die daar niet zo goed kunnen aflopen. Sinds kort hangt er een bord met een pijl op op de hekkens en 
cynisch genoeg, een bord met ‘veiligheid eerst’. Kan u het bouwproject daar niet op wijzen dat het daar gevaarlijk is?

Onderzoek:
Volgens de Dienst Administratie-Inname openbare weg had de aannemer een vergunning voor inname openbare 
weg, maar was die vervallen. Daarenboven was zijn werf niet reglementair opgesteld. De Dienst wegen is 
ambtshalve moeten tussenkomen om een doorgang te maken. Hij wordt ook aangemaand om een nieuwe 
vergunning te vragen. De controleurs van Inname openbare weg zouden dit opvolgen.

Opvolging:
Enige tijd later laat verzoekster ons weten dat de situatie verbeterd is voor de voetgangers, maar voor de auto’s en 
de fietsers blijft het volgens verzoekster een gevaarlijke situatie. Onze vraag aan de controleurs om nog eens langs 
te gaan blijft eerst onbeantwoord. Naderhand wordt de aannemer opnieuw aangemaand zich in orde te stellen, 
waarop de werfinrichting uiteindelijk wordt weggenomen.

Aanbeveling:
Een bijgewerkte minder-hinder convenant wordt aanbevolen. 

Verzoek: 201512 - 1400
27 borden in 1 straat.

Ik woon in de Abrahamstraat en door de verschillende werken die daar nu bezig zijn, mag je langs beide kanten al 
een klein jaar niet meer parkeren, idem in het Gewad. Iedereen tracht dus op zoek te gaan naar alternatieven in de 
buurt. Wij betalen ondertussen bijna 100 euro per maand voor een staanplaats een heel eind verder. Komt daarbij 
nog de hinder en de schade: voetpaden die kapot gereden zijn, putten in de straat, het Gewadplein dat naar de 
knoppen is (was mooi betegeld, maar is nu geasfalteerd), grondverzakkingen door het wegpompen van water. Is er 
geen minderhinderconvenant? En moeten wij als bewoners die al de last hebben gedragen dit via onze belastingen 
al die schade nog eens betalen? Kan dit allemaal niet voorkomen worden? Kan men dit ook niet beter coördineren 
die innames openbaar domein?
Op een bepaald moment heb ik de borden in de straat geteld: er stonden er 27. Ik heb een politieman aangesproken 
en van die 27 stond er maar één dat beantwoordde aan de wettelijke normen! Geen datum, tekst foutief, vervallen, 
enzovoort. Uiteindelijk is de burger die op basis van die borden wordt geverbaliseerd wel de sigaar…Op dit moment 
is de helft van de Abrahamstraat aan de twee kanten leeg (er staat één vrachtwagen), maar de straat wordt wel 
volledig vrijgehouden. Is dat allemaal volgens vergunning?
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Onderzoek:
In het kader van een ander dossier hadden we al aan Dienst Administratie gevraagd om de situatie in de 
Abrahamstraat te controleren. Een aantal borden stonden daar alvast zonder vergunning. Dienst Administratie volgt 
dit verder op.

Aanbeveling:
Spontane controles aub. 

Dienst Toezicht Bouwen, Wonen en Milieu
Verzoek: 201509 - 969
Enge kraan.

Het zou kunnen zijn dat u hieromtrent reeds opmerkingen ontvangen hebt. Ik vind het in ieder geval mijn burgerlijke 
plicht om het u te melden. De kraan te Veergrep in de Kortrijksepoortstraat die schijnbaar niet of niet meer in 
gebruik is sinds een jaar of twee (of langer?), staat nu met zijn bovenarm over de straat. Dit was een tijd geleden niet 
het geval. Zou het kunnen dat de recente stormvlagen en de wind hem in deze positie gezwaaid heeft?
Niet alleen is het heel eng om nu daaronder te wachten op de tram, het zou, in de positie waarin ze nu staat, een 
potentieel gevaar kunnen vormen voor diegenen die er onderdoor moeten passeren alsmede voor de huizen van 
de omwonenden. Ik verwijs u naar een recentelijk geval in Nederland waar een kraan ook gewoon bewoog tijdens 
stormweer en omviel. Voor miljoenen schade is er toen geweest. Indien er nu terug gewerkt zou worden op die 
werf is deze toestand misschien normaal en is mijn ongerustheid ongegrond. Indien niet, dan zou de eigenaar er 
misschien goed aan doen om eens te controleren of alles veilig is. Indien de kraanarm gedraaid kan worden zodat 
deze niet meer over de straat hangt, zou dat in elk geval het enge gevoel wegnemen voor tramreizigers. Persoonlijk 
ga ik die tramhalte om die reden niet meer gebruiken zolang de kraanarm in de huidige positie hangt.

Onderzoek:
We geven de melding door aan Bouw- en Woontoezicht voor verdere opvolging.

Aanbeveling:
De werf ligt al jaren stil. Wie kan hier beweging in krijgen? 

Verzoek: 201510 - 1217
Airbnb.

We worden sinds april 2015 wekelijks gestoord door ‘toeristen’ die voor enkele dagen naast ons verblijven. Het gaat 
steeds om een wisselend publiek dat de woning huurt van onze buurman, die daar feitelijk niet meer woont. 
Het huis wordt via Airbnb verhuurd: 220 euro per nacht, 2700 euro voor een maand en er kunnen volgens de 
website tot acht personen verblijven. (En dat in een rijhuis met twee slaapkamers en een ingerichte zolder?!)
Toen de eigenaar er nog zelf woonde, hadden wij nergens last van, maar nu ondervinden we niets dan hinder: 
mensen komen over de muur kijken, lawaai in huis en tuin dag en nacht, parkeren voor de garagepoorten, bellen aan 
de verkeerde deur…We hebben in eerste instantie de eigenaar opgebeld en hem hierover aangesproken, maar de 
hinder blijft duren. Het wordt ook niet opgelost door eens bij die mensen zelf aan te bellen, want het is altijd ander 
volk (soms zitten er trouwens ook wel eens mensen tussen die heel rustig zijn). Vaak gaat het om groepen jongelui 
en die rijhuizen zijn heel gehorig, we horen zelfs stofzuigen.
De eigenaar tracht ons te vriend te houden met af en toe een fles… maar wij hebben gewoon onze slaap nodig en 
het houdt niet op! Kan dit allemaal maar? Moet die man dit niet aangeven of aanvragen? Hoe kan Stad Gent dit 
toelaten in deze buurt?

Onderzoek:
Op basis van stedenbouwkundige regels kan er in dit geval niet opgetreden worden omdat de Airbnb telkens tussen 
de mazen van het net glipt. Het huis werd niet opgedeeld in verschillende woongelegenheden, maar wordt verhuurd 
(zij het heel kort) als één huis.
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Omdat er minder dan vier kamers zijn en er geen accommodatie is voor meer dan acht personen kan de Airbnb ook 
niet als horeca beschouwd worden. Er is met andere woorden ook geen sprake van een bestemmingswijziging. 
We brengen Dienst Burgerzaken op de hoogte dat de buurman er niet meer zou wonen en zij ondernemen de nodige 
actie. Als er uit het onderzoek blijkt dat hij daar inderdaad niet meer woont, zal hij uitgeschreven worden en vanaf 
dan zal er ook een belasting op tweede verblijf geheven worden. De Wijkpolitie gaat langs bij verzoekers om de 
verschillende soorten overlast in kaart te brengen zodat er zo efficiënt mogelijk opgetreden kan worden. We brengen 
ook de Vlaamse Dienst Toeristische Vergunningen op de hoogte, want voor het aanbieden van logies is er een 
vergunning nodig en de vakantiegangers moeten ook altijd geregistreerd worden. Geen van beide is hier het geval. 
Zij volgen dit eveneens verder op.

Aanbeveling:
Stippel duidelijk een beleid uit voor Airbnb. Airbnb’s moeten een vergunning hebben: wie voert hier de controle 
uit en wie int hier de taks? 

Flexibiliteit
Redelijke termijn
Efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201507 - 804
Te traag.

Ik ben een zelfstandig aannemer en heb af en toe een vergunning nodig voor een inname openbaar domein. 
Vroeger toen dit nog bij de Politie aan te vragen was, duurde het maar één dag en je had je vergunning. 
Daarna moest je een vergunning aanvragen bij het Mobiliteitsbedrijf en dan duurde het enkele dagen, wat nog te 
begrijpen valt. Maar nu, nu je de vergunning moet aanvragen bij de dienst Vergunningen duurt het gemiddeld 21 
dagen om een vergunning te krijgen. Dat kan toch niet? dat maakt dat als ik een dringende interventie moet doen, 
ik geen vergunning meer kan aanvragen. Waarom moet dit zo lang duren?

Onderzoek:
Volgens de Dienst Administratie hebben zij effectief 21 dagen (15 werkdagen) nodig om een aanvraag af te werken:
• 7 dagen voor de verwerking (sommige aanvragen komen binnen via de binnenpost, op piekmomenten of tijdens 

afwezigheden van het personeel)

• 7 dagen (verplicht) voor adviesaanvraag (adviserende diensten maken hier ten volle gebruik van)

• 7 dagen voor handtekening van burgemeester en stadssecretaris (dubbel controle van vergunning + het heen en 
weer sturen van de vergunning via de binnenpost)Indien er dringende interventies moeten gebeuren kan een 
spoedprocedure worden aangevraagd maar dit gaan ze enkel toestaan in geval van onveilige situaties en wanneer 
basisbehoeften van burgers in het gedrang komen. De werking van de Politie en het Mobiliteitsbedrijf had als 
voordeel dat zij zowel de aanvraag verwerkten, de adviezen gaven als de handtekening plaatsten.

Beoordeling: gegrond
Te log, te traag, te ingewikkeld waardoor er ook aannemers zonder vergunning werken uitvoeren. Centraliseren zou 
juist moeten leiden tot beter evenwicht en efficiëntere dienstverlening.
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overeenstemming met regelgeving
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201503 - 327
Absurde vaststellingen.
Ik ben eigenaar van een pand gelegen in Langerbrugge. Het pand bestaat deels uit een café en deels uit een 
woning. Er zijn in het totaal vijf slaapkamers. In het verhuurcontract met de uitbater staat dat het pand niet mag 
onderverhuurd worden. In 2010 ontdekte de scheepvaartpolitie dat er vijf mensen in die kamers verbleven, met 
toestemming van de uitbater, mijn huurder. Toen ik dat vernam ben ik met mijn raadsman naar de vrederechter 
geweest om daar een einde aan te stellen. In november 2010 kwam een controleur van de Vlaamse wooninspectie 
het pand controleren en stelde inbreuken vast op de Vlaamse wooncode. Een maand later kreeg ik een brief van 
Bouw- en Woontoezicht van de Stad Gent met de mededeling dat er in bewuste pand een bouwovertreding was 
vastgesteld: het opdelen van een handelspand met een woning tot handelspand met vijf kamers. Die woning 
telt vijf kamers maar het is niet de bedoeling dat daar iemand logeert. Het is de woning van de uitbater, mijn 
huurder. De Hoge Raad voor Herstelbeleid volgde de Stad in de vordering om het pand in zijn oorspronkelijk staat 
terug te brengen. Maar het pand is in zijn oorspronkelijke staat en bestaat uit een handelspand (een café) met de 
bijbehorende woning. Er zijn daar nooit werken of aanpassingen gebeurd. De uitbater heeft in 2012 tijdens een 
gure winter in de kamers logement verschaft aan vijf Afrikanen. Dat is alles. Ik heb ook door een deurwaarder laten 
vaststellen dat er slechts één bus is en één enkele bel, een badkamer en een keuken. Daarnaast kreeg ik van het 
Agentschap Ruimtelijk Ordening 
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed de boodschap dat ik ook vervolgd werd wegens niet voldoen aan de bepalingen 
van de Vlaamse Wooncode en ik die kamers dus in orde moest brengen. Dit is erg verwarrend voor mij: ik begreep 
niet hoe men plots tot een opdeling van mijn pand naar eengezinswoning kwam. Dit pand is al meer dan 60 
jaar ongewijzigd gebleven. Het pand wordt aanzien als een niet vergunde meergezinswoning en werd vijf maal 
opgenomen op de stedelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Ik heb er werken laten 
uitvoeren om in orde te zijn, maar het Agentschap ging ervan uit dat het om vijf aparte wooneenheden ging. Om 
het probleem op te lossen dacht ik een aanvraag in te dienen om het hele pand tot handelsruimte om te vormen, 
maar ook dit kan niet. Het pand is kleiner dan 250 m² en moet volgens het Bouwreglement van de Stad behouden 
blijven als eengezinswoning. Hoe moet ik hieruit geraken? Daarenboven word ik belast voor vijf wooneenheden, 
zowel door de Stad als door het Vlaamse Gewest, dus een dubbele belasting voor hetzelfde feit. Ik heb ondertussen 
een renovatiedossier ingediend en heb vrijstelling van belasting gekregen door het college van de Stad voor de 
periode van 31 maart 2014 tot en met 30 maart 2016. Ondertussen heb ik ook een conformiteitsattest ontvangen 
van het Vlaamse agentschap RWO. Ik heb een heel traject doorlopen dat mij zinloos over komt. Ik verhuur een café, 
geen vijf appartementen. In het pand kon zelfs niet gewoond worden. Bij geen enkele dienst kon ik terecht om mijn 
verhaal uiteen te zetten of om een helder coherent antwoord te krijgen hoe ik deze opdeling in vijf appartementen 
ongedaan kon maken.

Onderzoek:
We steken ons licht op bij Bouw- en Woontoezicht, die ons bevestigen dat er een gecoördineerd onderzoek geweest 
was van de Federale Politie, de Wooninspectie, FOD Financiën en Bouwtoezicht, in het kader van een actie “Woon”, 
in 2010. Bouwtoezicht heeft toen een proces-verbaal opgesteld voor het opdelen van een handelspand met een 
woning tot handelspand met een kamerwoning. In het pv werd uitdrukkelijk vermeld dat de overtreding niet 
begaan werd door de eigenaar. Op 8 april 2011 is het pand ongeschikt en onbewoonbaar verklaard, na onderzoek 
van de Wooninspectie. Op 3 februari 2012 heeft het Agentschap Inspectie RWO vastgesteld dat het pand niet 
meer als kamerwoning werd gebruikt. Dit betekent dat het bouwmisdrijf is opgeheven. Op 19 juni 2014 is er 
door diezelfde inspectie vastgesteld dat het pand nu wel voldoet aan de eisen van de Wooncode en is er dus een 
conformiteitsattest afgeleverd. Dit betekent dus dat het pand nu volkomen reglementair kan worden gebruikt als 
handelspand met een woonentiteit. Dus, voor de eigenaar is alles in orde en hoeft hij niet te vrezen voor belasting. 
Maar blijkbaar hebben de verschillende diensten, ook Bouwtoezicht, hem dat niet gemeld. Uit ons onderzoek blijkt 
dan dat ook het dossier van de onbewoonbaarverklaring is gesloten want de onbewoonbaarverklaring is opgeheven 
na de aflevering van het conformiteitsattest op 19 juni 2014. Dit laatste werd wel meegedeeld aan verzoeker, 
de eigenaar van het pand. De reactie die de ombudsdienst van Bouw- en Woontoezicht krijgt is duidelijk en 
overzichtelijk, maar we vragen ons af of de eigenaar van het pand, die aan de bouwinbreuk geen enkele schuld had, 
van 2010 tot 2014 wel op de hoogte gehouden is van het verloop van dit dossier. Heeft men hem ook geïnformeerd 
wat hij moest doen en hoe hij beide procedures kon stoppen?

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Gegrond wat de informatieverstrekking betreft. Het Agentschap Wonen en Inspectie RWO hadden verzoeker op 
de hoogte moeten brengen. Maar ook Bouwtoezicht had verzoeker kunnen informeren dat het pand in orde was 
verklaard
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Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
efficiëntie en effectiviteit
consequent handelen
Verzoek: 201501 - 24
Vergeten borden.
Staddiensten zelf laten hun werkborden soms staan zelfs als de werken bijna een jaar zijn gedaan. Daardoor zijn ze 
zelfs soms ingegroeid. Op de Oude Brusselseweg bord staat er al van maart 2014.

Onderzoek:
Wij bezorgen de melding aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 

Opvolging:
Twee maanden later zegt verzoekster dat de signalisatie er nog ligt. Blijkt nu dat ze een verkeerd huisnummer heeft 
opgegeven, maar toch, men had dit ook kunnen nakijken. Opnieuw contacteren we de Dienst Wegen voor nodig 
gevolg.

Beoordeling: gegrond

overeenstemming met regelgeving
proactief handelen
Verzoek: 201502 - 144
Nieuw trottoir.
Ik ben eigenaar van een woning in de Gerststraat. Ik had eerst, in oktober 2013, de informatie gekregen dat de 
aanleg van mijn totaal nieuw trottoir (er was geen trottoir) gratis was, conform het toenmalige reglement. 
Maar sinds december 2013 is er een nieuw reglement. En op basis van dit nieuwe reglement wordt er nu op datum 
van 23 januari 2015 een factuur aangerekend van 718,43 euro voor deze eerste aanleg. Ik heb dit reglement eens 
bekeken en wat staat er bij de betaling der werken: vernieuwing en aanpassing van het trottoir daarvoor moet men 
betalen. Dit betekent dat het hier gaat om een vernieuwing: dit wil zeggen er ligt al een trottoir. Als er dan in het 
reglement toch sprake is van een betalende eerste aanleg dan gaat het over een oprit. De eerste aanleg spreekt 
niet over een trottoir, enkel over een oprit: want de prijs per oprit is 1000 euro. Ik meen dan ook dat een eerste 
aanleg voor een trottoir tot vandaag nog altijd gratis is, conform het recente reglement dat door de gemeenteraad 
is goedgekeurd. Op het door de Stad opgestuurde aanvraagformulier is er enkel sprake van het vernieuwen of 
aanpassen van trottoirs en opritten.

Onderzoek:
Dit betreft drie huizen die naast elkaar liggen.
Het ‘Retributiereglement voor diensten van technische aard’ is goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 
2013 en bekendgemaakt op 19 december 2013. Vanaf die laatste datum is het reglement dus van kracht. In dat 
reglement staat onder artikel 2 C: “Vernieuwen en herstellen - per begonnen m2 - 82,20 Eerste aanleg - per oprit - 
1.000.”
Echter, als men het op een andere manier leest, dan kan dit ook zijn:
“Vernieuwen en herstellen (OF) eerste aanleg: per begonnen m2 82.20, per oprit 1.000.”
Alleen al om deze reden is er dus een onduidelijkheid in het reglement. Een reactie in de zin van ‘reglement is 
reglement’ biedt dus geen houvast. Een aanvraagformulier op naam van een van de bewoners is niet ondertekend, 
evenmin gedagtekend en vermeldt een bedrag van 718,43 euro. Ook is er een e-mail van de Dienst Wegen, Bruggen 
en Waterlopen aan een andere bewoonster. Deze e-mail dateert van 8 oktober 2013, dus voor het invoeren van 
het nieuwe reglement, en stelt dat niet moet worden betaald. Achteraf, in januari 2015, stelt dezelfde persoon 
dat er ondertussen een nieuw reglement is ingevoerd, dat iedereen zich daaraan dient te houden en dat eerder 
gemaakte afspraken niet meer kunnen worden nagekomen. De werken zijn pas uitgevoerd na januari 2015. Het zou 
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dus, bekeken vanuit het standpunt van de Stad, evident zijn dat het nieuwe reglement werd toegepast, maar dit 
nieuwe reglement is niet duidelijk. Daarom neemt de Ombudsvrouw contact op met de Dienst Wegen, Bruggen en 
Waterlopen. Deze dienst vraagt informatie aan enkele andere Vlaamse steden. Wij wachten hier meer dan een half 
jaar op en dringen herhaaldelijk aan op een reactie. Uiteindelijk stelt de Dienst WBW dat er maar weinig informatie 
is gekomen vanuit die steden. Echter, volgens deze dienst is de eerste aanleg van een trottoir wel degelijk te betalen. 
De Dienst WBW spreekt evenwel niet tegen dat het reglement voor interpretatie vatbaar is. Uiteindelijk blijkt dat de 
trottoirs zijn aangelegd, maar dat er geen factuur is toe gekomen.

Besluit:
Het reglement is onduidelijk. Ook had de dienst, twee maanden voor het invoeren van het nieuwe reglement, 
kunnen handelen, want op dat moment wist men daar toch dat een nieuw 
reglement op til was.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Het reglement is onduidelijk en voor interpretatie vatbaar.
Twee maanden voor het invoeren van het nieuwe reglement had men de burger niet op het verkeerde been moeten 
zetten. Er is wel rekening gehouden met de argumenten. 

Aanbeveling:
Communiceer correct en duidelijk, ook wat betreft de formulering van het reglement en het aanvraagformulier. 
Maak duidelijker reglement. 

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201503 - 238
Natte voetjes.
Het bushokje aan de kant van de kerk Sint-Jacobs (bushalte 3), daar blijft altijd bij regen water in staan. Als je op de 
bank wil gaan zitten dan zit je met je voeten in water: de vloer helt af naar de banken toe. Mocht men eens gewoon 
de vloer nivelleren dan is dit probleem, dat zich blijft herhalen, opgelost. Misschien is het vroeger een beetje 
aangepakt maar nooit echt efficiënt.

Onderzoek:
Volgens de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen wordt in april een nieuw bestek voor de schuilhuisjes van kracht. 
Alle schuilhuisjes zullen bekeken worden en vernieuwd worden. De dienst zal dan ook speciaal aandacht hebben 
voor de afwatering op die plaats. Maar in afwachting zullen zij geen kosten meer doen om dit schuilhuisje, dat ook 
zal aangepakt worden, aan te passen. Geen onnodige kosten doen, maar het probleem wel aanpakken is ook een 
vorm van efficiëntie.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Na de nieuwe klacht komt de positieve boodschap dat praktisch alle schuilhuisjes zullen vernieuwd worden en dat 
op dat moment het probleem van de afwatering zal aangepakt worden.
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Eco-Werkhuis
Verzoek: 201510 - 1096
Rat op bezoek.

Wij hebben hier in de Brabantdam veel last van ratten die overdag over op de stoep lopen. Al contact gehad met 
de Stad Gent maar kunnen zogezegd niets doen. De rat is al verschillende keren bij mijn buurvrouw de winkel 
binnengelopen tijdens openingsuren (de deuren worden al dicht gehouden maar lopen samen met klanten binnen). 
Dit kan echt niet. Waar moeten wij terecht en wie kan ons van dit probleem afhelpen?

Onderzoek:
Geen onderzoek (melding) - behandeld door Eco-Werkhuis 
Wij ontvangen nog van de andere winkel naast de deur dezelfde vraag. Het Eco-Werkhuis van de Stad gaat ter 
plaatse. Er wordt een zwart-witte tamme rat (die waarschijnlijk ergens is ontsnapt) gezien, die af en toe in de winkels 
binnenglipt (en netjes weer buiten gaat).
Het Eco-Werkhuis stelt dat er geen rattenprobleem is. Niettemin, gezien de paniek bij de handelaars, werden er op 
drie plaatsen betonbakken met gif geplaatst. Deze worden de week daarna gecontroleerd.

Groendienst
Verzoek: 201512 - 1340
Potentieel gevaar.

Dit schrijven gewoon om u te melden dat de aangeplante bomen in onze straat, de Benninsbrugstraat (zowat 15 jaar 
terug) een potentieel gevaar beginnen te vertonen voor al de inwoners van de straat. Deze klacht werd al meerdere 
keren door verschillende bewoners geformuleerd maar telkens zonder gevolg. Moest u eens tot hier willen komen 
zien (de koffie staat altijd klaar) dan ben ik er vast van overtuigd dat je echt zou schrikken hoe die bomen er aan toe 
zijn en ziet u dan ook dat ze meer zin hebben om te gaan liggen dan te blijven staan. 
Recht voor ons voordeur staan er langs beide kanten van de rijweg twee exemplaren die zeker de lente niet halen. 
Dit zijn echt geen bomen om in een straat te staan. Als ik mij niet bedrieg zijn dezelfde bomen in onze buurgemeente 
Evergem al jaren verwijderd. Ik zeg u dan ook op een vriendelijke wijze dat bij een gebeurlijk ongeval met materiële 
schade, wij de aansprakelijkheid volledig ten laste leggen van de eigenaars van de bomen, wie dit ook moge zijn.

Onderzoek:
Volgens de Groendienst zijn het elzen, die er al verschillende jaren goed groeien. Ze veroorzaken volgens de 
Groendienst inderdaad hinder, maar dit weegt niet op tegen de talrijke voordelen. Vanuit verschillende domeinen 
wordt steeds meer de nadruk gelegd op de gunstige invloed van de aanwezigheid van grote bomen in de 
leefomgeving. De voordelen van bomen zijn volgens de Groendienst, in tegenstelling met de hinder niet altijd 
zichtbaar maar daarom niet minder belangrijk:
• Bomen hebben een invloed op onze gezondheid. Ze produceren zuurstof en zijn belangrijke vangers van fijn stof. 

Fijn stof verhoogt de kans op luchtwegenaandoeningen zoals astma en chronische bronchitis. Het verhoogt ook 
de kans op bepaalde kankers .en hart- en vaatziekten.

• Bomen brengen de natuur dichterbij. Ze leveren beschutting en een nestplaats voor fauna en flora. Naast een 
verblijfsplek vormen ze ook een voedselreservoir.

• Bomen in een woonstraat betekenen een rustgevende en esthetische meerwaarde voor de onmiddellijke 
woonomgeving van de mensen. Ze verzachten het harde en versteende beeld en hebben een band met de natuur 
en de wisseling der seizoenen die ze zichtbaar maken in de straat. 

• Bomen in een straat leveren een bijdrage in de strijd tegen de opwarming van de aarde. De temperatuurextremen 
in de winter en de zomer worden sterk afgezwakt. 

• De grondprijs van bouwpercelen in een omgeving met bomen ligt significant hoger dan in een buurt zonder 
bomen.
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• Bomen vertragen en beperken de afvoer van neerslagwater. Bladeren en stam houden de regen tijdelijk op 
vooraleer deze op de grond valt. Het opgevangen neerslagwater verdampt gedeeltelijk. De rest infiltreert in de 
bodem en kan worden opgenomen door de boomwortels. 

• In bepaalde gevallen hebben bomen ook een cultuurhistorische waarde. Ze werden aangeplant naar aanleiding 
van een speciale gebeurtenis zoals het einde van een oorlog, een verjaardag, de geboorte of een overlijden.

• Bomen leveren voedsel voor vogels en andere dieren. Ze zorgen ook voor gezonde voeding voor de mensen. 

• Nog volgens de Groendienst worden de bomen in Gent regelmatig gecontroleerd. Elke zes jaar krijgen alle grote 
bomen individueel een grondige inspectie die wordt uitgevoerd door een onafhankelijke Europees gecertificeerd 
boomverzorger. Dit gebeurde hier voor het laatst in 2012. De conditie van de meeste bomen werd als goed 
beoordeeld, enkele bomen werden als matig beoordeeld en geen enkele als slecht. Geen enkele van de bomen 
werd als risicovol bestempeld. De Groendienst stelt dat er geen uiterlijk zichtbare aanwijzingen zijn, dat de 
toestand van de bomen momenteel zou verslecht zijn. Als dit toch zou gebeuren dan zullen we niet nalaten om 
gepaste maatregelen te nemen. Tegen 2018 zullen de bomen opnieuw een grondige inspectie krijgen.

Beoordeling: geen oordeel
Laatste inspectie in 2012 en pas in 2018 is er een nieuwe gepland. Wat als er tussenin toch iets gebeurt? Zo het niet 
aangewezen zijn om deze toch wel heel concrete signalen toch te controleren? 

zorgvuldigheid - procedure
afdoende motivering
Verzoek: 201505 - 546
Moeraseiken.
Sinds enkele jaren is door de Groendienst van de Stad Gent langs beide straatkanten van de Welpengang een 
aanplanting van bomen gebeurd. Het zou gaan om de Canadese Moeraseik die volgens informatie een hoogte 
bereikt van 20 à 25 meter met een brede kegelvormige kroon waardoor zich de vraag stelt of dit soort bomen wel 
degelijk geschikt is als aanplanting in een woonwijk met een smalle straat. Tevens zijn deze op verschillende plaatsen 
ingeplant op hooguit ongeveer 1,80 m van de rooilijn waardoor de takken van de kruin nu al een 2 à 3 m boven ieder 
eigendom hangen. Hoewel dit voor buitenstaanders misschien in de zomermaanden als mooi wordt aanzien, zijn er 
toch voor iedere eigenaar enkele minpunten aan verbonden, daarbij rekening houdend dat deze bomen en de kruin 
nog niet volledig op volle grootte zijn. Volgens buurtbewoners werd er al menigmaal een tussenkomst aan de Stad 
gevraagd doch blijkbaar valt iedere vraag in dovenmansoren want op heden is alles gebleven bij het wegsnoeien 
van de onderste takken kwestie van de doorgang voor de baan vrij te maken. Zodoende vragen wij u om een 
tussenkomst voor een doeltreffende bevredigende oplossing.

Onderzoek:
De aanplanting van straatbomen moet weloverwogen gebeuren. De Moeraseik wordt omschreven als een “ideale’ 
straatboom omwille van zijn rechte stam. Neemt natuurlijk 
niet weg dat men nog altijd de breedte van de straat moet bekijken: het gaat hier inderdaad om een smalle straat. 
En dergelijke moeraseiken kunnen inderdaad in onze contreien tot 20 meter hoogte groeien maar niet op enkele 
jaren tijd. Volgens de Groendienst worden de bomen wel regelmatig opgesnoeid. De takken zullen, indien nodig, 
worden weggesnoeid van de gevels. De Groendienst heeft in het zomerprogramma voor 2016 opgenomen om 
de bomen opnieuw op te snoeien. Bij die gelegenheid zal de Groendienst de bomen voldoende ver van de gevels 
wegsnoeien. Het snoeiprogramma voor de zomer 2015 zit al overvol. De bomen toppen vindt de Groendienst geen 
optie want dan worden de bomen verminkt en bestaat de kans dat ze op korte termijn afsterven.

Besluit:
Voor het snoeien volgt de Groendienst zorgvuldig een werkwijze, die op afdoende wijze wordt gemotiveerd. Maar 
de burger stelt zich hier mogelijks toch wel terecht de vraag of dergelijke bomen wel in een smalle straat thuishoren, 
aangezien de takken tot de gevels reiken en volgens klager ook al tot over de eigendommen. Ondanks het feit dat 
deze bomen wel worden omschreven als de “ideale” straatbomen.

Opvolging:
Verzoekers stellen in de loop van het onderzoek nog bijkomende vragen, onder meer om na 15 januari nog 
bladzakken te kunnen ophalen omdat de moeraseiken nog bladverlies zouden hebben na die datum. Het kost heel 
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was tijd en enkele herinneringen om van Ivago hierop een duidelijk antwoord te ontvangen. Uiteindelijk deelt 
Ivago mee dat burgers rechtstreeks op een bepaald ogenblik de vraag kunnen stellen om een veegbeurt te komen 
uitvoeren.
Wat de Groendienst betreft, meldt verzoeker eind oktober dat het snoeiwerk aan de gang is. Heel wat eerder dus 
dan zomer 2016.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De vraag is hier of de keuze voor dit type boom in een smalle straat in het verleden wel zorgvuldig genoeg is 
gebeurd. De bomen worden wel regelmatig gesnoeid en het gaat ook om prachtige bomen.

Aanbeveling:
Deze bomen vragen regelmatige snoeibeurten.

overeenstemming met regelgeving
afdoende motivering
Verzoek: 201506 - 622
Treurwilg.
Ik heb een rijwoning gekocht, waarvan mijn stadstuintje grenst aan de achterzijde van het schoolgebouw. Het gaat 
hier om een stadschool. Achter dit gebouw staat een erg grote treurwilg. Ik denk dat die echt wel 12-15 m hoog 
is. Ik ben erg pro natuur, maar die treurwilg vind ik echt heel erg storend en hinderlijk. Mijn kleine stadstuintje is 
zuidwestelijk georiënteerd, wat ervoor zorgt dat ik pas rond de middag zonlicht krijg. Gisteren heb ik er op gelet, 
daar het een zonnige dag was, en vanaf 16.00 uur heb ik geen zon meer en ligt heel mijn tuintje in de schaduw, daar 
de zon achter de treurwilg kruipt. Verder geeft die wilg erg veel vuil. Als ik mijn tuin proper maak, ligt een dag later 
het weer vol met allemaal kleine blaadjes, pluisjes enz. Zelfs als ik mijn achterdeur open laat staan geeft dit stof tot 
aan de voordeur. Mijn buren hebben het enkele jaren terug al eens gevraagd aan de directeur, maar deze wou hem 
niet verwijderen. Ik begrijp dat deze boom waarschijnlijk al een hele poos daar staat, maar ik snap niet echt met 
welk nut. Hij staat helemaal niet op de speelplaats, maar gewoon achter het schoolgebouw bijna in een hoekje. 
Hij grenst 2-3 m van mijn scheiding en opzij ook zo van de buren. Ik vind het dan ook erg jammer dat hij op die 
manier al mijn zonlicht wegneemt. Is er een mogelijkheid een officiële aanvraag hiervoor in te dienen? Of weet u op 
welke manier ik hierover iemand kan contacteren? Ik heb dit al aan de schooldirecteur gevraagd, maar hij antwoordt 
dat die boom niet weg mag.

Onderzoek:
Volgens het Stedelijk Onderwijs worden vragen over snoeien van bomen altijd doorgestuurd naar de Groendienst. In 
eerste instantie weigert de Groendienst om de boom, een berk, te snoeien en verwijst naar de vrederechter. 
Dit bevestigt wat verzoekster in haar klacht ook meedeelt: de weigering om de boom te snoeien. De ombudsvrouw 
bemiddelt en wijst de Groendienst erop dat overhangende takken bij een nabuur moeten weggenomen worden 
op basis van het Veldwetboek. Een overheid moet toch haar eigen regels volgen en niet nodeloos burgers naar de 
rechtbank sturen zodat er mogelijkerwijs nodeloos voor alle partijen kosten worden gemaakt. Het gaat hier immers 
niet om een boom op het openbaar domein wel op een schoolterrein dat strikt genomen geen openbaar domein 
is en dus is hier het Veldwetboek van toepassing. In het kader van het goed nabuurschap en het feit dat er ook al 
eerder overhellende takken bij de andere buren wel werden gesnoeid wordt na een plaatsbezoek zeer vlot een 
compromis bereikt: de Groendienst zal de overhellende tak ten laatste tegen eind augustus verwijderen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Geen oordeel over het antwoord dat de schooldirecteur zou hebben gegeven aan verzoekster. Na bemiddeling wordt 
het Veldwetboek toegepast.
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klachtenmanagement
professionaliteit
Verzoek: 201508 - 922
Schuine boom.
Voor ons huis staat een grote oude zware eik die alle ZW-wind opvangt want we staan als eerste in een open 
veld op de hoek van Hekers. Sinds meerdere keren (over een periode van twee jaar) hebben wij de Groendienst 
gecontacteerd omdat die boom meer dan 40 graden schuin staat en gevaarlijk beweegt bij veel wind en storm. 
Men komt kijken (als het niet waait) en lacht ons werkelijk uit. Men vroeg me welke competenties en referenties 
ik had om te beweren dat die boom kan omwaaien. Ik heb geantwoord dat ik prof ben op de Ugent en les geef in 
de landbouw en de diergeneeskunde. Dergelijke vraag is totaal ongepast in een democratie. Bovendien zeggen 
betrokkenen dat ik me geen zorgen moet maken bij omver waaien want als de boom op onze woning valt (of op 
mensen!) de Stad Gent alles zal betalen aangezien zij verantwoordelijk zijn. Ook dat is een onverantwoord antwoord 
en getuigt van onverantwoord gedrag van een werknemer aan de Stad Gent. Als ik vraag dat op papier te zetten 
krijg ik als antwoord dat ze dit niet doen. Ik wens tegen bovenstaande klacht in te dienen. Dergelijke uitspraken 
horen niet bij verantwoordelijke werknemers. Bovendien dringen we aan iets aan die boom te doen voor er zware 
ongevallen gebeuren. Wij wensen niet vergoed te worden door de Stad Gent en wij wensen ook geen gekwetsten of 
doden te zien voor onze deur. We wensen dit te voorkomen.

Onderzoek:
Het is de taak van de Groendienst om tijdig in te grijpen mocht het signaal van deze burger terecht zijn. 
Uit onderzoek blijkt dat tenminste twee grondige inspecties van deze boom hebben plaatsgehad door de 
Groendienst . De eerste keer 5 jaar geleden en de laatste keer onlangs op aanvraag van klager. Uit die onderzoeken 
blijkt dat reeds kort na de aanplanting de boom scheef is gegroeid waardoor de boom ook trekwortels heeft 
aangemaakt en verankerd zit. 
Bij de beoordeling heeft de Groendienst ook rekening gehouden met de eventuele risico’s mocht de boom toch 
omvallen want zelfs een boom waar uiterlijk niets aan mankeert kan soms zonder aanwijzing omvallen. De risico’s 
zijn als aanvaardbaar ingeschat , gezien de omvang van de boom en de schuine stand in de richting van de naburige 
boom. Er werd geen reden gevonden om deze boom te verwijderen. De Groendienst verzekert ons dat, mocht de 
boom een gevaar vormen, ze deze zeker zouden verwijderen. Het staat verzoeker vrij om een onafhankelijk expert 
aan te stellen als hij hier niet mee akkoord is. De ombudsvrouw gaat ervanuit dat de Groendienst over de nodige 
expertise moet beschikken om hier een goed onderbouwd oordeel te vellen. Het staat de burger die professor is aan 
de landbouwfaculteit, vrij om een onafhankelijk expert te raadplegen. Mocht blijken dat die tot een andere mening 
komt dan lijkt het ons aangewezen om deze discussie verder te zetten. Maar de ombudsvrouw is van mening dat de 
Groendienst voldoende expertise in huis moet hebben om burgers niet nodeloos op kosten te jagen of om schade 
op voorhand goed in te schatten. Wat de uitspraken betreft tussen burger en medewerkers: dat is woord tegen 
woord situatie maar in elk geval had men hier de beslissing om de boom niet te kappen ook schriftelijk op papier 
kunnen zetten. Als men ervan overtuigd is dat die boom geen gevaar betekent kan dit toch geen probleem vormen? 
De Groendienst zegt dat ze deskundigheid, klantvriendelijkheid en correctheid hoog in het vaandel draagt. Mocht 
verzoeker dit niet zo ervaren hebben, dan excuseert de Groendienst zich hiervoor.

Beoordeling: geen oordeel
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Departement Publiekszaken
Wachtrij en complexe regelgeving bij Migratie, 

naar een 9-dagenregeling voor uitvaarten en schimmel in het archief.

Dienst Burgerzaken
Verzoek: 201507 - 808
Begrafenis op zaterdag.
Ik ben uitvaartconsulent. Op donderdag 18 juni 2015 overleed de dochter van een klant van mij. Op vrijdag 19 
juni 2015 vond bij mij op kantoor de bespreking plaats van de uitvaart en de ouders verkozen de uitvaart te laten 
doorgaan op zaterdag 27 juni 2015.
Volgens het algemeen Politiereglement (Gent) op de begraafplaatsen en de lijkbezorging is begraven op een 
zaterdag enkel mogelijk wanneer dit binnen de 5 dagen na de dag van het overlijden gebeurt. Een gemotiveerde 
afwijking aanvragen is niet zinvol of aan te raden, want deze werden in het verleden - zowel aan mij als aan sommige 
collega’s - meermaals geweigerd. Hiervan kan ik enkele voorbeelden voorleggen, maar omwille van de privacy doe 
ik dit momenteel nog niet. Ik legde de ouders uit dat de uitvaart echter wel kon plaatsvinden in de parochiekerk op 
zaterdag, maar dat de teraardebestelling dan wel op een andere dag zou dienen te gebeuren. Ondanks het enorme 
verdriet konden zij zich hierin vinden en verkozen de uitvaart de laten doorgaan op zaterdag 27 juni 2015 en de 
teraardebestelling op de begraafplaats te laten doorgaan op maandag 29 juni 2015. Groot was mijn verbazing - 
tijdens de gebedsdienst van de dochter - van andere mensen in de kerk te moeten vernemen dat er die bewuste 
zaterdag dan wel een uitzondering werd toegestaan voor een andere overledene. Tijdens de gebedsdienst vonden 
zowel ik en mijn medewerkers dit niet kunnen. Bepaalde genodigden tijdens de uitvaart konden dit ook niet 
plaatsen/aanvaarden. Daarom stuurde ik diezelfde avond nog een mail om mijn ongenoegen hierover te uiten naar 
de schepen van Burgerzaken en de directeur Stad Gent – Dienst Burgerzaken.
Op maandagvoormiddag verkreeg ik onderstaand antwoord via mail: “In antwoord op uw onderstaand mailbericht 
kan ik u meedelen dat de burgemeester of zijn afgevaardigde, de ambtenaar van de burgerlijke stand, de 
bevoegdheid heeft om afwijkingen toe te staan op de 5-dagenregel. Het staat eenieder vrij een gemotiveerde 
uitzondering aan te vragen. Na onderzoek van de omstandigheden zal beslist worden of hierop kan worden 
ingegaan.
Zoals u reeds eerder werd toegelicht, kan, omwille van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, geen 
informatie uit een individueel dossier aan een derde worden meegedeeld.”
Graag vernam ik ook een antwoord op mijn schrijven van de Ombudsdienst van de Stad Gent.

Onderzoek:
De Ombudsvrouw belegt een gesprek tussen de bevoegde schepen, de begrafenisondernemer en de nabestaanden 
om alles toe te lichten. Deze laatsten bedanken voor de professionele, genuanceerde en warme manier waarop 
hun klacht werd behandeld. Na dit gesprek wordt er ook een proefperiode ingesteld om een nieuwe procedure te 
gebruiken. Na de proefperiode wordt de regelgeving bijgestuurd en zal worden overgegaan tot de 9-dagenregel. Het 
gaat hier om een beleidsmaatregel. Het in twee splitsen van een ritueel, is op zijn minst verwonderlijk. Er is duidelijk 
behoefte aan optimale dienstverlening. 

Verzoek: 201512 - 1353
De-activering.

Onze medewerker mag vanaf morgen niet meer werken. Dit omdat zijn ID-kaart vervalt terwijl hij al een hele tijd 
geleden een nieuwe had aangevraagd. Gisteren ging hij naar Loket Migratie, maar men kon hem niet helpen omdat 
hij geen afspraak gemaakt had. Daarvoor moest hij vandaag teruggaan. Vandaag was het een andere collega die hem 
zei dat hij geen afspraak had waardoor hij/zij niet verder kon helpen…Nogal kafkaiaans als je het mij vraagt.
Ik ben regelmatig aanwezig op activiteiten van ‘Gent, stad in werking’. Vorige week was er een vergadering van ‘de 
raad der wijzen’ rond taal, vacatures en tewerkstelling. Wel, ik heb het gevoel dat er verschillende bewegingen zijn 
binnen de werking van Stad Gent.
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Help mij te overtuigen dat ‘Gent, stad in werking’ meer is dan schone schijn en zorg ervoor dat mensen met een 
migratieachtergrond die goed geïntegreerd zijn op de werkvloer, die meehelpen aan het positieve beeld dat andere 
collega’s krijgen over ‘nieuwe Belgen’ kunnen blijven doorwerken, dat ze niet in het zwart ergens moeten gaan 
werken om de maand door te komen. We willen zoveel mogelijk mensen activeren, maar als ze actief zijn, gaan we 
ons zo opstellen dat ze niet meer kunnen werken…’Fail’ denk ik dan. Onze medewerker zal de komende week de 
logge administratie moeten ondergaan en waarschijnlijk 127 euro armer zijn, als hij vlugger weer aan het werk wil 
gaan. Maar de komende maanden en jaren zullen er nog veel anderen volgen. Misschien kan er voor hen gekeken 
worden dat de administratie geoptimaliseerd wordt. Dat zou een mooie besteding zijn van ons aller belastinggeld…

Onderzoek:
Gericht aan de schepen van Werk en aan Loket Migratie met de Ombudsvrouw en een aantal andere mensen in 
kopie. 

Beoordeling: geen oordeel
Wel een signaal dat te trage administratie ook een impact heeft op tewerkstelling en integratie. 

zorgvuldigheid - fouten
professionaliteit
Verzoek: 201501 - 12
Beschimmeld.
Mijn echtgenote wil de Belgische nationaliteit aanvragen. Ze komt daar zeker voor in aanmerking. Nu heeft ze een 
F-kaart en daarvoor had ze een gele kaart. Die werd uitgereikt op 4 september 2007. Die gele kaart werd blijkbaar 
niet geregistreerd in haar dossier waardoor ze nu nog een hele tijd zou moeten wachten met haar aanvraag. Ik kan 
nochtans aantonen dat ze die gele kaart wel degelijk had, want ze heeft dat ooit moeten voorleggen voor de bank 
en we hebben daar een kopie van. Ook de Stad moet daar een kopie van hebben. Er is dus een fout gebeurd door 
de administratie. De kopie die ik kan voorleggen, is niet voldoende om dit recht te zetten en haar dossier is blijkbaar 
verloren gegaan in Dienstencentrum Wondelgem. Dit raakt maar niet opgelost. Kunt u ons helpen?

Onderzoek:
In 2007 werd de gele verblijfskaart van de echtgenote inderdaad niet in het rijksregister vermeld terwijl ze wel was 
afgeleverd. Op basis van de kopie ervan heeft een medewerker van Loket Migratie aan Dienstencentrum Wondelgem 
gevraagd in hun archief alles na te kijken, maar daar kon men het dossier niet vinden. Enkele jaren geleden zijn er 
namelijk een aantal archiefdozen vernietigd moeten worden wegens gevaarlijke schimmels.
Daarom heeft Loket Migratie gevraagd om het controleregister van uitgereikte verblijfskaarten uit 2007 door te 
nemen (dat had Dienstencentrum Wondelgem wel nog) en daarin stond het bewijs dat de gele kaart wel degelijk 
was afgeleverd. Op basis van dat bewijs kan de verblijfskaart alsnog in het rijksregister vermeld worden. De vraag tot 
bijwerking werd net voor het kerstverlof doorgegeven aan Informatieverwerking. Daardoor was het register nog niet 
aangepast toen verzoeker begin januari bij de ombudsvrouw langs kwam. Besluit is dat de echtgenote van verzoeker 
nu de Belgische nationaliteit kan aanvragen en dus niet hoeft te wachten.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Er is destijds inderdaad een fout gebeurd bij de registratie. Loket Migratie probeerde dit op te lossen, maar door 
onvoorziene omstandigheden (schimmel in het archief) duurde dit langer dan verwacht. Loket Migratie heeft het 
uiteindelijk wel opgelost op een andere manier.
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redelijke termijn
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201501 - 102
Lang wachten.
Ik heb een zoontje van 2 jaar en hij is ingeschreven in het vreemdelingenregister. Ik niet. We leven gescheiden van de 
papa omdat er heel veel problemen waren. Daar is ook een uitspraak over door de rechter. We wonen momenteel 
bij mijn zus. Maar omdat ik zelf niet ingeschreven ben, is het heel moeilijk om voor mijn zoontje te zorgen: geen 
werk, geen mutualiteit, school, … Daarom heeft het CAW mij geholpen om een aanvraag in te dienen bij Loket 
Migratie op basis van artikel 9 bis. Dat gebeurde al op 7 augustus 2014.
Ergens tussen 12 en 16 december 2014 is de buurtinspecteur uiteindelijk langs geweest voor een woonstvaststelling. 
We zijn nu 29 januari 2015 en mijn dossier ligt nog altijd bij Loket Migratie. Als het ooit doorgestuurd wordt naar 
Brussel, heeft DVZ dan nog eens zes maanden de tijd om een beslissing te nemen. Ik vind dat dit al heel lang duurt 
en de mensen die mij helpen, zeggen dat dit niet normaal is. Zij hebben mij daarom ook naar u doorverwezen. 
Het grootste probleem voor mij is echter dat ik nog altijd niets van papieren heb en dat ik daardoor niet vooruit kan. 
Ik begrijp dat DVZ een beslissing moet nemen en dat ik daar op moet wachten, maar kan ik ondertussen niets krijgen 
waardoor ik ten minste voor mijn zoontje kan zorgen?

Onderzoek:
Het politieverslag is bij Loket Migratie toegekomen op 24 december 2014. Begin februari 2015 is het dossier 
inderdaad nog niet doorgestuurd naar DVZ door de grote achterstand bij de dienst. Ze sturen dit zo snel mogelijk 
door, maar dan is het nog altijd wachten op een beslissing van DVZ. Er is daar geen wettelijke termijn voor en het 
kan .dus zelfs langer dan zes maanden duren. Loket Migratie kan verzoekster wel een ontvangstbewijs van haar 
aanvraag afleveren, maar dat zal niet veel helpen. Ze heeft tijdens de duur van haar aanvraag namelijk geen tijdelijk 
verblijfsrecht en ze is dus eigenlijk illegaal in België. Haar zoontje is wel legaal in het land. We verwijzen verzoekster 
door naar enkele organisaties die haar eventueel kunnen helpen om deze periode te overbruggen.

Opvolging:
Op 2 juni 2015 neemt DVZ een positieve beslissing. Op 5 augustus krijgt ze haar verblijfsvergunning en op 21 
augustus krijgt ze een arbeidskaart.

Beoordeling: gegrond
Het duurde inderdaad onredelijk lang om het dossier van verzoekster door te sturen naar DVZ. We weten dat Loket 
Migratie het door de enorme werkdruk momenteel moeilijk heeft om dossiers sneller te verwerken en dat het ook 
werkt aan oplossingen, maar voor verzoekster maakt een maand heel veel verschil.

toegankelijkheid en bereikbaarheid
adequate communicatie
Verzoek: 201502 - 168
Wachten bij Loket Migratie.
Ik schrijf u omdat ik niet kan begrijpen wat de bedoeling is van de vreemdelingdienst aan het Zuid. Ik had vanmorgen 
een afspraak om 8.00 uur, om 9.00 uur moet ik beginnen te werken. Ik was er stipt op tijd, maar om 8.32 uur 
werd ik nog niet geroepen. Er waren redelijk veel mensen (medewerkers) die babbelden en van de ene plaats 
naar de andere gingen. Ik was de eerste en de enige voor mijn soort handelingen en ik ben verontwaardigd en 
heel vernederd weg gegaan. En zo is het elke keer als ik naar deze dienst moet. Wat is eigenlijk de bedoeling, wat 
is het nut van de afspraken? Sorry dat ik op deze manier schrijf, ik tril nog altijd en kan bijna niet spreken. Zeg me 
alstublieft of we zo’n behandeling waard zijn?

Onderzoek:
Loket Migratie zegt dat er verschillende medewerkers ziek waren op de ochtend dat mevrouw een afspraak had, 
waardoor het loket waar ze moest zijn een half uur later open ging dan gepland. De ticketvolgorde wordt per loket 
bepaald en niet op volgorde van binnenkomst. Aan verzoekster werd niet meegedeeld waarom zij moest wachten 
en hoe lang het zou duren. Loket Migratie contacteert mevrouw nog dezelfde dag om een nieuwe afspraak te maken 
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en zij excuseren zich bij haar. Dat door ziekte vertragingen worden opgelopen is begrijpelijk, maar wanneer dit niet 
wordt meegedeeld aan wachtenden neemt de onvrede toe.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Wanneer de afspraken bij Loket Migratie niet op tijd lopen willen wachtenden hiervan op de hoogte gebracht 
worden. Aan de onthaalbalie van Loket Migratie is er een kans om bezoekers te informeren over de verwachte 
wachttijd, iedereen moet hier immers langs voor het krijgen van een volgnummer. Hierbij kan een korte toelich-
ting gegeven worden waarom de wachttijden oplopen. De schermen die gebruikt worden om aan te geven welk 
volgnummer bij welke balie moet komen kunnen daarnaast een verwachte wachttijd aangeven. Burgers weten 
hierdoor waar zij aan toe zijn, waardoor zij meer begrip kunnen opbrengen voor de situatie.

flexibiliteit
Verzoek: 201508 - 950
Niet aan huis.
Ik ontving enkele weken geleden een uitnodiging voor het vernieuwen van mijn identiteitskaart. Die datum is al 
voorbij. De kaart is al vervallen begin augustus.
Ik kan niet naar buiten want ik ben gehandicapt. Ik weet dat men normaal gezien aan huis komt. Ik heb dit gevraagd 
aan DC Mariakerke. Het antwoord was: wij zijn onderbemand. Ik moet aan een buur of iemand anders vragen om 
naar daar te gaan met de oude kaart, de nieuwe foto en een attest van de dokter. Dan pas zou men overwegen 
om eventueel te komen. Ik heb niemand om naar daar te gaan. Er komt ook niemand bij mij voor verzorging of 
boodschappen. Ik heb niemand om dat te doen. Ik zou eventueel via de postbode die aan huis komt die papieren 
kunnen opsturen naar DC Mariakerke. Op 11 oktober ga ik een week met ziekenzorg. Dat is de enige keer dat ik 
buitenkom. Op het DC zegt men: als ik op reis kan gaan dan kan ik ook naar daar gaan met die papieren.

Onderzoek:
We vragen aan Dienst Burgerzaken of er toch geen mogelijkheid is om verzoekster te helpen. DC Mariakerke neemt 
contact op met haar en er wordt een afspraak gemaakt dat er iemand langs komt om alles in orde te brengen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Na onze tussenkomst worden er afspraken gemaakt om verzoekster verder te helpen.

gelijkheid
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201510 - 1193
Vertaling naar het Frans.
Ik ben Belg, ook van origine (Vlaming), en ik tracht van Stad Gent enkele attesten te bekomen voor het buitenland, 
alwaar ik ga huwen. Ik heb hier in Gent een attest van woonst, burgerlijke stand en van nationaliteit nodig. Daar 
deze in de Franse taal (toch één van onze officiële landstalen) moeten opgesteld zijn, en ik deze blijkbaar alleen 
maar meekrijg in het Nederlands, word ik met een “doorverwijsformulier” doorverwezen naar de vertaaldienst 
in het AC lokaal 313, of naar federale directie bevolking - vertalingen, (Gouverneur) Kalandeberg 1, 9000 Gent . 
“Overeenkomstig de wetgeving op het taalgebruik in bestuurszaken kan ik dus bij de provinciegouverneur een 
kosteloos gewettigde vertaling aanvragen Nederlands - Frans”, zoals dit op het doorverwijsformulier staat aangeduid. 
Dus ga ik mij eerst daar aanbieden. Helaas stuurt men mij daar wandelen en zegt men dat ik in de privé een vertaling 
moet laten maken, daar het bij hen (provincie) minstens 5 weken zal duren. Ze beweren dat dit dan nog een gunst 
is die ze leveren, en dat dit geen wettelijke verplichting is en ik mij dus niet kan beroepen op mijn recht…Daar ik 
deze attesten toch binnen een periode van 2 weken zou moeten hebben, ging ik deze morgen dan maar naar het 
AC lokaal 313. Daar zegt men dan weer dat ze hier alleen vertalingen vanuit vreemde talen naar het Nederlands 
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mogen maken. Ik wordt doorverwezen naar de privé… We kunnen dus stellen dat deze vertaalservice in de praktijk 
dus vrijwel alleen voor buitenlanders bestaat. Dergelijke service bestaat dus niet voor Vlaamse Gentenaren. 
Vreemd. Waar is hier het gelijkheidsprincipe? Als Nederlandstalige Gentenaar moet ik betalend naar de privé om 
een officieel document (afgeleverd door stad Gent) te kunnen krijgen in de Franse taal. Het Frans is bovendien een 
officiële landstaal in België. Terwijl inwijkelingen met een vreemde taal hier kosteloos vertalingen kunnen krijgen van 
documenten die in eender welke taal zijn opgesteld. Het is een cliché, maar ik betaal toch ook belasting, niet alleen 
voor België en Vlaanderen, maar ook voor de stad Gent. Ik vraag toch ook alleen maar een officieel attestje in een 
van onze officiële landstalen. Indien ik in een Franstalige gemeente zou wonen, zou er geen probleem zijn, maar als 
Vlaming moet ik betalen… Ook hier stel ik vast: waar is hier het gelijkheidsprincipe? En dit omdat zowel de Stad als 
de provincie weigeren om mij een kosteloze vertaling te leveren. Mijn vragen aan de Stad Gent zijn dus: Waarom 
kan ik geen kosteloze vertalingen krijgen van attesten die ze zelf hebben afgeleverd, terwijl buitenlanders met hun 
attesten bij stad Gent wél kosteloze vertalingen kunnen krijgen? 
Wat kan er voor mij gedaan worden binnen een redelijke termijn?

Onderzoek:
Volgens het KB van 18 juli 1966 (wet op het gebruik van talen in bestuurszaken) mag in Vlaanderen enkel het 
Nederlands gebruikt worden voor officiële documenten. Anderstalige documenten moeten dus altijd naar het 
Nederlands vertaald worden en omgekeerd mag een Vlaamse administratie geen officiële documenten in een 
andere taal dan het Nederlands opmaken. Het Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en 
inburgeringsbeleid voorziet dan de ondersteuning van lokale initiatieven om de integratie van vreemdelingen te 
bevorderen. De Gentse tolk- en vertaalservice is een van die initiatieven. Door anderstalige documenten gratis te 
vertalen naar het Nederlands krijgen vreemdelingen gemakkelijker toegang tot het (lokale) bestuur en kunnen ze 
ook vlotter integreren. Het gemeentelijk reglement voor de tolk- en vertaalservice voorziet dan weer dat enkel 
officiële documenten die de administratie nodig heeft, vertaald mogen worden en enkel naar het Nederlands (dus 
niet naar een andere taal). Verzoeker wil nu een officieel document vertalen naar het Frans, maar dat is ten eerste 
niet in het belang van zijn integratie in Vlaanderen en is ook niet batig voor de Gentse administratie. De regels 
worden correct gevolgd en er is ook geen schending van het gelijkheidsbeginsel, want er worden voor niemand 
officiële documenten vertaald vanuit het Nederlands naar een andere taal. Als verzoeker later terug zou komen naar 
Gent en hij heeft een officieel document nodig dat vanuit het Frans naar het Nederlands vertaald moet worden, zal 
hij wel terecht kunnen bij de tolk- en vertaalservice voor een gratis vertaling. Mocht een vertaling naar het Frans 
toch kunnen, dan zou het trouwens een drietal weken duren vooraleer de vertaling klaar zou zijn.

Beoordeling: ongegrond

toegankelijkheid en bereikbaarheid
Verzoek: 201510 - 1195
Nog niet open?
Toen ik vandaag na 8 uur naar Loket Migratie belde, kreeg ik een voicemail dat ze gesloten waren. Ik heb toen naar 
Gentinfo gebeld en daar zeiden ze dat ik moest blijven proberen. Ik blijf echter hetzelfde bericht krijgen.

Onderzoek:
Op de voicemail van Loket Migratie staat het bericht dat de beller niet onmiddellijk geholpen kan worden. Er wordt 
niet gezegd dat de dienst gesloten is. Loket Migratie kampt met een personeelstekort en wanneer teveel mensen 
tegelijkertijd afwezig zijn (door ziekte of vakantie) kunnen zij in de voormiddag moeilijk én de loketten én de telefoon 
bemannen. Ze kiezen er dan voor om prioriteit te geven aan de loketfunctie. Als het minder druk is aan het loket 
wordt er dan weer iemand aan de telefoon gezet. Loket Migratie laat dit wel altijd weten aan Gentinfo zodat die 
de burger kan informeren. Verzoekster belde onze dienst al om 8.09 uur, terwijl het bericht vanuit Loket Migratie 
pas om 8.15 uur werd verspreid. Gentinfo was met andere woorden nog niet op de hoogte dat er die voormiddag 
geen telefoonpermanentie was bij Loket Migratie. In november komt er extra personeel bij en dan zou dit probleem 
minder mogen voorkomen.

Beoordeling: gegrond
Loket Migratie is telefonisch inderdaad niet bereikbaar en dat herhaalt zich. Zij proberen dat wel zo goed mogelijk op 
te vangen door onder andere te communiceren naar Gentinfo maar Gentinfo kan de burgers enkel meedelen dat ze 
het op een ander moment nog eens kunnen proberen. 
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Aanbeveling:
Analyse afwezigheden ook na november.
Er is behoefte aan een inventieve oplossing zodat Gentinfo tijdig op de hoogte wordt gesteld, in elk geval als de 
zieken het voor 8 uur melden via mail aan hun dienst moet dit toch op te lossen zijn? Maar dit is maar een pleister 
op de wonde. Grondig onderzoek naar oorzaken is hier aangewezen. 

adequate communicatie
Verzoek: 201512 - 1385
Nationaliteitsaanvraag.
Ik ben weduwe, mijn man is vijf jaar geleden gestorven. Hij werkte in Congo en zo hebben we elkaar leren kennen. 
Nadat we elkaar al een hele tijd kenden en getrouwd waren, kwamen we in 2009 samen naar België. Ik had toen 
al via de ambassade een nationaliteitsaanvraag ingediend, maar daar kregen we nooit een antwoord op. Na onze 
verhuis naar België hebben we eind 2009 dus opnieuw een aanvraag gedaan in De Panne. Toen ik na drie jaar in 
België, in 2013, meer info vroeg, kreeg ik te horen dat de Procureur mijn aanvraag had goedgekeurd, maar dat ik 
niet meer voldeed aan de nieuwe wetgeving en dat ik nu vijf jaar in België moest verblijven. Ondertussen ben ik vijf 
jaar in België en ik woon nu in Gent. Ik nam dus contact op met de Gentse administratie voor een aanvraag (rond 17 
januari 2015). Ik kreeg een blad mee met daarop alle papieren die ik nodig had. Bij het eensluidend afschrift van de 
geboorteakte schreef de medewerkster met de hand erbij: ‘uit naturalisatiedossier > nog vertaling Ned.’ Ik ging terug 
met alle nodige documenten (rond 11 mei 2015) en een andere medewerkster deelde mij mee dat mijn eensluidend 
en vertaald afschrift van de geboorteakte niet recent genoeg was en dat ik dus een nieuw document moest halen. 
Ik vind dat geen manier van communiceren en ik heb eerlijk gezegd geen vertrouwen meer in de dienst. Ik wil een 
onafhankelijke bemiddelaar.

Onderzoek:
Op vraag van het Openbaar Ministerie, dat goedkeuring moet geven bij nationaliteitsdossiers, mag de geboorteakte 
niet ouder zijn dan een jaar. Tenzij de akte deel uitmaakte van een ‘naturalisatiedossier’ dat stopgezet werd. 
Die geboorteakte moet dan wel vergezeld worden van een bewijs van stopzetting van het naturalisatiedossier. 
Dit werd volgens Dienst Burgerzaken allemaal mondeling meegedeeld, maar niet vermeld op het infoblad. 
Bij de twee aanmelding had verzoekster het infoblad niet mee waardoor de medewerkster op dat moment geen 
weet had van een eventueel bestaand naturalisatiedossier. En zij deelde volgens de dienst dan ook terecht mee 
dat de geboorteakte te oud was. Dienst Burgerzaken stelt voor dat verzoekster zich terug aanbiedt aan het loket 
met de documenten in haar bezit. Dan zullen ze nagaan welke documenten en akten kunnen aanvaard worden en 
welke voorwaarden eventueel nog moeten vervuld worden. Los van dit misverstand staat er op het infoblad voor de 
burgers niets vermeld over de maximale ouderdom van de geboorteakte en er staat ook niet wat er moet gebeuren 
als er sprake is van een naturalisatiedossier. Dienst Burgerzaken zal het nodige doen om dit duidelijker te maken.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Het gaat om vrij complexe materie en er was duidelijk een misverstand over de ouderdom die een geboorteakte 
mag hebben in bepaalde situaties. Meer informatie op de lijst die burgers meekrijgen zou dit misschien vermeden 
hebben. Dienst Burgerzaken zal de lijst dan ook aanpassen.

Aanbeveling:
Geef volledige en duidelijke informatie mee aan burger zodat nodeloos geloop vermeden wordt. 
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Dienst Onthaal
flexibiliteit
Verzoek: 201501 - 46
Gewonnen.
Een tijdje geleden kreeg ik een brief van Stad Gent - Dienst Communicatie en Promotie om te melden dat ik kaarten 
gewonnen had voor het nieuwjaarsconcert in de Bijloke op 18 januari 2015. Ik had echter over het hoofd gezien 
dat de laatste afhaaldatum op zaterdag 10 januari 2015 was. Ik ging me aanmelden op maandag 12 januari 2015 
in de stadswinkel en de eerste bediende wilde de kaarten geven maar opeens riep een dame achteraan dat ik de 
kaarten niet kreeg omdat ik te laat was. Het is juist dat ik te laat was maar ik vind het erg dat, als de kaarten toch 
voorzien waren voor mij, ik ze niet mocht ontvangen. Ik ben Gentenaar in hart en ziel en vind het jammer dat ik dit 
evenement nu moet missen omdat ik één dag te laat was. Het ergste is dat de ene dame aan de balie de kaarten 
wilde geven maar dat het niet mocht van de dame achteraan. Mooi gebaar tegenover Gentenaars.

Onderzoek:
Bij het organiseren van de wedstrijd voor gratis kaarten voor het Nieuwjaarsconcert werden de winnaars uitgeloot 
en kregen ze een brief met de vermelding tot wanneer de kaarten konden afgehaald worden. Om te vermijden dat er 
te veel lege plaatsen in de zaal zijn, worden de kaarten die niet afgehaald zijn, één week vóór het nieuwjaarsconcert, 
terug verloot en worden de nieuwe winnaars door Gentinfo telefonisch verwittigd. Toen verzoeker om de kaarten 
kwam op 12 januari 2015, werden deze al opnieuw verloot en de lijst van de winnaars werd doorgegeven aan 
Gentinfo. Toen de eerste medewerkster de kaarten aan verzoeker wou geven, hebben haar collega’s er haar op 
gewezen dat de kaarten al terug verloot waren. Nadat we verzoeker hiervan op de hoogte brengen, laat hij ons 
weten dat hij alsnog kaarten heeft gekregen van Dienst Onthaal.

Beoordeling: ongegrond
Verzoeker was te laat om de kaarten af te halen. Zijn kaarten werden al verloot aan een andere winnaar maar de 
dienst was flexibel en kon toch nog de man helpen.

Aanbeveling:
Vermeld in de brief aan de winnaars dat de kaarten opnieuw worden verloot als ze niet worden opgehaald.
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Departement Samenleven en Welzijn
Sluikstorten, een doorn in het oog van de Gentenaar, 

caféhinder en graag iets discreter.

Dienst Gemeenschapswachten
Verzoek: 201506 - 655
Openbaar stort.

Er zijn drie plaatsen waar echte sluikstorthaarden zijn, namelijk: in de bocht van de Kogelstraat aan het hondentoilet 
wordt er bijna dagelijks gesluikstort, aan het beluikstraatje in de Spijkstraat wordt er meerdere keren per dag 
gesluikstort en ook op de hoek van de L. Clocquetstraat en de Halvemaanstraat meerdere keren per dag.
Wij wonen echt op een vuilnisbelt! Dit heeft niets te maken met een of andere staking, dus is al jaar en dag een 
groot probleem. Hoe komt het dat dit tegenwoordig als normaal beschouwd wordt?
Na het versturen van een mail aan de schepen van Milieu en aan Ivago zijn er weeral zakken bijgekomen. Het zit vol 
vleesvliegen en de stank is niet te harden. Alle buurtbewoners zijn het grondig beu en dit duurt al meer dan 12 jaar! 
Als de Stad en Ivago verkiezen om het afval steeds te laten liggen en het pas te laten ruimen twee weken na een mail 
te hebben ontvangen, zal het probleem niet opgelost geraken. Ik vind zelfs dat er op den duur een milieuvergunning 
zou moeten uitgereikt worden aan de Stad voor het houden van een openbaar stort. Misschien is het allemaal nogal 
grof verwoord, maar ik nodig u allen uit om er in te gaan wonen! Ik hoop dat het enige advies die u zal geven niet is: 
zoek maar een andere woonplaats.

Onderzoek:
We vragen aan de Gemeenschapswacht om verzoeker een reactie te geven en uit te leggen wat er gedaan wordt en 
waarom een camera niet kan in die buurt.
We geven de melding ook door aan Ivago voor het opruimen van het afval.

Dienst Lokale Preventie en Veiligheid
proactief handelen
consequent handelen
Verzoek: 201506 - 614
Horecacoach.
Ik heb enkele opmerkingen over de horecacoach in verband met het café op de hoek.
Rond het openingsweekend was er een vergadering op 6 mei, met de horecacoach, de uitbaters en de buurt. 
Er waren 30 à 40 aanwezigen. De horecacoach zei dat hij de vergadering zou leiden. Op mijn vraag zou er een verslag 
komen, maar dat heb ik niet gezien. Op de vergadering zijn afspraken gemaakt en ik had die graag in een verslag 
gelezen. Ik heb dan maar zelf een verslag gemaakt – want ik noteer alles nauwgezet – dat ik hem heb toegestuurd. 
Ik ontving hierop geen reactie. Op 3 juni was er opnieuw een vergadering. Deze was bedoeld als evaluatie van de 
eerste maand sinds de opening. Echter, er was geen evaluatie. De horecacoach stelde opnieuw voor de vergadering 
te leiden en vroeg of er vragen waren. Op de vergadering werd een vraag gesteld over het terras. De horecacoach 
zei dat het terras zijn probleem niet was. De uitbaters hadden aangekondigd dat het een café van 11 tot 11 zou zijn. 
De buurt stelt vast dat het café openblijft tot 01.00 uur. En om 01.00 uur is er dikwijls nog geluidshinder. Volgens 
de horecacoach waren er op een maand 20 oproepen bij de Politie, maar er waren soms meerdere (4) oproepen 
dezelfde avond. Ik vraag mij af hoe men dan de telling maakt. Van die 20 waren er volgens de horecacoach 3 
negatieve vaststellingen. Wat bedoelt hij daarmee? Dat er 3 vaststellingen waren waarbij er negatieve zaken 
werden vastgesteld of dat er 3 keer niets werd vastgesteld? En als er dan inderdaad pv is opgesteld, gaat dit 
naar de procureur of wordt dit als een ‘GAS’ behandeld? Op de laatste vergadering waren er ook opmerkingen 
over burenhinder. Volgens de horecacoach was dit geen onderwerp voor hem. Van een meting ter plekke bij een 
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overlastmoment werd een verslag opgemaakt door Dienst Milieutoezicht. Dit verslag is niet besproken op de tweede 
vergadering. Buiten staat een fietsenrek. De uitbaters verplaatsen dit naar goeddunken volgens de opstelling van 
het terras. Ook staan fietsen soms tegen de gevels van de belendende huizen. Als de fietsers het café verlaten, dan 
praten zij doorgaans of wordt enig lawaai gemaakt. Er is gevraagd naar een systeem zodat die fietsen niet meer 
tegen de gevels zouden staan. De horecacoach vond dit geen onderwerp voor hem. Welke onderwerpen zijn dan wel 
voor de horecacoach? Ik vind dat hij zich te weinig onafhankelijk opstelt en te veel de kant van de uitbaters kiest. 
Op dit moment staat daar al een terras, maar zonder vergunning. Blijkbaar hebben de uitbaters nu een 
terrasvergunning aangevraagd. Ik zou graag hebben dat dit terras er alleen aan de andere kant komt en bovendien 
alleen tot 22.00 uur mag worden gebruikt.

Onderzoek:
Uit het onderzoek blijken enkele misverstanden, maar toch ook enkele knelpunten.
• Volgens de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid was de horecacoach geen organisator van de eerste vergadering. 

De ontmoeting was samengeroepen door de uitbaters naar aanleiding van klachten en een krantenartikel.  
Men vroeg de horecacoach als externe te komen luisteren. Tijdens de ontmoeting was de sfeer zoek en dreigde 
het uit de hand te lopen, waarna de horecacoach ingreep. Uiteindelijk werden een aantal afspraken genoteerd, 
die in een e-mail werden doorgestuurd aan de buurtbewoners.

• Op de tweede vergadering was ook de overlastregisseur aanwezig. De horecacoach maakte hiervan een verslag 
op, dat aan de buurt bezorgd is.

• Volgens de dienst maakt elke vorm van gerelateerde overlast deel uit van de opdracht van de horecacoach.

• Volgens de Politie waren er 20 oproepen bij de Politie waarvan 3 positieve vaststellingen (dus: de Politie stelde 
de overlast vast wat leidde tot een pv) en 17 negatieve (geen vastgestelde overlast en ook geen pv). Verzoeker 
verwarde de termen ‘positief’ en ‘negatief’.

• In verband met het terras was er ‘oneigenlijk gebruik van het openbaar domein’. Op vraag van een controleur 
van de Dienst Administratie RUMODO is dit weggenomen. Het café vraagt een nieuwe vergunning aan die 
wordt goedgekeurd mits een aantal voorwaarden.- Over de fietsenstallingen blijkt dat de horecacoach noch de 
overlastregisseur de vraag doorgaven aan het Mobiliteitsbedrijf.

• Verzoekers vragen dat het Politiereglement over het sluitingsuur (01.00 uur) naar de letter wordt toegepast.  
De Politie past dit toe ‘naar de geest’ (er mag na dat uur niemand meer binnen) en volgt dit op.

Opvolging:
De buurtbewoners danken ons voor het uitgebreide onderzoek, waarbij een aantal zaken uitgeklaard zijn.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Duidelijke communicatie en doorgeven van verzoeker naar juiste dienst, vermijden misverstanden. Voorts is er een 
verschil tussen het leiden van een vergadering of als externe te komen luisteren. Maak duidelijk wat de rol is, op 
voorhand. 

Dienst Sociale Voorzieningen
Verzoek: 201510 - 1092
Gratis vuilniszakken te koop.

Vinden jullie het normaal dat er gratis vuilniszakken verkocht worden aan 2,05 euro? Wij vinden dit niet normaal, 
dat dit gebeurt. Wij hebben ook geen geld te veel en we moeten ze ook kopen. En zij krijgen ze gratis en verkopen ze 
door, dit gebeurt bij de Turkse groentewinkel bij ons in de buurt!
Wat gaan jullie hier aan doen, want wij komen soms ook te kort en toch moeten we ze aan 17,50 euro de rol kopen? 
Wij worden bedrogen!! Krijgen wij ook een gratis rol, wij kunnen ze ook gebruiken?

Onderzoek:
Verzoekster schrijft Ivago en ons aan. Wij geven deze melding nog eens extra door aan onze contactpersoon bij 
Ivago voor verdere opvolging. Ook de dienst Sociale Zaken wordt gecontacteerd die dienst reageert met de melding 
dat ze weinig kunnen doen tenzij er sprake is van een zwendel. Maar hoe kan men weten dat er sprake is van een 
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grootschalige zwendel als men er geen onderzoek naar voert? In elk geval vraagt dergelijke praktijk die ook het 
tegengaan van sluikstorten ten gevolge van armoede totaal op de helling zet een grondiger aanpak. De weken 
daarop blijkt dat er inderdaad sprake is van een grootschalige zwendel met ‘goedkope’ vuilniszakken ook in Gent. 
Maar deze klacht wijst erop dat in Gent ook nog verder onderzoek nodig is of er hier geen tweede type van zwendel 
aan de gang is: verkoop van door de overheid gratis geleverde vuilniszakken van goede kwaliteit . Zowel degene die 
ze levert als degene die ze verkoopt moeten hier aangepakt worden. Dit signaal wordt naast Ivago ook aan de Politie 
meegedeeld.

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201502 - 139
Sociaal vervoer.
Een mevrouw die ik help heeft recht op 75 ritten sociaal vervoer per jaar. Toen zij naar het dienstencentrum in 
Zwijnaarde ging om die 75 beurten op te vragen bleek dat ze er maar 50 meer kon krijgen omdat ze er al 25 had 
gekregen. Nochtans heeft zij deze niet opgevraagd.
Volgens mij hebben ze die 25 ritten aan een andere mevrouw met dezelfde achternaam gegeven en ze op haar naam 
toegewezen. Hoe kan dit? Controleren ze de voornaam en het nummer van de lidkaart dan niet? Mevrouw heeft nu 
dus maar 50 ritten gekregen en zelfs op het ontvangstbewijs dat ze heeft meegekregen, hebben ze niet de verplichte 
handtekening en stempel gezet. Daaruit blijkt alleen nog maar eens de onzorgvuldigheid. Graag had mevrouw de 
volledige 75 ritten gekregen.

Onderzoek:
Volgens de gegevens in de computer werden de taxicheques van verzoekster opgehaald in AC Zuid op 6 januari 
2015 om 9.51 uur. Bij de aanvraag van taxicheques moet men altijd de lidkaart voorleggen. Volgens Dienst Sociale 
Voorzieningen wordt het bestand dan opgezocht via naam en checkt de medewerker telkens of het adres wel 
klopt een ook het ontvangstbewijs wordt nog eens volledig overlopen samen met de aanvrager. Volgens de dienst 
kan er dus geen verwarring zijn met een andere persoon en in het verleden zijn er ook nooit problemen geweest. 
Verzoekster blijft er echter bij dat ze de cheques niet heeft gekregen. De dienst beseft wel dat dit geen waterdicht 
systeem is, maar ze willen juist de administratieve rompslomp beperken voor de klanten. Volgens de dienst is er 
ook niet veel winst te maken met eventuele fraude gezien het beperkte aantal taxicheques dat men kan krijgen en 
gezien de gebruiker telkens zijn lidkaart met foto moet tonen als hij de taxicheques effectief gebruikt. Op aandringen 
van de Ombudsvrouw zullen taxicheques vanaf nu enkel nog meegegeven worden na ondertekening van een 
ontvangstbewijs. Hoewel Dienst Sociale Voorzieningen er bij blijft dat er volgens hen geen fouten zijn gemaakt, 
zullen zij verzoekster 25 extra taxicheques aanbieden na bemiddeling door de Ombudsvrouw omdat hier alles op 
wijst dat verzoekster wel ter goeder trouw is.

Beoordeling: geen oordeel
Volgens de dienst is er geen fout gebeurd, maar zij zien ook niet in waarom een dame van 89 jaar oud al die moeite 
zou doen om ‘vals te spelen’. Ze bieden haar dus 25 extra taxicheques aan.

Aanbeveling:
Streef naar een toch iets meer ‘waterdicht’ systeem. 

hoffelijkheid
privacy en discretie
Verzoek: 201507 - 869
Graag iets discreter.
Ik ben mantelzorger voor mijn gehandicapte zoon. Hij heeft een incontinentieprobleem en ik kan daar een toelage 
voor krijgen van Stad Gent. Dat moet wel ieder jaar opnieuw aangevraagd worden. Normaal breng ik dat persoonlijk 
binnen, maar door alle ziekenhuisbezoeken de laatste tijd zag ik dat nu niet zitten en besloot ik het deze keer per 
brief te doen. Ik heb dus alle papieren in orde gemaakt en ik keek naar waar ik dat moest sturen: naar de Dienst 
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Sociale Voorzieningen, met vermelding van ‘incontinentietoelagen’.
Ik heb er een probleem mee om dat op die enveloppe te zetten, ik vind dat een inbreuk op onze privacy en ik vind 
niet dat iedereen moet weten welke problemen mijn zoon heeft. Het is zo al moeilijk genoeg voor hem. 
Ik telefoneerde op 30 juli 2015 rond 10.00 uur dus naar de Dienst Sociale Voorzieningen om te vragen of ik dat niet 
naar een bepaalde persoon kon sturen in plaats van ‘incontinentietoelagen’ op de enveloppe te zetten. De man aan 
de lijn was heel grof en boertig. Het moest zo en niet anders, want iedereen op de dienst behandelde die aanvragen. 
Hij heeft tijdens het gesprek dingen gezegd die ik zelf niet wil herhalen, maar die van heel weinig respect getuigen. 
Ik begrijp zoiets niet van iemand die op een sociale dienst werkt en ik was helemaal van mijn melk. Ik heb al genoeg 
problemen en zulke gesprekken helpen zeker niet! Dit moet toch anders kunnen?!

Onderzoek:
Dienst Sociale Voorzieningen begrijpt de gevoeligheid voor mensen met incontinentieproblemen en zal het 
aanvraagformulier en de communicatie aanpassen. Verzoekster heeft hier een punt. De betrokken medewerker 
wordt bevraagd over het telefoongesprek en het diensthoofd zegt dat hij verwonderd was over de klacht. Volgens de 
medewerker was het een kort gesprek en was de sfeer normaal. Er werd enkel gesproken over het administratieve 
aspect en niet over de aandoening zelf. Het diensthoofd kent de medewerker als een zeer ervaren en sociaal 
iemand, en hij kan zich niet voorstellen dat deze medewerker grove opmerkingen zou maken. Na een gesprek met 
de Ombudsvrouw deelt verzoekster mee dat ze het mogelijk verkeerd heeft geïnterpreteerd omdat ze erg gespannen 
was gezien haar situatie.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De dienst had eerder nog geen signalen gekregen over de privacygevoeligheid en was zich daar niet van bewust. 
Er worden nu onmiddellijk aanpassingen gedaan aan de procedure.
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Dienst Ombudsvrouw
Hoe moeilijk is het om de Gentse Ombudsdienst te vinden? 

Verzoek 201503 - 262
Syrische ambassade.
Meer dan drie maanden geleden ben ik naar u geweest om te vragen voor een oplossing voor mijn situatie dat mijn 
Syrisch reisdocument verlopen is en ik het niet kan laten verlengen door de Syrische ambassade.
Ik heb u gevraagd om te helpen voor een rode omslag te krijgen, maar ik heb nog geen antwoord van u gekregen.

Onderzoek:
Blijkbaar is er een misverstand. De Ombudsvrouw had verzoeker doorverwezen naar de Provincie om te vragen of 
hij daar geen tijdelijk reisdocument zou kunnen krijgen. Als dat niet lukte, was er voor hem maar één optie om zijn 
reisdocumenten te verlengen en dat was via de Syrische ambassade. Om onduidelijke redenen wil verzoeker dat 
echter niet.
Bij verdere navraag bij Loket Migratie blijkt verzoeker over een geldig Syrisch paspoort te beschikken. Als hij toch een 
zogenaamd rood humanitair paspoort wil, moet hij dat aanvragen bij FOD Buitenlandse Zaken, maar dan moet hij 
onder andere wel motiveren waarom hij geen Syrisch paspoort kan krijgen.

Verzoek: 201504 - 408
Dode ombudspagina.

De link naar uw klachtenformulier op de website ombudsman.be verwijst naar een dode pagina.

Onderzoek:
De website van Stad Gent is recent vernieuwd, maar de link naar het klachtenformulier van de Ombudsvrouw is nog 
altijd hetzelfde. In principe zou dat dus geen probleem mogen zijn.
We leggen het probleem voor aan de beheerder van de website ombudsman.be en die zal dit zo snel mogelijk in 
orde brengen.

Opvolging:
Eind 2015 en ook in 2016 krijgen we opnieuw klachten dat de Ombudsvrouw wel erg moeilijk te vinden is. 
• Als men ‘Ombudsdienst’ intikt op de zoekfunctie van de website van de Stad, dan krijg je eerst info over allerlei 

andere ombudsdiensten, zelfs die van Mechelen. Pas als laatste komt de Gentse Ombudsdienst. 

• Zoek je de Gentse Ombudsdienst via Google dan krijg je te lezen dat de Vlaamse Ombudsman bevoegd is. 
Kafka is het wel als de Vlaamse Ombudsman burgers op een verkeerd been zet. Dit wordt rechtgezet maar nog altijd 
blijft de onjuiste info dat de Vlaamse Ombudsman een zitdag in Gent zou hebben. Er wordt aangedrongen om dit 
recht te zetten. 
Kafka is hier ook dat de website van de Stad als laatste de Gentse Ombudsdienst aangeeft. Ook dit wordt na 
aandringen, rechtgezet. 
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IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
Laden en lossen en een museumbezoek in Gent blijven moeilijk voor wie 

gehandicapt is. De richting kwijt door verkeersbord en defecte verkeerslichten. 
Een parkeerretributie en verkeersdrempels blijven zeer doen. 

Een suggestie voor fietsers en een voutje. 

Verzoek: 201501 - 61
Absurd verkeersbord.

Op het einde van de Franklin Rooseveltlaan heeft men een nieuw verkeersbord geplaatst waardoor geen verkeer 
meer door mag op het stuk tussen de Muinklaan en de François Benardstraat. Waarom heeft men dat gedaan? 
Ik zie daar het nut niet van in en nu word ik verplicht om minstens 500 m om te rijden. Ik ben ook niet alleen die 
mijn beklag hierover maak. Misschien is dat een vergissing?

Onderzoek:
Wij steken ons licht op bij het Mobiliteitsbedrijf. Ondertussen vernemen we dat iemand het bord in de andere 
richting gedraaid heeft, wat logischer lijkt voor de vlotte verkeersdoorstroming. Het Mobiliteitsbedrijf bevestigt dat 
het bord, zoals het nu is opgesteld, correct is. De door verzoekster gemelde situatie zal allicht het resultaat geweest 
zijn van een grap.

Verzoek: 201502 - 203
Geen begrip.

Ik werk bij een liftenfirma en ik doe vaak reparaties en wachtdiensten in het Gentse. Vaak zijn er niet veel 
parkeerfaciliteiten in de stad en zijn er dringende werken of zitten er mensen vast in de lift, die we zo snel mogelijk 
proberen te bevrijden. We proberen de parkeerreglementering zo goed mogelijk toe te passen maar dat is niet 
evident. Sommige van de gebouwen waar we werken beschikken bijna enkel over bewonersparkeerplaatsen en vaak 
zijn alle andere plaatsen bezet en dienen we met veel materiaal (tot soms 100 kg) naar ons gebouw te sjouwen. 
Mijn wagen is 2,2 m hoog. Ondergrondse parkeergarages geraak ik dus niet binnen. Ik heb aan de parkeerdienst 
uitgelegd dat ik op een bepaald moment niet anders kon dan mijn wagen op een bewonersplaats te parkeren. 
Het was dit, of de lift niet herstellen maar dit betekende in dit geval dat een aantal bewoners gedurende het 
weekend niet naar beneden konden. Er lijkt echter weinig begrip te zijn. Het bedrag is ondertussen reeds betaald, 
doch gaat het mij om het principe. Graag wou ik uw mening hierover horen en misschien kan u hier toch nog iets 
betekenen?

Onderzoek:
Mocht er hier sprake zijn van overmacht (bijvoorbeeld iemand die vast zat in de lift) dan kon de Ombudsvrouw 
bemiddelen maar aangezien dit niet het geval was, werd de retributie terecht uitgeschreven. Een oplossing voor 
dit probleem is er niet onmiddellijk. Er zijn geen speciale parkeerkaarten voor firma’s die herstellingen moeten 
uitvoeren en het materiaal in hun wagen constant nodig hebben.

Beoordeling: geen oordeel
Wel terechte opmerking die we hier met de regelmaat van de klok horen. Dringend opvolging gevraagd. 
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Verzoek: 201505 - 547
Opbergkastje.

De laatste tijd probeer ik zoveel mogelijk naar Gent te komen met de fiets, 15 km van mijn woonplaats Oosterzele. 
Dit is vooral te danken aan de aanpassingen die jullie gedaan hebben om Gent fietsvriendelijk te maken. 
Geweldig initiatief! De nieuwe fietsenparkings (zoals aan Gent St.-Pieters en onder de Stadshal) vindt ik een enorme 
verbetering. Zonder schrik (dat mijn fiets gestolen wordt) laat ik mijn fiets daar achter om daarna in Gent te kuieren. 
Het enige wat ik mis als fietser is dat er geen kastjes voorzien zijn waar ik mijn spullen (fietshelm, fietszakken) kan 
insteken. Het zou veel aangenamer zijn om als fietser zonder al die tassen ed. te moeten rondlopen in de stad. 
Een systeem zoals in stations waar je tegen betaling een kastje kan huren (voor vb. max 24u) zou daarbij ideaal zijn.

Onderzoek:
We sturen deze suggestie door naar het Mobiliteitsbedrijf die dit voorstel zeker meenemen in de toekomst.

Verzoek: 201506 - 678
Voutje.
Op een affiche dat de ophaling van fietsen aankondigt aan het Sint-Pietersplein staan enkele schrijffouten. 
Dit komt heel slordig over. 

Onderzoek:
We sturen deze opmerking door aan het Mobiliteitsbedrijf die voortaan een standaard opgemaakt sjabloon zal 
gebruiken om dergelijke aankondigingen te doen.

Verzoek: 201506 - 760
Paaltjes

Ik citeer even een kleine anekdote: mensen komen in een wijk wonen rond het Sint-Pieters station. Nota bene, het 
grootste station van Vlaanderen! Dit brengt automatisch meer verkeer met zich mee. Er wordt toch verondersteld 
om hier rekening mee te houden vóór men zich hier komt vestigen. De voorstaanders van de paaltjes kan je 
evengoed vergelijken met de mensen die in Zaventem een woning kopen en nu klagen over het lawaai van 
vliegtuigen. Ikzelf heb de paaltjes liever weg. Ik wil mij gewoon kunnen verplaatsen van punt A naar punt B op de 
manier dat mij het geschiktst lijkt, en zo’n eilandje op deze plek, daar zie ik het nut niet van in. Vind de enquête 
nogal dubieus opgesteld. Hoop via deze weg mijn ongenoegen hierover wat kracht bij te zetten. Ik wil die paaltjes 
WEG!

Onderzoek:
We sturen deze mail door naar het Mobiliteitsbedrijf die deze opmerkingen meeneemt naar de evaluatie.

Verzoek: 201507 - 775
Verkeerde signalisatie.

In de Halewijnstationstraat staat in de rijrichting van de spoorweg op 200m vóór het spoor een foutief verkeersbord 
A1a met daaronder de melding 50m. Ofwel is het bord foutief, aangezien er 50m verderop een bocht naar rechts 
en niet naar links is, ofwel is de melding 50m fout aangezien de bocht naar links 200m verder ligt!! Voor niet 
vertrouwde weggebruikers is dit hoogst onduidelijk. Ik begrijp niet welke incompetente personen de beslissing 
tot het plaatsen van een dergelijk bord hebben gegeven of welke even onbekwamen dit bord hebben geplaatst. 
De situatie ter plaatse even vooraf en naderhand checken is het minste wat men kan doen. Bovendien is het zo 
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dat, als je op die plaats de snelheid van 70 km/u aanhoudt, je met gierende banden door de bochten gaat en je 
onvermijdelijk de witte middenstreep (voor zover die nog duidelijk is) overschrijdt of erger, een stuk van het fietspad 
meegraait (voor zover het nog niet duidelijk is : een fietspad is een deel van de rijbaan waar FIETSERS rijden!!!!!!! 
(eenvoudige paaltjes in het groen met witte fluobanden zou bv. al enigszins iets of wat verkeersremmend werken) 
Het is spijtig dat mogelijke oplossingen van een ‘onbekwame’ burger moet komen. Ik ben ervan overtuigt dat 
niets in de weg staat deze incongruentie met voorrang op te lossen ten bate van iedere en vooral de onwetende 
voorbijrazende snelheidsduivels. 
2) In onze straat de Adolf Lootensstraat, een straat van amper 3 meter breed, staan (in het landschap storende) 
borden met een snelheidsbeperking van 50 km/u. Ik schrijf u op een blaadje, als je die snelheid in onze straat 
aanhoudt, belandt je steevast in het decor, gezien er 5 bochten van 90° zijn!!! Gezien de aanwezigheid van 
vele gezinnen met jonge kinderen is dit onverantwoord; wij worden nu al door de TRACTOREN en andere 
landbouwvoertuigen VAN DE WEG GEMAAID! Deze straat verdient het ook een fietsstraat te worden of toch op 
zijn minst van een zone 30 te worden voorzien!! Gent pretendeert toch één van de meest fietsvriendelijke en 
verkeersveilige steden te zijn??? Niets is minder waar!!! Er zullen eerst doden moeten vallen, vooraleer iets wordt 
veranderd (dit is trouwens altijd zo).
Ik hoop dat deze enkele zaken die ik aanhaalde eens zéér grondig worden geëvalueerd en her-geëvalueerd. Bij wijze 
van voorbeeld, u staat binnenkort opnieuw voor uitdaging: onze straat worden binnen afzienbare tijd voorzien van 
nieuwe riolering m.a.w. ook de straat zal een nieuw kleedje krijgen. Aan de beleidsmensen om van deze gelegenheid 
gebruik te maken in een verkeersvriendelijke heraanleg van onze straat, al was het maar VOOR DE VEILIGHEID VAN 
ONZE KINDEREN. Pas als dat zal gebeuren zal Gent misschien wel - en dit keer zónder pretentie - kunnen meedingen 
naar één van de meeste verkeersvriendelijk en fiets veilige regio’s.

Onderzoek:
Verzoeker krijgt een rechtstreeks antwoord van het Mobiliteitsbedrijf dat ze de signalisatie zullen onderzoeken en 
indien nodig, aanpassen. Ook de invoering van de zone 30 wordt onderzocht.

Verzoek: 201508 - 919
Toegankelijkheid rolstoelgebruikers: streng parcour.

Het knaagt al maanden maar de doorslag van dit schrijven kwam door het artikel dat op 
17/08/2015 in het regionieuws van ‘Het Laatste Nieuws’ verscheen waarin een rolstoelgebruiker zijn klachten uitte 
omtrent toegankelijkheid in Gentse musea. Eerst wil ik even kort duiden wie ik ben. Ik ben 40 jaar en ben elke dag wel 
ergens in of rond Gent te bespeuren, omdat Gent mijn stad is. 
Mijn leven lang heb ik Gent omarmd en nu nog prefereer ik het centrum boven elk ander plekje op de wereld. 
Mijn partner werkt bij de Stad Gent. Ik was een centrumbewoner, Patershol en Lievestraat, nu kan ik daar niet 
eens meer komen. Sinds 2 jaar woon ik noodgedwongen en tijdelijk, in Evergem. We zijn terug op zoek naar een 
woonst in Gent. Nu, 1,5 jaar geleden, werd ik door een ziekte rolstoelgebonden. Mijn job als ergotherapeute heb 
ik voor onbepaalde tijd achter mij moeten laten, full time werken zit er even niet meer in en er is weinig tot geen 
begrip naar progressieve werkhervatting. Dit ter zijde, maar het verklaart wel waarom ik zo veel in Gent vertoef 
en dus ook zo veel ‘problemen’ ondervind. Op zich allemaal kleine dingen maar elke dag opnieuw wordt ik er mee 
geconfronteerd en meer en meer mensen uit mijn omgeving zeggen zelf dat dit toch zo niet verder kan. En dat ik dit 
dus moet melden. Aanvankelijk ging ik met tram 1 van Evergem naar Gent maar dit heb ik nu ondertussen al lang 
opgegeven omdat er te veel drempels zijn (letterlijk en figuurlijk) die ik niet meer kan overbruggen op mijn eentje. 
Dus ik kom ‘noodgedwongen ‘ met de auto. Elke keer opnieuw heb ik hetzelfde probleem. De auto wordt geweerd 
uit Gent, terecht, maar voor mensen die niet mobiel zijn is dit een ramp. Aan de poel zijn normaal 2 plaatsen, deze 
worden het laatste jaar aangeduid door tijdelijke borden, deze borden worden gewoon omgedraaid en werfwagens 
of andere wagens parkeren er nonchalant. De plekken in de Belfortstraat zijn prima, ze werden ook verplaatst tijdens 
de werken. Maar enkel bruikbaar mits je een begeleider bij je hebt of een toevallige passant die je na je stadsbezoek 
helemaal terug naar boven duwt richting stadhuis. De plekken aan de Reep zijn momenteel ‘onbereikbaar’ door 
straatwijzigingen. Patersholfeesten: de plaats aan Oudburg was onbereikbaar, de plaats in de Lange Steenstraat was 
enkel voor plaatselijk verkeer en bewoners bereikbaar. De 2 plaatsen aan het Sluizeken waren bezet door tenten, en 
op gewone dagen ingenomen door werfwagens De plaats aan Krommewal was ontoegankelijk omwille van werken. 
Verder weg kon ik niet parkeren omwille van volzet, met maar 5 plaatsen in de buurt is ‘volzet’ eerder regelmaat. En 
het is niet omdat je in een rolstoel zit dat je lange afstanden kan afleggen. De kasseien trotseer ik nog altijd maar dit 
vergt extra inspanning. En me laten duwen is geen optie want als er iemand duwt worden de kleine wieltjes (hefboom)) 
letterlijk tussen de kasseien geduwd waardoor je telkens uit de rolstoel wordt gekatapulteerd. Ook de Gentse feesten 
ontmoedigden me na de tweede dag. Daar kan ik meer over toelichten indien u dit wenst. Als je een plek voor 
‘personen met een handicap’ inneemt is er altijd een probleem met je rolstoel. Te smal of te kort, als je met een rolstoel 
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moet manoeuvreren heb je ten minste overal 1 meter nodig. Kasseien en drempels zorgen voor extra belemmeringen. 
Toegankelijkheid van openbare gebouwen, straten, pleinen, parken omvat eveneens een enorm pakket aan drempels 
die ik gerust wil toelichten en ik kan zeker tips geven. Mijn bedoeling is zeker niet om hier een klachtenlijst neer te 
leggen. Het zijn slechts enkele voorbeelden waar het fout loopt. 
En die me elke dag opnieuw ontmoedigen. Ik wil aantonen dat het niet houdbaar is om als rolstoelgebruiker te leven 
in Gent zonder elke dag geconfronteerd te worden met talloze barricades. Velen blijven gewoon thuis, komen niet 
meer buiten om dit alles te vermijden. Want de grootste barricade die we moeten verwerken is het aanvaarden van 
onze handicap op zich, dit weegt vaak al zwaar genoeg, zodat talloze kleine frustraties op vlak van toegankelijkheid, 
mobiliteit en meer, gewoon vermeden worden. Vaak wordt er gezegd ‘neem dan een begeleider mee’ maar dit is niet 
zo evident, ik heb al die jaren al stappend, fietsend en lopend Gent getrotseerd, volledig zelfstandig. Ik ben nu een 
actieve rolstoelgebruiker die dit zelfstandig wil blijven doen, hulp aanvaarden om barricades te overwinnen die er 
niet zouden moeten zijn, dit zorgt enkel en alleen maar voor meer frustraties en onmacht. Terwijl ik helemaal geen 
doemdenker of zwartkijker ben. Ik nodig iedereen uit, die iets kan veranderen aan het stress parcours dat Gent is, om 
samen met mij (in een rolstoel) een route te doen door het centrum. Van het Oud gerechtshof naar de Korenmarkt via 
de Veldstraat, van de Poel naar de Korenmarkt, van de Groentenmarkt naar de Belfortstraat, Van AZ Sint-Lucas naar het 
Gravensteen, Van het Anseeleplein naar de rommelmarkt (als die bezig is) , van Het Sluizeken naar de Lange Munt, van 
de Roosenveltlaan naar de Muinkkaai , pas dan weet u waar er nog grote mankementen zijn.
Via deze weg wil ik me zelfs kandidaat stellen om problemen maar ook positieve punten in kaart te brengen. 
Met mijn werkervaring als ergotherapeute, mijn levenservaring als rolstoelgebruiker en mijn doorzettingsvermogen 
kan dit zeker een meerwaarde zijn tot het bereiken van een werkbaar resultaat. Want ik vind het gewoon niet eerlijk 
dat Gent in alles uitblinkt maar onderdoet op vlak van toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. Dank u om dit te lezen, 
hopelijk kan dit een begin zijn van een opbouwend proces

Onderzoek:
We sturen dit signaal door naar het Mobiliteitsbedrijf en de Toegankelijkheidsambtenaar.

Aanbeveling:
Maak eindelijk eens werk van de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor rolstoelgebruikers. 
De regelgeving bestaat al jaren. 

Verzoek: 201510 - 1116
Parkeren mindervaliden. 
Is er nog plaats in Gent voor de mindermobile ouderen? Waar mag en kan je nog dicht parkeren zonder 
invalidenkaart, wanneer iemand van 84 jaar nog wil buiten komen, maar slecht te been is en hevige rugpijn heeft? 
Evenwichtsstoring heeft ze door een Lijnbus die te vroeg vertrok en mijn moeder nog niet ko neerzitten, hevig moest 
remmen, mijn moeder tegen een ijzeren paal met haar hoofd viel en bewusteloos was, afgevoerd werd naar het 
ziekenhuis, geopereerd werd in het aangezicht, waar nu een metalen plaatje zit, sindsdien evenwichtsstoornis heeft, 
en dus niet meer alleen op straat kan. Dit alles al 10 jaar. Daardoor kwamen ook nog andere ongemakken. Wanneer 
ik haar naast een tearoom wil oppikken en ik met 4 pinkers op een invalideplaats stop, staan er onmiddellijk 2 
agenten aan de wagen en moet ik doorrijden. Wat verbetert er in Gent voor deze mensen?

Onderzoek:
Verzoekster krijgt antwoord van het Mobiliteitsbedrijf.

Verzoek: 201511 - 1275
Fietsstad Gent. 

Een mooie naam naar de buitenwereld toe, maar ik als student/fietser woon al heel mijn 19-jarig bestaan in Gent en 
weet de echte betekenis ervan. Al 15 jaar rijd ik dag in en dag uit met de fiets en ken dus veel gevaarlijke plaatsen, 
ik ben dan ook geen roekeloze student en begeef me altijd veilig op de baan. Alleen is er één probleem. Het woord 
veilig en Gent gaan gewoon niet samen. Ik rij nu al 6 jaar dag in en dag uit op de Antwerpse Steenweg en langs de 
Dampoort. Elke dag ben ik blij dat ik nog leef als ik thuis kom, zonder overdrijven. Toen ik vorig jaar hoorde dat de 
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Antwerpse Steenweg heraangelegd ging worden en dat het fietsen er veiliger zou zijn was ik daar zeer enthousiast 
over. Eindelijk eens écht veilig fietsen. Maar het enthousiasme was van korte duur. Toen het nieuwe fietspad er lag, 
begonnen de eerste stenen al geluid te maken toen ik erover reed, ze liggen ter hoogte van het Politiebureau los. 
Het minste van al, tot ik zag hoe uitnodigend het fietspad voor auto’s wel niet gemaakt was. Nergens is er een hoge 
borduur, met alle gevolgen van dien. De auto’s stonden vroeger op het fietspad geparkeerd en dat is nu niet veel 
beter geworden. Ik stel me vragen bij degene die het idee had om geen hoge borduur te maken op de plaatsen waar 
het niet nodig is. Vandaag nog (13/11/2015) stond een vrouw al bellend geparkeerd op het fietspad, naast een lege 
ruimte waar ze wel mocht parkeren. De meesten zetten dan nog eens hun 4 pinkers aan, wat nog een fout is. 
Een volgende opmerking, is het feit dat de parkeerplaatsen weer langs de rechterkant van het fietspad liggen. 
Weer een serieuze blunder. Een geparkeerde rij auto’s zou eigenlijk een barrière moeten zijn tussen de weg en het 
fietspad. Deze week reed ik lang de visserij het Keizerpark in en ik heb 13 à 14 agenten geteld. Zij waren de lichten 
van de fietsers aan het controleren. Dit moet zeker gebeuren, daar ben ik mee akkoord, maar 13 agenten? Daar stel 
ik mij serieuze vragen bij.. Het blijkt dus dat er niets beter te doen is dan fietsers te controleren. 
Waarom geen controle aan de Antwerpse Steenweg? Dit in burger natuurlijk of iedereen houdt zich plots aan de 
regels als ze zien dat er een agent staat. Ik had de agenten willen aanspreken, maar dan heb je zelfs nog het gevaar 
om een boete op te lopen omdat je je mond eens open doet. Want in zo’n wereld leven we jammer genoeg. Dan 
heb je nog de beruchte fietsstraten. Een straat die rood geschilderd is en waar je als fietser (in principe) veilig zou 
moeten zijn. Totdat de ene na de andere auto weigert om plaats te maken, zodat men zich als fietser langs de kant 
moet wringen. Ik heb niks tegen auto’s, integendeel, ik heb nu zelf ook mijn rijbewijs en weet hoe handig dit is. 
Maar als je door Gent wilt is een fiets veel makkelijker en zou veilig fietsen zeer leuk zijn. Gent doet nu zijn naam als 
fietsstad daarmee weinig eer aan.

Onderzoek:
Dit is een signaal dat aan de bevoegde dienst wordt doorgegeven. 

zorgvuldigheid - procedure
klachtenmanagement
Verzoek: 201501 - 8
Weggegleden.
Mijn zoon is zwaar gehandicapt en kan zelf geen auto rijden. Ik moet hem voeren met mijn auto waar ik dan zijn 
invalidenkaart in leg. Ik heb een nieuwe auto waarvan het dashboard afgerond is en vermoedelijk is, bij het toeslaan 
van de deur, de kaart naar beneden gevallen en toen ik terugkwam met mijn zoon had ik een retributie. Ik ben bij het 
Parkeerbedrijf geweest en heb de kaart getoond maar daar zeggen ze me dat ze dit niet kunnen annuleren omdat er 
te veel misbruik is. Bij ons is er echter geen sprake van misbruik, want mijn zoon is gehandicapt en hij was met mij 
daar samen. Ik vraag hier gewoon enige billijkheid en empathie. Het is niet omdat anderen daar misbruik van maken 
dat ik dat doe, ik gebruik die kaart enkel als ik mijn zoon vervoer. In mijn vorige auto had ik zo een plastieken clip, ik 
zal me die nu opnieuw aanschaffen. De foto’s tonen inderdaad geen kaart, ze is gevallen en lag op de grond toen ik 
terug binnenkwam, dat heb ik ook meteen gezegd. Waarom zou ik zijn kaart niet leggen?

Onderzoek:
Aanvankelijk wil het Mobiliteitsbedrijf niet ingaan op onze vraag om deze retributie te annuleren ondanks dat het 
hier gaat om de zoon van verzoeker die met de wagen van verzoeker werd vervoerd. Misbruik lijkt ons hier niet van 
toepassing. De Ombudsvrouw kan het Mobiliteitsbedrijf toch nog overtuigen van het feit dat hier geen sprake is van 
misbruik en de retributie wordt geannuleerd.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
De retributie had eigenlijk onmiddellijk geannuleerd kunnen worden toen verzoeker langskwam op de dienst om de 
parkeerkaart te tonen.

Aanbeveling:
Volgens het Mobiliteitsbedrijf is de voorwaarde om een dergelijke retributie te annuleren, de geldige parkeerkaart 
komen tonen. Waarom werd de retributie dan niet geannuleerd toen verzoeker langskwam? Maak dat alle 
medewerkers van deze regel op de hoogte zijn!
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overeenstemming met regelgeving
zorgvuldigheid - procedure
klachtenmanagement
Verzoek: 201502 - 229
Onterechte retributie.
Ik blijf de parkeerretributie, die mij is uitgeschreven op 11 april 2014 betwisten. Ik heb ze onder druk betaald omdat 
men mij een deurwaarder wou sturen terwijl men toch eerst gezegd had via de telefoon dat men mijn retributie 
ging annuleren. Ik kom nu toch omdat ik nu een deurwaarder aan de deur krijg. Ik meen dat mij hier onterecht een 
retributie is uitgeschreven want ik stond namelijk voor de garagepoort van het bedrijf waar ik werk en ik was aan 
het laden en het lossen. Dat is ook de reden waarom men mij na mijn eerste telefoontje naar het Parkeerbedrijf 
had gezegd dat de retributie zou geannuleerd worden. Enkel de Politie kan hier optreden. Ik was er dus gerust in 
tot ik al het gevolg kreeg en ik dan maar heb betaald maar onder voorbehoud van alle rechten. Nu vraag ik aan de 
ombudsvrouw: is die retributie terecht of mocht ze hier niet uitgeschreven zijn? En waarom dat dwangbevel, ik had 
toch de retributie betaald, in juni 2014?

Onderzoek:
We merken uit de foto’s dat verzoekster inderdaad voor een garagepoort geparkeerd stond en dus geen retributie 
had mogen krijgen. Als iemand ‘verkeerd geparkeerd’ staat dan mag er enkel een proces-verbaal worden 
uitgeschreven door de Politie. Op onze vraag waarom de retributie niet geannuleerd werd na het telefoontje van 
verzoekster, krijgen we geen antwoord maar het Mobiliteitsbedrijf erkent wel dat de retributie ten onrechte werd 
uitgeschreven en annuleert de retributie en de deurwaarderskosten.

Beoordeling: gegrond
De retributie werd onterecht uitgeschreven en hoewel verzoekster bezwaar indiende, werd de 
aanmaningsprocedure toch verder gezet.

Aanbeveling:
Als je aan de telefoon meedeelt dat de retributie geannuleerd zal worden, is het aangewezen om dit ook onmid-
dellijk te doen. Dergelijke onterechte retributies kunnen vermeden worden door controleurs goed op voorhand te 
informeren maar het is van belang dat aan (onbehoorlijke) burgers geen wapens worden gegeven om retributies 
te vermijden door zich hinderlijk te parkeren en in strijd met de verkeersreglementen. Dit wordt door behoorlijke 
burgers als zeer onrechtvaardig ervaren. Het gelijktijdig uitschrijven van GAS-boetes (overtredingen verkeersregle-
menten) en retributies (overtreden gemeentelijk parkeerregime) zou dat kunnen oplossen.

flexibiliteit
Verzoek: 201503 - 313
Geen bankkaart.
Op 10 maart 2015 heb ik mij omstreeks 13.45 uur geparkeerd in het eerste stuk van de Belgradostraat. Ik moest 
daar in de buurt zijn voor een vergadering en heb geprobeerd om te betalen met bankkaart, Mastercard en cash 
welke geen van deze lukte. Een gratis ticket nemen ging ook niet. Ik heb dan een brief gelegd op mijn dashboard met 
deze mededeling en de vraag mij te bellen bij problemen en mijn gsm-nummer erbij. Ik heb echter niets vernomen 
en toen ik om 17.30 uur aan de wagen terug arriveerde had ik een boete van 17.18 uur. Ik vind dit niet correct, 
aangezien ik niet kon betalen en bovendien geen bericht heb ontvangen van jullie via gsm. Ik wens deze boete dan 
ook niet te betalen en wens hiervan een schriftelijke bevestiging.

Onderzoek:
Wij vragen de lijst op van de betalingen die op die dag verricht zijn in de Belgradostraat, waar twee 
parkeerautomaten staan. Aan de hand van dit overzicht dienen wij vast te stellen dat er de hele dag aan 
beide parkeerautomaten betalingen zijn verricht, zowel met cash als met de bankkaart. Er werden volgens het 
Mobiliteitsbedrijf ook geen storingen gemeld aan die automaten. Hoe geloofwaardig verzoekster ook klinkt, wij 
kunnen alleen maar afgaan op de objectieve overzichten van de betalingen van die bewuste parkeerautomaten.

Beoordeling: ongegrond
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redelijke termijn
Verzoek: 201503 - 330
Kiss en betaal?
Op 21 februari 2015 heb ik mij eventjes geparkeerd aan het Frankrijkplein om mijn echtgenote en mijn dochter op te 
halen. Ik heb aan de parkeerautomaat een parkeerticket gekocht voor 1,00 euro. Ondanks dat de parkeerautomaat 
daar dichtbij is, heb ik de parkeerwachters niet gezien en had ik nog voor ik terugkeerde aan mijn wagen, een 
retributie gekregen. Men zei me dat ik daar enkel met een gratis parkeerticket mocht parkeren voor 15 minuten. 
Ik heb daar echter minder dan 15 minuten gestaan want mijn echtgenote en dochter zijn vrij vlug daarna in de 
wagen gestapt en dan zijn we onmiddellijk weggereden. 

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf wil de retributie niet annuleren omdat verzoeker op die parkeerplaatsen aan het Frankrijkplein 
enkel mocht parkeren met een gratis parkeerticket voor 15 minuten: Kiss & Ride. Na onze tussenkomst annuleert het 
Mobiliteitsbedrijf de retributie toch omdat ze onterecht is uitgeschreven. Verzoeker stond daar geparkeerd op een 
zaterdag terwijl de Kiss & Ride enkel van maandag tot vrijdag geldt. Verzoeker had een geldig ticket. We hebben wel 
lang op een antwoord van het Mobiliteitsbedrijf moeten wachten en hebben een aantal herinneringen moeten sturen.

Beoordeling: gegrond
De retributie werd onterecht uitgeschreven. We hebben lang op een antwoord moeten wachten.

Aanbeveling:
Maak de termijn om te antwoorden korter en brief parkeerwachters dat de Kiss & Ride op zaterdag niet geldt.

zorgvuldigheid - fouten
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201504 - 341
Gestoorde parkeerautomaat.
Graag had ik een klacht neergelegd in verband met een parkeerboete op 26 maart 2015 in de Onafhankelijkheidslaan 
te Gent. Er was een storing aan de parkeerautomaat, die door het Parkeerbedrijf bevestigd werd. Ik heb een briefje 
achter de voorruit geplaatst, waarbij ik hiervan melding gaf. Het plaatsen van een parkeerkaart was geen oplossing 
gezien dit enkel geldig is voor 2 uur. 
Aangezien ik in de Onafhankelijkheidslaan werk, en ik die dag externe afspraken had was het onmogelijk om elke 2 
uur mijn parkeerkaart te wijzigen. Dat er een verschil is tussen een blauwe parkeerkaart of een nota die het defect 
aanwijst kan ik maar niet begrijpen. Beide scenario’s leiden namelijk tot hetzelfde resultaat, en het verschil daarin 
kan ik jammer genoeg enkel begrijpen onder bureaucratische absurditeit. Het proceduredenken heeft het daar 
duidelijk overgenomen van het gezond verstand. Bij deze betwist ik ook de boete van 30 euro. Ik heb geen probleem 
met het betalen van parkeergeld (zoals ik elke dag doe), maar dan moet de infrastructuur wel functioneren. 
Het is dus duidelijk het parkeerbedrijf dat hier in gebreke is. Het uitschrijven van boetes op storingen van hun kant 
vind ik dan ook ongehoord. 

Onderzoek:
De Ombudsvrouw gaat niet akkoord met de visie van het Mobiliteitsbedrijf omdat er hier sprake is van een algemene 
storing. Het Mobiliteitsbedrijf moet instaan voor een goede werking van de parkeerautomaten. Het voorleggen 
van de blauwe schijf was hier niet de oplossing want verzoeker moest een hele dag parkeren. Hij had de terechte 
verwachting dat hij -zoals hij dagelijks doet- met een betaalkaart kon betalen. Hier kan hoogstens een dagticket 
aangerekend worden. Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord om de retributie éénmalig te annuleren.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

Aanbeveling:
Zorg dat defecten/storingen vlugger worden doorgegeven aan de vaststellers zodat ze daarvoor geen retributies 
uitschrijven. Aanvaard, bij een algemene storing, briefjes achter de voorruit. Ze zijn correctere info dan de blauwe 
schijf die men niet tijdig kan verzetten.
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overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201504 - 371
In zak gezet. 
Er werd mij een parkeerboete uitgeschreven toen ik aan mijn auto kwam. Ik heb direct een nieuw ticket genomen 
dat geldig is 3 minuten na het uitschrijven van de boete. Ik wil mij bij u toch graag beraden in deze kwestie waarbij ik 
echt het gevoel heb in de zak gezet te zijn. Ik wil mij beroepen op het recht dat je toch enkele minuten de tijd moet 
krijgen voor het halen van een ticket. Kan u mij in deze zaak helpen? Ik weiger, principieel alleen al, deze som van 30 
euro te betalen.

Onderzoek:
De retributie die verzoeker ontvangen heeft op 11 maart 2015 werd uitgeschreven omdat het parkeerticket dat in 
zijn voertuig lag, verstreken was. Er lag een gratis parkeerticket dat geldig was tot 20.08 uur (genomen om 19.53 
uur) en de retributie werd uitgeschreven om 20.50 uur. Dat maakt dat het parkeerticket op het moment van de 
vaststelling al 42 minuten verstreken was. Dit was dan ook de reden van de retributie en niet omdat verzoeker nog 
aan de parkeerautomaat stond om een parkeerticket aan te schaffen. De retributie werd terecht uitgeschreven.

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201505 - 463
Ongeldig ticket.
Ik heb mijn klacht al ingediend bij het Parkeerbedrijf Gent zelf, maar deze is ongegrond bevonden. 
Het betreft een middag op 23 april 2015 waar ik terug kwam met mijn vriendin van de supermarkt. Wij parkeren ons 
in de Victor Hortastraat rond 11.50 uur. Ik ga naar mijn appartement, zet de zakken daar en ik moest gewoon nog 
één zak uithalen en geld insteken en ik was klaar. Terwijl ik naar buiten ga, zie ik twee parkeerwachters mijn auto 
naderen vanuit mijn traphal(deze is van glas en kijkt naar buiten). Ik open een raam en verwittig hen dat ik kom. 
10 seconden later sta ik al beneden waarop ik hen zeg dat ik net toegekomen ben en nog aan het uitladen ben, met 
het kleingeld voor een ticket in mijn hand. Op het ogenblik dat ik hen verwittig waren ze nog niet bezig met het 
maken van de parkeerretributie. Ik loop naar de automaat die recht aan de overkant staat voor mijn deur en steek 
5.50 euro in. Mijn ticket is gedrukt, ik draai me om en ik zie de ene heer de ‘boete’ tussen mijn ruitenwisser steken. 
Er waren toevallig wegenwerken aan de gang en iedereen had dit allemaal gezien, waarop de ploegbaas naar mij 
kwam en mijn ticket naast de boete legde. 
Uur op boete: 11.54 uur (correcte uur). Uur op ticket: 12.09 uur ( 15 min later).
Hij zei mij: “kijk we hebben het allemaal gezien, ge zijt in uw recht”. Hij dacht dat je ook nog een gratis kwartier 
kreeg en dat de automaat mij daarom liet staan tot 12.09 uur. Een totaal van 24u en 15 min dus, ik zelf vond dit al 
raar, maar ik ging vlug naar boven om telefonisch klacht in te dienen. Ik heb gesproken met een medewerker van 
het parkeerbedrijf voor 12.09 uur en ik kan dit bewijzen via mijn factuur. Daarna ben ik naar het kantoor gereden 
en heb ik de situatie uitgelegd aan de juffrouw aan de balie. Die verzekerde mij dat als het effectief zo was als dat ik 
vertelde. Dat ze het ticketnummer kunnen opzoeken en zien hoe laat het afgeprint geweest is. Ze raadde me aan dit 
allemaal via mail te argumenteren op het mailadres van het Parkeerbedrijf, dus ik deed dit. Vandaag krijg ik mail dat 
mijn argumenten ongegrond zijn. 

Onderzoek:
Verzoeker stelt dat hij op het moment dat de vaststellers de retributie aan het uitschrijven waren, hij een 
parkeerticket heeft genomen voor een hele dag en niet om 12.09 uur zoals het ticket aangaf. Als we het overzicht 
opvragen van de betalingen van die dag aan die bewuste parkeerautomaat zien we dat er inderdaad een betaling 
van 5,50 euro werd geregistreerd om 11.54 uur en niet om 12.09 uur. Er moet dus die dag iets mis geweest zijn 
met de synchronisatie van de parkeerautomaat. Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord om de retributie te annuleren 
en meldt nog dat de synchronisatie van de huidige parkeerautomaten ’s nachts gebeurt maar dat de toekomstige 
automaten constant synchroon worden gehouden zodat dergelijk dossiers in de toekomst niet meer zullen 
voorkomen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
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redelijke termijn
efficiëntie en effectiviteit
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201505 - 517
Verkeersdrempel.
Ik stuurde een mail aan Gentinfo die daar is doorgestuurd naar de bevoegde dienst. Daar heb ik tot op heden nog 
altijd géén degelijk antwoord op gekregen. Wat ik wel een dag of 10 à 12 geleden opmerkte was, dat er iemand met 
een meettoestel de verkeersdrempel is komen opmeten. Ik had misschien die man moeten aanspreken, maar dat 
heb ik dus niet gedaan. Waar het mij eigenlijk om te doen is dat is dat ik het na een 17-tal jaren echt wel kotsbeu ben 
om die verkeersdrempel nog voor de voordeur te hebben liggen. Want het zorgt voor veel lawaai, overlast, trillingen, 
scheuren in muren en plafonds en door die drempel heb ik zelfs water door insijpelen in de keldervloer en een 
putdeksel is helemaal losgetrild door die verkeersdrempel. Ik hoor van mensen hier in de straat dat zij er zich ook 
vreselijk aan ergeren en dat hun huis bijvoorbeeld ook staat te daveren en te trillen zoals bij mij in huis ook het geval 
is. Ik wil dan ook heel erg graag vernemen hoe we die verkeersdrempel kunnen doen uitbreken, want elders is dat 
al gebeurd dus waarom zou dat in onze straat ook niet kunnen? Maar ik word gewoon elke keer weer opnieuw van 
het kastje naar de muur gestuurd en het Gentse stadsbestuur vindt die verkeersdrempel veel belangrijker dan naar 
onze grieven te luisteren want wij leven met die verkeersdrempel 24 uren per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen 
per jaar en dat al sinds de zomer van 1997. Het wordt hoog tijd dat dit onheilspel dus echt eens voor goed verdwijnt, 
want het is nu al wel 100 % bewezen dat het niet doet wat het zou moeten doen, want de auto’s rijden er niet over, 
ze vliegen er over aan volle snelheid en wij zitten met de last maar dat telt niet. Ik heb die man, de vermoedelijke 
landmeter, denk ik, wel zien wijzen met zijn hand dat de op- en afritten van de drempel te hoog liggen. Of ik juist 
ben weet ik dus niet. Ik zag alleen maar zijn gebaren met de hand. Hij stond wel te praten met een buur uit de straat 
waar ik uitgerekend nu juist niet mee overeen kom en dus geen contact mee wil hebben.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat:
• Verkeersdrempels moeten volgens vigerende normen worden aangelegd (Koninklijk Besluit van 9 oktober 1998). 

Volgens de diensten beantwoordt deze drempel aan het KB, maar voor de bussen is hij iets te steil.

• De klacht dat verzoeker geen antwoord krijgt binnen een redelijke termijn is correct. Dit gebeurde pas meer dan 
twee maanden later en na onze tussenkomst.

• De motivatie waarom de drempel werd aangelegd (na klachten over snelheid van het verkeer) en waarom die 
blijft liggen is duidelijk. Er zijn geen plannen om dit plateau te verwijderen.

• Indien verzoeker ervan overtuigd is dat er schade is in zijn woning door de trillingen, dan kan hij dit melden aan 
de Juridische Dienst van de Stad.

Besluit:
Verzoeker werd inderdaad gedurende een onredelijke termijn door het Mobiliteitsbedrijf niet geïnformeerd over wat 
met zijn vraag aan het gebeuren was. Wat de aanleiding tot de vraag betreft, is er duidelijk een verschil in opvatting 
tussen de eis van verzoeker en de visie van het Mobiliteitsbedrijf. Het verkeersplateau beantwoordt aan de geldende 
regelgeving, maar is te steil voor bussen.

Beoordeling: gegrond
Gegrond wat betreft de non-respons (na de ontvangstmelding verkeerde verzoeker in het ongewisse over de status 
van zijn vraag). Gedeeltelijk gegrond wat betreft de regelgeving: dit plateau voldoet aan het KB, maar is te steil voor 
bussen.

Aanbeveling:
Als een vraag gedurende vele weken in behandeling is, deel dit dan mee aan verzoeker.
Maar vooral: overweeg of dit ‘oude’ plateau bij heraanleg toch niet kan verwijderd worden of door alternatief kan 
vervangen worden? 
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coulance
Verzoek: 201505 - 521
Parkeren tijdens werken.
Wekelijks hoor ik hier aannemers die echt met de problematiek zitten dat ze, waar ze werken moeten uitvoeren, 
niet kunnen parkeren tenzij op een bewonersplaats. Sommigen moeten in en uit hun camionette en als het om een 
dringend werk gaat kunnen ze een inname openbaar domein vragen maar het lukt niet meer om binnen de dag 
een vergunning te krijgen want het is minimum tien dagen wachten. Vroeger kon men gewoon naar de Politie gaan 
en binnen het half uur had je jouw vergunning. Er is dus een compleet gebrek momenteel aan een vlug en flexibel 
snelloket dat ook controle toelaat van wie waar moet werken uitvoeren. Nu plaatst men zich zowat overal en krijgt 
men retributies ook al neemt men een dagticket. Dus mensen betalen dan eigenlijk bijvoorbeeld 71 euro in plaats 
van 60 euro retributie want sommigen willen echt wel een ticket betalen. Dan krijg je natuurlijk heel boze burgers 
die menen dat dit alles het gevolg is van een te trage en vooral niet flexibele werking van de stadsdiensten. Zou het 
kunnen dat ook het Mobiliteitsbedrijf daar regelmatig klachten over krijgt? Ikzelf heb een parkeerbon gekregen 
alhoewel ik een ticket heb gekocht van 11 euro. Hier is wel degelijk sprake van overmacht want er was een lek in de 
waterleiding en de opdrachtgever kan dit ook verklaren. Ik heb mijn camionette nodig want dat is mijn atelier. Er was 
absoluut geen parkeerplaats in de straat zelf en daarom heb ik mij op een bewonersparkeerplaats moeten parkeren. 

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord om éénmalig de retributie te annuleren omdat hier inderdaad sprake is van 
overmacht. Verzoeker zal met origineel ticket naar het Mobiliteitsbedrijf gaan waarna de retributie zal geannuleerd 
worden. De retributie werd geannuleerd op 26 mei 2015.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord om éénmalig de retributie te annuleren maar de structurele oplossing is een 
snelloket voor dergelijke vergunningen en dat in overleg met Dienst Administratie. 

coulance
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201506 - 638
Verloren parkingticket.
Toen ik gisterenavond de parking verliet, vergat ik mijn ticket uit de automaat mee te nemen. Ik ging terug naar 
boven maar zag het niet meer. Ik begaf mij naar het kantoor in de garage en liet de man mijn betaling zien op mijn 
Iphone maar hij weigerde enige medewerking. Na lang aandringen gaf hij de code vrij voor een verloren ticket. 
Hij was zeer klantonvriendelijk en maakte echt gebruik van zijn machtspositie. Ik vroeg iemand telefonisch te 
bereiken, hij vertelde dat dit niet mogelijk was. Ik neem aan dat hij in zulke gevallen even de bareel kan opendoen? 
Ik betaalde dus eigenlijk twee keer: een keer voor het juiste bedrag en een keer de 23 euro voor het verloren ticket. 
Graag had ik de 23 euro teruggekregen. 

Onderzoek:
Wij vragen aan het Mobiliteitsbedrijf om hier toch enige coulance te tonen want verzoekster kan aantonen dat ze 
effectief haar parkeertijd betaald heeft. In het retributiereglement staat wel dat er 23 euro moet betaald worden 
bij een verloren ticket maar voor dergelijke gevallen zoals hier, staat er niets vermeld. Na enig aandringen gaat het 
Mobiliteitsbedrijf akkoord om, mits verzoekster het betalingsbewijs kan voorleggen van de parkeertijd, de 23 euro 
terug te storten. Op 24 augustus 2015 ontvangt verzoekster het bedrag. In elk geval moeten de medewerkers ter 
plaatse op de hoogte zijn van wat kan en niet kan. Ook negatieve boodschappen kunnen op een vriendelijke manier 
overgebracht worden.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Er staat hierover niets in het retributiereglement vermeld. Als verzoekster het betalingsbewijs toont, betaalt het 
Mobiliteitsbedrijf de 23 euro terug.

Aanbeveling:
Voorzie dit in het retributiereglement.
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billijkheid
coulance
Verzoek: 201507 - 781
Onverdiende boete. 
Ik werk reeds 18 jaar voor de dienst B–Mobiel als chauffeur en begeleider van minder mobiele personen. 
Op woensdag 13 mei 2015 had ik de opdracht om met iemand naar een orthopedische schoenmaker te gaan in de 
Lange Violettestraat in Gent. Om de orthopedist te bereiken moeten we naar de Groene Ooie, een pleintje aan de 
achterkant van de zaak van de orthopedist want parkeren in de Lange violettestraat is onmogelijk. Er zijn daar twee 
garages voorzien om te parkeren maar beide waren toen volzet. Ik heb mij noodgedwongen geparkeerd aan de 
overkant van de garages waar net iemand wegreed. De dame die ik begeleidde is negentig jaar en kan zeer moeilijk 
stappen waardoor ik niet anders kon dan haar begeleiden tot bij de orthopedist. Op dat ogenblik zijn de mensen van 
het Mobiliteitsbedrijf langs geweest en hebben mij, naar mijn oordeel, ten onrechte beboet. Zij konden natuurlijk 
niet zien dat ik aan de achterkant van de orthopedische zaak geparkeerd stond maar ze hebben wel de twee 
plakkaten genegeerd die aan de vooruit geplaatst zijn, één waarop staat ‘ziekenvervoer Bond Moyson’ en een ander 
waarop staat ‘Vervoer van minder –mobiele personen. Dit voertuig wordt op dit ogenblik gebruikt ten dienste van 
B-Mobiel’. Ik vind het onbegrijpelijk dat ze dat niet gezien hebben; je kan er nochtans niet naast kijken. Aangezien ik 
niet anders kon dan die vrouw tot binnen, langs een zeer lange smalle gang, te begeleiden vind ik deze boete totaal 
onverdiend.

Onderzoek:
De klacht is een tweedelijnsklacht geformuleerd per brief door klager op 02/07/2015. De klager heeft zelf al getracht 
op eerste lijn om de annulering van de retributie te bekomen en heeft een beperkt aantal argumenten naar voren 
gebracht. Het standpunt van het Mobiliteitsbedrijf is duidelijk: ze zien geen argumenten om in te gaan op zijn 
verzoek: de man stond op een bewonersplaats zonder geldige bewonerskaart. Reglement is reglement. Voorts zegt 
klager dat hij die dame begeleidde en dat hij de winkel is binnen gegaan. Hier is volgens hen sprake van parkeren in 
plaats van laden en lossen. Het argument dat de man niet anders kon door de handicap van mevrouw (ze is meer 
dan 90 jaar en ernstig gehandicapt, geen parkeerplaats voor iemand met gehandicaptenkaart en bovendien hoge 
parkeerdruk) wordt niet aanvaard. De ombudsvrouw tracht de argumenten van verzoeker te objectiveren:
1. Zonder twijfel gaat het hier om een vrijwilliger die werkt voor een mutualiteit om mensen die minder mobiel zijn, 
te vervoeren. In dit geval naar een orthopedische schoenmaker die ook een eigen parkeergelegenheid heeft juist ten 
gevolge van hoge parkeerdruk en beperkte mobiliteit van zijn klanten. 
2. Mevrouw is hoogbejaard (90 jaar), heeft 2 zogenaamde kantelvoeten en kan zich inderdaad niet alleen en ver 
verplaatsen en moet ondersteund worden.
3. De voorkant van de winkel bevindt zich in de Lange Violettestraat waar er een hoge parkeerdruk heerst en moeilijk 
een parkeerplaats te vinden is. De parkeerplaats van de winkel bevindt zich aan de achterkant in de Groene Ooie. 
4. De bestuurder is , toen hij geen plaats vond voor de winkel, naar de privé-parkeerplaats achteraan gereden maar 
ook die stond vol (wordt ook bevestigd door mevrouw ). Omdat mevrouw niet ver kan lopen heeft hij eerst gezocht 
naar een vrije parkeerplaats dichtbij en naar een gehandicaptenplaats, maar er geen gevonden. Hij heeft zich dan, 
omdat het volgens hem niet anders kon, op een bewonersplaats gezet die het meest dichtbij was om haar tot in de 
winkel te begeleiden tot bij de schoenmaker. Hiervoor moest hij dus de privé-garage oversteken wat toch een 50tal 
meter is vooraleer hij in de winkel kon komen om mevrouw dan nog te begeleiden naar de schoenmaker. Dat zal 
ongeveer 10 minuten in beslag genomen hebben. Nadien is hij terug naar buiten gegaan om te kijken of er geen 
plaats was vrijgekomen op de privé-parking maar ondertussen had hij al een retributie gekregen en is hij terug naar 
binnengegaan. Is dit een plausibele versie? 
5. De ombudsvrouw stelt vast dat het hier inderdaad gaat om een begeleiding en ondersteuning van een ernstig 
gehandicapte dame die zeker tijd nodig heeft om zich te verplaatsen aangezien beide voeten gekanteld zijn. Daarom 
kan ze ook niet zonder haar orthopedische schoenen.
6. In de Groene Ooie zijn er geen parkeerplaatsen voor gehandicapten, ook niet in de onmiddellijke buurt. Er zijn 
enkel bewonersparkeerplaatsen, dus ook geen parkeerplaatsen om betalend te parkeren. De parkeerdruk in de 
buurt is zeer hoog dus gaat het hier wel om overmacht. 
7. Laden en lossen omvat ook een observatietijd om vast te stellen dat er een laad- en losbeweging is. 
Hier ontbreekt het voor de ombudsvrouw aan een observatietijd. Voor het Mobiliteitsbedrijf is een observatietijd 
gelijk met de tijd die nodig is voor het uitschrijven van een retributie, nl. anderhalve minuut. Om te besluiten dat 
iemand al dan niet aan het laden en lossen is, is deze tijd veel te kort en bovendien hoe kan je observeren als je 
schrijft. De Politie rekent een tijdspanne van 10 minuten en zet dit ook op haar PV’s. Op onze vraag hoe lang die 
controleurs in de straat aanwezig waren (bijvoorbeeld was dat minder of meer dan 10 minuten), wordt geweigerd 
om een antwoord te geven. De straat is vrij kort en bestaat uit een viertal bewonersparkeerplaatsen. Om een 
dergelijke gehandicapte, hoogbejaarde dame in de winkel te brengen die moet ondersteund worden en een 
parkeerplaats moet oversteken, is een anderhalve minuut observeringstijd te kort.
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Standpunt Mobiliteitsbedrijf:
De ombudsvrouw werkt op woord en wederwoord en registreert de versie/standpunt van het Mobiliteitsbedrijf: Het 
Mobiliteitsbedrijf ziet geen argumenten bij klager om de retributie te annuleren. Hij stond op een bewonersplaats 
zonder geldig parkeerkaart en dan geldt het reglement. En geldt hier het gelijkheidsbeginsel. Voorts zegt klager zelf 
dat hij niet aan het laden en lossen was maar dat hij wel degelijk geparkeerd stond. Hij zegt zelf dat hij die dame 
begeleidde en dat hij de winkel is binnengegaan. Voorts was er geen contact met de vaststellers. Klager wordt op 
eerste lijn niet gevraagd of hij, nadat hij de mevrouw in de winkel heeft gebracht, nog naar buiten is gegaan of niet 
(laad en los-beweging) en waarom hij bijvoorbeeld de vaststellers niet heeft opgemerkt.

Standpunt klager:
Nadat we klager nog uitvoeriger hebben gehoord blijft hij bij zijn versie: er was sprake van overmacht. Het gaat 
om een hoogbejaarde dame die zich enkel kan verplaatsen met iemand aan de arm. Ze heeft een gekantelde voet 
vandaar dat ze ook naar de orthopedist moest en zonder begeleiding en ondersteuning kan ze zich niet verplaatsen. 
Kortom, haar aan de deur van de winkel afzetten en onmiddellijk terugkeren, was niet mogelijk. Voorts was er ook 
overmacht om te parkeren: normaal zijn er twee privé-parkeerplaatsen maar die waren volzet. Er was al getracht 
om een plaats te vinden in de Lange Violettestraat en omgeving maar alles was vol. Hij moest ook met die dame 
door een lange gang want ze kan niet zonder iemand aan de arm blijven staan en ja dat zal zeker wel een tiental 
minuten hebben geduurd. Toen hij terug kwam om te kijken of er geen plaats was vrijgekomen, had hij al een 
parkeerretributie en is hij gewoon terug gegaan. De winkel is dus niet aan de straatkant zoals ook op de foto te zien 
is. De etalage bevindt zich in de Lange Violettestraat maar daar kan hij niet dubbel parkeren zonder het verkeer 
te hinderen. Hij blijft bij zijn betwisting, niet omwille van de 60 euro die hij als vrijwilliger vermoedelijk ook wel 
uit eigen zak zal moeten betalen, maar wel uit principe: de hardheid van de overheid die geen oor meer heeft 
naar een burger die een andere burger tracht te helpen zonder dat hij overigens hinderlijk stond voor de anderen. 
Wanneer hij dan ook formeel overmaakt aan het Mobiliteitsbedrijf dat hij zijn betwisting blijft, dan nog krijgt hij een 
aanmaningsbrief met aanmaningskosten wat bij hem over komt als ongeoorloofde druk aangezien dit niet conform 
is met de procedure die moet gevolgd worden. En die hem ook is uitgelegd door de dienst Ombudsvrouw. Hij vraagt 
dan ook waarom de regels niet gevolgd worden? Kortom: daar waar de dienst vooral op het reglement hamert voor 
de burger en daardoor ook geen oog heeft voor enige billijkheid op basis van overmacht wijst het Mobiliteitsbedrijf 
vooral op het feit dat er hier geen sprake was van laden en lossen maar wel dat het hier ging om parkeren. Terwijl 
klager begrip vraagt voor de overmachtssituatie waar hij en die 90 jarige mevrouw zich bevonden. Hij meent dat de 
dienst alle menselijkheid ontbreekt en dat de regels blijkbaar enkel tellen voor de burger.

Conclusie ombudsvrouw:
Van de ombudsvrouw wordt verwacht dat ze het systeem van de overheid dichter brengt bij het systeem van de 
leefwereld van de burger. Regels en procedures tellen natuurlijk zowel voor de burger als voor de Dienst. Of het hier 
om parkeren of laden en lossen gaat is een vraag die hier niet echt uitgeklaard kan worden door de ombudsvrouw. 
Beide partijen hebben een punt. Wel dat het hier niet mogelijk was om dichtbij te parkeren wat noodzaak was in dit 
geval voor deze dame door het totaal ontbreken van parkeermogelijkheden dichtbij op het openbaar domein: 
er zijn enkel 4 bewonersplaatsen. De ombudsvrouw pleit hier voor billijkheid en menselijkheid op basis van 
objectieve elementen: de leeftijd, de handicap en de parkeersituatie en bovendien kan de parkeerwachter wel 
inschatten dat het hier om minder mobielen vervoer gaat (er was een erkenningsteken achter de voorruit). In 
dit geval zijn er mogelijk meer dan voldoende elementen om van overmacht te spreken. Bovendien is hier naast 
alle regelgeving ook menselijkheid en billijkheid wel op zijn plaats omdat het om een uitzonderlijke situatie gaat 
(combinatie van handicap met onmogelijkheid om dichtbij legaal te parkeren) die toch wat maatwerk verantwoordt. 
Zeker na de tussenkomst van de ombudsvrouw die aantoont dat er geen sprake is van misbruik.

Beoordeling: geen oordeel
Verzoeker blijft de retributie betwisten.

Aanbeveling:
Annuleren van retributie. In elk geval is een rechtszaak niet in verhouding (redelijkheidsbeginsel) want het 
gaat hier om 60 euro. Het gaat hier zeker niet om een onbehoorlijke burger die moedwillig de regels overtreed, 
integendeel het gaat hier om een burger die zich inzet voor zijn medemens en het juist daarom zo als bijzonder 
onrechtvaardig beschouwt wat hem overkomt. Toepassen van correcte procedure bij betwisting.
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klachtenmanagement
adequate communicatie
zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201507 - 803
Digitale bewonerskaart.
In april dit jaar moesten wij normaal een nieuwe bewonersparkeerkaart ontvangen, doch deze is nooit aangekomen. 
Na contact met het Parkeerbedrijf zegt men dat er geen kaart meer nodig is sedert 19 juni 2015. Sindsdien hebben 
wij reeds twee boetes ontvangen om voor ons eigen deur te staan waar wij al 40 jaar wonen. Bij de parkeerdienst 
kunnen ze wel de boete annuleren, maar dan moeten wij telkens contact met hen opnemen. Kan daar niets aan 
verholpen worden want bij de parkeerdienst zijn ze niet erg behulpzaam.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf laat weten dat er inderdaad een fout is gemaakt doordat de naam en nummerplaat van 
verzoeker niet werden opgenomen in de lijst die de vaststellers meekrijgen van de houders van een digitale 
bewonerskaart. Dit werd ondertussen rechtgezet. Deze klacht had kunnen voorkomen worden door adequate en 
spontane rechtzetting, zeker nadat er al op eerste lijn een klacht was ingediend.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

Aanbeveling:
Zoek na klachten naar efficiënte oplossing.

Overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201509 - 977
Extra voorwaarden. 

Ik contacteer uw dienst voor het volgende: om een parkeerplaats aan te vragen voor personen met een handicap 
voor de ingang van de woning moet men voldoen aan de voorwaarden opgelegd in de wet. Dit is een normale 
procedure en een normale gang van zaken maar de stad Gent legt hierbij echter bijkomende voorwaarden op en dat 
is volgens mij totaal onwettig. Vandaar dat ik dit wil melden aan uw dienst. Ik bezorg u hierover het schrijven die ik 
mocht ontvangen van de Stadssecretaris van de stad Gent inzake de procedure die de stad Gent hiervoor hanteert.

Onderzoek:
De ombudsvrouw vraagt hierover informatie op bij het Mobiliteitsbedrijf en bij de Juridische Dienst en komt tot het 
besluit dat er geen aanvullend reglement is die deze extra voorwaarden ondersteunt. Volgens de ombudsvrouw is 
deze klacht gegrond. De Stad mag bijkomende voorwaarden stellen om een parkeerplaats voor personen met een 
handicap aan te vragen maar kan dit enkel doen op basis van een aanvullend reglement op Politie en wegverkeer 
(decreet 16/05/2008). Deze voorwaarden kunnen strenger zijn maar nooit in tegenspraak met de vigerende 
wetgeving. Een aanvullend reglement heeft de ombudsvrouw niet gevonden. Zonder aanvullend reglement kan 
men dus ook die extra voorwaarden niet rechtsgeldig opleggen. De ombudsvrouw vond wel Gentse criteria die 
inderdaad in de praktijk worden gebruikt om al dan niet een gehandicaptenplaats toe te staan en die besproken 
werden in een Algemene commissie maar die nooit door de Gemeenteraad werden goedgekeurd. De ombudsvrouw 
kan na dit onderzoek niets anders dan besluiten dat de toekenning van de gehandicaptenplaatsen op vraag van een 
gehandicapte burger op het openbaar domein in Gent enkel kunnen gebeuren op basis van de vigerende federale 
regelgeving en niet op basis van de gestelde voorwaarden in Gent. Kortom, men stelt dus onrechtmatig die eisen. 
Alle gehandicapten die tot op vandaag toegekend zijn, voldoen wel ten minste aan de federale wetgeving ter zake 
en hoeven dus niet te verdwijnen. De aanvragen mogen altijd getoetst worden aan de federale wetgeving ter zake, 
zolang een aanvullend reglement uitblijft. Mocht de gemeenteraad overgaan tot een aanvullend reglement ter zake 
dan is het van belang om na te gaan of alle voorwaarden wel voldoen aan de vigerende regelgeving en bijvoorbeeld 
niet in strijd zijn met de wet op de privacy.

Beoordeling: gegrond
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Verzoek: 201511 - 1256
Verkeerslichten defect. 
De verkeerslichten aan de Blaisantvest thv JOC zijn enkele dagen buiten dienst. Er zijn intussen al minimum 2 (lichte) 
accidenten gebeurd. Aan de zijde van de Molenaarsstraat is de drukknop voor de fietsers beschadigd.

Onderzoek:
Verzoeker krijgt een antwoord van het Mobiliteitsbedrijf en laat ons weten dat de verkeerslichten ondertussen terug 
functioneren maar dat de drukknop voor fietsers wel ondersteboven werd gehangen.

Beoordeling: geen oordeel

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201509  - 971
Parkeerkaart Handelsdok.
Onlangs kreeg ik een parkeerboete omdat ik mijn gele kaart vergeten leggen was doordat ik het weekend ervoor 
mijn wagen had gewassen en ze daarvoor weggenomen.
Ik betaal maandelijks 25 euro om hier aan mijn werk op het Handelsdokcentrum te mogen parkeren. 
Aangezien de kaart niet op nummerplaat is, kan ik er blijkbaar niets tegen beginnen. Een scan van de kaart en mijn 
voorstel om een bewijs van mijn abonnement via mijn werk en loonbrief (waar het bedrag maandelijks van afgaat) 
bleek van geen invloed te zijn. Ik vind het vooral zeer jammer dat er voor een vergetelheid geen oplossing kan 
gevonden worden. Zeker ook omdat dit voorval de eerste keer in jaren is en als ik het goed voorheb, kan dat bij 
andere instanties zoals de Lijn, dan wel weer. Of misschien zelfs ook bij het Mobiliteitsbedrijf als de kaart op naam 
staat. Zelf hadden ze als argument dat ‘dit indruist tegen de ideologie van de Stad Gent en het gelijkheidsbeginsel’.

Onderzoek:
Het is toch een vreemde situatie: het gaat hier om een stuk openbaar domein dat privé wordt verhuurd aan 
de bedrijven in de buurt. Het lijkt openbaar domein want het wordt gecontroleerd door de parkeerwachters in 
opdracht van het Mobiliteitsbedrijf maar aan de andere kant gaat het hier om een soort privé-parkeerkaart die niet 
thuishoort binnen de door de gemeenteraad goedgekeurde parkeerkaarten. Ofwel is dit privé domein ofwel is het 
openbaar domein? Blijkbaar gaat het hier nog om een andere vindingrijke formule. Het Mobiliteitsbedrijf huurt dit 
terrein van Sogent en verhuurt de parkeerplaatsen aan de bedrijven in de buurt. De bedrijven rekenen 25 euro aan 
hun werknemers die dan een kaart krijgen om aan het Handelsdok te parkeren. In de overeenkomst staat duidelijk 
vermeld dat de kaart steeds moet voorliggen en dat, indien ze niet voorligt, er een retributie wordt uitgeschreven die 
niet zal geannuleerd worden. Men is hier heel strikt in om misbruik te voorkomen. We kunnen het Mobiliteitsbedrijf 
niet overtuigen om de retributie te annuleren mits het voorleggen van de nodige bewijzen van verzoekster. Vraag is 
wel of het Mobiliteitsbedrijf in zijn functie als overheidsbedrijf , wel bevoegd is om hier een controle uit te voeren. 
Het gaat hier immers niet om een openbaar domein waar de regels goedgekeurd door de gemeenteraad niet tellen. 
Ook de rol van de ombudsvrouw is beperkt tot het aankaarten van deze toch wel wat eigenaardige situatie. Meer 
transparantie is hier is nodig.

Beoordeling: ongegrond
De situatie is weinig transparant

Aanbeveling:
Klaar deze situatie uit. 
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zorgvuldigheid-procedure
coulance
Verzoek: 201509 - 978
10 werkdagen. 
Ik heb een parkeerboete opgelopen in mijn eigen wijk. Ik vind ze dermate onrechtvaardig dat ik de dienst gevraagd 
heb die te schrappen. Tevens heb ik de betrokken dienst gevraagd mij te zeggen hoe ik het had kunnen vermijden. 
Zoals ik inmiddels reeds gewoon ben, antwoordt men niet op de laatste vraag. Men is er zelfs niet geïnteresseerd in! 
Ik heb van naaldje tot draadje uitgelegd in welke bochten ik me gewrongen heb om zo snel mogelijk aan alle attesten 
te geraken. Ik heb hiervan e-mails en bijlagen gestuurd om dit te bewijzen (mocht men burgers niet op het woord 
geloven) Ik heb een mail van hen ontvangen waarbij zij zeggen dat ze de bijlagen niet kunnen openen. 
En daar stopt het dan. Men moest enkel de referentie van die boete hebben en dat hebben ze dan verder bekeken 
om tot onderstaande reactie te komen. Ik vind het bovendien nog schandaliger dat men hier het gelijkheidsbeginsel 
aanhaalt. Waar gaat dit over? Zij zelf hanteren veel strengere regels voor mensen met bedrijfswagens. Ik kan 
er niet aan doen dat dit in mijn salarispakket zit. Meer nog; ik doe alles te voet in de stad. Maar ik denk dat 
een gelijkheidsbeginsel ook moet betekenen dat alle burgers van deze stad op een even vlotte manier aan een 
bewonerskaart kunnen geraken. Dit is nu NIET het geval en wel heel erg integendeel. Men eist ook van ons dat wij 
met bedrijfswagens langs komen bij hen. Als ik zeg dat dit telkens betekent dat ik verlof moet nemen gezien hun 
openingsuren, dan antwoordt men systematisch “je mag ook iemand anders sturen” - alsof wij een leger bedienden 
klaar staan hebben?! Dus voor mij is het hallucinant dat net deze dienst aandraaft met het gelijkheidsbeginsel. 
Het was in dit geval dan ook onmogelijk voor mij om tijdig die kaart te krijgen. Ik heb uitgelegd (EN bewezen) dat ik van 
de eerste minuut alles gedaan heb om in orde te zijn met hun strenge attestvereisten. Het KON gewoon niet vroeger en 
indien wel, dan zou ik graag hebben dat ze daar ook op ingaan en uitleggen hoe dit volgens hen sneller kan. 
Ik wil er ook nogmaals op wijzen dat het attest dat vermeldt dat wij NIET meer met de wagen rijden niet eens door 
leasingmaatschappijen uitgeschreven wordt. Ik werd op het hart gedrukt dat dit geen normale vraag is en dat zij dit 
nog nooit moeten doen hebben voor eender welke andere gemeente in België en zij hier bijgevolg niet aan kunnen 
voldoen. Dit keer heb ik de maatschappij zover gekregen, maar jammer genoeg verander ik volgende week opnieuw 
van wagen en moet ik opnieuw door deze helse mallemolen en mijn huidige maatschappij zover krijgen dat zij zo’n 
attest opmaakt. Dit is te gek voor woorden. Als we een attest brengen dat vermeldt dat wij nu met wagen X rijden, dan 
spreekt het toch voor zich dat ik niet meer met wagen Y rijd. Werkelijk, men kan de mensen gewoon pesten met zulke 
overbodige maatregelen waar we gewoon écht niet meer aan kunnen voldoen, en al helemaal niet binnen de door 
deze dienst opgelegde tijdspanne.

Onderzoek:
Ondanks enkele pogingen om de retributie te laten annuleren wil het Mobiliteitsbedrijf niet ingaan op onze vraag 
om deze retributie éénmalig te annuleren. Het Mobiliteitsbedrijf wil niet afwijken van hun annulatiebeleid dat de 
burger 10 werkdagen geeft om alle documenten voor de bewonerskaart voor de nieuwe wagen in orde te krijgen. 
Vanaf dag 11, annuleren zij niet meer. Verzoeker is wel naar het Mobiliteitsbedrijf gegaan op 4 augustus 2015 maar 
omdat hij de oude bewonerskaart niet meer had diende hij een attest voor te leggen dat hij niet meer de bestuurder 
was van zijn vorig voertuig. Dit om dubbel gebruik van de bewonerskaart te voorkomen. Verzoeker heeft dan 
uiteindelijk de nieuwe bewonerskaart bekomen op 12 augustus 2015, wat niet meer binnen de 10 werkdagen valt 
vanaf 27 juli 2015, de dag dat hij zijn nieuw voertuig in gebruik nam. Met de nieuwe digitale bewonerskaarten is dit 
probleem alleszins opgelost. De ombudsvrouw betreurt de strakkere houding van het Mobiliteitsbedrijf. 10 dagen is 
geen maand meer zoals vroeger wel werd aanvaard. Bovendien gaat het hier om een bewoner die er recht op heeft. 
Minder strakke houding was hier gepast geweest. 

Beoordeling: geen oordeel
Het Mobiliteitsbedrijf wil niet afwijken van haar annulatiebeleid. Het standpunt van de ombudsvrouw komt hier niet 
overeen met dat van het Mobiliteitsbedrijf. 
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toegankelijkheid en bereikbaarheid
zorgvuldigheid - procedure
klachtenmanagement
Verzoek: 201509 - 1032
2 retributies op 1 dag.
Ik ben inwoner van stad Gent. Tijdens de Gentse feesten op 19 juli 2015 werden mij op 1 dag tijd 2 boetes 
uitgeschreven voor verkeerd parkeren. In totaal kwam dit op 120 euro. Ik parkeerde mij laat in de avond en zag de 
bordjes ‘enkel foorkramers’ niet. Wel de grote ‘enkel bewoners’ naast mijn auto. Ik ben bewoner en vorige jaren 
kon ik mij daar ook parkeren, dus deed ik dit. Ik besef dat ik misschien fout ben, maar vind dat mijn verweer op zijn 
minst au serieus mag genomen worden. Ik vocht dit dus aan met foto’s van de plek via email naar Parkeerheffingen 
van Stad Gent. Ik kreeg pas 3 weken later antwoord en daardoor ondertussen al een eerste aanmaning. Er werd mij 
telefonisch verzekerd dat beide dossiers ’on hold‘ stonden en er voorlopig zeker geen aanmaningskosten zouden 
bijkomen. Vorige week kreeg ik echter een aanmaningsbrief waarin mij toch 25 euro wordt aangerekend en gevraagd 
wordt om snel te betalen. Ik belde vandaag dus de dienst op maar er kon mij niet van antwoord gediend worden. 
De dame die mijn dossier behartigt is voorlopig thuis door ziekte en er kon niemand anders mijn dossier opvolgen. 
Dit werd mij gezegd. Ik begrijp dat deze dienst waarschijnlijk erg overvraagd wordt en is, maar voor mij is het echt 
belangrijk om te weten hoe het verder zal lopen. Ik wil liever geen gerechtsdeurwaarder aan de deur. Ik werk 
elke dag met jongeren in moeilijkheden en 120 euro zijn voor mij geen peanuts. Ik hoop op snelle duidelijkheid. 
Ik stuurde een mail naar het Parkeerbedrijf en moet nu wachten op antwoord. Ik vind dat de manier waarop mijn 
telefoons door de medewerkers daar behandeld worden overigens van te weinig professionaliteit getuigen. Het lijkt 
wel alsof ik een gangster ben, terwijl ik enkel op een correcte manier iets probeer aan te vechten! Ik hoop snel iets 
te horen. 

Onderzoek:
Verzoekster stond op 19 juli 2015 inderdaad geparkeerd aan het Edward Anseeleplein ter hoogte van voorbehouden 
parkeerplaatsen voor foorkramers. Dit wordt bevestigd door de foto’s die genomen werden tijdens de vaststelling. 
Verzoekster heeft ook twee retributies ontvangen want een retributie wegens parkeren op een voorbehouden 
parkeerplaats is tien uur geldig en tussen de eerste en de tweede retributie zit tien uur en vijventwintig minuten. 
Nadat verzoekster de retributies had ontvangen heeft ze via mail contact opgenomen met het Mobiliteitsbedrijf 
maar door de sluitingsperiode tijdens de Gentse Feesten en de vele mails die in deze periode zijn binnengekomen, 
heeft het tot 18 augustus 2015 geduurd vooraleer verzoekster een antwoord kreeg. De retributie is heel die 
tijd ‘on hold’ blijven staan. Er is inderdaad een eerste herinneringsbrief verstuurd vóór het antwoord van het 
Mobiliteitsbedrijf maar deze herinneringsbrief brengt geen kosten met zich mee. De tweede (aangetekende) 
herinneringsbrief met administratiekosten werd pas twee weken na het antwoord van het Mobiliteitsbedrijf 
verstuurd. Omdat verzoeker die dag de wagen niet meer verplaatst heeft en dus niet op de hoogte was via de 
retributies dat ze daar niet mocht parkeren, is het Mobiliteitsbedrijf akkoord om de twee retributies te herleiden tot 
één.
Over de manier waarop verzoekster te woord is gestaan wordt niet gereageerd. Het lijkt ons nochtans raar dat niet 
elke medewerker verzoekster zou kunnen verder helpen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Verzoekster stond verkeerd geparkeerd maar kantoor van het Mobiliteitsbedrijf was niet bereikbaar tijdens Gentse 
Feesten en heeft dus op antwoord moeten wachten. De twee retributies werden wel herleid tot één.
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Begrijp me niet verkeerd de mensen van de Stad komen dagelijks die pissijn uitkui-
sen en heb er zeker geen klachten over. Maar ze is door en door versleten en

 doordrongen van zeker geen jenever… en is dringend aan vervanging toe. 
Overigens had ik wel een antwoord weten te waarderen. Bij Gentinfo had men mij 

gezegd dat ze het gingen doorsturen naar de bevoegde schepen van de Dienst 
Wegen. En ik heb nadien ook gezien dat ze het zeker twee keer hebben 

doorgestuurd. Nu kom ik dus naar de Ombudsvrouw.
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overeenstemming met regelgeving
klachtenmanagement
Verzoek: 201509 - 1034
Ingebrekestelling.
Ik stel het Parkeerbedrijf Stad Gent – Parking Savaanstraat in gebreke en wel om volgende redenen: 
• Het niet oproepen van de ordediensten, met name de Politie.

• Het weigeren van het oproepen van de ordediensten, met name de Politie, na meerdere keren de vraag te 
hebben gesteld.

• Het niet registeren van de slachtoffers/klanten bij inbraak voor verdere tegemoetkomingen.

• Het niet inventariseren van de schade en of diefstal voor verdere tegemoetkomingen.

• Het minimaliseren van de feiten door een uitspraak “we hebben andere dingen te doen”, bij verschillende 
herhalingen.

• Als klant en inwoner van de Stad Gent en de Savaanstraat betaal ik 85 euro per maand, dan eis ik wel een veel 
betere service en tegemoetkoming…zeker van veiligheidsagenten.

• Als klant en inwoner van de Stad Gent en de Savaanstraat betaal ik 85 euro per maand, dan verwacht ik ten 
minste dat mijn voertuig veilig staat geparkeerd.

• Mijn grote twijfel aan het capabel zijn van de veiligheidsmensen-parking Savaanstraat waar blijkt men niets heeft 
gezien/opgemerkt/gehoord bij inbraak van 18 voertuigen!?

• Het niet onderwerpen van dienst ‘opvolging slachtoffers’ bij het verlaten van de plaats van inbraak parking 
Savaanstraat.

• Het niet toedienen van klantvriendelijkheid, nog bij de vaststelling van inbraak, tijdens het opnemen van de PV 
door de ordediensten en of bij het verlaten van het gebouw.

Onderzoek:
Uit het antwoord van het Mobiliteitsbedrijf blijkt dat er die dag inbraken gebeurd zijn in verschillende wagens en dit 
ondanks de permanente bewaking. Uit het overleg van het Mobiliteitsbedrijf met de bewaking blijkt dat zij de Politie 
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niet meer opriepen omdat zij dit reeds gedaan hadden bij de eerste vaststelling van de feiten ’s nachts. De Politie 
kwam ter plaatse en deed toen de nodige vaststellingen van iedere inbraak, ook die van verzoeker. Iedere wagen 
werd in samenwerking met de bewaking van de parking geregistreerd. De Politie maakte foto’s en lieten bij elke 
beschadigde wagen een nota achter waarop werd gevraagd om contact op te nemen met de Politie te Ekkergem. 
Het ter plaatse komen van de Politie was bijgevolg niet meer noodzakelijk. Vermits de Stad Gent niet 
verantwoordelijk is voor gevallen van schade werd door de bewaking dan ook geen inventaris opgemaakt. 
Deze feiten werden spijtig genoeg niet meegedeeld aan verzoeker door de bewaker. Het Mobiliteitsbedrijf 
verontschuldigt zich hiervoor bij verzoeker. In het gebruikersreglement voor de abonnees van de parkings staat 
vermeld dat de Stad Gent geen bewaarplicht heeft en alle verantwoordelijkheid van zich afwijst voor gevallen van 
schade die in de parkeergarage kunnen voorkomen, van welke aard of oorzaak ook. Iedere abonnee ondertekent 
bij het aanvraagformulier dat men akkoord gaat met dit reglement. Verzoeker kan de schade via zijn verzekering 
verhalen op de dader die de Politie na een grondig onderzoek, al kon snappen. 

Opvolging:
Verzoeker laat telefonisch aan de ombudsvrouw weten dat hij niet akkoord gaat met noch het antwoord van het 
Mobiliteitsbedrijf, noch het antwoord van de ombudsvrouw. Hij wenst een vergoeding voor de geleden schade en 
meent dat het aanvraagformulier gewoon een fotokopie is waar niet eens de algemene voorwaarden genoteerd 
staan. Verzoeker laat weten om hogerop te gaan.
De Politie vat de dief. Burger kan zich burgerlijke partij stellen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De bewaker had verzoeker moeten laten weten dat de Politie de nodige vaststellingen al had gedaan. De regelgeving 
werd hier wel correct toegepast.

Aanbeveling
Maak tijd voor de slachtoffers en geef hen de juiste informatie.
Geef altijd het reglement mee op aanvraagformulier zodat burgers weten wat ze precies ondertekenen. Stel ver-
der onderzoek: hoe komt het dat bewaking helemaal niets heeft opgemerkt? Het gaat hier om een reeks inbraken 
die toch een tijdje geduurd hebben. Is er dan bijvoorbeeld geen alarm afgegaan?

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201510 - 1148
Afgenomen.
Toen mijn vriendin en ik op weg waren met de wagen op 14 september 2015, dacht ik er opeens aan dat ik mijn 
rugzak bij haar thuis vergeten was en ben ik vlug teruggereden om mijn rugzak te gaan halen. Ik heb mijn wagen 
ongeveer een vijftig tal meters van mijn vriendin haar huis geparkeerd en we zijn vlug naar binnengelopen om 
mijn rugzak. Dat zal echt niet lang geduurd hebben. Toen we teruggingen naar de wagen kwamen we twee 
vaststellers tegen en aan de wagen merkte ik dat ik een retributie had. Ik ben toen naar de vaststellers gegaan en 
hen uitgelegd wat er gebeurd was. Ze hebben toen mijn retributie genomen en hebben me verzekerd dat ze deze 
bij het terugkomen op de dienst zouden annuleren. Op 6 oktober 2015 krijg ik opeens een herinneringsbrief voor 
de retributie. Omdat ik dit raar vond, heb ik telefonisch contact opgenomen en toen zei men mij dat de vaststeller 
het waarschijnlijk vergeten was en men zou hem hierover contacteren. Een week later kreeg ik een mail dat ze de 
retributie toch niet annuleren. Hoe kan dit nu? De vaststeller heeft het nochtans beloofd.

Onderzoek:
Normaal gezien moeten de vaststellers, telkens ze contact hebben met een burger, hiervan een verslag maken. 
In dit geval werd er geen verslag opgemaakt zodat het Mobiliteitsbedrijf er van uit gaat dat er geen contact is 
geweest. Er werd ook geen melding gemaakt dat de retributie geannuleerd kon worden. Dit is een woord-tegen-
woord situatie waarin wij niet kunnen oordelen maar vaststellers die zouden beloven dat de retributie zou worden 
geannuleerd, lijkt ons weinig waarschijnlijk maar misschien is er sprake van een misverstand? 

Beoordeling: geen oordeel

Aanbeveling:
Verplichting om contact met burger altijd te registreren. Een uitvoerig verslag van contact met burger is mogelijk 
te omslachtig maar via codes en voorgedrukte mogelijkheden moet dit wel mogelijk zijn om heel vlug mee te 
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geven dat er contact was. Bovendien om een laad- of losbeweging vast te stellen moet er toch een observatietijd 
in acht genomen worden. Enkel wachttijd (1 minuut, 30 seconden) is geen observatietijd. Bovendien is burger 
volledig afhankelijk van de goodwill van de vaststellers om al dan niet contact te registreren? 

overeenstemming met regelgeving
coulance
Verzoek: 201511 - 1322
Stop & Shop.
Ik heb een parkeerboete gekregen bij het parkeren op het François Laurentplein. Ik heb gemeld bij de Dienst 
Parkeerheffingen dat ik in het bezit ben van een bewonerskaart maar er werd mij geantwoord dat de boete terecht is 
omdat tussen 9-18h het ‘Stop&Shop’ regime van kracht is (maximaal parkeertarief van 1h). Enkel vanaf 18u tot 24h 
geldt het normale parkeerregime. Bij deze wil ik graag melden dat dit helemaal niet duidelijk aangeduid staat. Verder 
is het onmogelijk om een parkeerplaats te vinden daar er werken aan de gang zijn en al heel wat plaatsen bezet 
worden door arbeiders en daarenboven komt nog eens dat de parkeerplaatsen enkel voor bewoners altijd vol staan 
en vaak nog door auto’s die niet over een bewonerskaart beschikken. Ik heb de indruk dat voor deze foutparkeerders 
zelden een boete is uitgeschreven en dat in plaats daarvan nu de echte bewoners geverbaliseerd worden. Is het 
mogelijk om deze situatie van naderbij te bekijken en uw oordeel te vellen?

Onderzoek:
Het ‘Stop & Shop’ regime is een proefproject dat duurt van 1 september 2015 tot 31 januari 2016. We gaan zelf ter 
plaatse gaan kijken en stellen vast dat de signalisatie inderdaad niet optimaal is. Er staat wel een signalisatiebord dat 
er een ‘Stop & Shop’-regime van kracht is tussen 9.00 uur en 18.00 uur en dat men maximaal 1 uur mag parkeren, 
mits het nemen van een parkeerticket uiteraard maar dat hierdoor de bewonerskaart niet geldig is tijdens deze 
periode, is echter niet zo duidelijk. Volgens het Mobiliteitsbedrijf zouden er hekkens staan met daarop vermeld dat 
de bewonerskaart niet geldig is, maar die hebben we ter plaatse niet gevonden. Het Mobiliteitsbedrijf heeft in de 
omliggende straten wel een flyer gebust maar niet tot waar verzoekster woont. Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord 
om de retributie éénmalig te annuleren. Verzoekster is nu op de hoogte dat ze daar niet mag parkeren met haar 
bewonerskaart tussen 9.00 uur en 18.00 uur.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
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Kabinetssecretariaten College Burgemeester en 
schepenen
Blijvende evenwichtsoefeningen.

Kabinet schepen van Mobiliteit en Openbare 
Werken
Verzoek: 201505 - 572
Met de auto in Gent.

Ik wou graag eens vragen of ik ook mijn bijdrage aan Ivago mag weigeren te betalen als de dienstverlening niet 
voldoet? De hoeveelste staking is dit nu al? Je moet hier in Gent toch echt wel moeite doen om niet te verzuren.
Ik ben een mindervalide, maar probeer zo zelfstandig mogelijk door het leven te gaan. Dat houdt in dat mijn auto 
mijn zelfstandigheid is. Nu hebben we hier in Gent al speelstraten, leefstraten, fietsstraten en een massa zone 
30-straten? Het zou misschien interessant zijn om een stadsplan uit te geven met die straten erop waar men wel nog 
mag en kan rijden. Een poging doen om te voet in het centrum te gaan winkelen is vergeefse moeite, want je wordt 
overhoop gereden door de fietsers.
Ik heb het eerder al gezegd: Gent is echt wel meer dan toeristen en de ‘bakfietsgeneratie’. Het openbaar vervoer is 
ook al geen optie. Tegenwoordig laat ik Gent links liggen en ga winkelen en naar evenementen buiten de stad. 
Daar ben ik met mijn auto wel nog welkom en word ik niet gestoord door voorbijflitsende fietsen of skaters. Het spijt 
mij dat ik u eens als pispaal gebruikt heb, maar ik moest het eens kwijt. Er is toch niemand van het stadsbestuur die 
luistert. Dus mijn excuses voor het gezeur!!

Onderzoek:
De Ombudsvrouw zegt aan verzoekster dat ze in haar jaarverslag zeker al de nodige aandacht besteedt aan de 
signalen die verzoekster heeft. Het is een moeilijke evenwichtsoefening voor de beleidsmakers en de opmerkingen 
van verzoekster maken er hen bewust van dat ze naar dit evenwicht moeten blijven zoeken.

Beoordeling: geen oordeel

Kabinet schepen van Financiën, Feesten, 
Middenstand en Innovatie
Verzoek: 201508 - 914
35 jaar Gentse Feesten.
Sinds 35 jaar woon ik in Gent-Centrum en evenzoveel jaren maak ik de Gentse Feesten mee. ,Graag wil ik mijn heel 
persoonlijke visie hieromtrent aan jullie doorgeven.
Om te beginnen was (en ben) ik iemand die cultuur hoog in het vaandel draagt.  Dat de Gentse Feesten veel en goede 
zaken brengt is evident : ik zal hier niet verder op ingaan want het is voor iedereen duidelijk.
Dat is echter niet (helaas) waarover ik het wil hebben.
De dagen (tijdens GF) verlopen in een gezellige en aangename sfeer, kinderhoekjes, leuke optredens, straatartiesten. 
Echter, van zodra de avond valt verglijdt de sfeer van het leuke naar het - althans voor bewoners - minder leuke en 
eindigt in de vroege ochtend (en soms in de niet zo vroege ochtend; zijnde 8.00 uur. en de laatste dag zelfs later). 
Al jaren klagen de bewoners de nachtelijke overlast aan.  En al jaren doet het stadsbestuur de zaak af als “enkele 
bewoners die klagen”…. Dat vele centrum-bewoners de stad ontvluchten is door het stadsbestuur geweten (ik 
was er zelf bij (verschillende keren) als dit aangekaart werd) althans diegenen die het zich kunnen permitteren…. 
Anderen leven 10 dagen (neen 10 nachten) onder het terreur van lawaai; versterkte muziek tot in de vroege uren 
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en op St.-Jacobs tot 8 u. ‘s morgens…. Je zal maar moeten gaan werken….Het is grappig vast te stellen dat er in de 
bewonersbrochure van dit jaar sprake is van welgeteld 1 klacht (ivm vorige editie GF)…… Ben ik dan de enige die klacht 
neerlegde ? Ik dacht van niet… : om te beginnen hoe zit het in feite met “klachten”??? Als men de “klachtendienst” van 
Gentinfo wenst te spreken op het moment dat men klachten heeft is die dienst al lang gesloten…. Want deze mensen 
werken enkel overdag. De Politie bellen ? Die komen eerst naar het huis van de klager…. Wat op zich niet zo prettig is en 
wat gebeurt er dan ?  Niets… want “alles is volgens de toegelaten normen”…… Uiteraard geven mensen het op…. Het 
heeft gewoon geen zin om te klagen…. Bewoners worden niet au sérieux genomen… Er wordt van hen verwacht hun 
mond te houden; te ondergaan; of te vertrekken…..
Dit laatste is trouwens één van de argumenten die ik (en met mij vele andere vermoeide bewoners) mogen horen: “als 
ge niet tegen het lawaai kunt , bol het dan af….” tja…. Uiteraard komen deze uitspraken enkel van mensen die niet in 
Gent centrum wonen en/of die geld verdienen aan de GF………(tot nader order hoop ik dat ons stadsbestuur er niet 
zo over denkt - al heb ik sporadisch wel eens twijfels). Wat mij betreft zou het onze burgemeester en onze schepenen 
sieren mochten ze die 10 nachten in Gent-Centrum blijven bvb. op St.-Jacobs…. Dan zou er misschien een soort van 
medeleven ontstaan met de mensen die niet in de gelegenheid zijn om hun woning uit te vluchten.
Maar goed : er moet me nog iets van het hart : hoe kan een stad haar bewoners (die uiteindelijk allicht de rekening 
mee betalen - en daar wil ik het ook ooit graag over hebben) - zoiets opleggen???? Wijs me aub terecht als ik verkeerd 
ben : maar ik kan maar twee zaken bedenken : geldgewin van organisatoren, en de wil van het stadsbestuur om Gent 
op de kaart te brengen (wat zeker gelukt is). Maar : worden alle aspecten van de Gentse Feesten ook effectief belicht 
???? Weet men in het buitenland hoe wij, (bewoners dus) moeten laveren tussen kots en pis, de ondraaglijke stank 
die de hele stad overheerst? Hopen en hopen stinkend afval; het gezuip, het gebral en smakeloze scènes die in de 
vroege uren onze woonomgeving teisteren? Waar is de “cultuur” op dat moment???? Waar is het niveau dat de Stad 
zo graag wil uitdragen ??? Worden de half in coma liggende lichamen die bewoners voor hun woning aantreffen ook 
geportretteerd ?  Worden de afschuwelijk met afval bezaaide pleinen ook een visitekaartje van Gent???? Worden de 
strontzatte mensen die toch in hun wagens kruipen en zigzaggend wegrijden ook openbaar gemaakt ? Worden deze 
laatste trouwens beknot ?  Het zou me verbazen… zelf maakte ik mee dat mensen die hun wagen hebben gestart 
gewoon in slaap waren gevallen boven hun stuur… zelf neem ik ook geregeld de afrit uit Gent… Heb ik daar ooit Politie 
gezien om controle uit te voeren ??? Neen dus….. Gebeurt die controle ??? Ik weet het niet ( ook andere mensen 
hebben nooit controle gezien op de uitgangsbanen van Gent.) Is er geen wet die zegt dat alcohol schenken aan mensen 
die boven hun theewater zijn, verboden is ?? Is die wet dan niet van toepassing tijdens de GF ? En is de norm “zich 
lazarus drinken”????
Hebben de leden van ons bestuur niet een voorbeeldfunctie?  Kunnen we hen vragen de feesten terug te brengen tot 
een redelijk niveau ? Een andere vraag die ik me stel is : heeft het stadsbestuur een millieueffectenrapport ivm G.F.??? 
Het zou - denk ik - misschien nuttig kunnen zijn want als bewoner stel ik vast dat er alleen in de straten en op de pleinen 
een immense berg afval dagelijks verwijderd wordt door Ivago, maar wat met (allicht dezelfde berg) afval dat in het 
water terecht komt? (ik denk o.a. aan Polé-Polé) wat met het afval dat zich in de parken in de grond boort en nooit 
meer verwijderd kan worden…. 
Ik wil absoluut geen pleidooi houden voor het afschaffen van de GF : wel heb ik als bewoner (denk ik) het recht me 
vragen te stellen hoe het met mijn woonomgeving gesteld is.
Wordt het niet stilaan tijd dat men met meer respect met de bewoners omgaat??? Wordt het niet tijd te stoppen met 
het opvoeren van het aantal bezoekers, maar teruggaat naar de tijd waar bewoners en Gentenaars op de eerste plaats 
kwamen en niet de toeristen ? (en het geldgewin?). Kortom : mijn GF dit jaar heb ik nauwelijks in Gent gevierd; zoals 
velen ben ik gevlucht…. Ik blijf (ondanks alles) toch de hoop koesteren op een dag opnieuw mee te kunnen genieten; 
een nieuwe visie vanuit het stadsbestuur ivm wat men van de bewoners verlangt dringt zich op; evenals een visie ivm 
alle nadelige gevolgen voor milieu die ik hierboven heb opgesomd….

Onderzoek:
De bevoegde schepen laat weten de opmerkingen van verzoekster mee te nemen in de evaluatie van de Gentse Feesten.

Beoordeling: geen oordeel
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Kabinet schepen van Stadsontwikkeling, 
Wonen en Openbaar Groen
Verzoek: 201510 - 1125
Menswaardig wonen.

Ik ben eigenaar van een huis te Ledeberg. In dit huis had ik een zaak met erboven drie perfect gerenoveerde studio’s, 
bestaande uit aparte keuken en badkamer. Uit sociaal engagement heb ik dit altijd verhuurd op een legale manier 
en niet zoals zovele huisjesmelkers op een illegale manier aan studenten die hun domicilie daar niet plaatsen. Ik heb 
bewust gekozen om die studio’s te verhuren aan kansarmen/OCMW. Ik ben hierbij in contact gekomen met een vaste 
begeleider die mij mensen stuurt die nergens anders kunnen huren. Deze persoon wil er gerust bij zijn als jullie mij 
uitnodigen om hierover een gesprek te hebben. Deze persoon werkt als begeleider daklozen.
Sinds vier jaar ben ik gestopt met mijn zelfstandige zaak. Door mijn nieuwe job ben ik nog dichter in contact gekomen 
met mensen die overal tussenuit vallen. Jullie allen bekend: Artikel 60, SW, KB500, arbeidzorgers,... Mijn job houdt 
ook begeleiding van deze mensen in, zowel werkmatig, gezondheidszorg als huisvestiging. Als ik op de privémarkt/
immomarkt naar huisvesting zoek dan krijg ik zelfs geen antwoord of mail terug. Privé is het haast onmogelijk dat 
deze mensen een deftige woning kunnen verkrijgen. Illegale krotten in Gent genoeg, waar mensen samenhokken in 
mensonwaardige toestand. Ik begrijp deze wantoestanden van verhuur anno 2015 in stad Gent echt niet. Mensen leven 
op een kamer met 10 tot 15 mensen samen zonder papieren zonder enige vorm van veiligheid! Krakers gaan panden 
van Stad Gent te Ledeberg innemen op een roekeloze manier en brengen zo buren in gevaar. Ze drijven er zelfs handel!
Ik verhuur bewust met specifieke aandacht voor kansgroepen/OCMW, de kwetsbare groep van onze stad Gent. 
Ik werk mee om deze mensen een kans te bieden een menswaardig bestaan op te bouwen. Sinds vorig jaar worden we 
door Stad Gent met name Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning gedwarsboomd. Wij worden verplicht om deze 
studio’s en winkel te verbouwen naar eengezinswoning. Ook de verhuur van het winkelgedeelte wordt economisch 
gedwarsboomd. Iedere vorm van horeca wordt verworpen. Iedere vreemdeling die hier iets wil in starten, wordt 
genegeerd en krijgt een neen. Soepbar, pizzeria, pitta, nachtwinkel,... Elke week krijgen we wel een aanvraag om de 
winkel te huren. Bovendien moet de uitbater van de zaak erboven gaan wonen (?). Ikzelf zou dit ook nooit gedaan 
hebben. Mijn winkel staat hierdoor leeg. Ook een mogelijkheid om dit om te bouwen naar een deftige studio wordt 
verworpen.
Conclusie: ik ben verplicht om op 1 december drie kansarmen op straat te zetten wegens verplicht ombouwen van mijn 
woning. Deze mensen verkeren in een panieksituatie omdat ze nergens anders kunnen wonen. Weer drie daklozen 
erbij? Ik heb daarom besloten om deze woning te verkopen en een woning te zoeken in het Meetjesland waar ik wel op 
een heel diepmenselijke manier samenwerk met OCMW naar begeleiding en sociale huisvestiging. Is er een iemand van 
jullie die het lef heeft om deze mensen te komen bezoeken en te komen kijken op welke deftige manier zij gehuisvest 
zijn? Ik ben gerust bereid om het winkelgedeelte om te bouwen tot woongelegenheid. Ik dacht dat we in tijden van 
massaal veel vluchtelingen tegen leegstand van woningen waren? Of geldt dit niet voor Stad Gent? Ik verkoop mijn huis 
= huis staat leeg! Wie durft in de spiegel kijken?
Ik ben diep geschokt door deze vorm van discriminatie en sociale onrechtvaardigheid van Stad Gent. Ik ben 15 jaar 
trotse inwoner geweest van Stad Gent, nu ben ik diep teleurgesteld. Ik ga deze situatie aanvechten en in de media 
brengen want ik vind het extreem onrechtvaardig.

Onderzoek:
Verzoekster schrijft heel veel verschillende mensen en diensten aan. De schepen van Stadsontwikkeling en Wonen 
zal dit verder opvolgen.

Beoordeling: geen oordeel
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OCMW Gent
Maatwerk, menselijke aanpak, duidelijke communicatie en armoede. 

Departement Sociale Dienstverlening
overeenstemming met regelgeving
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201502 - 190
Dakloos.
Ik wil toch eens aankaarten dat het OCMW mij eigenlijk drijft naar een daklozenopvang terwijl een vriend mij tijdelijk 
opvangt en ik alle bewijzen heb dat ik op zoek ben naar een sociale woning want het spreekt vanzelf dat ik daar niet 
kan blijven wonen. Ik begrijp niet waarom men mij drijft naar een dergelijke situatie. Men denkt er zelfs aan om mijn 
leefloon te verminderen. Ik zou zelfs maar iets van een 400 euro krijgen. Dan kom ik inderdaad op straat te staan 
want ik moet daar ook huur mee betalen en verwarming. Een soort hospitawonen want ik heb een aparte leefruimte 
maar hij is een huurder dus kan het niet als hospitawonen terwijl het in de praktijk daarop neerkomt. In plaats van 
mij te helpen, duwen ze mij dieper de put in. Ik leef nu al van een voedselpakket. Ik gebruik geen drugs.
Ik ga vanavond mogelijk een contract tekenen voor een studio. Mijn assistente zit maar een keer in de week de 
donderdagvoormiddag. Hoe kan ik dan aan een waarborg geraken en de woonwinkel is dicht in Sint-Amandsberg. 
Een hele week. Kortom: ik wil toch mijn beklag doen dat men mij drijft naar daklozenopvang.

Onderzoek:
Volgens het OCMW ontving verzoeker inderdaad vroeger leefloon als alleenstaande. Op 22 januari meldde hij 
aan het OCMW dat hij inwoonde bij een kennis. Iemand die inwoont, heeft geen recht meer op leefloon als 
alleenstaande maar wel als samenwonende. Het OCMW had hem als alternatief een verblijf in een onthaaltehuis 
voorgesteld, maar volgens het OCMW ging hij hier niet mee akkoord. Nog volgens het OCMW weigerde verzoeker 
door te geven op welk adres hij verblijft. Kort geleden gaf hij aan de balie een huurcontract af. Op dit huurcontract 
stond echter geen ingangsdatum vermeld. Daarna nam hij volgens het OCMW geen contact meer op zodat het 
OCMW ook geen verdere informatie meer had over verzoeker. Volgens het OCMW verliep de samenwerking met 
verzoeker steeds heel moeizaam. Wij vernemen ook dat voor verzoeker sinds een maand een procedure loopt 
voor ‘ambtshalve schrapping’. Hij is niet meer ingeschreven op zijn vorige adres en de Stad kent geen adres meer 
van hem. Wij delen verzoeker mee dat hij er alle belang bij heeft om hieraan iets te doen, anders staan hem grote 
administratieve problemen te wachten.

Besluit:
Aan het verlenen van leefloon zijn voorwaarden gekoppeld. Van iemand die steun vraagt aan het OCMW wordt 
verwacht dat hij zijn volle samenwerking verleent en alle informatie verschaft die wordt gevraagd. Begeleiding blijft 
hier aangewezen. 

Opvolging:
Later vernemen wij dat verzoeker vanaf 1 april zelfstandig op een ander adres woont en daar ingeschreven is. 
Hij ontvangt een aangepast leefloon, alsook een tussenkomst voor de aankoop van een bril en een tandprothese. 
Hij krijgt ook een andere maatschappelijke werker toegewezen.

Beoordeling: geen oordeel
Het OCMW volgt de regelgeving en volgt zorgvuldig de procedure maar het begeleiden van een kwetsbare burger 
is niet alleen in procedures te vatten. Ook de burger moet hier meer open kaart spelen. Maar soms gebeurt dit 
niet om vrienden die onderdak verlenen maar mogelijk zelf van uitkering leven of in sociale woning leven, niet in 
moeilijkheden te brengen. Toch is alles beter dan een georganiseerde opvang voor deze burger. 
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zorgvuldigheid - procedure
coulance
Verzoek: 201503 - 255
Infosessies.
Ik probeer al sinds september ingeschreven te geraken bij het Sociaal Verhuurkantoor (SVK), (zit in woning waar 
het binnen regent, schimmel, gevaarlijke elektriciteit, niet te verwarmen op menselijk niveau én tot slagen toe van 
verhuurder plus stalking) kan me zeer moeilijk verplaatsen en n.a.h. (niet-aangeboren hersenletsel) overgehouden 
aan auto-ongeval, dus zware miserie met concentratie, constante pijn, in- en doorslaapproblemen, kan maximum 10 
minuten stappen, zitten ook niet lang, kan geen drukte aan, heb spraakproblemen, enzovoort. Daardoor is het voor 
mij niet mogelijk om die infosessies bij te wonen. Al meermaals uitgelegd aan assistent OCMW en aan SVK zelf, maar 
krijg te horen dat ik moet gaan, maar kan niet en nu ging mijn CAW-assistent in mijn plaats gaan, maar dat mag zelfs 
niet zegt SVK. Dus, in deze lamentabele toestand weigeren ze me in te schrijven door geen rekening te houden met 
mijn invaliditeit en de vele beperkingen die eruit voortvloeien. Ook mijn assistente van de thuisbegeleidingsdienst 
voor n.a.h. mag dat niet in mijn plaats bijwonen en een afspraak individueel willen ze niet geven.

Onderzoek:
Het is ons aanvankelijk niet duidelijk over welk SVK het hier gaat: dit van het OCMW (waarvoor wij bevoegd zijn) of 
vzw Woonfonds. Verzoekster verduidelijkt dat zij haar kandidatuur wenst te stellen voor beide. Uiteindelijk gaat het 
SVK OCMW ermee akkoord om voor verzoekster een uitzondering te maken. Zij hoeft niet naar het infomoment te 
komen en zich evenmin persoonlijk aan te bieden. Verzoekster ontvangt de nodige informatie. Van de begeleider van 
het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) vernemen wij dat hij dit zal opvolgen. Overigens deelt verzoekster mee 
dat haar ziekenfonds het nodige doet in verband met haar kandidatuur bij het SVK Woonfonds, waarvoor wij niet 
bevoegd zijn.

Besluit:
Het klopt dat kandidaten voor het SVK OCMW naar een infosessie dienen te gaan en zich persoonlijk dienen aan te 
bieden, maar voor verzoekster wordt de gevraagde coulance gehanteerd. Iets meer maatwerk en menselijke aanpak 
was hier zeker op zijn plaats.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Gegrond: uiteindelijk hanteert het SVK OCMW de gevraagde coulance. Het had dit van bij de aanvraag al kunnen 
doen.

Aanbeveling:
Hanteer in dergelijke situatie direct coulance, zonder dat de burger naar de Ombudsvrouw dient te stappen. Iets 
meer maatwerk en menselijke aanpak zijn nodig. Overigens moet men regels niet met procedures verwarren.

overeenstemming met regelgeving
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201503 - 326
Valse identiteit.
Ik ontving een weigering van het artikel 572.1 van de OCMW-wet.
Wij zijn Jordaniërs die met een valse identiteit hier binnen gekomen zijn. Er is wel degelijk een verbeteringsvonnis 
voor ons en ook in de registers is de naam rechtgezet. Bovendien is er hier nog een aanvraag 9bis lopende.
Een verbeteringsvonnis maakt dat er in de officiële documenten rechtzettingen moeten gebeuren. Waarom is geen 
sociaal onderzoek gebeurd?

Onderzoek:
De Dienst Burgerzaken bevestigt dat er een verbeteringsvonnis is geveld.
Het OCMW bevestigt dat een negatief advies is voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, omdat 
betrokkene zich nog altijd met twee identiteiten in het rechtsverkeer begaf. Daarom werd de medische kaart 
geweigerd. Bovendien stelt het OCMW dat het zelf niet kan oordelen over de medische toestand van de aanvragers. 
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Dit kunnen alleen de zorgverstrekkers. Sindsdien was er volgens het OCMW geen contact meer met verzoeker. In elk 
geval heeft hij recht op dringende medische hulp. 

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond. 
De man heeft geen recht op medische kaart wel op dringende medische hulp dat via het medisch centrum kan 
aangevraagd worden op basis van art. 1 OCMW wet. Dit had men hem moeten meedelen. 

overeenstemming met regelgeving
afdoende motivering
Verzoek: 201504 - 343
Uitbuiten van rechten.
Ik probeer al sinds oktober 2014 steun te verkrijgen via OCMW Gent. Doch dit blijft maar onmogelijk in verband 
met zogezegd niet uitbuiten van mijn rechten. Ondertussen ben ik zodanig ziek en heb dit ook gemeld maar geen 
reactie. Ik ben zwaar depressief en psychotisch en heb onlangs een klaplong opgelopen door extreem vermagerd 
te zijn. Deurwaarders staan bijna dagelijks aan de deur. De kinderen krijgen niet de zorgen die ze verdienen wegens 
onbetaalbaar. De huur is 5 maanden niet betaald enzovoort.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoeker was geschorst van werkloosheidsuitkering omdat, volgens de RVA, uit 
een gesprek op 14 april 2014 bleek dat verzoeker onvoldoende inspanningen deed om zich in te schakelen in de 
arbeidsmarkt.
Volgens het OCMW weigerde verzoeker een tweede gesprek bij RVA, om principiële redenen. Verzoeker 
beweert dat dit tweede gesprek er wel was, maar daarvan bestaat geen bewijs. De werkloosheidsuitkering is 
stopgezet per 27 oktober 2014. Door het OCMW wordt financiële hulp geweigerd omdat hij zijn rechten op 
werkloosheidsvergoeding niet uitput en afspraken niet nakomt. Daardoor komt hij volgens OCMW ook niet in 
aanmerking voor ziektevergoeding. Uiteindelijk verstrekt de RVA toch het juiste formulier dat verzoeker bezorgt aan 
zijn ziekenfonds. Het ziekenfonds bevestigt dat het formulier daar is ontvangen op 24 maart 2015. Na onderzoek 
beslist het ziekenfonds om een uitkering voor arbeidsongeschiktheid toe te kennen met ingang van 12 januari tot 18 
maart 2015.
Na die datum is de betaling door het ziekenfonds geblokkeerd omdat verzoeker niet op de afspraak bij de 
controlearts kwam. Om verder een uitkering te kunnen ontvangen dient hij een nieuwe afspraak te maken bij 
die arts. Dit gebeurt en verzoeker verontschuldigt zich tegenover het ziekenfonds omdat hij die keer niet kwam 
opdagen.
Verzoeker heeft wel een psychologische problematiek waaraan het OCMW meer aandacht zou kunnen besteden.

Besluit:
Het OCMW handelt in overeenstemming met de regels en motiveerde dit aan verzoeker die zelf niet helemaal ingaat 
op wat van hem werd verwacht. Zijn psychologische problematiek kan een en ander verklaren.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Het OCMW nam een terechte beslissing, maar de psychologische problematiek is een belangrijke oorzaak waarom 
verzoeker niet deed wat hij diende te doen.

Aanbeveling:
Als een OCMW-cliënt een psychologische problematiek heeft die oorzaak kan zijn van administratieve problemen, 
is aangepaste begeleiding aangewezen. Iets meer maatwerk?
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zorgvuldigheid - fouten
zorgvuldigheid - procedure
passieve informatieverstrekking
Verzoek: 201505 - 454
Opgeschreven.
In 2013 beloofde het OCMW, via mijn maatschappelijke werkster, mij vrijstelling van de provinciale belasting. 
Dat ging over iets van een 30 euro. Daarmee is iets verkeerd gelopen want enige tijd geleden ontving ik plots een 
brief van een deurwaarder voor een bedrag van 471 euro. De deurwaarder is begin april bij mij geweest om alles op 
te schrijven. Ik ben muzikant en heb wel voor 10.000 euro studiomaterieel staan. Ik zou niet graag hebben dat alles 
wordt meegenomen. Het OCMW zou hierover hebben bemiddeld bij de deurwaarder maar ik verneem hier niet 
veel over. Om de twee dagen steek ik mijn licht op. Ik probeer ook iets te vernemen van de hoofdmaatschappelijke 
werkster maar die scheept mij af.
De veiling is gepland voor 20 mei. Tegen dan heb ik toch graag een oplossing, want ik heb schrik dat voor een fout 
van 30 euro al mijn muziekmaterieel wordt meegenomen.
Ik heb nu alvast 100 euro betaald uit schrik voor het aanslaan van mijn zaken.

Onderzoek:
Volgens het OCMW kwam verzoeker in maart 2014 langs met de mededeling dat hij voor 2013 niet vrijgesteld werd 
van het betalen van de provinciebelasting. Er is (nog) geen automatische uitwisseling van gegevens tussen het 
OCMW en de bevoegde dienst betreffende provinciebelasting: leefloongerechtigden worden nog niet automatisch 
vrijgesteld. Cliënten geven hun betalingsfactuur individueel af bij het OCMW, waarna het OCMW een leefloon-attest 
opstuurt naar de Provincie en de cliënt zijn vrijstelling van de belasting verkrijgt. Normaliter noteert het OCMW 
in het dossier van de cliënt als de vrijstelling is aangevraagd. In dit dossier kan het OCMW niet reconstrueren of 
de cliënt zijn factuur van 2013 effectief en tijdig heeft afgeleverd op het OCMW of niet. Het OCMW weet dus ook 
niet bij wie de fout ligt: heeft de cliënt zijn factuur niet tijdig binnengebracht of heeft het OCMW de vrijstelling niet 
aangevraagd? Dit blijkt niet uit het dossier. Op 30 april 2015 neemt het OCMW, naar aanleiding van het dwangbevel, 
contact op met de gerechtsdeurwaarder. Ten laatste op 29 mei diende de helft van het bedrag te zijn betaald om 
de openbare verkoop af te wenden. Nadien kan de rest worden afbetaald. Het OCMW besluit om, in het kader van 
gedeelde verantwoordelijkheid, de helft van de factuur ten laste te nemen, als uitzondering. Het OCMW spreekt 
tegen dat verzoeker werd afgescheept.

Besluit:
Onzorgvuldige en gebrekkige registratie in dossier maakt het onmogelijk accuraat te zoeken wie hier in fout is, 
waardoor nodeloze kosten zijn gemaakt. Het OCMW spreekt tegen dat verzoeker werd afgescheept.

Beoordeling: gegrond
Onzorgvuldig dossier. Er volgt wel het delen van de kosten, maar de burger heeft door dit alles wel opvallend hoge 
kosten betaald die vermeden konden worden. Ook het OCMW had nodeloze kosten kunnen vermijden.

Aanbeveling:
Overweeg toch automatisch doorgeven van gegevens aan de Provincie.
Zorgvuldiger registratie in dossiers en duidelijker communicatie naar burgers wat ze precies moeten doen om 
vrijstelling te krijgen.

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201505 - 554
Achterstand.
Ik ben sinds vorige maand alleenstaand met drie kinderen. Ik kreeg van het ABVV een bedrag maandelijks ver onder 
het levensminimum (in januari kreeg ik plots 480 euro maar daar moet ik het grootste deel van terugbetalen). Dit 
betekent dat ik al maanden mijn huur niet kan betalen, want het ABVV heeft mij voor de opleg naar het OCMW 
gestuurd maar dat is nog altijd niet in orde gekomen. Het is duidelijk dat ook na het bezoek van de maatschappelijke 
assistent bleek dat ik wel degelijk gescheiden leef van mijn man en dat mijn drie kinderen van het kindergeld moeten 
leven (710 euro, maar dit is niet genoeg om de huur te betalen want mijn huur is 730 euro en ik heb twee maanden 
achterstand).
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Kan het OCMW tussenkomen bij de RVA voor de terugvordering van 352 euro? Op dit moment is dit voor mij niet 
betaalbaar. Ik woon hier al 17 jaar. Ik begrijp niet dat er nog meer documenten nodig zijn om mijn dossier in orde te 
maken.

Onderzoek:
Volgens het OCMW pleegde verzoekster in het verleden inkomen- en samenwoonfraude. Hierdoor werd de 
steun in het verleden al stopgezet. Verzoekster was geschorst van werkloosheidsuitkeringen en beweerde dat 
haar inwonende echtgenoot geen inkomen had. Naar aanleiding van een heraanvraag werd haar met ingang 
van 7 april 2014 terug leefloon toegekend: gezinscategorie. De RVA bevestigde dat de man geen inkomen had 
wegens niet gerechtigd zijn door onvoldoende arbeidsdagen. Enkele weken na de toekenning van het leefloon 
deed de man op 20 mei 2014 een nieuwe aanvraag werkloosheidsuitkeringen. Er werd hem vanaf dan wel een 
werkloosheidsuitkering toegekend.
Dit werd aan het OCMW niet gemeld door verzoekster zodat het gezin teveel leefloon ontving. Dit feit kwam naar 
boven naar aanleiding van de jaarlijkse herziening van het dossier. Verzoekster werd hiermee geconfronteerd 
maar beweerde hier niets van af te weten. Op de melding dat zijn inkomen invloed heeft op haar steun stelde 
verzoekster opeens dat zij gescheiden leven. Gezien de historiek van het dossier hecht het OCMW hieraan weinig 
geloof. Ook andere diensten bevestigen het vermoeden van samenwoon- en domiciliefraude. Nog volgens het 
OCMW is het frappant dat verzoekster pas beweert gescheiden te leven eens ze beseft dat de man zijn inkomen 
haar uitkering doet wegvallen. Verzoekster beweert geen weet te hebben dat haar man een inkomen heeft terwijl 
zijn werkloosheidsuitkering op haar rekening wordt gestort. Zij is dus wel degelijk op de hoogte van de uitkering, 
ook al leven zij zogezegd gescheiden van elkaar. Volgens het OCMW wordt hiermee mist opgeworpen om toch maar 
steun te kunnen genieten van het OCMW. Dit heeft het sociaal onderzoek vertraagd en bemoeilijkt. Daarom werden 
extra documenten bij mevrouw opgevraagd om de situatie uit te klaren. Nog volgens het OCMW leverde verzoekster 
nog maar weinig inspanningen om op de arbeidsmarkt actief te worden. Daarom wordt zij verder geholpen in haar 
zoektocht naar werk.

Besluit:
Verzoekster speelde geen open kaart bij het stellen van haar vraag aan de Ombudsvrouw en liet uitschijnen dat 
de uitbetalingsinstelling en het OCMW het haar veel te moeilijk maken. De versie van het OCMW maakt duidelijk 
dat verzoekster zwaar in de fout ging/gaat en nu gebukt leeft onder de gevolgen. Het OCMW volgde zorgvuldig de 
procedure.

Beoordeling: ongegrond
Het is verzoekster die zwaar in de fout ging door fraude te plegen tegenover het OCMW en hierover trouwens 
niets te zeggen tijdens het intakegesprek bij de Ombudsvrouw. Alleen op basis van wederzijds vertrouwen kan een 
ombudsman ook iets betekenen voor een burger. 

afdoende motivering
adequate communicatie
vertrouwen
Verzoek: 201506 - 738
Geen opleg.
Ik krijg voor mei en juni geen opleg leefloon meer.
Mag ik vragen wat de motivering is waarom men de opleg stopzet? Ik heb op dit moment geen gewaarborgd 
inkomen. Ik heb een poetsopleiding gevolgd, ik heb gedeeltelijk gewerkt, ik werkte in juni enkele dagen. Is er een 
misverstand? Ik heb ook geen brief gezien waarin men motiveert waarom men die opleg opzegt. Ondertussen kom ik 
ook in de problemen met de huur. Ik wil mij laten inschrijven voor module 4 volwassenonderwijs, maar ik heb geen 
inkomen.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoeker herhaaldelijk (drie keer) tijdelijk is geschorst. 
De laatste beslissing om hem geen opleg meer te geven, had als motivering: niet voldoen aan de verplichtingen 
en afspraken van duidelijk gecommuniceerde afspraken door twee maatschappelijke werkers. In elk geval: er is 
duidelijk een conflict tussen hem en zijn huidige (nu al derde) maatschappelijke werker en hij blijft insisteren op 
een andere maatschappelijke werker. Er is duidelijk wederzijds een situatie van wantrouwen. De reden waarom hij 
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geen leefloon meer krijgt wordt vrij algemeen gemotiveerd en had concreter gekund. Maar alles wijst erop dat er 
toch een onduidelijkheid is over het aantal uren dat de man werkt. Hij is al herhaaldelijk tijdelijk geschorst maar wat 
vooral opvalt, is dat hij zelf niet naar de hoorzitting is gekomen. Op de vraag waarom hij hierop niet is ingegaan komt 
het antwoord: omdat men mij toch niet echt hoort. In elk geval wordt de man aangeraden om toch zoveel mogelijk 
zelf op zoek te gaan naar werk en dit lukt ook behoorlijk omdat hij een opleiding heeft gekregen voor schoonmaker. 
Hij blijft aandringen op een andere maatschappelijke werker omdat het vertrouwen helemaal zoek zou zijn. Hij blijft 
erop hameren dat hij al jaren altijd zijn loonfiches netjes binnenbrengt wat ook wijst op zijn werkbereidheid. In elk 
geval is het aangewezen om veel concreter weer te geven waarom men de man schorst: welke loonfiches van welke 
maanden werden niet binnengebracht? Vermoedens van bijvoorbeeld zwart werk volstaan niet, maar omdat de man 
niet naar de hoorzitting is geweest, heeft hij ook zelf zijn verdediging niet echt uitgeput en is een tussenkomst van de 
Ombudsvrouw beperkt.

Besluit:
De aanleiding tot de beslissingen is redelijk duidelijk, maar toch niet op afdoende wijze gemotiveerd. Er blijkt ook 
inadequaat te zijn gecommuniceerd en er is wederzijds wantrouwen, maar ook verzoeker zelf heeft een sterk 
aandeel in de beslissing.

Opvolging:
De Ombudsvrouw doet aan het OCMW de aanbeveling: “Motiveer duidelijker en uitdrukkelijker de beslissingen”. 
Het OCMW deelt daarop mee dat wordt gewerkt rond de verstaanbaarheid en argumentatie van de betekeningen. 
In dit kader hoopt het OCMW vanaf mei 2016 aan de aanbeveling tegemoet te komen of in elk geval al een 
verbetering te kunnen optekenen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond

Aanbeveling:
Motiveer duidelijker en uitdrukkelijker de beslissingen.

afdoende motivering
professionaliteit
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201507 - 844
Racistische opmerkingen.
Ik ben het oneens met het feit dat mijn bezorgdheid gedeeltelijk is behandeld. De definitieve vaststelling geeft aan 
dat de maatschappelijke werkers van het OCMW geen racistische opmerkingen hebben gemaakt, maar zij hebben 
wel degelijk uitspraken gedaan tegen mij en ik blijf nog altijd bij mijn standpunt dat er racistische uitspraken waren. 
Het blijkt dat de ene van zijn collega’s heeft vernomen, zonder zelfs mijn klacht te onderzoeken. Dit toont duidelijk 
aan hoe ik oneerlijk behandeld ben en onvoldoende aandacht is geschonken aan mijn klachten. Ik zou ook willen 
zien hoe mijn dossier door het OCMW is behandeld.
Alleen hebben twee arbeiders van het OCMW bevestigd dat ik niet op mijn adres woon. Er is nog geen bewijs 
geleverd. De ene assistent bevestigde dat hij zijn eerste brief aan een verkeerd adres had gestuurd. Mijn vraag is nu 
of OCMW eigenlijk weet waar ik woon. De fout van de verzending zit bij hem.

Onderzoek:
Om te beginnen vragen wij aan verzoekster verduidelijking over de volgens haar racistische uitspraken van de 
maatschappelijke werker. Zij stelt dat deze laatste zou hebben gezegd dat zij “een hopeloze zwarte vrouw” is “en 
niet bijdraagt aan de Belgische samenleving”. Of dit een zakelijke vaststelling is, dan wel een racistische opmerking is 
vatbaar voor interpretatie. Bovendien stelt het OCMW dat ook niet meer dan dit is gezegd. Verzoekster stelt ook dat 
zij de maatschappelijke werker de term “Führer” toebedeelde.
De relatie tussen burger en overheid is tweerichtingsverkeer en ook van een burger kan verwacht worden dat hij 
of zij zich tegenover de medewerker hoffelijk gedraagt. Tijdens het onderzoek blijkt dat mevrouw een ernstige 
huurachterstand heeft. En hier zeker begeleiding nodig heeft om dit af te betalen. In september ontvangt verzoekster 
ook een niet echt leesbare brief waarin staat, enerzijds dat ze geen leefloon meer krijgt vanaf een bepaalde 
datum, maar in dezelfde brief staat ook dat de betaling van leefloon voor een periode van een maand wordt 
geschorst. Pas als men verder leest merk je dat die schorsing van een maand al slaat op de maand dat ze opnieuw 
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leefloongerechtigd zou worden binnen een periode van twee jaar en het OCMW vordert het ten onrechte verleende 
leefloon terug. Een zware sanctie die dubbel wordt gemotiveerd. Namelijk het afleggen van bedrieglijke verklaringen 
en anderzijds het niet voldoen aan de voorwaarden van de wet van 26 mei 2002. Dat laatste is echter niet concreet 
genoeg gemotiveerd. Klager kan in beroep gaan bij de rechtbank. Het OCMW blijft bij zijn standpunt. 

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De motiveringsgrond: niet voldoen aan de wet van 26 mei 2002 moet concreter gemotiveerd worden zodat de 
burger zich ook indien mogelijk kan verdedigen. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van racisme. 

Aanbeveling:
Preciseer de term “niet voldoen aan de voorwaarden in de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie”.

afdoende motivering
Verzoek:201510 - 1173
Depressieve periode.
Ik heb in een depressieve periode gezeten en daardoor ben ik helemaal in een doolhof terechtgekomen. Ook door 
eigen toedoen. Maar mijn klacht gaat vooral over het niet meedelen van de motivering waarom ik ben geschorst. 
Ik wil weten waarom ik sinds februari geen enkel inkomen meer krijg. Ik heb geen brief ontvangen, ook geen mail. 
Ik had nog net een opleiding gedaan en toch ben ik geschorst. Ik had heel veel schulden, dus ik ging ervanuit dat ze 
die aan het afbetalen waren. Waarom ben ik geschorst? Ik ben niet gehoord.
De begeleiding bij CAW Artevelde is ook mislopen. Ik ben 36 jaar. Ik heb als journaliste gewerkt. Ik kwam de jongste 
drie jaar in moeilijkheden. In 2012 overlijden van vader en bevallen. Voor mijn agressieve partner kwam de Politie 
tussen. Ik ben ook twee jaar gestalkt. Er is een vonnis wegens slagen en verwondingen en stalking. Ik word al 
maanden door mijn moeder ondersteund. Ik heb opnieuw een aanvraag voor leefloon gedaan. Ik ben zeer goed 
opgevolgd door de maatschappelijke assistente, maar die is op een bepaald moment ziek geworden. Daarna is alles 
in het honderd gelopen. Ik heb een kind van 3,5 jaar. Ik ben alleenstaande.

Onderzoek:
Wij ontvangen deze vraag eind oktober 2015. Alles wijst erop dat deze burger in een doolhof is geraakt door haar 
ziektebeeld. Het OCMW bevestigt dat verzoekster daar al een tijdje cliënt is. Op een bepaald ogenblik deelde zij mee 
dat ze een opleiding zou gevolgd hebben. Daarom stelde zij de stopzetting van het leefloon in vraag. Het OCMW 
was niet op de hoogte van een opleiding. Ook de VDAB had haar dossier afgesloten eind mei 2015 wegens geen 
medewerking van haar kant. Het OCMW sloot haar dossier uiteindelijk af in juni 2015 omdat zij niet meer reageerde 
op verschillende uitnodigingen. In september deed verzoekster opnieuw een aanvraag voor leefloon. Verzoekster 
werd uitgenodigd via brief voor 13 oktober, maar was afwezig. Er werd opnieuw een uitnodiging verstuurd (nu 
aangetekend) om langs te komen op 27 oktober, maar zij was opnieuw niet aanwezig. Het OCMW stelt dat tijdens 
de voorbije hulpverleningsperiode veel inspanningen zijn geleverd, ook door verschillende hulpverleningspartners. 
Verzoekster kreeg volgens het OCMW verschillende kansen terwijl zij zelf nauwelijks stappen onderneemt om haar 
situatie aan te pakken. Het OCMW weet dat zij heel wat problemen heeft, maar vindt dat het nu aan verzoekster is 
om de nodige stappen te zetten. Zo niet, zal haar dossier opnieuw afgesloten worden met een negatief voorstel. 
De Ombudsvrouw zet verzoekster aan tot samenwerking met het OCMW. Verzoekster zegt toe om een nieuwe 
afspraak te maken met haar assistente.

Besluit:
Het is duidelijk dat het OCMW herhaaldelijk stappen heeft gezet naar zijn cliënt die hier mogelijkerwijs omwille van 
haar ziektebeeld niet adequaat heeft op gereageerd. Wij trachten haar te overtuigen om die stappen toch te zetten.

Beoordeling: geen oordeel

Aanbeveling:
Het begeleiden van depressieve cliënten vraagt nog meer een gerichte aanpak op maat. 
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zorgvuldigheid – procedure
Afdoende motivering
Verzoek: 201511 - 1230
Geen leefloon.
Sinds 17 juli heb ik geen inkomsten meer. Ik was als art. 60 tewerkgesteld, Dit wil zeggen: bovenop mijn leefloon 
kreeg ik de eerste 8 maanden 10 euro bovenop mijn leefloon. Na 8 maanden kreeg ik een 1200 euro. Ik verlies 
mijn art. 60 in juni en mijn assistente deelt mij mee dat ik geen recht meer heb op leefloon tenzij ik naar de 
psychologische dienst zou gaan op 6 oktober, wat ik heb gedaan. En ik moest ook bij de maatschappelijke assistent 
gaan, maar op dat moment had ik ook een sollicitatiegesprek, maar dat moest ik afzeggen van haar en dus ga ik bij 
haar en daar krijg ik te horen dat ik geen leefloon krijg. Dus: dit betekent dat men mij zomaar zonder inkomsten zet 
sinds juli zonder dat ik echt weet waarom dit zo is. Ik merk ook dat sinds januari de bijdrage voor mijn ziekenkas, 
mijn elektriciteit niet betaald zijn. Ik ben nochtans in budgetbegeleiding.

Onderzoek:
De versie van verzoeker wordt getoetst aan die van het OCMW. Op basis van een lijst met data kunnen we opmaken 
dat de reden van ontslag als art. 60 vooral te wijten is aan diverse onwettige afwezigheden. Hij krijgt ook geen 
leefloon omdat hij ook weigert in te gaan op de vragen van het OCMW, namelijk een bezoek aan de psycholoog. 
Bewijzen van sollicitaties ontbreken in het dossier. We raden verzoeker aan om een nieuw verzoek in te dienen 
en alle bewijzen van sollicitaties te bezorgen en op de voorwaarden die het OCMW stelt niet meteen negatief te 
reageren anders geraakt hij er nooit uit. Voor de terugbetalingen van zijn medicatie moet hij zich informeren bij 
zijn mutualiteit, waar hij volgens het OCMW nog wel in orde zou zijn. De man heeft in elk geval verdere actieve 
begeleiding nodig maar ook hij zal verantwoordelijkheid moeten opnemen. 

Besluit:
De verantwoordelijkheid ligt hier toch grotendeels bij de verzoeker zelf die toch met verdere begeleiding zijn 
situatie zal moeten keren. De weigering is afdoende gemotiveerd maar we dringen wel aan om de man toch verder 
te begeleiden aangezien hij al maanden zonder inkomsten zit, hij recht heeft op een menswaardig bestaan en hij 
toch uit die cirkel zal moeten geraken. Op dit moment is hij vooral afhankelijk van zijn moeder die zelf ook een heel 
beperkt inkomen heeft.

Beoordeling: ongegrond

Woonzorgcentra
redelijke termijn
zorgvuldigheid - procedure
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201502 - 158
Overleden.
Ik vraag dit ook in naam van de overige drie kinderen.
Vader was opgenomen in het rvt Liberteyt: kortverblijf van 2 tot 6 oktober in Maria Middelares. De kamer moest 
leeg op het moment dat hij naar het hospitaal ging en de kamer is ook opnieuw ter beschikking gesteld. Hij is 
overleden op 17 oktober in het ziekenhuis.
Als familie ontvingen wij de factuur van Liberteyt. Wij hebben die eerst betwist bij het OCMW in november en tot op 
vandaag krijgen wij als antwoord: “we zijn ermee bezig”.
Ik wil nu dat de Ombudsvrouw tussenkomt.
• 1. Vader zijn kortverblijf is in realiteit geëindigd op de dag dat hij in het ziekenhuis was opgenomen, namelijk 6 

oktober. Is zijn kamer effectief door iemand anders bezet na zijn vertrek uit het ziekenhuis?
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• 2. Vader was in de Liberteyt slechts vijf dagen op de kamer. Er zijn maar liefst 16 dagen aangerekend (tot zijn 
overlijden) en 5 dagen extra met een zekere korting omdat men 5 dagen te tijd heeft om te ontruimen.

• 3. Er is ook een kost van 10 euro aangerekend voor medisch vervoer en dit op 15 januari. Hij was toen al 
overleden. Gaat het hier om een vergissing?

In het contract staat dat gedurende de ontruimingstijd na een overlijden verder de dagprijs wordt aangerekend. 
Maar hier was al ontruimd tegen 6 oktober toen hij naar het ziekenhuis ging. Waarom moest hij nog betalen 
nadat de kamer ontruimd was en dat was al op 6 oktober? Is diezelfde kamer ondertussen vrij gehouden tot zijn 
overlijden? Dan spreekt het vanzelf dat de Liberteyt terecht die 16 dagen aanrekent. Maar mocht dit niet het 
geval zijn dan wordt hier meteen bevestigd dat men er vanuit ging dat het kortverblijf was beëindigd. Hoe komt 
men dan op die factuur aan die 5 dagen na overlijden? In het contract is er geen sprake van 5 dagen maar van een 
ontruimingstijd en die was al beëindigd toen hij naar ziekenhuis vertrok.
Vader is opgenomen in het ziekenhuis wegens een verbod voor vast voedsel. Dat is ook meegegeven bij opname 
voor kortverblijf, dat stond in de lijst, maar bij vergissing is tijdens het weekend toch vast voedsel gegeven 
(sandwiches met hesp). Er was een slikprobleem en hij is met spoed opgenomen.

Onderzoek:
Het kabinet van de OCMW-voorzitter had de vraag op 1 december ontvangen, maar eind januari was er nog geen 
duidelijk schriftelijk antwoord. Op 10 februari richtte verzoeker zich dan tot de Ombudsvrouw. Uit ons onderzoek 
blijkt dat de factuur van het vervoer enkel ging om de som (opleg, de rest was al afgerekend) voor het vervoer 
op de dag van opname. Dus die moet zeker betaald worden maar de factuur was verwarrend: er was een foute 
aanrekening toegekomen van de dienst die het vervoer deed en dat had men moeten rechtzetten. De rechtzetting 
dateerde van 15 januari. De Ombudsvrouw vraagt het OCMW om in het vervolg geen verwarrende facturen meer 
te sturen. Wat betreft het contract: wettelijk kan men de opzegtermijn laten doorbetalen ook na het overlijden. 
Hier rekent men 5 dagen aan, aan 80 %. Het gaat hier niet enkel over een opruimtermijn, het is de termijn die men 
administratief ook nodig heeft om een nieuwe kandidaat te huisvesten en in de meeste gevallen ook om een kamer 
leeg te maken. Het OCMW wijkt hiervan niet af, anders worden anderen benadeeld. Het OCMW heeft de kamer ook 
effectief opengehouden tot 5 dagen na zijn overlijden. In elk geval is de term ‘ontruimingstijd’ verwarrend in het 
contract. Wat betreft de voeding stond op papier dat vooral vloeistoffen problemen konden geven.

Besluit:
Het kabinet van de OCMW-voorzitter overschreed de redelijke termijn bij het behandelen van de vraag. De facturen 
werden conform de opnameovereenkomst opgemaakt maar de informatie die erop terug te vinden was kon duidelijker.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Gegrond wat betreft de behandelingstermijn van de vraag door het kabinet van de OCMW-voorzitter.
Ongegrond wat betreft de bedragen op de facturen.
Gegrond wat betreft de informatie op de facturen.

Aanbeveling:
Plaats op de facturen informatie die niet verwarrend overkomt of geef meer begeleidende uitleg.
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Lokale Dienstencentra
Verzoek: 201511 - 1296
Uitpas.

Ik ben blij dat de Stad burgers helpt met een laag inkomen zodat ze ook tegen een heel redelijke prijs aan activiteiten 
kunnen deelnemen, maar echt het verschil is te groot met burgers die er qua inkomsten maar net boven zitten. 
Bijvoorbeeld zo betaal ik 125 euro voor Italiaanse les in de Vlashaard. Wie zo een goedkope Uitpas heeft slechts 
30 euro. Echt, er zijn ook zelfstandigen bij die wel zeker heel wat eigendom hebben vergaard maar toch een klein 
inkomen hebben, terwijl wij mensen zijn die net uit de boot vallen omdat ons werknemerspensioen er iets boven 
ligt. Nogmaals, ik vind het een fantastisch initiatief, maar neem me niet kwalijk het verschil is nu te groot geworden. 
Ik wil dit meedelen omdat ik zelf dit ook regelmatig hoor van heel wat burgers met wie ik in contact kom. Mijn vraag 
is ook: heb je daardoor meer mensen bereikt die anders nooit deel zouden nemen aan die activiteiten of zijn er 
net afgehaakt omdat het voor hen te duur is geworden? Mag ik vragen om deze beleidsmaatregel toch eens op uw 
verzoek onder de loep te nemen? .Onze vraag is duidelijk. Maak het verschil redelijker, nu meen ik dat hier sprake 
is van .onredelijk verschil dat door sommigen ervaren wordt als onrechtvaardig. Ook al zijn de prijzen nog altijd 
redelijk. Maar nu hebben sommigen het gevoel dat zij mee betalen voor de anderen die niet altijd minder hebben in 
realiteit dan zij zelf. Het gaat vooral dus om activiteiten in dienstencentra van OCMW.

Onderzoek:
Volgens het OCMW is het ongenoegen over het grote prijsverschil tussen de standaardprijs voor een activiteit en 
de uitpaskorting niet onbekend. Dit verschil is inderdaad erg groot. Ook heeft verzoekster volgens het OCMW een 
punt als zij verwijst naar het feit dat niet iedereen die gebruik kan maken van de korting ook daadwerkelijk ‘arm’ 
is. Dit is echter ook bij andere voordelen en tussenkomsten het geval. Nog volgens het OCMW is het zo dat de 
Uitpas-maatregel een Vlaamse maatregel is en dat als het OCMW in het Uitpas-verhaal stapt, dit ook volgens de 
Vlaamse regels moet gebeuren. En deze regels zijn nu eenmaal dat wie er recht op heeft slecht 20 % moet betalen. 
En wie er recht op heeft is elke Gentenaar die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming (en een Uitpas heeft). 
Het onderzoek hiervan ligt niet bij het OCMW. Het OCMW wijst er ook op dat in de lokale dienstencentra er nu 
heel wat mensen aan activiteiten deelnemen die dat vroeger, aan de standaardprijs, niet zouden gedaan hebben 
wegens te duur. Cijfers zijn er niet van (het OCMW voert het financieel onderzoek niet uit) maar men merkt het 
wel. En hier gaat het Uitpasverhaal nu net over: die mensen de kans geven om deel te nemen aan een activiteit, om 
eens een uitstap te maken en sociale contacten aan te knopen. Het OCMW neemt de opmerkingen alleszins mee 
naar de werkgroep die de Uitpas stadsbreed evalueert en deze signalen zullen dan ook naar het Vlaamse niveau 
meegenomen worden. Het OCMW dankt verzoekster voor haar blijk van betrokkenheid en haar input over dit 
onderwerp.

Beoordeling: geen oordeel
Het gaat hier om een beleidsbeslissing. 

klachtenmanagement
Verzoek: 201503 - 277
Verkeerde eetkaart. 
Ik denk dat het duidelijk is dat iemand (meerdere?) bij het OCMW mij wil pesten. Ik krijg een eetkaart (voor hun 
sociale restaurants) op een foute naam: tot drie maal toe (nochtans werd telkens mijn ID-kaart digitaal ingelezen). 
Na de tweede keer, heb ik een zekere medewerkster gevraagd dit te regelen; later meldde ze me dat dit zeker in orde 
was! De laatste maal moest ik meer dan een maand wachten en verscheidene keren hulp vragen in Nieuw-Gent eer 
ik de, opnieuw foute, kaart kreeg. Bij één van die hulpvragen kreeg ik de verzekering dat men mij zo vlug mogelijk 
zou bellen vanuit de betrokken dienst: nooit telefoon gehad! Een leugen dus! Bij een persoonlijk bezoek aan campus 
Prins Filip, zei men aan de balie dat ze die dienst niet wisten zijn en mij niet konden helpen: zeer grof is dat, want dat 
is zeker niet waar volgens mij, anders hadden ze het zeker gevraagd aan iemand die het wel wist! Blijkbaar wilden 
ze me niet helpen! Na mijn vraag aan de voorzitter, krijg ik van hem als antwoord dat in mijn rijksregister die andere 
naam staat en de mensen van het OCMW dat niet mogen veranderen. Intussen weet ik door mijn bezoek aan de 
bevolkingsdienst vandaag, waar men me een uittreksel uit het bevolkingsregister op papier gaf en eigen opzoeking 
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in het rijksregister via internet dat dit een verschrikkelijke leugen is. Ik kan het met moeite geloven dat ze het zo 
ver durven drijven! Hierbij draagt de voorzitter zeker de eindverantwoordelijkheid voor die grove leugen: hij moet 
aan die persoon die het hem wijsmaakte een bewijs vragen of anderszins controleren! De persoon (van het OCMW) 
die het hem wijsmaakte draagt natuurlijk ook een verschrikkelijke verantwoordelijkheid voor die leugen, enkel 
dienend om mij te pesten! Ik vind dus dat deze (minstens) drie personen (iemand bij het OCMW die die eetkaart 
moet klaarmaken, iemand bij het OCMW die die leugen verzon en de voorzitter van het OCMW!) zeer zware 
beroepsfouten hebben gemaakt, enkel met de bedoeling me te pesten. Ter info: ik heb in 2002 mijn voornaam laten 
veranderen van een zeer Frans klinkende, door het gemeentebestuur van Sint-Niklaas opgedrongen naam, naar een 
mooie Vlaamse naam. Het pesten van het OCMW kan ermee te maken hebben dat ze weten dat ik Vlaamsgezind 
ben. Ik vermoed dat je zeer kordate en gerechtvaardigde tussenkomst bij een vorig probleem van mij met de Lokale 
Dienstencentra hierop zeker invloed zal hebben, wat natuurlijk niet mag! Deze zaak duurt nu al meer dan een jaar en 
dit vreet echt verschrikkelijk aan mij.

Onderzoek:
We nemen contact op met het OCMW om te horen hoe het kon gebeuren dat de eetkaart van verzoeker op de 
verkeerde naam stond en waarom medewerkers niet goed op de hoogte waren van de procedure rond de eetkaart. 
Het OCMW erkent dat de klacht van verzoeker terecht is. De naam van verzoeker is niet juist op de eetkaart gezet 
doordat de. twee ICT-systemen die gebruikt worden bij het maken van de eetkaarten niet goed zijn afgesteld op 
elkaar. Ook hebben niet alle medewerkers toegang tot alle functies van deze programma’s. Hierdoor zagen de 
medewerkers die de eetkaarten maken nog steeds de oude naam van verzoeker. Het OCMW onderneemt actie om 
de ICT-systemen op elkaar af te stemmen om deze fouten in de toekomst te voorkomen. De medewerkers die aan de 
Infopunten zitten zijn op de hoogte gebracht hoe de aanvraag van eetkaarten werkt en via welke diensten dit loopt.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De systemen binnen het OCMW zorgen voor fouten op de eetkaarten. Ook werden de medewerkers niet voldoende 
ingelicht over de gang van zaken rond de eetkaarten. De oorzaak van deze fouten ligt bij onwetendheid van de 
medewerkers. Er is geen sprake van kwaad opzet hierin.
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Lokale Politie Gent
Graag opnieuw politiekantoor in Sint-Denijs-Westrem,

 we zitten dicht op elkaar en buiten proportie of niet.

Directie Operaties – Interventiepolitie
Verzoek: 201506 - 667
Etnische profiling.
Ik heb twee jaar geleden een huis gekocht in de Bloemekenswijk en ik woon er graag. Maar onlangs had ik een 
aanrijding en dat werd een bijzonder onaangename ervaring. Ik was in mijn recht (en dat is later ook bevestigd), 
maar binnen de kortste keren werd ik omgeven door een twintigtal Gentenaars van vreemde origine die blijkbaar de 
chauffeur schenen te kennen. Zij eisten van mij dat er een compromis zou komen! Ik heb de Politie gebeld.
Bij mijn buren merkte ik dat zij, hoewel ze het ongeval hadden gezien, niet met hun verklaring naar buiten durfden 
komen uit schrik. Dit is ook slecht voor het imago van vele immigranten die zich wel behoorlijk gedragen en ook zij 
verhuizen tegenwoordig uit deze wijk. En te zeggen dat de Wondelgemstraat ooit een heel mooie winkelstraat was. 
Er zijn bepaalde problemen waar we onze ogen niet voor mogen sluiten, problemen die ook bij de verschillende 
gemeenschappen moeten worden aangekaart. Maar door wie? Misschien via eigen vertrouwenspersonen (de 
imams bijvoorbeeld)? Want niemand kan toch aanvaarden dat mensen worden bedreigd door een opdringerige 
massa? Aan de rol van de Politie hierin twijfel ik, want mijn ervaring met hen was ook niet bijzonder. Ik moest mee 
naar het politiekantoor om mijn verklaring af te leggen, de tegenpartij mocht dit in de combi doen terwijl eigenlijk 
niemand hem verstond… Ik werd later met mijn verhaal naar slachtofferhulp gestuurd, die mij op zijn beurt naar 
de Ombudsvrouw stuurde. Ik kreeg te horen dat zij vooral de uitvoerders zijn… Goed, maar waar moet ik dit dan 
aankaarten? Het is eigenlijk een maatschappelijk probleem en daar heeft de Politie wel een stuk gelijk in, maar men 
had ook die troep duidelijk kunnen maken dat ze daar niets te zoeken hadden. Men koos echter voor de aftocht. Het 
is mij op die paar uur duidelijk geworden dat ik zeker niet de enige ben die dit overkomt. De Politie is hier ook van op 
de hoogte. We zitten heel dicht op elkaar in de Bloemekenswijk, maar dat betekent toch niet dat sommige bewoners 
er maar hun eigen wetten op kunnen nahouden? Ook qua sluikstorten trouwens. Het is helemaal niet mijn bedoeling 
om hier een bom te gooien, integendeel, ik wil juist vredevol samenleven.

Onderzoek:
We geven het signaal door aan de Politie en aan de schepen bevoegd voor integratiebeleid en buurtwerking.

redelijke termijn
Verzoek: 201502 - 193
Buiten proportie.
Ik ben aan de Overpoort tegengehouden door jonge politiemensen en dit omdat ik zonder licht reed. Ik heb het 
hen ook niet echt gemakkelijk gemaakt maar op mijn weigering om mijn identiteitskaart te tonen zijn zij op mij 
gesprongen. Ik werd over de grond gesleurd. Ik had geen lucht meer. Het was een wurggreep. Ik geef toe dat ik zelf 
niet hoffelijk was maar ze waren zo arrogant dat ik mij ook ben gaan stellen. Na tussenkomst van andere agenten die 
daar blijkbaar voorbijkwamen met een combi was ik wel gekalmeerd maar daarna hebben zij mij opnieuw over de 
grond gesleept. Dat was echt niet normaal. Ik heb mij verweerd omdat ik geen lucht meer kreeg. Ik ben een jonge 
vrouw en stond tegenover enkele toch goed getrainde agenten. De inzet was: geen fietslicht.

Onderzoek:
De vraag is of het gebruikte geweld in verhouding staat tot de aanleiding. Wij geven dit door aan de Lokale Politie 
Gent, waarvan de Dienst Intern Toezicht (DIT) een onderzoek opent.
Na geruime tijd vernemen wij van DIT dat verzoekster ook een klacht (met proces-verbaal) indiende, die is 
onderzocht door het Parket. DIT deelt ons mee dat het resultaat wegens beroepsgeheim niet aan ons mag worden 
meegedeeld. Volgens DIT werd verzoekster wel op de hoogte gebracht; zij is verwezen naar het Parket.
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Beoordeling: geen oordeel
DIT mag ons wegens beroepsgeheim de resultaten van het onderzoek niet meedelen en voor het Parket zijn wij niet 
bevoegd.

zorgvuldigheid - procedure
vertrouwen
Verzoek: 201505 - 490
Leugenachtige verklaring.
Wij wonen in het Elisabethbegijnhof te Gent aan de stadsschool De Muze. Tijdens de paasvakantie stond er 
een parkeerverbod in ons deel van de straat, met een datum tot ruim na de vakantie. Dit parkeerverbod werd 
gerespecteerd, ook al was er geen bedrijvigheid.
Op woensdag 15 april kwamen werklieden de speelplaats van de school opknappen. Ze vertelden na afloop van hun 
werk aan ons en aan de buren dat het werk waarvoor er een parkeerverbod geplaatst was gedaan was en dat de 
datum zo ruim gesteld was aangezien ze op voorhand niet wisten wanneer ze waar zouden werken en dat het nog 
tot na de vakantie zou duren eer de parkeerverboden weer opgehaald zouden worden. Ze zeiden ons expliciet dat 
we er opnieuw mochten parkeren, aangezien het werk beëindigd was.
Nu blijkt dat er op maandag 20 april een ander werk van de Stad Gent startte, namelijk het heraanleggen van het 
voetpad op de hoek Begijnhofdries/Gravin Johannastraat. Volgens de werkmannen die ik achteraf sprak, werden 
de parkeerverboden op vrijdag 17 april gewisseld met de nieuwe, die echter in de Gravin Johannastraat dezelfde 
eindlocatie hadden en een gelijkaardige einddatum droegen. Bijgevolg had niemand gemerkt dat deze borden 
opeens op een nieuw werk sloegen. Er werden evenmin bewonersbrieven gebust.
Op maandagochtend 20 april startte dan dit nieuwe werk, eerst aan de zijde van de Begijnhofdries. De wagen van 
mijn echtgenoot stond voor ons huis geparkeerd, met dee bewonerskaart. De werkmannen hebben de Politie erbij 
gehaald, aangezien er ook in het stuk waar ze moesten starten -Begijnhofdries- wagens geparkeerd stonden. In onze 
straat werd er op dat moment nog niet gewerkt.
Mijn echtgenoot, wiens bureau zich aan de straatzijde bevindt, hoorde iets voor 8.30 uur aan het kabaal van enkele 
ouders van de lagere school dat er ‘iets’ was, ging kijken en heeft direct zijn auto verplaatst. De politie was dan ook 
ter plaatse aangekomen.
Enige dagen later ontving hij een PV waarin staat dat:
• de politie de betrokken bestuurder niet in de onmiddellijke omgeving kon aantreffen;

• hij niet telefonisch contacteerbaar was;

• er een takelwagen opgeroepen werd;

• de bestuurder pas verscheen toen de takelwagen reeds ter plaatse was en zich dan verplaatst heeft.
Dit is pertinent onwaar.
Ten eerste stond onze wagen vlak voor ons huis geparkeerd. De politie heeft niet aangebeld. Bij wagens met 
bewonerskaart belt men normaal gezien even bij de aanpalende huizen, en dat is hier niet gebeurd.
Ten tweede heeft de Politie niet eens geprobeerd hem telefonisch te contacteren. Ook al staat zijn wagen op naam 
van zijn firma, zijn telefoonnummer is zijn gsm en die heeft hij altijd in zijn broekzak.
Ten derde was er geen enkele aanleiding om de takelwagen voor onze auto op te roepen. Mijn man is om 8.30 uur 
buiten gekomen en heeft zich zelfs verplaatst vooraleer de Politie het PV geschreven heeft. Het PV is opgemaakt 
om 8.45 uur, de wagen was verplaatst om 8.30 uur. Dat de takelwagen voor onze auto zou opgeroepen zijn is een 
pertinente leugen.
Ten vierde beweert de inspecteur dan mijn man pas aankwam toen de takelwagen arriveerde. Dit is helemaal 
onwaar! Er is op geen enkel moment een takelwagen in onze straat gekomen voor welke auto dan ook die daar zou 
geparkeerd gestaan hebben. Hij heeft iets later wel een takelwagen zien voorbij rijden met een wagen die om de 
hoek, kant Begijnhofdries, getakeld was. Maar deze kosten in onze nek schuiven is niet correct.
Conclusie:
Ten eerste protesteren wij de kosten van de takelwagen, aangezien er voor onze wagen helemaal geen takelwagen 
opgeroepen is noch ter plaatse gekomen is. Of er een takelwagen een andere wagen in de Begijnhofdries getakeld 
heeft is niet onze verantwoordelijkheid.
Ten tweede protesteren wij de leugenachtige verklaring van de inspecteur in zijn PV. Zijn beweringen dat hij in 
de onmiddellijke omgeving gezocht heeft of geprobeerd heeft telefonisch contact op te nemen zijn niet correct. 
Bovendien verklaart hij dat de takelwagen ter plaatse was vooraleer mijn echtgenoot aankwam, wat een pertinente 
leugen is. Bovendien was de inspecteur verbaal zeer arrogant tegen mijn echtgenoot nadat hij zijn wagen verzet had.
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Ten derde protesteren wij de boete omwille van het negeren van het parkeerverbod. Er was hier een duidelijke 
verwarrende situatie, zoals hoger beschreven. De Stad had hier bewonersbrieven moeten verdelen om dit werk aan 
te kondigen.

Onderzoek:
Het plaatsen van borden die men dan toch maar laat staan zonder dat er werken uitgevoerd worden, lokt heel 
dikwijls toch bij de omwonenden reacties uit dat men zich toch maar gaat parkeren. Kortom men merkt dat de 
borden er nodeloos staan, dat ze onterecht het openbaar domein bezetten en men gaat het dan maar zelf invullen. 
Maar strikt genomen stond er hier inderdaad een bord en stond de auto verkeerd geparkeerd. Of die auto ook 
hinderlijk stond is een andere zaak aangezien de werken wel die dag aanvingen maar niet in de straat. In elk geval: 
het woord van een politieman weegt zwaarder dan dat van een burger en moet dus in elk geval de waarheid 
bevatten, zo niet wordt ook het vertrouwensbeginsel geschonden. Uit een verder onderzoek blijkt dat de politieman 
inderdaad niet aan de deur heeft gebeld omdat de auto op naam van een firma stond. Enkel voor personenwagens 
waarvan de eigenaar in de bestanden zit, wordt er wel contact opgenomen. Vandaar dat hij die bestuurder niet kon 
aantreffen aldus de versie van de Politie. De firmawagen stond echter voor de woning met een bewonerskaart uit die 
straat. Kon er dan niet aangebeld worden? Volgens de Politie is er in dit geval niet aangebeld omdat de buren soms 
kwaad worden dat ze daarvoor uit hun bed worden gelicht. Wij stellen vast dat er meer blij dan kwaad zijn. Strikt 
genomen is er geen sprake van een leugenachtige verklaring, ook al kon hier kantvriendelijker opgetreden zijn;

Opvolging:
De takelfactuur wordt opgestuurd.
 
Beoordeling: geen oordeel

Aanbeveling
Zet geen nodeloze borden. Takel enkel bij hinder. Bel toch even aan voor firmawagens met bewonerskaart.

efficiëntie en effectiviteit
adequate communicatie
Verzoek: 201509 - 973
24 uur alarm.
Op vrijdagnacht 21 augustus 2015 kwamen wij om 1.30 uur thuis en hoorden we een alarm. Daar wij dachten 
dat het om een autoalarm ging, hebben we trachten te slapen. Deze sirene was op zaterdagvoormiddag nog aan 
het afgaan en ik besloot daarom een kijkje te gaan nemen. Dit inbraakalarm was afkomstig van een bedrijf (een 
achterbuur).Daar ik nergens een telefoonnummer terugvond, contacteerde ik de 112. Dit alarm is gestopt in de 
loop van zaterdag. Op zondagochtend 23 augustus rond 7 uur terug alarm. Na enkele uren beslist om terug de 112 
te bellen. Bij het contacteren van de 112 werd ik telkens doorverbonden (met 101?). Op zondagvoormiddag werd 
me gevraagd om in het vervolg 101 te bellen. Gezien de sirene continu bleef afgaan, heb ik verschillende keren de 
101 gebeld, zijnde rond 15 uur, om 22:05 uur en rond 3 uur zondagnacht. Rond 4 uur zondagnacht werd ik door 
de Brandweer gecontacteerd met de vraag om eens naar het alarm te komen kijken om het eventueel te kunnen 
afzetten (?!). Ik heb meegegeven dat ik niet de eigenaar was… Jammer genoeg stond op maandagmorgen 7 uur deze 
sirene nog af te gaan. Ik hoef jullie waarschijnlijk niet mee te delen in welke toestand wij onze werkdag moesten 
aanvatten. Ondertussen heb ik aan de directeur van dit bedrijf een telefoonnummer van de meldkamer gevraagd, 
maar dit hebben we niet gekregen. Wel hebben we excuses ontvangen en ook is het probleem (volgens de eigenaar) 
hersteld. Wij vinden het jammer meermaals de hulpdiensten te hebben gecontacteerd, maar we kunnen enkel maar 
de feiten weergeven: deze sirene heeft 24 uur onafgebroken afgegaan. Op geen enkel moment is er vanwege de 
hulpdiensten gecommuniceerd met ons gezien het probleem blijkbaar niet opgelost kon worden. Ik belde in naam 
van enkele .buren, maar misschien moet ik in het vervolg vragen aan de buren om zelf de hulpdiensten te bestoken 
met telefoontjes zodat er toch een oplossing wordt geboden. De voorbije dagen liep ik zelf met oorsuizingen en was 
ik oververmoeid. Een klacht zou ik dit niet noemen, maar als ik de hulpdiensten op 24 uur tijd enkele malen om hulp 
vraag bij een probleem verwacht ik ook een oplossing of een communicatie waarom er geen oplossing kan geboden 
worden. Misschien kan er mij iemand een verklaring geven?
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Onderzoek:
Er was een technisch defect aan het alarm waardoor het luid alarm wel afging, maar de alarmcentrale niet verwittigd 
werd. De beveiligingsfirma onderzocht dit ondertussen en heeft ook contactgegevens doorgegeven aan verzoeker. 
Toen de Politie op de hoogte werd gebracht door verzoeker, zochten zij in de aangifte van het alarmsysteem naar 
de contactpersoon, maar dat bleek een telefoonnummer van het bedrijf zelf te zijn (waar op dat moment natuurlijk 
niemand aanwezig was). Er stond in de aangifte ook niet vermeld welke alarmcentrale het alarmsignaal binnen 
kreeg. Uiteindelijk werd de Brandweer gevorderd om de sirene stil te leggen, maar dat lukte niet.
 De verdere opvolging gebeurde dan door de Wijkpolitie die contact opnam met het bedrijf om alles op orde te 
stellen zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De Politie heeft wel de nodige stappen gezet, maar dit leidde jammer genoeg niet tot een oplossing. Op dat moment 
hadden ze toch met verzoeker moeten communiceren. Deze klacht had vermeden kunnen worden door een correct 
ingevuld aanvraagformulier voor een alarminstallatie.

Aanbeveling:
Communiceer (in de mate van het mogelijke) met burgers als hinder niet opgelost kan worden zodat ze niet hele-
maal in het ongewisse blijven.
Maak dat aangiftes van alarmsystemen correct ingevuld zijn met alle noodzakelijke gegevens voor Politie en 
brandweer zodat er onmiddellijk opgetreden kan worden.

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201510 - 1156
Onnodige vervoertaks.
Ik heb een belasting van 108 euro gekregen voor vervoer in een politievoertuig. Ik versta dat niet, want het gaat niet 
om vervoer op openbaar domein: ik was namelijk dronken en een taxichauffeur heeft mij afgezet in Ekkergem aan 
de poort. Daar hebben ze mij in de cel gestopt voor een nacht, maar ze hebben mij dus niet met de combi ergens 
naar toe moeten rijden. Ik ben wel in een combi gezet voor verhoor en ik ben wel op de parking vervoerd van het 
hek naar de cellen. Waarom moet ik nu een rit met een combi betalen terwijl ik afgezet werd aan de ingang van het 
politiekantoor? Dat was toch echt niet noodzakelijk?

Onderzoek:
Na onze tussenkomst beslist de Politie dat er geen ‘combitaks’ verschuldigd is.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

Directie Operaties – Wijkdienst
Verzoek: 201502 - 157
Fietsers op voetpad.

Het probleem hier met de fietsers op het voetpad is terug aan het toenemen. Vandaag hebben we weer een 
telling gedaan, tussen 6.00 en 8.30 uur hadden we er 32 en tussen 12.30 en nu 13.15 uur 29, waarvan de meeste 
de verkeerde kant van het voetpad dan opreden, diverse met hoge snelheid, en met de middenvinger als we een 
opmerking maakten.

Onderzoek:
Het Buurtcommissariaat Nieuw Gent verwijst naar eerdere communicatie met verzoeker en herhaalt zich bewust te 
zijn van het probleem. Nu en dan wordt repressief opgetreden binnen de mate dat de capaciteit dit toelaat. 
Het verbaliseren is overigens zeer arbeidsintensief. Volgens de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen is de toestand 
het jongste anderhalf jaar geëvolueerd. De straat van verzoeker, samen met twee andere straten in dezelfde cluster 
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zijn ‘gedefinieerd’. Het zijn straten met kasseien en diverse verzakkingen. Er is een ‘slemlaag’ of heraanleg van de 
rijweg vereist. Dit komt dit jaar in een ‘initiatiefase’ en .misschien ook dit jaar in een ‘studiefase’ om te bepalen hoe 
de heraanleg wordt aangepakt en dan worden de budgettaire middelen berekend. Er zal wel nog wat tijd over gaan. 
De Dienst WBW stelt als voorzichtige timing: 4de kwartaal van 2017. Ondertussen kan men meldingen voor ‘curatief 
onderhoud’ doorgeven aan Gentinfo.

Verzoek: 201506 - 665
Fietsendieven.

Dit is niet echt een klacht, maar het loopt hier de spuigaten uit. Quasi elke morgen zie ik ze hier wel passeren, 
mogelijke fietsendieven, nonchalant passerend en ondertussen de geparkeerde fietsen controlerend. Staan ze los, 
gegarandeerd ze zijn ermee weg. Af en toe roep ik eens vanop mijn terras en dan roepen ze zonder gêne een of 
ander scheldwoord terug. Deze morgen terug van dat, ik zie er twee passeren, smeer mijn boterhammetjes, kijk op 
en zie één van de twee morrelen aan een oude koersfiets. Ik schiet mij naar buiten, roep hem na, maar te laat, kerel 
kijkt op en gaat lopen met achterwiel in zijn handen. Het is triest, mijn dag is naar de voeten. Tussen haakjes, deze 
fiets stond vast in fietsrek, meer kunt ge toch niet doen? Triest maar wat doet ge er aan?

Onderzoek:
We geven de melding door aan de Politie. Met de extra informatie die verzoeker kan geven, kan de Politie gerichter 
optreden. In elk geval heeft de Politie ook extra aandacht en een aantal dieven worden geklist. 

Verzoek: 201506 - 735
Politiekantoor in Sint-Denijs-Westrem?

Tot onze grote spijt is er op heden geen politiebezetting meer in het kantoor Sint-Denijs-Westrem. Gezien de 
terreurdreiging al lang achter de rug is, zou het wenselijk zijn om in ons dorp terug over een politiepost te 
beschikken. Voor alle kleine en grote vragen of contacten moeten wij ons ver verplaatsen. En als je fulltime werkt is 
dit niet evident! En waartoe dient een leeg gebouw dan wel? Hebben wij nog een wijkagent waar we kunnen beroep 
op doen?
Hopelijk komt er vlug een oplossing en kunnen we, zoals vroeger, terecht op het Gemeenteplein van onze gemeente.

Onderzoek:
We geven het signaal door aan de Politie.

Verzoek: 201512 - 1389
Misbruik gehandicaptenparkeerkaart.

Ik wil misbruik van een gehandicaptenkaart melden bij ons in de buurt. De voorbehouden parkeerplaats werd 
destijds aangevraagd door buurtbewoners omdat hun dochter een aantal zware operaties onderging en daardoor 
slecht te been was. Ondertussen is het meisje gelukkig volledig in orde (ze speelt nu bijvoorbeeld korfbal). De vader 
zet zijn wagen echter nog altijd op die gehandicaptenparkeerplaats (ook als de dochter er helemaal niet bij is) en hij 
laat ook niet toe dat anderen met een geldige kaart daar parkeren. Soms is hij ook agressief als iemand daar toch 
parkeert. Hij geeft de kaart trouwens ook door aan familie die op bezoek komt. Kan daar eens controle op gedaan 
worden?

Onderzoek:
We geven de melding door aan de Politie voor verdere opvolging.
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efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201501 - 9
Bastonen.

Ik zou hier toch eens uw bijzondere aandacht willen vragen voor een herhaalde klacht over lawaaioverlast 
betreffende een café in de straat. Wij zijn met meerdere uit een appartementsgebouw. Wij hebben ook vragen 
over het optreden van de Politie omdat wanneer ze met de combi komen dit heel erg duidelijk is voor de uitbaters 
en dat de muziek even stil wordt gezet maar ze zijn de deur nog niet uit of het spel begint weer. Er zijn in elk geval 
een aantal pv’s opgesteld met verhoor van de klager die daarom ook altijd zijn nachtrust moet laten maar wij zien 
geen voldoende effect en vragen ons af: zijn er dan ook positieve vaststellingen gebeurd want het gaat vooral over 
die bastonen waar iedereen zit te trillen in zijn bed. En ook als men als politieman toekomt zetten ze het stiller. 
Vandaar dat wij toch vragen om de combi niet voor de deur van het café te zetten. Dit probleem is nu al jaren aan 
de gang en de maat is vol. Op feesten is er ook veel lawaai maar dit wordt aanvaard. Het gaat om de weekends 
vooral van de vrijdagnacht of zaterdagnacht op zondag, dat is er teveel aan. Mocht men die bassen onder controle 
houden, dit gaat wel want soms is er een tijd geen probleem, maar rond drie uur halfvier ‘s nachts begint het toch, 
en men wordt wakker van die bassen. Wij zijn het beu om voortdurend te moeten bellen en zeker als het volgens 
ons toch niets opbrengt op langere termijn. Er wordt ook altijd gevraagd van ”bel maar als het weer begint” maar 
dit houdt ook in dat de Politie veel energie hierin moet stoppen en ook wij als omwonenden. Op 28 december is 
er een politietussenkomst rond 2.05 uur maar nadat de Politie weg was (2.35 uur) waren er opnieuw bastonen die 
hard stonden. Er is dan opnieuw naar de Politie gebeld maar het heeft dan nog geduurd tot 4u45 vooraleer het 
stil was. Wij verstaan dat de interventiepolitie ook andere taken heeft en wij willen ook meegeven dat de man aan 
de telefoon bij de interventie altijd heel correct en vriendelijk is. Dus daarover zijn zeker geen klachten. Alleen het 
probleem blijft zich al jaren voordoen en herhalen. Wij willen nu dat het ophoudt.

Onderzoek:
Volgens de horecacoach wordt het draaiboek geluidshinder nog altijd gehanteerd. Het werd in 2012 nog wat verfijnd 
en verstrengd. Wat betreft de nacht 27-28 december werd door de Politie een positieve vaststelling genoteerd. 
Volgens het buurtcommissariaat is er nog altijd sprake van overlast aan dit café. Niet door het geluid van de muziek, 
maar vooral door rokers en toenemende vechtpartijen. Aanleiding is volgens de Politie vermoedelijk de sluiting van 
een ander café. De vaste klanten (volgens de Politie van een bepaald niveau) zouden hun weg hebben gevonden 
en soms ruzie stoken. Er zijn ook klachten van draaiende automotoren in het midden van de nacht. Nog volgens 
de Politie zijn het vooral de overburen die er last van hebben. Na 27 december werden officieel geen bijkomende 
klachten/aangiftes gemeld van geluidshinder. Toch blijft de Politie deze problematiek verder opvolgen en als 
aandachtspunt behandelen tijdens de patrouilles. Dringende meldingen op het moment zelf van de hinder kan 
men doorgeven aan het interventienummer 101. Voor minder dringende contacten kan men zich richten tot de 
buurtinspecteur in het buurtcommissariaat.

Beoordeling: geen oordeel

Aanbeveling: 
Dergelijke hardnekkige klachten toch korter op de bal opvolgen. Waarom blijft dit aanslepen? 

redelijke termijn
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201501 - 75
Inschrijving buitenlandse student.
Ik ben een Russische student aan de Vlerick Hogeschool. Ik geraak maar niet ingeschreven op mijn adres en mijn 
visum vervalt op 21 januari 2015. De Politie is nog niet ter plaatse geweest omdat ze nog geen aanvraag gekregen 
hebben en bij Loket Migratie zeggen ze dat ze niets kunnen doen als de Politie nog niet langs is geweest. Wat moet ik 
nu doen?

Onderzoek:
De Politie heeft de aanvraag wel gekregen, maar ze kunnen geen woonstvaststelling doen omdat er problemen zijn 
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met de huisnummering. In het complex waar verzoeker woont zijn heel veel kamers. De nummering aan de inkom is 
echter helemaal anders dan de nummering op de kamerdeuren. Daardoor is het praktisch onmogelijk voor de Politie 
om de juiste persoon te vinden. De eigenaar wordt hierover aangesproken met de eis om dit zo snel mogelijk in orde 
te brengen. Op 5 februari gebeurt de woonstvaststelling en Loket Migratie werkt het dossier van verzoeker verder af. 
Voor het verblijf van verzoeker is er geen probleem omdat hij een bijlage 15 heeft en die kan verlengd worden.

Beoordeling: ongegrond
Het probleem ligt bij de onoverzichtelijke huisnummering.

Aanbeveling:
Ook zonder de tussenkomst van de Ombudsvrouw had de Politie zelf het probleem kunnen oplossen door contact 
op te nemen met de eigenaar en door iets meer oplossingsgericht te denken.

zorgvuldigheid - fouten
adequate communicatie
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201512 - 1359
Parkeren in Gent.
Hierbij het antwoord dat ik van de Politie op mijn vraag heb gekregen: “U kan alle gevraagde info met betrekking tot 
parkeren terugvinden op de website Stad Gent, www.stad.gent.be. U tikt als zoekfunctie gewoon in ‘parkeren’ en u 
komt op de parkeerwijzer van de Stad Gent. Alle info, tarieven en aanrijroutes kan u daar terugvinden.” De link werkt 
niet en als ik op de website ga en parkeren ingeef, vind ik geen parkeerwijzer (of ik doe iets verkeerd). Persoonlijk 
vind ik het antwoord maar niets, want die info kan ik zelf ook opzoeken maar ik dacht dat naar bereikbaarheid 
(parking) de Politie de beste dienst was, maar blijkbaar is dat niet zo. Aangezien wij niet zo goed gekend zijn in Gent 
en het reeds jaren geleden is dat we er waren, toen mijn vrouw nog mobieler was. Nu is haar loopbereik niet meer 
zo groot.

Onderzoek:
Het Parkeren wordt in Gent geregeld door het Mobiliteitsbedrijf en niet door de Politie. Zij hebben op zich dus wel 
goed doorverwezen, alleen hebben ze een foutieve (verouderde) link doorgestuurd. We wijzen de Politie daarop en 
vragen om de juiste informatie binnen het korps te verspreiden.
Wij sturen verzoeker een juiste link en wat extra informatie over parkeren in Gent.

Beoordeling: gegrond
De Politie gebruikte verouderde informatie om door te verwijzen.
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Ivago
Naweeën door de staking en omschakeling naar landelijk gebied. 

Gratis huisvuilzakken te koop en problemen met de distributie van bladzakken 
en de ophaling van PMD-zakken, vooral op vrijdag. 

Verzoek: 201501 - 65
Tevreden over recyclagepark.

In plaats van een klacht zou ik graag mijn tevredenheid willen uiten over het containerpark in Gentbrugge. Tien jaar 
geleden verbouwde ik mijn huis en moest ik veel naar het containerpark. De vriendelijkheid en de hulpvaardigheid 
deed toen heel erg deugd. De laatste jaren ga ik sporadisch naar het containerpark en blijft mij de vriendelijkheid en 
hulpvaardigheid van het personeel opvallen. Zo wordt door de dienstverlening een containerbezoek aangenaam.

Onderzoek:
We vragen aan de klantendienst van Ivago om het compliment door te geven aan de 
medewerkers van het recyclagepark in Gentbrugge.

Verzoek: 201506 - 618
Oneerlijk inhaalmanoeuvre.

Ik woon in Wondelgem en ik ben totaal niet te spreken over het inhaalmanoeuvre in verband met ophaling huisvuil. 
Voor alle duidelijkheid, deze mail heb ik eerder ook naar Ivago gestuurd. Tot mijn grote verbazing moet ik vaststellen 
dat tot op de dag van vandaag ons huisvuil nog steeds niet afgehaald is. Ik heb net even met Ivago gebeld en daar 
wordt mij leuk gemeld dat deze pas wordt opgehaald op de voorziene datum (volgende week dinsdag dit wil 
zeggen 16 dagen geen ophaling). Huisvuil blijkt volgens jullie in Wondelgem geen obstakel te zijn want dat stinkt 
daar toch niet, maar daarentegen stel ik wel vast dat heel Gent wel bediend is maar ja daar komt de toerist en voor 
het straatbeeld en imago van de stad zou dit echt niet kunnen. Wat mij ook opvalt is dat wij in Wondelgem heel 
veel respect hebben voor het straatbeeld (alle dagen al het vuil op straat gezet en elke avond weer binnen gezet) 
tegenover in Gent in de voorwijken (migrantenwijken) van het centrum kwam ik een echt vuilnisbelt tegen. Daar is 
massaal gesluikstort, maar grotendeels alles al opgekuist. We spreken hier echt over partijdige behandeling. Wij als 
rasechte Gentenaar en voorbeeldig burger worden gewoon in de kou gelaten door jullie en de voorkeur bij jullie gaat 
enkel naar de mooie stad, voorwijken van het centrum die door de toerist gepasseerd moeten worden om de stad te 
kunnen bereiken. Gewoonweg schandalig vind ik, dit maar ja zoals eerder al gezegd huisvuil stinkt enkel in de stad, 
in Wondelgem en omstreken hebben wij daar geen last van!! Veel te braaf zijn we eigenlijk, we zouden ons huisvuil 
gewoon moeten komen dumpen in Gent dan geraken wij er eindelijk ook eens van af. Bij mijn mening heeft elke 
belastingbetaler recht op gelijke dienstverlening. Ontevreden maar toch dank u moest u er iets willen aan doen.

Onderzoek:
Door de staking bij Ivago is er een grote achterstand bij de ophalingen. Ivago kan dit niet een twee drie terug inhalen 
en beslist om het normale ophaalregime te volgen. Waar mogelijk worden er extra ophalingen voorzien om de ergste 
situaties te verhelpen. In het centrum, waar er een dichtere bewoning is en minder buitenruimte, zijn de problemen 
dwingender en de centrumstad krijgt inderdaad wat meer prioriteit in het belang van de volksgezondheid.
We geven de vraag van verzoeker door aan Ivago.
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Verzoek: 201506 - 674
Vuile buurt.

Ik ben al jaren lid van het Buurtcomité Baliepleintje en schrijf deze mail als trotse bewoner van Gent en als 
vertegenwoordiger van de buurt.
Het laatste jaar is de netheid van onze buurt fel achteruit gegaan. We schreven hiervoor maanden geleden al een 
officiële brief naar het stadsbestuur.
Problemen:
• De afvalkorven puilen vaak uit en nodigen sluikstorters uit om hun gerief erbij te komen zetten.

• Erg vaak sluikstort ter hoogte van een bepaald huis in de Meersstraat.

• Erg vaak sluikstort ter hoogte van de kruising Eedverbondkaai - Beemdstraat.

• Zwerfvuil kruispunt Meersstraat - Kortrijksesteenweg. Veel scholieren eten er hun middagmaal en laten resten 
slingeren.

• Studenten zetten vaak op donderdagavond hun vuilnis al buiten terwijl de ophaling pas maandagmorgen is.
Mogelijke oplossingen:
• Plaatsing extra afvalkorf ter hoogte van de school in de Kortrijksesteenweg.

• School aanspreken op het gedrag van hun leerlingen, dat deden wij al.

• Sluikstort ter hoogte van dat huis kordaat aanpakken.

Onderzoek:
We geven het signaal door aan Ivago en de Gemeenschapswacht voor verdere opvolging.

Verzoek: 201510 - 1092
Gratis vuilniszakken te koop.

Vinden jullie het normaal dat er gratis vuilniszakken verkocht worden aan 2,05 euro? Wij vinden dit niet normaal, 
dat dit gebeurt. Wij hebben ook geen geld te veel en we moeten ze ook kopen. En zij krijgen ze gratis en verkopen ze 
door, dit gebeurt bij de Turkse groentewinkel bij ons in de buurt!
Wat gaan jullie hier aan doen, want wij komen soms ook te kort en toch moeten we ze aan 17,50 euro de rol kopen? 
Wij worden bedrogen!! Krijgen wij ook een gratis rol, wij kunnen ze ook gebruiken?

Onderzoek:
Verzoekster schrijft Ivago en ons aan. Wij geven deze melding nog eens extra door aan onze contactpersoon bij 
Ivago voor verdere opvolging. Ook de dienst Sociale Zaken wordt gecontacteerd. Die dienst reageert met de melding 
dat ze weinig kunnen doen tenzij er sprake is van een zwendel. Maar hoe kan men weten dat er sprake is van een 
grootschalige zwendel als men er geen onderzoek naar voert? In elk geval vraagt dergelijke praktijk die ook het 
tegengaan van sluikstorten ten gevolge van armoede totaal op de helling zet een grondiger aanpak. De weken 
daarop blijkt dat er inderdaad sprake is van een grootschalige zwendel met ‘goedkope’ vuilniszakken ook in Gent. 
Maar deze klacht wijst erop dat in Gent ook nog verder onderzoek nodig is of er hier geen tweede type van zwendel 
aan de gang is: verkoop van door de overheid gratis geleverde vuilniszakken van goede kwaliteit . Zowel degene die 
ze levert als degene die ze verkoopt moeten hier aangepakt worden. Dit signaal wordt naast Ivago ook aan de Politie 
meegedeeld.
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adequate communicatie
Verzoek: 201501 - 101
Foute afvalkalender.
Sinds begin dit jaar zijn wij overgeschakeld op restbakken en behoren wij tot landelijk gebied, dus bij Wondelgem. 
Wij hebben in de maand december een kalender gekregen L25-26-27-28. De eerste week van januari liep het al mis: 
op de kalender stond gft en pmd; de gft-bakken werden geledigd de pmd-zakken bleven staan. Verschillende malen 
gebeld met Ivago: “Mevrouw, u hebt verkeerde kalender. Jullie hebben ophaalkalender L21-22-23-24. We zullen er 
een opsturen.” De vrijdagochtend om 7.30 uur zijn de pmd-zakken die nog buiten stonden opgehaald. Vorige week 
zette iedereen in de straat restafval, papier en glas buiten volgens de eerste kalender en alles werd opgehaald. 
Dan deze dinsdag opnieuw gft en pmd volgens de eerste kalender, alleen gft is opgehaald. Verschillende keren 
gebeld, opnieuw hetzelfde scenario: verkeerde kalender. Op de website staat nochtans de eerste kalender. 
Ze gingen spoedberaad houden en iets laten weten. Volgens vrienden blijkbaar hetzelfde scenario in de Spurriestraat 
en omgeving, en in Schoubroek te Mariakerke. Als we inderdaad moeten overschakelen op de nieuwe kalender, is 
het dan mogelijk om te bekomen dat we een vuilzak bij onze restbak mogen plaatsen, aangezien we dan drie weken 
moeten overbruggen?

Onderzoek:
Het probleem en de verwarring is ontstaan na de omschakeling naar ‘landelijk gebied’.
De kalender die verzoekster thuis heeft en die ook op de website staat (L28), klopt.
Er ontstond blijkbaar verwarring omdat er voor de Grensstraat een aantal extra ophalingen waren. Die stonden niet 
op de kalender omdat dit niet voor de hele zone was, maar enkel voor de Grensstraat zelf. Toen de bewoners belden 
naar de klantendienst van Ivago was er een fout in het computersysteem, waardoor de medewerkers verkeerde 
informatie meegaven. Nu zou alles in orde moeten zijn en de ophalingen moeten dus gebeuren zoals op de kalender 
L28 staat. Ivago contacteert alle bewoners die belden en geven de juiste informatie mee.

Opvolging:
Bij de volgende ophaling wordt het gft-afval meegenomen, maar de pmd-zakken blijven staan. Ivago haalt het pmd 
twee dagen later op en zoekt uit wat er juist misloopt, want het afval werd wel degelijk correct aangeboden.

Beoordeling: gegrond 

redelijke termijn
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201502 - 220
Klacht over sluikstorten.
Ik heb op 7 februari 2015 langs het web een klacht ingediend over sluikstorten. De avond daarvoor was er voor 
mijn deur een zwarte zak met restafval afgezet. Tot nu toe nog geen antwoord gekregen. Vrijdag heb ik gebeld naar 
Ivago en ze zouden het weg komen halen voor 24 februari. Twee gasten hebben de zak ondertussen volledig kapot 
gemaakt en nu ligt het vuil over heel het voetpad.

Onderzoek:
Na onze tussenkomst wordt het sluikstort op 3 maart 2015 opgeruimd. Dat is bijna een maand na de eerste melding 
van verzoekster, en een week na haar telefoontje. In totaal waren er in totaal zes meldingen over ditzelfde sluikstort 
en die werden volgens Ivago allemaal doorgegeven aan de Dienst Openbare Reiniging voor verdere opvolging.
Ivago kan niet duiden waarom het sluikstort ondanks al die meldingen toch niet opgeruimd werd. Er zal wel bekeken 
worden of er een beter registratiesysteem geïnstalleerd kan worden zodat niet-ophalingen of problemen bij 
ophalingen ook geregistreerd kunnen worden. Volgens Ivago is het tot dan niet mogelijk om te achterhalen wat de 
effectieve oorzaken van niet-ophaling zijn.

Beoordeling: gegrond

consequent handelen
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Verzoek: 201503 - 257
Geen straatonderhoud.
Mogen wij uw aandacht vragen voor volgende situatie. Opnieuw moeten we vandaag vaststellen dat de Ivago-
onderhoudsploeg de Hindestraat in Drongen gedeeltelijk (vanaf huisnummer 10) bewust links laat liggen. Een deel 
van de straat wordt niet gereinigd. Reeds in het verleden hebben we de chauffeur aangesproken en aangedrongen 
op een gelijke behandeling van alle straten. Helaas zonder resultaat. Vandaag hebben we telefonisch contact 
opgenomen met een Ivago-medewerker met het verzoek de ploeg via de mobiele telefoon te vragen alsnog 
rechtsomkeer te maken en de onderhoudswerken toch uit te voeren. Dit is blijkbaar niet mogelijk, vermits de 
Ivago-chauffeurs pas verwittigd worden bij hun terugkeer ‘s avonds. Dit antwoord lijkt mij geheel ongeloofwaardig 
en getuigt niet van een goede organisatie. De medewerker verklaarde nog dat de onderhoudsploeg wellicht op een 
ander moment zal langskomen. Wat uiteraard niet zal gebeuren. Voor het ophalen van glas, papier etc. is er voor 
de chauffeurs geen probleem. Wij hopen op een duurzame oplossing zodat we u in de toekomst hiermee niet meer 
moeten storen.

Onderzoek:
Wij nemen contact op met Ivago over de klachten die verzoeker ons meldde. Wanneer er gebeld wordt naar Ivago 
met klachten of opmerkingen over veegploegen dan worden deze klachten met de ploegen besproken wanneer 
zij op het einde van de werkdag terugkeren naar de garage. Over het overslaan van de Hindestraat vanaf nummer 
10 zegt Ivago in eerste instantie dat de Hindestraat vanaf dit huisnummer een voetpad is en dat het daarom aan 
de bewoners is om hier te vegen. Wanneer wij nakijken wat voor soort weg de Hindestraat is, zien wij dat de hele 
straat een rijweg is. Omdat het om een rijweg gaat, is het schoonhouden hiervan voor Ivago. Wij wijzen Ivago hier 
op. Uiteindelijk erkent Ivago dat de straat een rijweg is en dat zij deze moeten schoonhouden. Er wordt een week 
vastgelegd waarin de ploeg de straat zal komen vegen, waar nodig met de hand.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Ivago was in de veronderstelling dat het achterste deel van de Hindestraat een voetpad was en dat het schoonmaken 
hiervan niet hun verantwoordelijkheid was. Nadat wij er op wijzen dat de straat wel degelijk een rijweg is, heeft 
Ivago een week ingepland waarin het schoonmaken van de straat alsnog gebeurt.

coulance
Verzoek: 201503 - 302
Opzeg overeenkomst.
Wij moeten onze zaak stopzetten binnen drie maanden en wij wilden dus ook de ophalingen door Ivago annuleren. 
Toen wij informeerden, bleek dat we sowieso nog een jaar ophalingen moeten betalen. Ook al hebben we dat niet 
nodig. Er moet toch een andere manier zijn?

Onderzoek:
Verzoekster heeft een jaarcontract dat telkens stilzwijgend wordt verlengd. Er is een vooropzeg van zes maanden. 
Bij verbreking van het contract wordt er een vergoeding van vier maanden abonnementsprijs aangerekend (595,16 
euro).
Het huurcontract van verzoekster haar zaak werd onverwacht stopgezet. Daardoor kon ze onmogelijk het contract 
met Ivago tijdig opzeggen. De zaak blijft nog open tot eind juni 2015 dus ze kan het contract met Ivago ook niet 
onmiddellijk stopzetten. Dat betekent dat ze eerst nog vier maanden abonnement zou moeten betalen en dan nog 
eens vier maanden verbrekingsvergoeding. Omdat het hier toch om overmacht gaat en omdat verzoekster tijdig 
Ivago op de hoogte bracht, beslist Ivago om het contract eind juni 2015 stop te zetten zonder verbrekingsvergoeding 
aan te rekenen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Volgens het contract moet er een verbrekingsvergoeding betaald worden, maar omdat het hier om een 
overmachtssituatie gaat, stelt Ivago zich coulant op en er worden geen extra kosten aangerekend.
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efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201511 - 1315
Bladeren blijven liggen.

We doen al jaren ons beklag dat in de Achilles Musschestraat de bladeren van de platanen blijven liggen. Ook op 
het fietspad, wat gevaar voor de fietsers inhoudt. Sommige bewoners hebben al bladeren in plastic zakken gestopt 
omdat ze niet meer over de bladeren konden. Die zakken staan nu tegen de muur van het station, aan de overkant 
van de straat…Kan dit eens opgeruimd worden?

Onderzoek:
Het gaat hier echt om hopen plataanbladeren. 

Beoordeling: gegrond
Al herhaaldelijk doorgegeven voorgaande jaren. Graag spontaan opnemen in jaarlijkse ophaalkalender voor 
bladeren. De bladeren liggen op fietspad en trottoir, waardoor gevaar voor fietsers en voetgangers ontstaat.

redelijke termijn
Verzoek: 201504 - 413
Vervanging gft-container.
Op dinsdag 14 april 2015 is het wiel van onze groene gft-container afgebroken door een Ivago-werknemer bij het 
afrijden van het trottoir. Daar ik op dit moment aan het werken was in onze voortuin heeft deze werknemer mij 
medegedeeld om contact op te nemen met Ivago. Dit heb ik dan ook onmiddellijk gedaan!!!
Mijn ongenoegen is nu dat deze container pas zal vervangen worden op 30 april, bijna 3 weken na het voorval. 
En dit vooral in een periode dat alles in bloei begint te komen en alle tuinwerkzaamheden in gang schieten.
Graag had ik dan ook van u verwacht om deze wachttijd te verminderen.

Onderzoek:
We vragen aan Ivago of dit toch niet sneller kan, maar dat kan blijkbaar niet, want verzoeker krijgt pas een nieuwe 
gft-container op 30 april. Dat is twee weken na de beschadiging en de melding. Dit had toch sneller gemoeten, zeker 
omdat het Ivago zelf was die de schade aan de container veroorzaakt had.

Beoordeling: gegrond

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201506 - 671
Geen ophaling.
Beste, dit is ondertussen de zoveelste mail die ik richt tot een van de stadsdiensten. Ik hoop dat dit de laatste mag 
zijn. Door de werken aan het Centrumplein in Ledeberg staan de afvalcontainers van de sociale appartementen 
vaak voor ons deur. Volgens info die we van Ivago krijgen worden die containers opgehaald op een dinsdag en 
vrijdag (en dat elke week). In de realiteit gebeurt dit dus niet en blijven die containers daar vaak gemiddeld twee 
weken staan, waardoor het allerlei ongedierte en vuiligheid aantrekt. Net zoals nu het geval: de containers staan 
er sinds maandagochtend 8 juni en zijn tot op vandaag [15 juni] niet opgehaald. Met de warme temperaturen 
van de afgelopen dagen heb ik thuis - en we hebben een zoontje van een jaar - moeten strijden tegen een kolonie 
muggen en vliegen. Allemaal aangetrokken door de vuilzakken die op de overvolle grijze containers liggen (want de 
containers kunnen daarom ook niet dicht). Als belastingbetaler vinden we dat we dit niet verdienen. Onze mails aan 
Ivago worden steeds met een copy paste antwoord beantwoord maar elke keer gebeurt steeds hetzelfde en wordt 
het afval niet opgehaald op de ‘beloofde’ dagen door Ivago. Bij deze wil ik een klacht indienen tegen de werking van 
Ivago en in het bijzonder mijn absolute ongenoegen uiten rond hun complete gebrek aan naleven van hun eigen 
ophaalsysteem.
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Onderzoek:
Ivago zegt dat er door de werken problemen zijn met de ophaling van het afval in de buurt, maar dat er wel degelijk 
mogelijkheden zijn om alles op te halen. Toch bleef dit mislopen en door de naweeën van de lange staking bij Ivago 
werd dit niet snel genoeg opgevolgd. Ivago verontschuldigt zich hier ook voor bij verzoeker.
Het afval dat er nu nog staat, wordt zo snel mogelijk opgehaald en de planners zullen dit nog eens grondig 
doornemen met de verschillende ophaalploegen zodat de ophaling vanaf nu vlot verloopt.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

gelijkheid
Verzoek: 201507 - 805
Ongelijke afvalophaling.
Ik heb reeds een tweetal keer mijn ongenoegen geuit in verband met de ongelijkheid die heerst tussen de 
afvalophaling met huisvuilzakken en met rolcontainers.
Ik woonde tot voor kort in een straat waar de afvalophaling gebeurde via de grijze rolcontainer, nu woon ik wat 
verder eveneens te Sint-Amandsberg, waar de ophaling gebeurt met vuilniszakken. Ik ben dermate pretentieus 
dat ik mij ervaringsdeskundige durf te noemen. Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn rolcontainer meer afval kan 
aanbieden per ophaalbeurt dan met een zelfde volume aan vuilniszakken.
Volgens Diftar is dit niet zo, maar ze kunnen mijn argumentatie ook niet degelijk weerleggen.
Ze schermen steeds met hun reglementen maar ze worden niet gecontroleerd.
Hier is mijn argumentatie:
• Een vuilniszak moet gesloten zijn als we hem aanbieden. Een rolcontainer waarvan het deksel niet volledig meer 

dicht kan omdat er te veel afval in zit wordt zonder al te veel problemen geleegd. Conclusie: de rolcontainer is in 
het voordeel.

• Een vuilniszak mag maar een bepaald gewicht hebben, te zwaar en hij blijft staan. Ik heb zelf nog rolcontainers 
aangeboden waarvan ik dacht dat de voorwielen van de vrachtwagen zouden loskomen van de grond en geen 
probleem, de container werd geleegd. Conclusie: de rolcontainer is in het voordeel. Het gewicht wordt op geen 
enkel moment gecontroleerd en de container staat op wielen dus…

• Een vuilniszak kan ik niet aandrukken want het plastic is van een bestudeerde kwaliteit dat hij bij de minste 
spanning scheurt, in een rolcontainer kan ik het afval nagenoeg onbeperkt aandrukken. Conclusie: de rolcontainer 
is in het voordeel.

• Wat is het verschil tussen de twee adressen opdat ze aanleiding zouden geven tot een ander beleid in 
afvalophaling?

Nergens wordt mijn argumentatie au serieus genomen, nergens geeft men mij een degelijk antwoord op mijn 
opmerkingen. Bovendien heb ik geen keuze en moet ik mij onderwerpen aan de wil van Ivago want ze zijn de enige 
die afval mogen ophalen, eerlijke concurrentie is hier niet van toepassing. Ik wens gewoon de keuze te hebben 
op welke manier ik mijn afval kan aanbieden, vuilniszakken of een rolcontainer. Of de overheid moet beslissen: of 
iedereen zakken, of iedereen rolcontainers. Ik hoop dat u meer gehoor krijgt bij de bevoegde diensten dan ik tot 
nu toe kreeg. Ik ben in elk geval van plan om dit niet zomaar te laten passeren, ik wil behoorlijk ver gaan om deze 
ongelijkheid weg te werken.

Onderzoek:
In het ‘landelijke’ gebied gebeurt de ophaling van het afval met containers. Dat is veel ergonomischer voor de Ivago-
medewerkers. In het ‘verstedelijkte’ gebied gebeurt de ophaling via vuilniszakken omdat er een dichtere en kleinere 
bewoning is. Mensen die bijvoorbeeld in een appartement wonen hebben vaak geen plaats voor een container. Ook 
de trottoirs zijn smaller in dat gebied, waardoor containers veel te hinderlijk zouden zijn. Het is de gemeenteraad die 
de indeling van de verschillende zones vastlegde. De prijs van een vuilniszak is dezelfde als de prijs voor het ledigen 
van een container met hetzelfde volume. Zowel een vuilniszak als een container hebben een maximaal gewicht. Een 
vuilniszak én een container van 60 liter mogen bijvoorbeeld beiden maximaal 15 kilogram wegen. En beiden moeten 
volledig afgesloten worden. Het is inderdaad wel zo dat het bij een container moeilijker vast te stellen is of hij te 
veel weegt, net omdat hij ergonomischer is voor de medewerkers. En waarschijnlijk zullen containers die open staan 
toch al eens meegenomen worden terwijl dat bij vuilniszakken niet zal gebeuren (omdat die veel moeilijker te tillen 
zijn en het risico bestaat dat alles eruit valt). De uitgangssituatie voor vuilniszakken en containers is dus wel degelijk 
hetzelfde: de prijs, het maximaal gewicht, … In de praktijk zijn bewoners met containers inderdaad iets in het 
voordeel. Het is echter niet mogelijk om bewoners zelf te laten kiezen of ze zakken of containers willen gebruiken. 
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Dat zou namelijk willen zeggen dat er twee verschillende vrachtwagens dezelfde ronde moeten doen. Het is ook zeer 
de vraag of bewoners van een klein appartement wel staan de wachten op verplichte containers, of bewoners van de 
deelgemeenten op verplichte vuilniszakken.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Er is geen echte ongelijkheid in de uitgangspositie, maar verzoeker heeft wel gelijk dat er in de uitvoering 
(de ophaling) een zekere ongelijkheid ontstaat. Dat hangt gedeeltelijk vast aan de recipiënt zelf (een container is 
bijvoorbeeld gemakkelijker hanteerbaar en gewicht is dus minder een breekpunt), maar ook aan de discipline van de 
medewerkers (een openstaande container mag eigenlijk niet geledigd worden).

Aanbeveling
Evalueer de indeling van landelijke en verstedelijkte gebieden.
Maak de medewerkers attent op de correcte toepassing van de regels (maximaal gewicht en openstaande 
containers).

efficiëntie en effectiviteit
klachtenmanagement
adequate communicatie
Verzoek: 201507 - 854
Geen gewone ophaling.
Ik heb sinds april een groene afvalcontainer. Spijtig genoeg komt Ivago die nooit ophalen op de voorziene dag. 
Na een telefoontje zijn ze die wel tot deze week de volgende dag komen ophalen. Deze morgen heb ik weer dezelfde 
werkwijze herhaald en kreeg ik het antwoord dat ze mij gingen terug bellen. Drie uur later kreeg ik dan telefoon met 
de opmerking dat ze om 12.45 uur langs gekomen waren, maar er geen container buiten stond. Aangezien het een 
verplichting is om het vuilnis terug binnen te zetten als het niet opgehaald is en mij meegedeeld werd dat ik terug 
gebeld zou worden had ik die inderdaad nog niet terug buiten gezet. Nu heb ik het nieuws gekregen: dikke pech, 
wij komen bij de volgende ophaling. Wat natuurlijk waarschijnlijk niet gaat gebeuren aangezien ze nog nooit een 
gewone ophaling gedaan hebben.

Onderzoek:
Ivago verontschuldigt zich voor de manier waarop de ophaling momenteel verloopt. Bij terugkerende meldingen 
worden de ploegen er volgens hen proactief op gewezen hier extra aandacht aan te besteden, maar in de praktijk 
blijkt het dat de vrachtwagen niet altijd de straat in rijdt. Er wordt dan gewoon even gekeken of er iets van afval 
staat en een kleine gft-container wordt al snel over het hoofd gezien (zeker als er een scherpe bocht in de straat is 
waardoor je de volledige straat niet eens kan zien). De ploegen zullen hier nog eens op gewezen worden. Bij een 
niet-ophaling probeert Ivago altijd de dag nadien terug te keren. De bewoners moeten het afval dus de dag nadien 
opnieuw tijdig buiten zetten. Als het afval de volgende dag niet opgehaald wordt voor 17.00 uur, dan zal het pas voor 
de volgende ophaalbeurt zijn. De medewerkers van het callcenter zullen erop gewezen worden dat ze dit duidelijk 
moeten communiceren.

Beoordeling: gegrond

redelijke termijn
Verzoek: 201509 - 1017
Niet in het centrum.
Eind augustus hebben wij Ivago op de hoogte gebracht van sluikstorten in onze straat. Zij meldden ons dat zij 
eerstdaags het afval gingen ophalen, maar dit is ondertussen [13 september 2015] nog niet gebeurd. Wij horen dat 
het in het centrum van Gent wel direct wordt opgehaald. Wij wonen net buiten het centrum en hier wordt het niet 
opgehaald. Nochtans was het ons beloofd.

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



198

Onderzoek:
Ivago zegt dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen het centrum en de deelgemeenten. Sluikstort wordt 
normaal binnen de twee werkdagen opgeruimd. Soms .zijn er echter complicaties: de locatie van het sluikstort is niet 
duidelijk of het sluikstort ligt op privaat domein en dan mag Ivago dat niet opruimen. Wat er in dit concreet geval 
aan de hand was, kan Ivago ons niet zeggen.

Beoordeling: gegrond
Het is niet helemaal duidelijk waarom het zo lang duurde vooraleer het sluikstort werd opgeruimd, maar het 
gebeurde alleszins niet binnen een redelijke termijn.

Aanbeveling
Laat een kort verslag opmaken als een sluikstort niet opgeruimd wordt. Op die manier kan er eventueel bijge-
stuurd worden en kan er feedback gegeven worden aan burgers.

redelijke termijn
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201510 - 1198
Bladzakken.
In verband met gratis bladzakken van Ivago: na twee maal via pc en eenmaal via telefoon bladzakken aan te vragen 
heb ik die nog altijd niet ontvangen. De bladeren stapelen zich op en veel verdwijnen in de riolering. Ik wil mijn 
omgeving proper houden maar weet geen raad met de vele bladeren van bomen die van Stad Gent zijn.

Onderzoek:
Verzoeker zegt dat hij een e-mail stuurde naar Ivago midden september en nog eens midden oktober. Op 21 oktober 
telefoneerde hij en toen werd er beloofd dat hij zakken ging krijgen. Omdat hij nog steeds geen zakken kreeg, 
stuurde hij op 27 oktober nog eens een e-mail naar Ivago en naar de Ombudsvrouw. Op 2 november krijgt hij zijn 
bladzakken. Ivago zegt dat alle aanvragen van bladzakken (via mail, telefoon, website, …) in één centraal bestand 
genoteerd worden. Voor verzoeker vinden ze echter enkel de aanvraag van 27 oktober terug. Het is niet duidelijk wat 
er misliep met de aanvragen. We krijgen echter nog klachten over het aanvragen van bladzakken.

Beoordeling: gegrond
We weten niet wat er misliep met de schriftelijke aanvragen van verzoeker: deed hij iets fout, of werden ze niet goed 
geregistreerd? Bij de telefoon kon hij echter niets verkeerd doen en toch vindt Ivago niets terug van die aanvraag.

Aanbeveling:
Bekijk het aanvraagsysteem voor bladzakken, want er loopt duidelijk iets mis. Hetzij bij het aanvragen door de 
burger zelf, hetzij bij de registratie door Ivago.
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Sogent
Ook minder prettige boodschap tijdig communiceren.

overeenstemming met regelgeving
actieve informatieverstrekking
zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing
Verzoek: 201501 - 82
Onaangekondigde sloop.
SoGent liet mij onlangs per brief weten dat er op 22 januari zal gestart worden met de sloop van een aantal 
gebouwen Neerscheldestraat. Dit ter voorbereiding van de aanleg van een buurtparking. Door het ontbreken van de 
aanplakking van de vergunning en de bekendmaking van de start van de werken kreeg ik niet de kans om officieel 
verzet aan te tekenen. Ik vind dit een zeer vreemde gang van zaken.
Het perceel (Neerscheldestraat) paalt aan mijn eigendom.
Ik wil geen buurtparking in mijn achtertuin, om volgende redenen:
• Aan het einde van de Rosa Geingerstraat ligt al een ruime parking. De “parkeeroverlast” is al zeer groot in mijn 

buurt, een bijkomende buurtparking voor 30 auto’s zal de woonkwaliteit alleen maar “nog meer” naar beneden 
halen.

• Een strenger parkeerbeleid, de invoering van een bewonersparkeerkaart en de herinrichting van de Rosa 
Geingerstraat zelf zouden, volgens mij, een groot deel van de parkeerproblemen kunnen oplossen.

• De ligging van het perceel is dusdanig dat een parking op die plaats, grote en kleine criminaliteit enkel in de hand 
zal werken.

Het perceel ligt “in” een woonblok. Het is dus volledig ingesloten door woningen en zal, als de geplande sociale 
woonblok zal afgewerkt zijn, ook niet meer vanop de straat 
zichtbaar zijn. Doordat Stad Gent de afgelopen 10 jaar voornamelijk sociale woonblokken liet bijbouwen in deze 
buurt, is de leefbaarheid en de veiligheid van de wijk er trouwens sterk op achteruit gegaan. Ik woonde op 26 maart 
2012 een informatievergadering bij betreffende deze parking. Ook toen werd er zeer negatief gereageerd op de 
aanleg van deze buurtparking. Door de omwonenden werd toen voorgesteld om via herbestemming van dit perceel 
de kans te krijgen op “tuinuitbreiding”. Ik kan dit voorstel enkel bijtreden.
Ze beloofden ons verder op de hoogte te houden, maar ik werd niet meer gecontacteerd en zie mij nu voor 
een voldongen feit geplaatst. Toen ik hier 10 jaar geleden een woning kocht, zag ik op de plannen dat de Rosa 
Geingerstraat het statuut van “woonerf” had. Dit zou dus een leefbare straat worden met veel plaats voor spelende 
kinderen. Mijn zoon is ondertussen 14 jaar, hij heeft geen minuut veilig op straat kunnen spelen, want dit “woonerf” 
is er nooit gekomen. De straat werd een “onveilige verbindingsweg” naar de parking op het einde van de straat. 
De Rosa Geingerstraat werd een té smalle straat, zonder voetpad of fietspad. De straat werd zelfs zodanig “onhandig 
aangelegd” dat ik met moeite mijn auto in en uit mijn garage kan manoeuvreren.

Onderzoek:
De buurtparking zelf wordt uitgevoerd in opdracht van het Mobiliteitsbedrijf, dat de parking dan ook verder zal 
beheren. Volgens het Mobiliteitsbedrijf is die buurtparking wel degelijk nodig, gezien de enorme parkeerdruk 
in de buurt. Door werken in de omgeving worden heel wat parkeerplaatsen op straat opgeheven en dan zal de 
buurtparking heel nuttig blijken. Op de vraag van verzoekers om een parkeerregime in te stellen, antwoordt het 
Mobiliteitsbedrijf dat dit er inderdaad komt: de straten worden betalend parkeren met een parkeerkaart voor de 
bewoners. Maar het bedrijf heeft ook vastgesteld dat de parkeerdruk er vooral door de bewoners veroorzaakt 
wordt, ‘s avonds en tijdens het weekend. Het Mobiliteitsbedrijf zegt dat de toekomstige buurtparking en het 
nieuwe parkeerregime de verkeersleefbaarheid in de buurt gunstig zal beïnvloeden. Het slopingsdossier waar de 
klacht ook over gaat, wordt getrokken door het Stadsontwikkelingsbedrijf. De huizen die gesloopt moeten worden 
zijn eigendom van het bedrijf. Het Stadsontwikkelingsbedrijf zegt dat de procedure voor de bekendmaking van de 
sloopvergunning wel degelijk tijdens de wettelijke termijn is aangeplakt in de Neerscheldestraat, waar de te slopen 
woningen staan. Er wordt ook gezegd dat men maximaal probeert rekening te houden met de opmerkingen van de 
bewoners.
Verder blijkt uit ons onderzoek dat de beloftes om eventueel tuinuitbreiding voor de omwonenden te voorzien niet 
konden uitgevoerd worden omdat het terrein te smal was. Maar in dit geval had het Stadsontwikkelingsbedrijf de 
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bewoners hiervan op de hoogte moeten brengen. In dit opzicht is de klacht van gebrekkige informatieverstrekking 
wel gegrond.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De procedure voor de sloop is correct gevolgd. De beslissing voor de aanleg van een buurtparking is duidelijk 
gemotiveerd. De sloopvergunning is correct bekengemaakt. Maar het Stadsontwikkelingsbedrijf heeft de 
omwonenden niet op de hoogte gebracht dat de beloofde tuinuitbreiding niet kon doorgaan.

Aanbeveling:
Wanneer een project niet kan doorgaan, breng dan de betrokken burgers hiervan op de hoogte.

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



201

Co-actoren

Farys
Verzoek: 201510 - 1180
Koud water.

Ondertussen 3-tal lessen peuterzwemmen achter de rug. Mijn dochter en ik genieten van het half uurtje 
watergewenning , ondanks het koude water. De eerste les was niet doorgegaan omdat de watertemperatuur en 
waterkwaliteit niet op punt stond. De tweede les konden wij er niet bij zijn. De derde les heb ik gemerkt dat het 
water van het babybadje en het water van het groter badje, waar het peuterzwemmen plaatsvindt, koud was. 
Mijn dochter vroeg na 20 minuten of we terug naar “binnen” konden gaan. Ze zat te beven van de kou. 
Vandaag was de temperatuur van het babybadje warmer, dat van het grotere bad was opnieuw aan de koude kant. 
Hopelijk is alles geregeld tegen dat de winter begint. Kinderen en baby’s horen watergewenning te krijgen in een 
zwembad met een aangename watertemperatuur.

Onderzoek:
We sturen deze melding door naar de Sportdienst die op hun beurt Farys contacteren. Verzoeker laat enkele dagen 
later weten dat de temperatuur van het water al verbeterd was.

Verzoek: 201504 - 354
Stofferige werken.

Na al een paar keren van het kastje naar de muur gezonden te zijn, ben ik bij jullie terechtgekomen om een klacht 
te melden in verband met stofhinder. Er worden momenteel werken uitgevoerd door Farys tot 24/04/2015 in de 
Jacob van Arteveldestraat Gentbrugge, die zijn nu al in een fase gekomen dat er beetje bij beetje de voetpaden 
teruggelegd worden, het snijden van de stenen brengt enorm veel wit stof teweeg, nu is mijn vraag als men toch 
altijd zo met het milieu begaan is, waarom gebruikt men geen machines met water zodat er geen stof kan ontstaan.

Onderzoek:
Wij bezorgen de klacht voor nodig gevolg aan de Dienst Toezicht. Zij zullen verzoekster ook rechtstreeks antwoorden.

Federale Overheid
Verzoek: 201504 - 363
Administratieve kost.

Ik ben naar Gent gekomen als student. Ik ben van Parijs afkomstig, en kom hier de studie bio-ingenieur aanvatten. 
Ik ben bezig met mijn verblijfsdocumenten in orde te brengen. Ik ben in december naar het administratief centrum 
Zuid geweest. Men zei me te wachten tot januari om de aanvraag te doen. Ik was op 6 januari daar met alle 
documenten. Men zei me dat ik naar Nieuw Gent moest, omdat ik daar een adres had. Ik ben in februari geweest 
met alle documenten. Het was niet volledig omdat ik nog geen officieel bewijs had van mijn nieuw adres. De Politie 
moest nog langs komen. Dit duurde even. Ik ben pas op 11 maart langs geweest om alle documenten af te geven. 
Nu krijg ik te horen dat ik 160 euro moet betalen (administratieve kost). Mijn collega-studenten betaalden allen 
maar 25 euro. Er blijkt een nieuwe regel te zijn. Ik ben hier niet mee akkoord want ik ben de procedure veel vroeger 
gestart. Het was buiten mijn wil dat het zo lang aansleepte (politiebezoek dat maar niet kwam). Ik vraag om ook de 
kost van 25 euro te moeten betalen in plaats van 160 euro.

Onderzoek:

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



202

Verzoekster was naar België gekomen als toerist. Ze moest dus een statuutwissel doen naar student en op 15 januari 
2015 vroeg Loket Migratie een politieverslag aan. Dat verslag kregen ze terug op 9 maart 2015, op 11 maart werd 
het attest inontvangstname getekend en het dossier werd doorgefaxt naar DVZ op 12 maart. Vanaf 1 maart kwam 
er echter een nieuwe regelgeving in voege. Vanaf dan moesten studenten 160 euro betalen om de procedure 
voor een verblijfsvergunning in gang te zetten. Voor die datum moest er enkel 25 euro betaald worden voor de 
verblijfsvergunning zelf. Loket Migratie vond dat verzoekster nog onder de oude regelgeving viel, want de effectieve 
aanvraag gebeurde op 15 januari. DVZ zei echter dat de retributie van 160 euro wel degelijk betaald moest worden, 
want zij rekenden pas vanaf de inontvangstname op 11 maart. Later blijkt dat er ook bij DVZ geen eensgezindheid 
is over welke datum er gebruikt moet worden. Loket Migratie dringt aan op een duidelijk standpunt en uiteindelijk 
beslist DVZ dat verzoekster de 160 euro niet moest betalen. Ze zal dus haar verblijfsvergunning krijgen en het geld 
zal teruggestort worden.

Beoordeling: geen oordeel
Verzoekster klaagt terecht over de factuur die ze kreeg, maar het was DVZ die de 160 euro eiste en niet Loket 
Migratie. Het is juist dankzij de bemiddeling van Loket Migratie dat DVZ ingezien heeft dat verzoekster nog onder de 
oude regelgeving viel.

Verzoek: 201506 - 675
Termijn van 5 jaar.

Ik vind de papierwinkel die ik moet invullen om duidelijk te maken dat ik euthanasie wens toch iets te ingewikkeld. 
Vooral wat betreft de verlenging van de termijn na 5 jaar. Zo moet ik altijd in de gaten houden wanneer die 5 jaar 
voorbij zijn. Ik word er niet jonger op en wie zegt dat ik misschien niet meer kan verlengen omdat ik zo vergeetachtig 
geworden ben of dementeer? Allereerst dit: ik vind het een heel goede zaak dat we dit via de lokale administratie 
kunnen duidelijk maken. Maar ook zij zouden gebaat zijn bij een eenvoudiger werkwijze. Zou het niet eenvoudiger 
zijn om die termijn gewoon niet meer te vermelden? Wie van gedacht verandert, kan dit ten alle tijde veranderen 
en aangeven; die zal ook niet altijd 5 jaar wachten. Ik verwijs hiervoor bijvoorbeeld naar formulieren voor het 
aanduiden van een vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger van de patiënt (zie rechten van de patiënt 19 
december 2005). Ook daar wordt geen termijn gevraagd, maar dit kan wel altijd herroepen worden. Het zou het 
zeker voor heel wat ouder wordende burgers eenvoudiger maken.
Kan u dit aub voorleggen aan de bevoegde diensten die die termijn van 5 jaar hebben gevraagd of moet daarvoor de 
wet veranderd worden? Waarom vraagt men trouwens die termijn van 5 jaar?

Onderzoek:
Momenteel is het zo dat iemand die euthanasie wenst zowel mondeling als schriftelijk aan de dokter moet 
mededelen dat hij dit wenst. Het is pas wanneer iemand zijn wil niet meer zelf kan duidelijk maken dat de 
wilsverklaring geldt. De wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie zegt daarenboven dat er enkel rekening 
gehouden wordt met de wilsverklaring als die minder dan vijf jaar vóór het moment waarop betrokkene zijn wil 
niet meer kan uiten, is opgesteld of bevestigd (artikel 4). Hieruit volgt dus de vijfjaarlijkse vernieuwing van de 
wilsverklaring. Gebeurt die vernieuwing niet, dan is de wilsverklaring ook niet meer rechtsgeldig. Een wetswijziging 
is volgens de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand niet voor de nabije toekomst, er zijn wel partijen in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers die deze termijn van vijf jaar gewoonweg zouden willen laten vallen, maar momenteel 
vindt men hiervoor geen meerderheid.

Hulpcentrum 100
Verzoek: 201505 - 494
Over de haag.

Ik kom bij u want ik ben echt wel kwaad over de manier waarop de brandweer mij heeft behandeld. Ik ben 84 jaar 
en al jaren klaag ik over een grote boom juist voor mijn huis, op het voetpad. Na de hevige windvlagen vorige week 
is een zeer grote tak op mijn oprit terecht gekomen. Gelukkig had ik juist mijn auto in de garage gezet. Ik ben 84 en 
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kon die tak dus helemaal niet zelf wegnemen. En bel dus eerst naar de Politie die mij naar de brandweer verwijst die 
mij naar Gentinfo heeft gestuurd. Toen ik de brandweer aan de lijn had (eerste dag van die windvlagen) zei die mij, 
toen ik vroeg of ik zou moeten betalen: “Ja natuurlijk moet u betalen, want de tak ligt op privédomein”. Allez: het 
gaat wel om een tak van een boom van het openbaar domein hé en die ook schade had kunnen veroorzaken, en ik 
krijg de raad om die tak maar over een haag te gooien. “Staat er nergens geen haag, gooi er hem maar over.” Mijn 
reactie was: ten eerste die tak is zeer zwaar, en waarom zou ik dit naar mijn buren moeten gooien. Ik heb mijn tuin 
ook proper, stel dat die gebuur mij dat zou aandoen. Daarop heeft hij gezegd dat ik maar naar Gentinfo moet bellen 
wat ik ook heb gedaan en die mensen waren heel vriendelijk en die gingen doen wat ze konden. Nadat ik hem dan 
maar samen met iemand anders in de goot op het openbaar domein heb gedaan zodat iedereen kon passeren, is de 
tak om vier uur opgehaald door een camionette met aanhangwagen. Dank zij Gentinfo. Maar ik heb hier toch een 
duidelijke vraag: was dit niet de taak van de brandweer? Die worden toch betaald met onze belastingen? En het gaat 
hier om een boom van het openbaar domein. Hoever gaat dit nu allemaal? Ik heb gehoord dat de brandweer niet 
meer van Gent zou zijn maar Gent is er toch bij? In elk geval: ik vraag ook aan de Groendienst om die boom deftig te 
komen snoeien want elke keer dat het stormt, zijn we bang dat die boom op ons huis valt. Die wortels zitten heel ver 
en er lijken mij ook takken geknakt door die storm.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat het telefoontje niet is behandeld bij de Brandweer maar wel door het Hulpcentrum 
100. Verzoekster ontving daar een antwoord dat niet correct was. De directie van het Hulpcentrum 100 wenst zich 
hiervoor te verontschuldigen. Hieruit blijkt dus dat de fout niet werd begaan door de Brandweer. De 100 en de 
Brandweer zijn afzonderlijke organisaties. De Groendienst komt naar de bomen kijken. Volgens de Groendienst is de 
toestand van de bomen goed. Er is hier en daar wat dood hout, maar snoeien is geen prioriteit. Mocht eens een tak 
afwaaien, dan komt de Groendienst die wel opruimen, ook in verzoekster .haar privétuin als zij daarmee akkoord 
gaat.

Besluit:
Bij het Hulpcentrum werd de oproep dus onbehoorlijk behandeld.

Verzoek: 201512 - 1371
Europeaan!

Ik heb de Italiaanse nationaliteit, maar ik woon al 47 jaar in België. Ik moest mijn identiteitskaart gaan vernieuwen, 
want die vervalt op 20 december 2015. Aan het loket werd gevraagd of ik wel een afspraak had. Waarom? Het is 
toch maar een nieuwe identiteitskaart aanvragen! Maar nee, ik moest en zou een afspraak maken: op 7 januari 
2016 moet ik terug komen. Tegen dan is mijn kaart wel vervallen. Het kan ook sneller, maar dan moet ik 126 euro 
betalen! Waarom word ik zo behandeld?! Op het papiertje dat ik meekreeg staat dat ik een migrant ben. Pardon! Ik 
ben een Europeaan die hier al 47 jaar woont en hier al altijd gewerkt heeft. Ik ben geen vluchteling uit Afghanistan of 
Syrië, ik ben een Europeaan, meneer! Nergens in Europa heb ik zoveel problemen als hier. Als er controle is gewoon 
even mijn paspoort tonen, geen probleem. Maar als ik België binnen kom, moet ik een identiteitskaart hebben, een 
paspoort is niet voldoende. En krijg ik dan een uitnodiging als ik een nieuwe kaart nodig heb? Nee. En kan ik dan vlot 
een nieuwe kaart aanvragen? Nee. En waarom moet dat zoveel kosten?
Ik snap dat er voor Afghanen, Syriërs, enzovoort wat werk is om een verblijfsvergunning aan te vragen, maar voor 
een Europeaan… Gewoon om zijn identiteitskaart te vernieuwen!

Onderzoek:
Momenteel kan Dienst Burgerzaken geen uitnodigingen versturen naar niet-Belgen die hun kaart moeten 
vernieuwen omdat ze vanuit Brussel geen overzichtslijsten aangeleverd krijgen. Samen met andere steden en 
gemeenten ijveren ze al een tijd om die lijsten toch te krijgen zodat ze een betere dienstverlening kunnen aanbieden 
en binnenkort zullen de meeste niet-Belgen wel uitgenodigd worden om tijdig hun kaart te komen vernieuwen.
Unieburgers zijn verplicht tijdig de vernieuwing van hun kaart aan te vragen: minstens 30 dagen vóór het einde 
van de lopende kaart. De kaart van verzoeker vervalt op 20 december 2015, maar hij heeft de afspraak pas 
gemaakt op 11 december 2015. Zelfs zonder wachttijd duurt de fabricage van een E+-kaart (door een externe 
firma) minstens twee tot drie weken. Om een kaart al op 21 december te kunnen hebben, was een spoedaanvraag 
inderdaad de enige oplossing en dat kost veel meer. De aanvraag van een E+-kaart via normale procedure kost 
22,50 euro, maar unieburgers kunnen ook kiezen voor een papieren versie (bijlage 8bis): die is gratis maar er zijn 
wel gebruiksproblemen bij diverse instellingen (vb. bank) omdat daar geen foto is op voorzien. De aanvraag van 
een E+-kaart is op afspraak, want dit vergt naast de aanvraagprocedure zelf ook dossieronderzoek (vb. is er een 
DVZ-instructie intrekking verblijfsrecht, is er een hangende schrappingsprocedure, toepassing vermoeden van 
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afwezigheid, enzovoort). Als unieburger kan verzoeker zonder probleem reizen op basis van zijn geldige Italiaanse 
identiteitskaart of reispas (afhankelijk van de reisbestemming). Een geldige E+-kaart heeft hij niet nodig.

Beoordeling: geen oordeel
Verzoeker ziet zichzelf als een Belg en als Europeaan en hij neemt aanstoot aan de termen ‘migrant’ en 
‘vreemdeling’. Begrijpelijk want hij woont hier al een halve eeuw. Dat zijn echter gangbare termen die gebruikt 
worden naast niet-Belg en unieburger. Los daarvan is verzoeker, ondanks zijn lange verblijf in België, geen Belg. 
Hij blijft de Italiaanse nationaliteit behouden en dat heeft ook consequenties: zo komt er momenteel nog geen 
uitnodiging tot vernieuwing van zijn E+-kaart en bij de vernieuwing moet er een onderzoek gevoerd worden 
waardoor er een afspraak nodig is. Hier kan zeker bijgestuurd worden als de federale overheid meewil. 

Huisvestingsmaatschappijen
Verzoek: 201504 - 340
Boompjes.
In verband met de beplanting van de boompjes in de Yvonne Desirantstraat die weer niet zullen geplant worden in 
2015 vraag ik aan jullie voor eens na te trekken waar het probleem zit. Heb zelf naar de Groendienst gebeld en die 
hadden mij te zeggen dat er nog overleg is met bepaalde instanties maar ik woon er nu al 4,5 jaar zonder dat iemand 
dit onderhoudt en wij moeten al die moeite doen om ons voortuinen en tuin volledig te veranderen naar de normen 
van Stad Gent en dit komt gewoon niet in orde.

Onderzoek:
De straat waarover verzoeker het heeft ligt in een sociale verkaveling. De groenaanleg gebeurt niet op initiatief van 
de Stad. Wij steken daarom ons licht op bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningen (VMSW) en de cvba 
Volkshaard. Volgens de VMSW zijn de documenten door Volkshaard bij de VMSW ingediend op 26 november 2014. 
De VMSW keurde het uitvoeringsdossier goed op 29 januari 2015, volgens de VMSW binnen de wettelijke termijn. 
Aangezien Volkshaard optreedt als initiatiefnemer samen met een private partner, staan zij in de voor de prijsvraag. 
Na de prijsvraag dient het dossier ter goedkeuring aan de VMSW te worden voorgelegd voor toekenning van de 
budgetten. Voor verdere informatie verwijst de VMSW door naar Volkshaard. Na enkele maanden wachten en enig 
aandringen op reactie deelt Volkshaard mee dat de aanbesteding van de werken op 2 juli heeft plaatsgevonden. 
Nu wordt het dossier ter controle overgemaakt aan de architect en aansluitend naar de VMSW. Er is nog geen 
bevestiging van de financiering.

Besluit:
De administratieve molen van dit soort projecten maalt traag, veel te traag (4,5 jaar), maar dit project ligt niet stil; 
er komen wel diverse instanties bij kijken. Het zal dus allicht nog eventjes duren voor alles in orde is, maar dit ligt 
niet aan de Groendienst van de Stad. Echter, voor de bewoners geeft dit wel de perceptie van de Stad talmt. Goed 
communiceren op de eerste lijn als de klacht of het verzoek binnenkomt, is aangewezen.

Aanbeveling:
Onderzoek wat de rol kan zijn van de Stad om deze groenaanleg te bespoedigen. 
Kan er een termijn worden opgelegd?

Verzoek: 201504 - 417
Kosten.

Ik heb de evolutie van mijn huurprijs en de evolutie van de kosten van alle huurders van het complex Excelsior sinds 
de fusie (juli 2011) nader gaan bekijken.
Mijn reële huurprijs is sinds 2011 met ongeveer 15 % gestegen. Van 147,50 naar 165,00 euro/maand. Wat neerkomt 
op een jaarlijkse verhoging van 210,00 euro.
De post “diensten” die deel uitmaakt van de huurlasten vertoont enkele zeer rendabele rubrieken. Alle 180 huurders 
betalen in het jaar 2015 33.415 euro voor de poetsdiensten. Wij hebben een poetsman en een hulp die eenmaal per 
week komt helpen voor de containers.
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Post “toezicht op dienstenpersoneel” voor een totaal bedrag van 2.808 euro. Waarom moeten wij huurders sinds 
2012 het toezicht die WoninGent op zijn personeel houdt betalen?
Post “Collectieve cv”. 6.782,40 euro voor het onderhoud van de stookzaal, het zout vullen en het instellen van het 
winter/zomer regime?
Dat deze post diensten slechts miniem is gestegen is louter en alleen te danken aan het feit dat ons complex sinds 
2012 over geen conciërge meer beschikt. In 2011 kostte elke huurder 29,43 euro/maand. 353,16 euro/jaar per 
huurder. Alle huurders samen 63.568,80 euro.
De post “onderhoud” die deel uitmaakt van de huurlasten is al sinds 2008 niet meer aangepast: 3,20 euro. Hier dient 
te worden opgemerkt dat er sinds november 2011 geen ontkalkingen meer zijn gebeurd. WoninGent huldigt nu het 
principe dat de toestellen gezien hun leeftijd geen groot onderhoud meer behoeven. Men vervangt ineens het oude 
door een nieuw toestel. Kostprijs 800 euro per nieuw toestel. De firma EDCO heeft al goede zaken gedaan in ons 
complex. De post “verbruiken” die deel uitmaakt van de huurlasten zijn sinds de omschakeling van collectieve naar 
individuele verwarming in mijn geval en voor vele andere huurders met meer dan 100 % gestegen. Daarenboven is 
de eerste afrekening foutief opgemaakt en vertoont de tweede afrekening een foutieve kost type elektriciteit.
 Dit is de reden waarom ik zo aandring om een kopie van de ingebrachte facturen te verkrijgen.
Eindconclusie.
De huurprijzen zijn sinds de fusie in mijn geval en voor vele andere huurders met meer dan 20 % gestegen. 
Hoofdzakelijk door de hernieuwde berekening van de verwarmingskosten en andere op zijn minst twijfelachtige 
aanrekeningen.

Onderzoek:
Geen onderzoek (signaal)

Max Mobiel
Verzoek: 201510 - 1190
Kapot slot.
Gisterenochtend stelden we vast dat het slot van onze fietsenstalling die we bij de stad huren, stuk is gemaakt door 
onbekenden. Met als gevolg dat we niet meer bij onze fietsen kunnen, aangezien de deur niet meer open of dicht 
kan. Dit zorgt uiteraard voor de nodige mobiliteitsproblemen aangezien wij, in de fietsstad die Gent is, de fiets als 
vervoersmiddel gebruiken om naar ons werk te gaan. Het was onze buurvrouw die dit gisterochtend ontdekte. Ze 
heeft meteen per telefoon contact opgenomen met de dienst Mobiliteit om dit te melden. Aansluitend heeft ze de 
Politie verwittigd, deze zijn tussen 10 en 11u in de voormiddag langsgekomen om een PV op te maken. 
Er werd gisteren door de dienst Mobiliteit beloofd dat iemand van Maxmobiel nog de dag zelf, uiterlijk vandaag 
zou langslopen om het probleem te verhelpen. Uiteraard is dit tot op heden nog niet gebeurd. Kan dit probleem 
a.s.a.p. opgelost worden aub? U begrijpt dat het sowieso niet leuk is dat we ons al twee dagen niet per fiets kunnen 
verplaatsen. Er nu ook nog eens een weekend laten overgaan, is teveel van het goede. Bovendien betalen wij 60 
euro per jaar per standplaats. Je zou mogen verwachten dat we daar ook enige ‘service’ voor krijgen. In het verleden 
zijn reeds meerdere problemen geweest met deze ‘buurtparking’ waar destijds zo fier mee uitgepakt werd. Vorig 
jaar, amper drie maanden na de opening werden onze fietsen tot twee maal toe ontvreemd uit de stalling. 
Er werd ons destijds van alles beloofd: een extra slot (heeft er een week gehangen voor het spoorloos verdwijn), een 
surveillance camera (te duur wellicht), eventueel het ‘afschermen’ van de stalling zelf zodat onze fietsen niet meer 
zichtbaar opgesteld staan in de parking… Van dit alles kwam niks in huis. Bovendien ligt de fietsenstalling het park 
van het Luizengevecht. Dat krijgt in de herfst af te rekenen met nogal wat vallende bladeren. Vorig jaar al lag er zo’n 
hoop bladeren en vuil (dat door voorbijgangers zomaar in de stalling wordt geworpen) dat het ondoenbaar was om 
de stalling op te ruimen. Ik weet het, u schermt wellicht straks met het contract dat we tekenden waarin staat dat 
de huurders verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de stalling. Maar dit is niet te doen. Na inspectie van de 
stalling door één van de medewerkers van het Mobiliteitsbedrijf werd ons ettelijke maanden geleden beloofd dat 
enkele medewerkers van de stad de gigantische hoeveelheid aan bladeren uit de stalling zou komen verwijderen. 
Helaas hebben we nog niemand gezien. Helaas is het opnieuw herfst. We zouden alvast blij zijn mocht iemand 
morgen kunnen langskomen om het slot te herstellen zodat we tenminste bij onze fietsen kunnen. Zoals u ziet, leeft 
er nogal wat frustratie rond de buurtfietsenstalling. Het zou me persoonlijk plezier doen, mocht uw dienst met ons in 
gesprek willen gaan over hoe we deze pijnpunten kunnen aanpakken.

Onderzoek:
Verzoekster krijgt een antwoord van de verantwoordelijke van Max Mobiel.
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Verzoek: 201511 - 1272
Fietsenstalling Kruisboogstraat.

Ik huur sinds vorig jaar 2 plaatsen in een fietsstalling in voormelde straat. Deze stalling is het voorbije jaar reeds 
verschillende malen stuk geweest waardoor we niet aan onze 2 fietsen kunnen. Vorige woensdag was het luik 
opnieuw defect en heb ik MaxMobiel hiervoor gecontacteerd. Ze zijn nog diezelfde dag komen kijken maar een 
onderdeel moest worden hersteld. Aangezien het niet de 1ste keer is vraag ik me af waarom ze geen onderdelen in 
stock hebben. Naar verluidt zou er ook maar 1 persoon zijn die de trommels kan herstellen maar die bleek vakantie 
te hebben. We zijn 8 dagen verder en ik en mijn zoon kunnen nog steeds niet aan onze fietsen. Ik heb nochtans mijn 
fiets ECHT wel nodig om naar het werk te gaan. Het kan toch niet de bedoeling zijn dan mensen in deze situatie 
opnieuw de auto moeten nemen?? De slogan “Gent Fietst” is misschien toch niet zo goed gekozen.

Onderzoek:
We dringen aan op een antwoord van het Mobiliteitsbedrijf. Verzoekster krijgt enkele dagen later de melding via 
Max Mobiel dat zij, zolang het slot defect is, een fiets van hen ter beschikking krijgt. Het duurt zo lang om het slot 
te repareren omdat er stukken dienden besteld te worden. We vragen aan Max Mobiel om verzoekster te melden 
wanneer de fietsentrommel hersteld is.

Beoordeling: geen oordeel

Privé 
Artoria
Verzoek: 201506 - 625
Toegankelijk Belfort

Afgelopen vrijdag wou ik als Gentenaar samen met mijn petekind het Belfort van onze mooie stad bezoeken. Bij onze 
aankomst rond 14.00 uur vroeg de loketbediende mij mijn identiteitskaart om te controleren of dat ik wel degelijk 
een inwoner van Gent was en dus kon genieten van het voordeeltarief. Ik had nu toevallig mijn identiteitskaart 
niet bij maar wel mijn Lijnabonnement, op dit abonnement staan mijn naam en adres gegevens vermeld. Volgens 
de dame die op dat moment het loket bemande kwam ik niet in aanmerking voor het gunsttarief want op mijn 
papieren moet 9000 Gent staan? Ik ben vervolgens naar de stadswinkel gestapt, waar een vriendelijke bediende de 
loketbediende in kwestie in het Belfort even belde om te melden dat postcode 9040 wel .degelijk grondgebied Gent 
is. Na deze telefoon hebben wij ons terug aangemeld aan het .loket in het Belfort, waar uw medewerkster prompt 
een skype verbinding maakte met een verantwoordelijke van jullie organisatie, die me fijntjes uitlegde dat ik maar 
mijn identiteitskaart moest bij hebben en deze moest kunnen ingelezen worden. En er nog even aan toevoegde of 
ik wel wist wie onze burgemeester van Gent was en ik gerust een klacht mocht doorsturen naar jullie en zeker niet 
vergeten om onze burgemeester in CC te zetten. Wel bij deze krijgt u van mij een klacht, dat jullie een concessie 
hebben voor het open houden van Gentse monumenten en dat die uitbating ook voor een Gentenaar betalend is 
kan ik mij in vinden. Dat personeel werkzaam bij jullie niet op de hoogte is dat inwoners van de fusiegemeentes 
van Gent waarvan de postcode begint met 90 wel degelijk inwoners zijn van Gent vind ik niet kunnen. Dat een 
identiteitskaart moet kunnen ingelezen worden voor het bezoek aan een openbaar monument vind ik ook niet 
kunnen, het afgeven van een identiteitskaart kan enkel aan bevoegde autoriteiten, zoals Politie, gemeentelijke 
administratieve diensten en verder gemachtigde organisaties zoals mutualiteit, ziekenhuizen, apotheek omdat dit 
nu eenmaal zo voorzien is bij wet. Dat een privé organisatie, die een uitbating doet van een publiek monument 
mijn identiteitskaart vraagt om in te lezen en zodoende mijn bezoek te registreren voor welke doeleinden ook is 
volgens mij totaal onwettelijk en een schending van mijn privacy. Ik hoop dat bij een volgend bezoek aan het belfort 
ik wel degelijk beschouwd zal worden als inwoner van Gent, u mag trouwens een groot aantal bezoekers uit de 
randgemeenten verwachten die dit unieke monument ook eens willen bezoeken en die volgens uw bediende geen 
Gentenaars zijn aangezien zij in de fusiegemeentes wonen en dus geen 9000 Gent zijn, maar volgens postcode 
woonachtig in 9040, 9050, 9032 enz... Ik dank jullie alvast om het nodige gevolg te geven aan deze klacht en jullie 
personeel, maar evenzo verantwoordelijken de nodige info te verstrekken om hun functie in de toekomst correct te 
kunnen uitvoeren.
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Onderzoek:
Verzoeker krijgt antwoord van Artoria Events die het Belfort uitbaat.

Student en Mobiliteit

Verzoek: 201511 - 1289
Persoonlijk langskomen. 
Ik neem contact op betreffende de toepassing door StudentENmobiliteit van Artikel2 §2. Verlenging van de 
huurovereenkomst kan slechts nadat de fiets door de bevoegde instructeur is nagekeken in de fietsherstelplaats. 
Eventuele herstellingskosten worden aangerekend. Er wordt geen bijkomende waarborg aangerekend. De verlenging 
kan enkel ter plaatse gebeuren. Een verlenging na 31 oktober van het lopende academiejaar is pas mogelijk na het 
voorleggen van een geldig inschrijvingsbewijs voor het komende academiejaar uit het FIETSVERHUURREGLEMENT 
vzw StudentENmobiliteit. Al meer dan 6 jaar huur ik reeds een gele fiets zonder problemen. Bij de verlenging van de 
fiets nu voor oktober 2015 is er een probleem. Als laatste jaar geneeskunde loop ik momenteel mijn stagedagen in 
AZ Nikolaas in Sint Niklaas en was niet in de mogelijkheid om persoonlijk mijn fiets te komen verlengen tijdens de 
openingsuren van studentenmobiliteit (consultaties eindigen tussen 18h30 soms tot 21h00). Op 27 oktober 2015 
is via mail contact opgenomen met StudentENmobiliteit dat ter plaatse komen niet ging lukken, het antwoord van 
28 oktober 2015 was dat er dan een boete ging volgen. Op donderdag 29 oktober 2015 was mijn mama vriendelijk 
naar Gent te rijden en de fiets te gaan aanbieden voor controle ter plaatse en met mijn paspoort, studentenkaart en 
inschrijvingsbewijs. Dit bleek niet genoeg voor StudentENmobiliteit ook niet na bijroepen van de verantwoordelijke: 
er was ook geen enkele wil om dit op te lossen. Enkel contact met de student was het argument (opm. dit is niet in 
het reglement opgenomen) met als reden het financiële risico? Er werd gevraagd een attest door te geven van de 
‘school’, dat ik door de stage niet aanwezig kon zijn. Dit attest waarbij bevestigd wordt dat ik niet persoonlijk kan 
langskomen ter verlenging van mijn fietscontract is gemaakt door de dokter stagementor en doorgestuurd naar 
de verantwoordelijk van StudentENmobiliteit. Ook dit blijkt niet voldoende een nieuw attest wordt gevraagd “u 
dient aan te tonen dat u niet kan langs komen tussen 8 uur ‘s ochtends en 19 uur ’s avonds, werkuren zoals in de 
verklaring van de arts is immers een ruim begrip. Er werd aangegeven dat u elke dag 12 uur diende te werken binnen 
de stage, ik zou dit graag bevestigd zien” Ook dit attest wordt nog gevraagd aan de stagedokter en doorgestuurd 
naar de verantwoordelijke. Ook op 17 november 2015 blijkt dit niet voldoende nu wordt het echt Kafkaiaans. “Graag 
dan ook van dezelfde arts, die tevens jouw werkgever is? Een kopie van jouw arbeidsovereenkomst waarin staat dat 
je 60 uren per week dient te werken “ Voor mij is het nu wel genoeg geweest, hier is alle redelijkheid overschreden. 
Ik weet dat in elke grote organisatie lokale baronieën kunnen ontstaan maar dit tart elke verbeelding. De fiets is 
aangeboden zoals voorzien en met alle papieren, de attesten zijn tot absurd niveau doorgestuurd er is duidelijk 
onwil, neigend naar machtsmisbruik en gebrek aan enige klantgerichtheid. Volgende week maandag start ik in UZ 
Jette voor minstens een maand, ik heb enkel voor Kerst recupdagen (21-25 december 2015) de rest is te werken. 
Graag je reactie hierover en anders geef ik mijn fiets wel terug, ik geef het op.

Onderzoek:
Dat regels duidelijk moeten zijn en dat uitzonderingen niet de regel mogen zijn want dat leidt tot chaos en willekeur. 
Maar hier is sprake van een wel zeer strikte houding die vooral rekening houdt met de voordelen van de werkwijze 
voor het personeel en de VZW. Met weinig empathie voor de klant-student. En vooral in dit concreet geval geen 
rekening houden met toch ernstige aanwijzingen van overmacht en het niet aanvaarden van de oplossing de door 
de student zelf was bedacht (moeder opsturen met alle nodige gegevens en de fiets). Ook voor de ombudsvrouw 
is regel regel, maar dat is niet genoeg. Waarom zijn er die regels? Moeten voordelen ook niet meer af gewogen 
worden tegen nadelen voor de studenten?. Wat met de lange wachtrijen? Moeten er niet meer openingsuren ? 
En natuurlijk zijn de regels er in beide richtingen (sluiten voor het sluitingsuur kan bv natuurlijk ook niet).
Ze kan bovendien ook pleiten voor een afwijking van de regel op basis van overmacht en billijkheid maar een 
uitzondering op de regel kan enkel als het om een uitzonderlijk geval gaat en dat er geen schade wordt berokkend 
aan anderen. Of als er sprake is van overmacht Dit is volgens haar hier het geval.

Conclusie: 
Voor de ombudsvrouw gaat het hier om een uitzonderlijke situatie waar ook ernstige aanwijzingen zijn van 
overmacht en die met meer billijkheid en empathie en een beetje flexibiliteit kan opgelost worden. De VZW blijft bij 
haar standpunt. Daarom is het aangewezen dat de Raad van Bestuur via de Universiteit Gent (het gaat om studente 
geneeskunde) en de Stad Gent op de hoogte wordt gebracht en hier een eindbeslissing in nemen.
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Aanbeveling: 
Ook al gaat het hier slechts om 1 concreet geval , het lijkt ons ook aangewezen om als RVB op de hoogte te zijn 
van datgene wat wordt gesubsidieerd.
Ook de problematiek van deze student stagiair die hier overigens niet alleen is kan hier toch meteen aangekaart 
worden bij de bevoegde onderwijsinstantie. Het gaat hier om een student geneeskunde van de Universiteit.

Bemiddelingsvoorstel: 
In elk geval geen huurkosten aan te rekenen gedurende de periode van betwisting, de klachtenbehandeling 
schorst normaal kosten op tot na een duidelijk antwoord op tweedelijn.
Het abonnement wordt gewoon verlengd zonder kosten. Ze komt persoonlijk langs , dit kan op dit moment omdat 
haar stage is afgelopen (in de week van 18/01/2016)
Blijft de betwisting dan zal de vrederechter hier tussenkomen. En dit na stappen door de VZW die zelf stappen zal 
moeten zetten om die kosten in te vorderen?

Vlaamse Overheid
Verzoek: 201503 - 248
Toegankelijkheid gehandicapten.

Vandaag werden we verwacht op de dienst VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het 
vroegere Vlaams Fonds) omdat het dossier van mijn echtgenoot in verband met zijn ziekte MS voorkwam. 
Momenteel stapt hij nog – weliswaar zeer moeilijk – met een rollator. Deze dienst bevindt zich in het VAC (Vlaams 
Administratief Centrum) in het Virginie Lovelinggebouw aan het station, Maria Hendrikaplein 70/51. Maar wat een 
hindernissenparcours!
Parking onvindbaar. 
We reden voorbij het gebouw op zoek naar een parking voor gehandicapten. Nergens een aanduiding van parking 
hoe dan ook. Na heel wat omzwervingen en telefonisch contact met de dienst VAPH, vonden we een parking onder 
het Hendrikaplein.
Uitgang parking (en lift) onvindbaar. 
We installeerden ons op parking 2.49, ons niet bewust van de grootte van deze parking.
Op zoek naar een lift, zagen we een blok met twee deuren die echter vast waren. Door de deuren zagen we wel 
dat daar een lift was maar we konden die dus niet bereiken. Na wat stappen, vonden we toch een toegankelijke lift 
waarmee we buiten geraakten, dit was de uitgang in de tweede parkeergaragetoegang, het verst van het gebouw 
waar we moesten zijn, zo bleek.
Ingang gebouw VAC onvindbaar.
We liepen (eerder strompelden) richting het VAC. Op de hoek zagen we de VDAB (Vlaamse Dienst 
Arbeidsbemiddeling) met op de deur: ‘geen ingang’. Om de hoek nog een deur die niet openging. Achteraf bleek dat 
we gewoon op de schakelaar hadden moeten drukken, maar dat stond nergens aangegeven, en dat verwacht je ook 
niet als je op dat deel van het gebouw VDAB ziet staan!
Dan maar verder tot aan het hellend vlak. Ook daar niet zo duidelijk of je omhoog, dan wel naar beneden moet. 
We hebben het dan toch gevonden, na drie kwartier zoeken.
Mijn echtgenoot was doodop!
Betaalautomaat kapot.
Bij het terugkeren werkte de betaalautomaat van de parking niet, alhoewel er geen foutmelding op kwam. 
Ook de intercom gaf ‘bezet’ aan. Bij de slagbomen merkten we dat de betaling inderdaad mislukt was, wat we 
al vermoedden. Alweer een heel eind lopen naar een andere betaalautomaat. Gelukkig was ik er bij, want mijn 
echtgenoot was té vermoeid.
Omleiding oprit autostrade richting Antwerpen onvoldoende aangeduid. 
Bij het naar huis rijden, kwamen we in een onderbroken straat terecht waar werken bezig waren, met de aanduiding 
‘doodlopende straat’. Wij kwamen uit de straat die hier recht op uitkwam. Van daaruit was enkel omleiding voor 
fietsers aangeduid. Na deze doodlopende straat in te rijden en terug te keren, zagen we wel een bord, maar dat was 
zeker niet zichtbaar uit de richting waaruit wij kwamen. We zijn uiteindelijk drieënhalf uur onderweg geweest om 
vijf minuten binnen te zijn op de dienst VAPH! Vandaar onze vraag: is het niet mogelijk om de aanduidingen naar 
VAPH duidelijker te maken, zowel in de parking als daarbuiten? Op deze dienst worden toch vooral gehandicapten 
verwacht?
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Onderzoek:
Wij sturen de klacht over de signalisatie van de werken door naar de Wegendienst. Zij kijken of ze dit kunnen 
verbeteren. 
Daarnaast sturen we ook de klacht door naar het VAPH met het verzoek om na te gaan of de toegankelijkheid in de 
toekomst vergroot kan worden.

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Verzoek: 201507 - 834
Plaatsvervangende schaamte.

Ik wil je niet onthouden wat mijzelf vanmorgen is overkomen en ik dien ook niet echt officieel klacht in maar 
wil wel dat je dit opneemt mocht er nog een identieke klacht komen . Ik sta vanmorgen aan een bushalte aan 
de Zwijnaardsesteenweg, aan de fruithandel de Eiffeltoren, het stuk tussen Normaalschoolstraat en Lucas de 
Heerestraat. Er komt daar enkel 1 lijn: namelijk bus 5. Ik was niet alleen want een zwarte jonge vrouw stond er ook. 
Omdat er minder bussen rijden buiten de schooldagen stonden we toch al een minuut of tien te wachten ,ik sta aan 
de paal van de halte ,zij op gelijke hoogte 2 meter links van mij. De buschauffeur vertraagt dus ik steek ook mijn hand 
niet op, er rijdt overigens ook maar 1 lijn ,en ik sta aan het teken waarmee De Lijn aangeeft dat het een bushalte is. 
Ik denk dat dit heel duidelijk is. De man ziet zeker ook de zwarte dame maar er moest niemand af en …de bus rijdt 
door. Ik kon mijn ogen niet geloven: ofwel is die verstrooid en dat is natuurlijk niet aangewezen voor een chauffeur 
ofwel stopt die opzettelijk niet. Wat dat laatste betreft: kom niet af dat we maar ons hand moeten opsteken, een 
bushalte is een duidelijke aanwijzing van …een bushalte en ik sta aan het signaal dat daarvoor bestemd is, nergens 
staat ook aangegeven dat ik mijn hand moet opsteken. Als er meerdere bussen van verschillende lijnen zijn dan 
steek ik natuurlijk wel mijn hand op. er waren ook twee wachtenden. Het was om 8 uur vanmorgen en ben dan maar 
te voet naar mijn werk gegaan. De andere dame is blijven wachten. De bus is mij, waar ik normaal afstap, dus aan de 
Vooruit voorbij gereden en ze zat er op maar heeft dus nog eens een kwartier moeten wachten want er waren geen 
2 bussen kort na elkaar. Ik was dus 20 minuten later dan gepland. Als de regel is dat mensen aan bushalten altijd 
hun hand moeten opsteken zal je dat aan de bushalten zelf moeten communiceren want ik heb nu de indruk dat 
deze chauffeur er toch wel een loopje mee nam als er al geen andere motieven primeren? Ik was beschaamd vooral 
tegenover die zwarte dame. Die mij enigszins gelaten zei dat het niet de eerste keer was dat haar dit overkwam zelfs 
als ze haar hand opstak, dat laatste kan ik natuurlijk niet controleren. Ik heb haar in elk geval aan geraden om het 
aan u te melden. Maar als ik hetzelfde scenario nog opmerk zal ik meer dan officieel een klacht indienen wees daar 
maar zeker van. Mocht u op die of andere lijnen nog een gelijkaardige klacht krijgt ,kijk dan eens of het dezelfde 
chauffeur is?

Onderzoek:
De ombudsvrouw stuurt haar klacht door naar De Lijn die kan achterhalen over welke chauffeur het gaat en hem zal 
uitnodigen voor een gesprek.
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Algemene aanbevelingen

Kort maar bondig toch enkele aanbevelingen voor alle departementen en dit op basis van de klachten over de 
werking van de diensten in 2015.

Ga er niet automatisch van uit dat iedereen over een computer beschikt ook al stel je die in een overheidsgebouw 
ter beschikking, sommige burgers wensen zich niet te verplaatsen. Kortom, enkel een verwijzing naar een website 
is onvoldoende. Probeer zoveel mogelijk het aantal verrichtingen en verplaatsingen voor burgers en ambtenaren te 
beperken.

Transparantie wekt vertrouwen.
Transparantie begint bij communicatie in een begrijpelijke en dus duidelijke taal. Alleen als je zelf de regels kent en 
begrijpt kan je ze ook naar de burger duidelijk en transparant overbrengen.

Diensten moeten kunnen rekenen op een betrouwbare, efficiënte en dus vlugge digitale ondersteuning, eenmaal 
een probleem is vastgesteld.

Een efficiënt klachtenmanagement begint bij het herkennen van klachten en het opvolgen van de bijsturingen.
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Problemen ontdekken is even belangrijk als problemen oplossen (Leo Apostel) 

Detecteren, analyseren, adviseren en …..concluderen

De taak van een Dienst Ombudsvrouw is de systeemwereld van de lokale overheid dichter bij de leefwereld van 
de burger te brengen. Maar ook de wereld van procedures en regels iets dichter bij de burger te brengen. Het is 
belangrijk dat de lokale overheid de voeling met zijn inwoners niet verliest en klachten over de werking van diensten 
en maatschappelijke signalen kunnen, naast veel andere bronnen, hierbij een interessante informatiebron zijn. 
Wie de knelpunten kent kan er ook iets aan doen.
In 2015 zien we een stijgend aantal contacten met de Ombudsvrouw ondanks het feit dat de dienst, voor de burger 
die op het web zijn weg zocht, moeilijker bereikbaar was. Is de Gentenaar verzuurder geworden of wil hij net meer 
participeren? Is hij kritischer geworden en laat hij zich daarom ook meer horen als er grote veranderingen op til zijn? 
Spanningen met de burgers kunnen in 2015 genuanceerd worden op basis van de klachten bij de Ombudsvrouw. 
Ook de jarenlange achterstand bij de overdracht van gronden en terreinen naar de Stad is een knelpunt dat dringend 
moet aangepakt worden omdat dit onzekerheid en verwarring voor de burgers teweeg brengt. 

Spanningen ten gevolge van gebrekkige werking van 
dienstverlening
Vooral het Loket Migratie en het Mobiliteitsbedrijf komen hier in beeld. Opvallend is net dat het Loket Migratie, 
ondanks de duidelijke knelpunten die er zijn, weinig klachten bij de Ombudsvrouw genereert en dat is zorgelijk. 
De dienst is door de grote werkdruk en de onderbezetting regelmatig onbereikbaar voor de burgers. 
Er zijn verborgen wachtrijen en er is een dalende arbeidsvreugde bij het personeel. De grote oorzaak ligt hier bij een 
verstikkende en ondoorzichtige regelgeving die bijna onwerkbaar is geworden voor de lokale ambtenaar en waarvan 
de burger de dupe is. Die overdreven bureaucratie is duur en maakt ook dat een migrant, die wil werken, traag en 
zelfs zeer traag in het arbeidsproces kan worden opgenomen.

Het Mobiliteitsbedrijf komt in beeld omwille van de betwistingen over parkeerretributies en omwille van discussies 
over laden en lossen wanneer er minder mobiele burgers hun beklag doen.
De verhouding David en Goliath is hier duidelijk: sommige burgers betalen omdat ze een invordering met een 
deurwaarder willen vermijden maar er blijft een grote frustratie over. Hier kan een Ombudsman of -vrouw een rol 
spelen om, waar mogelijk, iets meer maatwerk af te leveren. De grote lijn moet hier wel blijven dat de regel voor 
iedereen gelijk is maar een stad zonder plaats voor enige billijkheid is een koude stad. 

De burger blijft erbij dat de Stad ook nog een steek meer kan bijzetten omtrent de afvalproblematiek, de toestand 
van de trottoirs en het wegdek. Vooral de verkeersdrempels, de slordig achtergelaten werven en het gebrek aan 
controle op ondoorzichtige en onvergunde signalisatieborden, blijven reacties uitlokken.

Spanningen ten gevolge van maatschappelijke    
fenomenen en veranderend beleid
Dat burgers meer willen participeren blijkt uit de vele signalen die de Ombudsvrouw ontvangt over Mobiliteit. 
Dit zijn ‘gezonde’ spanningen tussen burgers, die vooral toch vertrekken vanuit hun eigen leefomgeving en 
behoeften, en de overheid die ook het algemeen belang moet afwegen. Mobiliteit is overigens een onderwerp 
met impact op het dagelijks leven van elke burger. Vooral signalen van bedrijven, die op korte tijd een aantal kleine 
KMO’s moeten bevoorraden in de binnenstad, en zorgverstrekkers die dagelijks vlug van het ene punt van de stad 
naar het andere moeten, maken zich zorgen. 
Ook minder mobiele burgers vrezen ervoor dat de stad minder toegankelijk zal zijn bij de uitbreiding van de 
bewonersplaatsen waar zij niet mogen op parkeren. 
Wie dan weer juist aan de ring woont maakt zich zorgen over de toenemende fijne stofhinder bij filevorming 
omdat de doorstroming moeilijk loopt en de doorsteek Heuvelpoort en Dampoort nog niet is gerealiseerd. Hier is 
het belangrijk dat de lokale overheid al deze signalen, die langs verschillende kanalen komen, blijft coördineren en 
analyseren om tot een beslissing te komen.
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Armoede, rijkdom en klachten
De meeste klachten en signalen hebben betrekking op een luxeprobleem: discussies over parkeerretributies ten 
gevolge van autobezit, klachten over belastingen op tweede verblijven en de stijgende huurprijzen tonen aan dat er 
in onze stad toch nog heel wat burgers rijk zijn of op zijn minst tot een middenklasse behoren.
Anderzijds zien we te de klachten die gelinkt zijn aan armoede: wie bijvoorbeeld op kamers woont kan zeer moeilijk 
aan een bewonerskaart geraken, ook al is hij er gedomicilieerd en heeft hij bijvoorbeeld een wagen nodig om aan 
een bepaald werk te geraken.
Huurders in sociale panden wijzen op de stijgende algemene kosten waardoor, zeker burgers met een leefloon en 
een laag pensioen, met moeite nog de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Ze wijzen ook op het spanningsveld dat 
ontstaat tussen hen en het personeel van de huisvestingsmaatschappij, het ‘David en Goliath gevoel’ is nooit ver 
weg omwille van de afhankelijkheid van een sociale huurwoning en de lange wachtrijen .
Burgers die in de illegaliteit leven zijn dikwijls gedoemd tot armoede en vooral hun kinderen zijn hier de ‘kinderen 
van de rekening’.

Rol van de Dienst Ombudsvrouw
De lokale overheid krijgt omwille van verschillende redenen meer en meer de rol toebedeeld van controleur, rechter 
en partij door de introductie van GAS-boetes en retributies die ingevorderd kunnen worden door deurwaarders, 
zonder dat de overheid daarvoor naar de rechter hoeft te stappen. Daardoor kunnen op termijn ook meer en meer 
spanningen ontstaan, zeker als burgers het gevoel hebben dat ze onrechtvaardig worden behandeld maar toch 
onder druk betalen. Hier is meer en meer de rol weggelegd voor een Ombudsman of -vrouw om uit te zoeken of de 
burger hier kan verdedigd worden, ook naar de GAS-ambtenaar toe die dan in alle onafhankelijkheid maar toch nog 
meer weloverwogen, een beslissing kan nemen.
Ook kan de Ombudsvrouw de verdediging van ambtenaren op zich nemen wanneer blijkt dat er onmacht in het 
spel is door bijvoorbeeld een verstikkende hogere regelgeving waardoor de lokale ambtenaar niet meer tot een 
kwaliteitsvolle dienstverlening kan komen. Ook hier kan aan de bel getrokken worden.
Dit jaarverslag is ook een poging om de complementaire werking met de eerstelijnsklachtenbehandeling aan te 
tonen. Alles begint bij het herkennen van klachten en het is intern heel moeilijk om aan zichzelf of een collega een 
klacht door te schuiven. 
Heel wat ongenoegen valt dan meestal onder ’melding’ en zelfs ‘suggestie’. De burgers liggen hier niet wakker 
van: als het probleem maar opgelost geraakt, maar voor de organisatie zelf kan op die manier toch wat informatie 
verloren gaan mocht er geen tweedelijnsklachtenbehandeling zijn. 
Ook de transparante behandeling van de klachten door een Ombudsman of –vrouw dragen bij tot een open en 
democratisch bestuur. 
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Bijlage
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Politiek antwoord op jaarverslag 2014 door de     
bestuurders van Stad Gent.
Dit antwoord kan geraadpleegd worden op de website www.stad.gent/Ombudsvrouw en ligt ook in    
gedrukte versie ter beschikking op het kantoor van de Ombudsvrouw. 
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