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Hoofdstuk 1
INLEIDING

In Boek 2 van het jaarverslag 2015 van de Dienst Ombudsvrouw, krijgt u een overzicht van bijna alle 
klachtendossiers: de klacht in de woorden van de verzoeker, het onderzoek door de dienst, de beoordeling, 
de opvolging en de aanbevelingen aan de dienst. 
Enkele dossiers konden we om bijzondere redenen niet bekend maken: om redenen van privacy bijvoorbeeld. 



6

Hoofdstuk 2 
Brandweerzone Gent

2.1. Brandweer 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.
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doorschuifgedrag
Verzoek: 201506 - 704
Attest.
Deze morgen is er interventie van de Brandweer geweest in de straat rond 5.00 uur. Mijn zoon moest naar zijn werk 
en kon de straat niet verlaten door deze interventie. Hij moet om 5.30 uur in Merelbeke zijn voor verder vervoer met 
een collega naar de werf. De collega kon niet wachten. Mijn zoon moet een attest voorleggen aan zijn werkgever en 
is daarom gegaan naar de brandweerkazerne tussen 13.00 en 14.00 uur waar ze hem meedeelden dat ze hem niet 
konden helpen. Hij werd doorverwezen naar de politie. Eenmaal daar aangekomen, tussen 14.15 en 15.00 uur kreeg 
hij de leuke mededeling: “Pech. Ik weet niet waar u zich dan moet wenden voor dergelijk attest.”

Onderzoek:
De Brandweer verklaart ter plaatse te zijn geweest van 5.18 tot 5.47 uur. De Brandweer gaat ook na hoe het mogelijk 
was dat verzoeker zijn zoon wandelen is gestuurd. Uit dit interne navragen blijkt dat de man het over andere uren 
had (6.30 tot 7.00 uur). Daarom gaf men hem geen attest mee en werd hem de raad gegeven zich tot de politie te 
richten met de vraag of de straat eventueel langer werd geblokkeerd.

Besluit:
Het doorschuifgedrag kwam er omdat de man het volgens de Brandweer over een ander tijdstip had. In elk geval 
attesteert de Brandweer de juiste uren van de interventie. Dit is hier een woord-tegen-woord situatie.

Beoordeling: geen oordeel
Wij kunnen niet nagaan over welke uren de man het had toen hij zijn vraag stelde.

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.
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2.2. 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 
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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Hoofdstuk 3
Departement Bedrijfsvoering

3.1. Dienst Belastingen
overeenstemming met regelgeving
redelijke termijn
Verzoek: 201502 - 152
(On)bebouwde kavel.

Omdat we vroeger een boekhouder hadden, zij we een en ander uit het oog verloren wat betreft de belasting op 
onbebouwde percelen die nu aanzienlijk gestegen is. We hebben twee percelen naast elkaar waarvan slechts één 
onbebouwd is, op het andere staat er een vergund magazijn met oprit en dat is dus zeker niet onbebouwd. 
Het onbebouwde perceel wordt gebruikt als tuin om alles een beetje proper te houden. Onze boekhouder betaalde 
die belasting vroeger altijd. Onterecht dus. We hebben nu dan ook een bezwaarschrift ingediend, maar omdat dit 
bezwaar op zich ons niet ontslaat van betaling, hebben we als behoorlijke burgers toch al betaald. Dit bezwaar is 
ontvangen op 2 september 2014. Nu, vijf maanden later, hebben we nog altijd geen antwoord. Is er geen wettelijke 
termijn waarbinnen er een antwoord moet zijn op een bezwaar? De nodige documenten om aan te tonen dat één 
perceel bebouwd is, werden nochtans ingeleverd. En voor de onroerende voorheffing wordt er wel een bebouwd 
perceel aangerekend. Kan u toch eens nagaan hoe het zit met ons bezwaar?

Onderzoek:
Verzoeker kreeg op 9 september 2014 wel een ontvangstmelding van Dienst Belastingen voor zijn bezwaarschrift. 
Dienst Belastingen zegt dat ze de bezwaren behandelen in volgorde van indienen en momenteel is er een termijn 
van zes maanden voor een antwoord. Het bezwaar van verzoeker zal dus eerstdaags behandeld worden en hij zal 
na voorlegging aan het college op de hoogte gebracht worden. Dienst Belastingen zegt wel al dat er onderscheid 
gemaakt moet worden tussen de onroerende voorheffing (gebaseerd op het kadastraal inkomen en gewestelijk 
geheven) en de belasting op onbebouwde kavels (gebaseerd op stedenbouwkundige vergunningen en lokaal 
geheven). Het kan dus best dat beide belastingen verschuldigd zijn. In het ‘Belastingreglement op de onbebouwde 
kavels in een niet-vervallen verkaveling’ (goedgekeurd door de Gentse gemeenteraad) staat wat er bedoeld wordt 
met een onbebouwde kavel: “elk lot waar op 1 januari geen bouwwerken zijn aangevat of waarop geen constructie 
is gebouwd overeenkomstig de stedenbouwkundige hoofdbestemming.” Vooral dat laatste is hier belangrijk, want 
de kavels van verzoeker hebben als hoofdbestemming een woonfunctie. Noch de tuin, noch de hangar voldoen daar 
echter aan en daarom wordt er dus een belasting geheven door Stad Gent. (Hij kan die hangar en de twee kavels wel 
perfect verhuren en dan zou hij daar een inkomen van hebben. Op dat kadastraal inkomen wordt een onroerende 
voorheffing geheven door de Vlaamse overheid.). We begrijpen dat het voor verzoeker allemaal verwarrend is door 
de complexiteit en de gebruikte terminologie. Het uitblijven van een inhoudelijk antwoord wekte nog eens extra 
frustratie, maar de regelgeving is hier correct gevolgd. Binnenkort zal verzoeker ook een officieel antwoord krijgen 
op zijn bezwaarschrift.

Beoordeling: geen oordeel
De regels zijn hier correct toegepast.
Een burger moet zijn belasting binnen de twee maanden betalen. Binnen de drie maanden moet hij een bezwaar 
indienen en anders heeft hij geen verweer meer. Zes maanden om een antwoord te krijgen lijkt dan een lange 
periode. De burger moet echter op één aanslagbiljet reageren, Dienst Belastingen moet op honderden bezwaren 
reageren. Zes maanden is lang, maar volgens ons niet helemaal onredelijk. Het is misschien wel interessant om 
bij de ontvangstmelding mee te delen dat een inhoudelijk antwoord maximum 6 maanden op zich kan laten 
wachten. Maar het blijft voor een burger een complexe procedure en vooral is er hier sprake van een verwarrende 
terminologie: voor de ene belasting is het een onbebouwd perceel, voor de andere overheid niet.

Aanbeveling:
Tracht bezwaarschriften te vermijden door duidelijke communicatie op voorhand.
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adequate communicatie
Verzoek: 201506 - 668
Onbekende belasting.
Geachte mevrouw, ik moet u vragen om hulp, omdat ambtenaren van het stadsbestuur onze brieven negeerden. 
Zonder uitleg te geven overhandigden ze mijn dossier aan de deurwaarder. Op 13 februari 2015, na het ontvangen 
van een brief van het stadsbestuur en een rekening van 120 euro, vroeg ik om een verklaring voor wat ik eigenlijk 
moest betalen. Ik heb geen informatie of verklaringen ontvangen, maar ik heb wel een brief van de deurwaarder 
ontvangen. Als ik een of andere regelgeving heb overtreden, kunt u mij dan vertellen welke? Ik ben op zoek naar uw 
hulp en steun.

Onderzoek:
Verzoeker kreeg een belasting voor een takeling. Zijn wagen werd niet effectief getakeld, maar hij moet wel nog altijd 
iets betalen omdat de takelwagen (onnodig) moest uitrukken. De agent die het pv opmaakte heeft hem dat ook 
uitgelegd toen hij aan zijn wagen kwam. Er werden ook de nodige brieven gestuurd naar het juiste adres. De laatste, 
aangetekende brief heeft verzoeker echter nooit afgehaald. Uiteindelijk werd dan de deurwaarder ingeschakeld 
en pas toen is verzoeker in actie .geschoten. Hij heeft toen ook nog eens de nodige uitleg gekregen van Dienst 
Belastingen via e-mail. Verzoeker blijft er echter bij dat hij als niet-Gentenaar geen Gentse belasting hoeft te betalen 
en daarbovenop vindt hij dat Stad Gent niet kan bewijzen dat het om zijn auto ging (hoewel er een pv opgemaakt 
werd en hij zelf ter plaatse werd aangesproken door een politie-inspecteur). Uit ons onderzoek blijkt dat de belasting 
correct werd aangerekend, dat de procedure correct verliep en dat alle kosten dus verschuldigd zijn. We raden 
verzoeker aan om toch te betalen en de deurwaardersprocedure wordt terug opgestart.

Beoordeling: ongegrond

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 
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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?

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 
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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.

3.2. Juridische Dienst en Kennisbeheer
Zorgvuldigheid - fouten
billijkheid
Verzoek:201510 - 1090
Toch betalen.
Wij begeleiden een familie met paperassen en materiële hulp. Zowel de man als de vrouw zijn analfabeet en volgen 
ondertussen al NT2-lessen en proberen te alfabetiseren. Voor de man die 57 jaar is, is dit een heel zware opdracht. 
Op 8 juni 2015 ontvingen zij een eerste maal een GAS-boete voor sluikstorten. De brief was op naam van de man 
en op het juiste adres (nummer 71). Op een foto in bijlage werd echter verwezen naar een brief die in het sluikstort 
gevonden werd op naam van de buurvrouw die op nummer 71 B woont. Op de gefotografeerde brief staat echter 
nummer 71. Volgens de familie gebeurt het regelmatig dat die postbussen niet vermeld worden op de brieven. 
De man maakte de fout te denken dat deze brief met verordening niet voor hem was, aangezien het een ander adres 
en persoon betrof. Op 23 september kregen ze echter deze verordening een tweede maal. Ze namen vervolgens 
contact op met onze dienst om te vragen om contact op te nemen met de GAS-ambtenaar. Ik kreeg echter te horen 
dat betrokkenen toch moeten betalen omdat ze niet op tijd reageerden. Het gezin heeft ter goeder trouw gehandeld 
en is niet betrokken bij die buurvrouw, vermeld op de brief die gevonden is tussen het sluikstort. Wij zouden het 
spijtig vinden dat een gezin dat in de kansarmoede zit en geen enkele schuld heeft in dit geval van sluikstorten, moet 
opdraaien voor dit voorval. Ik denk dan ook dat er geen enkel bewijsmiddel is dat tegen hen kan worden ingebracht.

Onderzoek:
We proberen te bemiddelen voor de familie gezien de verzachtende omstandigheden: problemen met postbedeling 
en het analfabetisme van de man en de vrouw. De GAS-ambtenaar blijft echter bij zijn standpunt. Volgens hem werd 
de familie terecht aangeschreven omdat de brief in het sluikstort aan hun adres was gericht. Zijn redenering is dat 
de postbode niet naar de naam kijkt, maar naar het adres en dat de brief dus bij hen in de bus werd gestoken. Zij zijn 
volgens hem dus verantwoordelijk voor wat er gebeurt met die brief. De Ombudsvrouw vindt dat al bij al een zwak 
argument en is eerder geneigd om de familie op zijn minst het voordeel van de twijfel te geven en de GAS-boete 
te annuleren. Zij kan de GAS-ambtenaar hier echter niet toe dwingen en ze kan/mag ook niet verder tussenkomen 
in de GAS-procedure. Aangezien de officiële verweertermijn ondertussen verlopen is, verwijst de GAS-ambtenaar 
door naar de Politierechtbank. Er zijn dus maar twee opties voor de familie: naar de Politierechtbank stappen of 
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een afbetalingsplan aanvragen. De man en de vrouw hebben zelf echter niet de middelen om verdere stappen te 
ondernemen naar de Politierechtbank en ze hebben ook niet de financiële middelen om de boete te betalen. 
De begeleider zal dit samen met de familie bespreken en hen verder helpen bij de keuze die ze maken.

Beoordeling: gegrond
De argumentatie die de GAS-ambtenaar geeft, vinden wij vrij zwak. De familie kan zich ook niet verdedigen omdat ze 
niet begrijpen wat er gebeurt en onmondig zijn. De regels worden strikt gevolgd, maar de mens die beschermd zou 
moeten worden door die regels wordt volledig veronachtzaamd.

Aanbeveling:
Besteed de nodige aandacht aan de mensen zelf, zeker als ze niet in staat zijn om zichzelf te verdedigen. De regels 
moeten correct toegepast worden, maar dat mag een menselijke aanpak niet in de weg staan.

3.3. 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 
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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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Hoofdstuk 4
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

4.1. Bibliotheek
adequate communicatie
Verzoek: 201503 - 260
Boeken kwijt. 
Ik heb een probleem met boetes van de Bibliotheek. Ik ben altijd laat met het terugbrengen van boeken maar de 
boetes betaal ik altijd correct. Ik heb eind november twee boeken teruggebracht via de sluis. Eén van de boeken 
heb ik zeker ingeleverd, dit zegt de Bibliotheek ook. Ik heb ook het andere boek ingeleverd maar de Bibliotheek blijft 
zeggen dat ik dit niet heb gedaan. Ik dacht dat het boek verloren was gegaan, ik heb er ook niet meer naar gezocht. 
Uiteindelijk vond ik het boek toch nog thuis en heb ik het teruggebracht. Ik ben het er daarom niet mee eens dat ik 
geen boeken meer mag lenen bij de Bibliotheek en dat ik deze boete heb gekregen.

Onderzoek:
De Ombudsvrouw vraagt de Bibliotheek om verheldering van de situatie. In de e-mailwisselingen die de Bibliotheek 
ons geeft lijkt er inderdaad een misverstand te zijn ontstaan. Een analyse van de ontleengeschiedenis van verzoeker 
laat zien dat hij voor de boeken die kwijt waren geen extra boetegeld moet betalen. Op 18 augustus leent verzoeker 
het boek Calimeromarketing 3.0. Op 23 augustus verstuurt de Bibliotheek een herinnering voor onder meer het 
boek Online marketing. Op 28 augustus verlengt verzoeker dit boek en hij brengt het 25 september terug om het op 
26 september opnieuw te lenen, samen met het boek Kiss and Sell. Op 9 oktober krijgt verzoeker een herinneringse-
mail voor het boek Calimeromarketing 3.0, waarop hij op 28 oktober een eerste herinnering krijgt en op 12 
november een tweede herinnering. Op 21 oktober krijgt verzoeker een herinneringse-mail voor Online marketing en 
Kiss and Sell. Op 25 oktober stuurt de Bibliotheek dan bericht dat verzoeker Online marketing moet terugbrengen 
omdat het gereserveerd is voor een andere lener. Op 8 november krijgt verzoeker een eerste herinnering voor de 
boeken Kiss and Sell en Online marketing. Op 12 november brengt verzoeker het boek Calimeromarketing 3.0 terug 
via de terugbrengbus.18 november betaalt verzoeker 20,10 euro aan telaatgeld, dezelfde dag meldt verzoeker 
dat er twee materialen nog op de kaart staan die al teruggebracht zouden zijn: Kiss and Sell en Online marketing. 
Op 19 november verlengt de Bibliotheek dan het boek Kiss and Sell, ze laten 6 euro aan telaatgeld voor dit boek 
staan. Diezelfde dag vindt de Bibliotheek het boek Online marketing terug in de Bibliotheek en ze schelden 2,10 
euro aan telaatgeld kwijt voor dit boek. Op 19 november wordt dan aan verzoeker ge-e-maild dat er een boek werd 
teruggevonden maar het boek Kiss and Sell niet. Op 25 november doet verzoeker nieuwe ontleningen, hij ontvangt 
hierbij een bon met daarop de materialen die in zijn bezit zijn en de data waarop ze moeten worden teruggebracht. 
Op 13 december krijgt verzoeker een herinneringsmail voor het boek Kiss and Sell. 16 december verlengt de 
Bibliotheek dit boek opnieuw en sturen zij een brief aan verzoeker dat het boek niet werd gevonden en dat hij dit 
boek moet vergoeden (35 euro) en dat hij een openstaande schuld heeft van 9,90. Op 31 december brengt verzoeker 
dan het boek Kiss and Sell terug. De datum van retour heeft de Bibliotheek voor dit boek in november ingeboekt, 
ondanks dat dit boek pas eind december is binnengebracht. De boetes die verzoeker moet betalen zijn deels van 
voor deze datum, maar het grootste deel van het boetegeld is afkomstig van latere ontleningen. Het totaal aan 
telaatgeld is 26,70 euro. Hiervan komt 6 euro voor rekening van het boek Kiss and Sell en 3,90 euro voor het boek 
Online Marketing. De bedragen voor de andere boeken zijn 2,40 euro, 11,10 euro en 3,30 euro. Omdat verzoeker 
ook na het terugbrengen van de boeken via de boekensluis nog nieuwe ontleningen heeft gedaan, had hij op dat 
moment kunnen zien op de tickets die hij kreeg bij het ontlenen welke boeken er nog niet waren teruggebracht. 
Op deze tickets stonden ook de titels van de boeken die hij teruggebracht dacht te hebben via de terugbrengbus.

Beoordeling: ongegrond
Verzoeker kon op de tickets die hij bij latere ontleningen kreeg zien dat de boeken die hij dacht teruggebracht te 
hebben nog steeds op zijn pas stonden. Daarnaast zijn de boetes grotendeels gebaseerd op te laat gelden van later 
ontleende boeken. De boeken die kwijt waren heeft de Bibliotheek geregistreerd als teruggebracht half november, 
de dag dat betrokkene zijn boeken in de terugbrengbus gedaan heeft.
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adequate communicatie
redelijke termijn
Verzoek: 201503 - 285
Geen brieven Bibliotheek.
Ik kreeg een aangetekende zending van de Bibliotheek Gent dat ik twee keer niet gereageerd had op een brief van 
hen om te betalen. Ik ben dan naar de balie geweest en daar konden ze zien dat ze maar één brief gestuurd hadden 
(namelijk op 25 februari 2015). Ik heb die brief nooit gekregen. Het is toch raar dat ze spreken in de bijlage van twee 
brieven terwijl ze aan de balie konden zien dat er maar één brief gestuurd is met aanmaning tot betalen? Ze halen 
erbij dat er nog andere brieven gestuurd zijn, dat is waar maar dat ging niet over de aanmaning tot betaling. Ik vind 
het persoonlijk nogal snel om tussen de laatste brief (25 februari 2015) en de aangetekende brief (11 maart 2015), 
maar 11 werkdagen (zaterdagen meegerekend) te laten. Mijn inziens had er dan een tweede brief moeten komen 
en niet direct een aangetekende brief. Die tweede brief is er nooit geweest en dat hebben ze aan het onthaal ook 
kunnen bevestigen. Ik vind dat ze hier in de fout zijn gegaan. Ik ben ook verhuisd op 1 februari 2015 (één verdiep 
hoger). Ik heb dit nog niet aangepast in het rijksregister (waar de Bibliotheek zijn adressen van haalt) maar werk 
in Brussel dus heb daar niet veel tijd voor. De nieuwe huurster van mijn oude adres steekt normaal de brieven in 
mijn brievenbus maar het kan zijn dat ze dat met die ene brief niet gedaan heeft. Ik kan wel een contract mailen 
van mijn nieuw huurcontract als dit helpt als bewijs. Ik haal deze verzachtende omstandigheden aan om mijn extra 
kost te laten vallen. Ik heb dit besproken met de mensen aan de balie maar daar dreigden ze alleen maar dat er een 
deurwaarder zou komen als ik die extra kost niet zou betalen of dat ik contact met u moest opnemen.

Onderzoek:
Wanneer we navraag doen bij de Bibliotheek blijkt dat zij naast de brieven ook e-mails hebben gestuurd aan 
verzoeker met daarin vermeld dat hij de boeken moet inleveren en dat er voor het te laat inleveren telaatgeld 
betaald moet worden. Op 30 december krijgt verzoeker een herinneringse-mail dat binnen drie dagen de 
leentermijn eindigt. Op 20 januari wordt een eerste herinnering verstuurd per e-mail met het verzoek om de boeken 
terug te brengen en de telaatgelden te betalen. Een tweede herinnering met dezelfde inhoud wordt op 3 februari 
zowel per e-mail als per brief verstuurd. Op 10 februari heeft verzoeker dan het geleende materiaal teruggebracht. 
Omdat de telaatgelden niet betaald worden, stuurt de Bibliotheek op 25 februari een tussenbrief per post met 
het verzoek om te betalen. Tot slot wordt dan op 11 maart een aangetekende brief verzonden waarin 25 euro 
administratiekosten worden gerekend bovenop het telaatgeld. De Bibliotheek heeft bij het versturen van de brieven 
haar eigen richtlijnen gevolgd wat betreft de tijd tussen de e-mails en brieven. Doordat de verzoeker zijn verhuizing 
niet heeft doorgegeven bij de Stad Gent heeft de Bibliotheek de brieven naar het  adres gestuurd dat in het 
Rijksregister staat, dit was het oude adres van verzoeker. Behalve per post zijn er echter ook e-mails verstuurd met 
daarin het verzoek de telaatgelden te voldoen.

Beoordeling: ongegrond
De Bibliotheek heeft alle nodige brieven gestuurd naar verzoeker. Doordat verzoeker niet tijdig zijn verhuizing heeft 
gemeld bij de Stad konden deze brieven niet naar het juiste adres worden gestuurd. In de e-mails die de Bibliotheek 
stuurde stond echter ook vermeld dat verzoeker de boeken moest terug brengen en het telaatgeld moest betalen.

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 
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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.

4.2. 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. 
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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.

4.3. Dienst Evenementen, Feesten, Markten  
en Foren
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.

actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201502 - 205
Takelingschade.
Ik werk al 9 jaar in de Sint-Pietersnieuwstraat. We hebben een bedrijfswagen in gebruik waar wij bijna dagelijks 
levering mee doen, bestellingen voor grote klanten. Zoals altijd proberen wij de wagen te parkeren in de Sint-
Pietersnieuwstraat, omdat dat makkelijker is voor het laden en lossen. Ik zeg wel proberen, want vindt als handelaar 
maar eens een parkeerplaats in de eigen straat of dichte omgeving. Bovendien ben je verplicht om ofwel elke dag 
een duur dagticket te betalen (5,50 in plaats van 3 euro een jaar geleden) ofwel om in een van de dure ondergrondse 
parkings te gaan staan (11 euro per dag). Ook het laden en lossen is in deze straat geen lachertje. Wordt er in Gent 
bij het uitwerken van mobiliteitsbeslissingen eigenlijk wel rekening gehouden met de Gentse handelaars? 
Relaas van de feiten op 29-30 januari:
Op 29 januari parkeerde ik de wagen in de Sint-Pietersnieuwstraat ter hoogte van de chocoladebar. Aangezien daar 
inderdaad een bord stond ‘verboden te parkeren vanaf 14.00 uur’, verplaatste ik me om 14.00 uur, naar een plaatsje 
net voor de fietsenstallingen ter hoogte van de parkeergarages. Daar stond geen bord meer en een ander bord in de 



19

buurt was omgedraaid. Ik was dus in de veronderstelling dat daar wel degelijk geparkeerd mocht worden. Bovendien 
stond de hele straat toen nog vol met auto’s. Wij waren inderdaad op de hoogte dat donderdagavond 29 januari het 
Lichtfestival startte en dat het parcours vanaf 17.30 uur verkeersvrij was. Wij hebben daar echter geen enkele brief 
of andere correspondentie van ontvangen. Ook andere buurtbewoners hebben geen informatie gekregen en kunnen 
bevestigen dat het parkeerverbod helemaal niet duidelijk was aangeduid. Ik wou donderdagavond rond 17.00 uur 
na het werk dan ook naar huis vertrekken, toen ik opmerkte dat alle auto’s getakeld werden. Mijn wagen was toen 
ondertussen al weg. Ik heb de politieagenten aangesproken, maar zij beweren dat de borden reglementair geplaatst 
waren en dat ik dus geen verweer heb. Ik was getakeld (244 euro) en zal er nog een boete (55 euro) bovenop krijgen. 
Aangezien ik in Deinze woon en met die wagen kom werken, ben ik uiteindelijk met de trein huiswaarts mogen 
keren en heb ik mijn drie kinderen (eentje van 1,5 jaar) te voet van school en crèche mogen gaan halen. Toen ik 
de volgende morgen 30 januari mijn wagen ging ophalen in Oostakker, merkte ik dat de linker achterdeur van mijn 
wagen volledig beschadigd was. Ik kan zelfs de deur niet meer openen. Ik heb dit daar ter plaatse onmiddellijk 
gemeld en er zijn toen ook foto’s genomen. Er is afgesproken dit verslag aan onze verzekeringsagenten over te 
maken, samen met het takelverslag en foto’s. In het takelverslag staat bovendien niet vermeld dat de wagen al 
beschadigd was, wat in principe wel zou moeten indien dit zo was. Ik diende ook klacht in bij de politie. Toen ik bij 
de takeldienst ter plaatse was, leek men het daar ook allemaal zeer grappig te vinden dat er zoveel mensen getakeld 
moesten worden. Voor hen is het Lichtfestival duidelijk alvast een groot succes. Ik vermoed dat dit toch niet de 
enige klacht zal zijn die bij u zal terechtkomen. Bij rondvraag bij de handelaars in de buurt blijkt dat er nog mensen 
op dezelfde manier slachtoffer zijn geworden. Wij zijn niet op een deftige manier gewaarschuwd en er werd. ons 
ook helemaal geen alternatief aangeboden. Bovendien stonden de borden helemaal niet duidelijk opgesteld, ofwel 
omgedraaid, ofwel veel te ver van elkaar geplaatst. Ik hoop alvast dat u deze klacht grondig zult onderzoeken en 
misschien alsnog iets kan doen aan de boete/takelkost. Als u nog verdere informatie van mij nodig heeft, aarzel niet 
om terug contact op te nemen.

Onderzoek:
Wat het proces-verbaal betreft: enkel de procureur Verkeerszaken is bevoegd om hierover te oordelen.
Wat de schade betreft, en gezien verzoekster ervan uit gaan dat die werd toegebracht door het takelbedrijf, raden 
wij verzoekster aan een schadeclaim in te dienen bij dat bedrijf, op voorwaarde dat zij kan aantonen wie de schade 
heeft berokkend. Wellicht kan haar verzekeraar haar daarbij helpen.
Verder vragen wij bij de diverse diensten informatie over de zaken die verzoekster aanhaalt. Uit dit onderzoek blijkt 
dat:
• De verkeersborden werden geplaatst op maandag 26 januari, door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen die 

stelt dat borden soms omgekeerd worden door aangelanden of passanten.

• Over het gehele parcours van het Lichtfestival werd huis-aan-huis een bewonersbrief bezorgd. 
Bij de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren kwamen enkele meldingen binnen van mensen die geen 
brief hadden ontvangen en daar werd de brief alsnog bezorgd. Volgens deze dienst waren uiterlijk op vrijdag 23 
januari alle brieven in de bussen gedaan.
Uit deze gegevens blijkt dat de diensten tijdig actief informeerden: de signalisatie werd tijdig aangebracht en de 
bewonersbrieven werden tijdig bezorgd. Verzoekster associeert de schade aan haar voertuig met het opladen door 
het takelbedrijf. Echter, de schade moet worden bewezen wat geen sinecure is.

Opvolging:
Verzoekster stelt in tweede instantie dat op de hoek van de Rozier op de derde dag van het festival een verbodsbord 
werd bijgeplaatst. Wij checken dit bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen die hierover niets terugvindt. 
Verzoekster kan het plaatsen van dit bord ook niet aantonen met een foto. Verzoekster stelt ook voor om voortaan 
in handelszaken de bewonersbrief niet zomaar in de brievenbus te doen maar af te geven en te laten tekenen voor 
ontvangst. Dit lijkt voor de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren alsook voor de organisatie Max Mobiel 
(die de brieven ronddroeg) bijzonder moeilijk. Deze werkwijze wordt wel gevolgd voor kleinere opdrachten en 
dan nog als bij de brief een pakket communicatiemateriaal hoort, maar voor de duizenden brievenbussen op het 
parcours van het Lichtfestival vindt men dit niet te realiseren: dit zou erg veel tijd vragen, meer arbeidsinzet en dus 
ook een hogere kostprijs geven. Dit blijkt een onredelijke verwachting.

Beoordeling: geen oordeel
De versies van verzoekster en diensten spreken elkaar tegen. Volgens de diensten waren borden geplaatst en brieven 
in de bussen gedaan. Verzoekster spreekt dit alles tegen.
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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.

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.

zorgvuldigheid - procedure
klachtenmanagement
Verzoek: 201512 - 1352
Enkele meters meer.

Wij zijn bloemenverkopers op de markt en staan ook alle jaren (al drie generaties) tijdens de Allerheiligenperiode 
aan de Westergembegraafplaats hoofdingang + aan de Francisco Ferrerlaan. We hadden voor de hoofdingang 2 
meter gevraagd en voor de Ferrerlaan 5 meter. We hebben hiervoor een factuur gekregen van 903,21 euro (7 meter 
x 129,03 euro per meter) en die dan ook betaald. De verkoopster had inderdaad haar bloempotten iets te ver uit 



21

elkaar gezet waardoor ze meer plaats innam dan voorzien maar toen bij de controle de controleur haar daarop 
wees, heeft ze alles terug gezet zoals het moest. ’s Anderendaags is de controleur terug geweest maar stond alles 
zoals het moest zijn. Nu krijgen we van de Dienst Evenementen , Feesten, Markten en Foren een extra factuur door 
die ‘zogezegde’ meters dat we te ver stonden. Voor de hoofdingang krijgen we nog eens 8 meter extra aangerekend 
en voor de Francisco Ferrerlaan nog eens 3 meter extra. Dit betekent dat we nog eens (11 x 129.03 euro) 1419,33 
euro extra moeten betalen. Dit is echt overdreven. We hebben echt geen 10 meter ingenomen aan de hoofdingang 
en zeker geen 8 meter aan de Ferrerlaan. Ik vraag me af hoe die controleur er bij komt om die extra meters aan te 
rekenen. Nadat hij de verkoopster er op attent had gemaakt, heeft ze alles terug gezet op 2 meter, zoals aangevraagd 
was. Mijn zoon is bij de controleur langs geweest maar deze heeft enkel staan roepen dat we toch zullen moeten 
betalen.

Onderzoek:
De Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren laat ons weten dat de controle gedaan is door een officiële 
marktcontroleur volgens wie de inbreuken herhaaldelijk waren en zeker niet gering. Omdat het bloemenkraam van 
verzoekster meer ruimte innam dan oorspronkelijk werd opgegeven, werd er een bijkomende factuur opgemaakt. 
De motivering voor de toepassing van het reglement ligt onder andere in het feit dat alle handelaars op een eerlijke 
wijze in concurrentie moeten kunnen gaan met elkaar. Volgens de dienst zijn de klanten op voorhand ook goed 
geïnformeerd over de tarieven. Indien verzoeker de factuur wenst te protesteren dient hij hiervoor de procedure te 
volgen die op de factuur vermeld staat. Enkel zo kan de klacht onderzocht worden. De Dienst Evenementen, Feesten, 
Markten en Foren bevestigt dat de zoon van verzoekster bij hen is langs geweest en dat hij te woord is gestaan 
door de hoofdcontroleur die ten alle tijden correct is gebleven. De Dienst Evenementen, Feesten, Markten en 
Foren laat weten dat zij een aangetekende betwisting hebben ontvangen van de zoon van verzoekster en dit zullen 
onderzoeken en beantwoorden.

Beoordeling: geen oordeel
We kunnen geen oordeel vellen over wat de marktcontroleur al dan niet heeft vastgesteld. 

4.4. 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, 
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, 
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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 een efficiënte digitale ondersteuning dringend nodig. 

afdoende motivering
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201502-225
Zwemles geannuleerd.
Mijn zoontje heeft de afgelopen jaren zwemlessen genomen via de Sportdienst van Stad Gent. Hij is gestart als 
kleuter en heeft zo het parcours doorlopen tot de voorlaatste reeks. Bij de hogere reeksen gaat de inschrijving 
automatisch en hoef je enkel te wachten op de factuur. Bij de laatste lessen in de reeks ging het echter fout. 
We ontvingen geen factuur en onze zoon werd uit de lessenreeksen gewipt. Nochtans nam ik proactief telefonisch 
contact op met de Sportdienst - nog voordat de lessen van start gingen - om te melden dat ik nog steeds geen 
factuur ontvangen had. Ze lieten me weten dat ze niet wisten wat er aan de hand was en dat ze gingen uitzoeken 
in welke fase zijn inschrijving zich bevond. De maandag erop kreeg ik echter een e-mail met de melding dat hij 
uitgeschreven was wegens het niet betalen van de factuur. Ik belde de dienst onmiddellijk op om te melden dat ik 
gewoonweg geen factuur ontvangen had en ze bijgevolg niet kon betalen. Ik vind het heel erg onrechtvaardig dat 
omwille van die reden mijn zoon niet kan deelnemen aan de laatste lessenreeks. Ik heb die week driemaal contact 
gehad met de Sportdienst om ze uit te leggen dat we geen factuur hadden ontvangen. Ze gaven aan de telefoon ook 
toe dat we de factuur inderdaad niet ontvangen konden hebben omdat ze deze naar ons oude adres stuurden. 
We zijn in juli 2014 verhuisd en hebben dit tijdig gemeld aan de Sportdienst in kader van de inschrijving van onze 
jongste zoon. Het is naar mijn inzien niet correct dat mijn zoon niet meer mag zwemmen omwille van het niet tijdig 
betalen. De dienst gaf immers toe dat we niet konden betalen omdat we de factuur niet ontvingen. Ik wil toch 
klacht indienen omdat mijn zoon erg ongelukkig is dat hij niet langer kan gaan zwemmen. Bovendien is onze jongste 
ondertussen rond hetzelfde uur ingeschreven (zaterdag voormiddag in het Strop) en willen ze graag samen naar de 
zwemles gaan.

Onderzoek:
We vragen bij de Sportdienst na wanneer zij de adreswijziging hebben ontvangen. Dit blijkt inderdaad na de 
verzending van de factuur te zijn, de adreswijziging werd doorgestuurd via Gentinfo. De Sportdienst heeft de 
normale gang van zaken gevolgd rond het verzenden van de factuur. Ook zij vinden het spijtig dat de zoon van 
verzoeker niet mee kan zwemmen bij deze lessenreeks (deze is nu volzet). De Sportdienst heeft daarom de 
mogelijkheid geboden om op een andere locatie de lessen te volgen. Omdat dit niet paste voor verzoeker biedt de 
Sportdienst aan om haar zoon voor de volgende lessenreeks in september alsnog via doorstroominschrijving in te 
schrijven. Dit hebben wij doorgegeven aan verzoeker.

Beoordeling: ongegrond
Dat de Sportdienst de factuur niet naar het huidige adres van de verzoeker stuurde ligt buiten hun macht. 
De adreswijziging is pas na de verzending van de factuur doorgegeven. Toch wordt er oplossingsgericht gedacht.
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adequate communicatie
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201503 - 332
Geen tennisservice.
Ik heb al jaren een tennisabonnement op de Blaarmeersen. Dit jaar werden de prijzen drastisch de hoogte in 
gekatapulteerd. Oké, als dat ook de nodige service met zich zou meebrengen. Helaas, we hebben een half jaar 
zonder douches gezeten (zonder veel communicatie), vervelend als je nadien nog ergens iets gaat eten/drinken. 
Dit zal al hoog bij vele leden, maar vorige week was de maat vol. Ik heb er alle begrip voor dat er gestaakt wordt, 
maar dat dit enkel met briefje aan de deur wordt gedaan, tekent de manier waarop daar gewerkt wordt. Iedereen 
stond daar voor niks, zo kwam mijn partner van Aalst gespurt om daar tijdig te zijn. Als we dan een e-mail sturen 
krijgen we doodleuk berichtje dat we onze beurt ook kwijt zijn. Dit jaar was een aaneenschakeling van slechte 
communicatie en weinig respect voor de Gentenaar! Hopelijk wordt dit eens aangekaart!

Onderzoek:
We vragen na bij de Sportdienst wat de normale gang van zaken is rond de communicatie naar de bezoekers toe. 
Via het informatiebord in de tennishal worden de bezoekers ingelicht over de zaken die belangrijk zijn voor de 
werking van de sporthallen. Zo werd hierop ook vermeld dat de douches gesloten waren vanwege een legionella 
.besmetting en dat de douches van de camping gebruikt konden worden. Ook de medewerkers kunnen in dit soort 
situaties altijd worden aangesproken om bijkomende informatie te krijgen. Stakingen worden, wanneer zij van te 
voren bekend zijn, ook aangeplakt op het informatiebord. Vanwege de lage bezetting op stakingsdagen kan er niet 
gebeld worden naar de bezoekers die een reservering hebben gedaan. In het reglement voor het gebruik van de 
sportaccommodaties staat vermeld dat de Sportdienst een vergoeding van honderd procent geeft bij de volgende 
beurt van gebruikers wanneer zij niet tijdig gecontacteerd konden worden bij een sluiting van de accommodatie 
door overmacht. Wij vragen bij de Sportdienst of dit hier ook van toepassing is. De Sportdienst zegt dat zij dit niet 
beschouwen als overmacht aangezien de staking was aangekondigd. Zij konden echter niet op voorhand voorzien 
wie er allemaal zou staken en of de sporthal al dan niet kon geopend worden, waardoor ze ook niet konden 
communiceren naar de bezoekers toe. Zij willen dan ook niet ingaan op de vraag van verzoeker om het verloren 
speeluur te compenseren.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De communicatie is toch vrij beperkt en er zijn tegenwoordig genoeg middelen om dit sneller en beter te doen. 
Een aangekondigde staking is geen overmacht en volgens de regels moeten de abonnees dus ook niet 
gecompenseerd worden.

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. 
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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.
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Hoofdstuk 5
Departement Duurzame Stedelijke 
Ontwikkeling en Ondernemen

5.1. Dienst Economie
coulance
redelijke termijn
Verzoek: 201503 - 267
Terugbetalen subsidie. 
Ik heb in 2012 een pand gekocht aan de Dampoortstraat. Dit bestaat uit een appartement en een handelsruimte. 
Het heeft een beschermde gevel waardoor ik aan stedenbouwkundige voorwaarden moest voldoen om een subsidie 
aan te vragen voor de renovering. Ik heb aan deze voorwaarden voldaan omdat het uiteindelijk voordeliger was om 
hieraan te voldoen en de subsidie te krijgen. In september 2013 heb ik de facturen ingediend, het duurde uiteindelijk 
tot april 2014 tot de subsidies werden uitbetaald. Nu heb ik een aangetekende brief gekregen waarin staat dat ik het 
bedrag van de subsidie moet terugbetalen omdat het handelspand meer dan drie maanden leeg zou staan. 
Ik heb het pand nog niet duurzaam kunnen verhuren maar wel steeds korte termijn huurders gehad. De galerie die 
het pand huurde was niet altijd open waardoor de Dienst Economie vindt dat het meer dan drie maanden leegstond. 
Ik probeer om het pand te verhuren maar ik vind geen geschikte huurders. Er is al veel leegstand in Gent en het 
is niet gemakkelijk om een huurder te vinden. Ik vind dat de Dienst Economie hier toch redelijk moet zijn en hier 
rekening mee moet houden. Het duurde trouwens heel lang voordat de dienst alles rond had voor de subsidies en de 
stedenbouwkundige vergunning. Daarbij hebben ze het in de brief over twee subsidies die ik gekregen zou hebben, 
maar ik heb alleen maar het hoogste bedrag gekregen wat ze noemden en het niet het lagere.

Onderzoek:
Bij navraag bij de Dienst Economie blijkt de hele som van de subsidie gestort te zijn op een rekening van verzoeker. 
De eerste poging tot uitbetaling is teruggekomen omdat de rekening was afgesloten. Omdat er van een eerder 
subsidiedossier nog een rekeningnummer bekend was is het bedrag hier op gestort. Dienst Economie had niet 
eerder gehoord dat verzoeker het bedrag niet ontvangen zou hebben. De subsidie werd pas gestort nadat de eerste 
commerciële invulling plaatsvond. De Dienst Economie is op 5 augustus 2014 en op 2 februari 2015 langs geweest en 
heeft beide data geconstateerd dat de galerij gesloten was of het pand leeg stond. De eerste uitbating vindt plaats in 
maart 2014. Een tweede huurcontract is er vanaf half juli tot half november voor een galerij. In de praktijk was deze 
galerij niet regelmatig geopend voor publiek zoals het subsidiereglement voorschrijft.
Doordat het pand in een periode van veertien maanden maar beperkt gebruikt is als commerciële ruimte kan er 
niet gezegd worden dat er hier een duurzame commerciële invulling is. Volgens het subsidiereglement moet er een 
onmiddellijke nieuwe invulling zijn wanneer de commerciële invulling stopt. De Dienst Economie heeft de situatie 
nog enkele maanden aangekeken voor ze de terugvorderingsprocedure zijn begonnen. Omdat verzoeker op 28 
maart een gesprek heeft gepland met een toekomstige huurder om het huurcontract te tekenen, bemiddelen we 
bij de Dienst Economie om de terugvordering uit te stellen tot na dit gesprek. De week daarna horen we echter 
niets meer van verzoeker. Wij geven verzoeker dan tot 13 april de tijd om zowel aan de Ombudsvrouw als de Dienst 
Economie te laten weten of hij een verhuurcontract heeft getekend. Wij horen niets van verzoeker en geven door 
aan de Dienst Economie dat zij de terugvorderingsprocedure kunnen herstarten. Enkele dagen na de deadline stuurt 
verzoeker ons bericht dat hij later in de week zal antwoorden. Hierop raden wij hem aan om rechtstreeks contact op 
te nemen met de Dienst Economie omdat wij niets meer kunnen betekenen in deze situatie. Op 8 mei belt verzoeker 
ons om te melden dat hij een huurder heeft gevonden en dat hij hoopt op een compromis met de Dienst Economie. 
Hij gaat het huurcontract opsturen naar de Dienst Economie, de verantwoordelijke Schepen, de Dekenij en naar de 
Ombudsvrouw.

Beoordeling: ongegrond
De Dienst Economie heeft het subsidiebedrag gestort binnen een maand na de eerste commerciële invulling. 
De dienst heeft hierna verschillende kansen gegeven aan verzoeker om een duurzame invulling te vinden voor het 
pand. In ruim een jaar tijd heeft het pand meerdere keren leeg gestaan, ook bij inspectie door de Dienst Economie. 
Ook geeft de dienst verzoeker nog een extra kans op ons verzoek.
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5.2. Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke 
Planning
overeenstemming met regelgeving
proactief handelen
Verzoek: 201506 - 630
Kappen tijdens broedseizoen.
Hoewel we sinds enkele tijd als Gentenaars aangemoedigd worden bloemen en bomen te planten (geboortebos-
actie: een miljoen bomen) om Gent wat groener en leefbaarder te maken én de biodiversiteit te promoten, blijken in 
praktijk zonder probleem kapvergunningen verleend te worden, waarbij zelfs het moment van het omhakken zonder 
belang is. Enige tijd geleden werd hier in de straat een domein met park verkocht aan mensen die absoluut een 
grote tuin wilden. De Vlaamse Gemeenschap telde er enige tijd geleden 36 soorten vogels!
Kort na de aankoop werden (met vergunning ) reeds een twaalftal bomen omgehakt (blijkbaar allemaal ziek?) en 
op heden (sinds half mei) werd nog eens een boomkap uitgevoerd voor 40 bomen. “Niet allemaal ziek… maar 
ze zouden in de toekomst wel eens ziek kunnen worden,” zo werd ons gezegd! Het feit dat hier met instemming 
van Groendienst Gent (die “dit een goed idee vonden”) en van Stedenbouw - na de massale boomkap in het 
naastgelegen Rozenbroekpark - nogmaals een bos verdween is moeilijk te verteren. Dat voor het omhakken van 
het halve park uitgerekend de vogelmaand mei werd uitgekozen, is schandalig om verschillende redenen. Omdat 
vele buren geschandaliseerd waren door de massale kap tijdens het broedseizoen van de vogels verspreidden de 
opdrachtgevers snel wat folders in de buurt waarin ze uitlegden dat hun kapfirma enkel tijdens de maand mei kon 
komen (alsof er slechts één firma bestaat) én dat ze deze kap tijdens de maand mei met uitdrukkelijke toestemming 
van Stedenbouw deden, die immers schriftelijk had laten weten: “De stedenbouwkundige vergunning voor het 
rooien van 40 populieren, vergund op 23 oktober 2014 is perfect uitvoerbaar. Er is geen enkel argument waarom de 
bomen niet na 1 april mogen gerooid worden.” Dat de doorsnee burger niet weet dat alle vogels op nest zitten in mei 
is verschoonbaar. Dat diezelfde burger niet weet dat er wetten zijn tot vogelbescherming die het rooien verbieden 
tijdens de broedperiode is eveneens verschoonbaar. Dat de bevoegde personen van Stedenbouw dit niet weten is 
erg en dat ze hun onkunde aan papier toevertrouwen was onverstandig. Het kwaad is geschied; op enkele dagen 
lagen alle bomen om en moesten de stammen enkel nog in stukken gezaagd worden… Wat met de vogels en nesten 
gebeurde ligt voor de hand. Het Agentschap Bos en Natuur “betreurde dit” maar… “had enkel een adviserende 
bevoegdheid” en kon niets doen. (Welk is hun praktisch nut eigenlijk?) Is het verkeerd te denken dat de bevoegde 
personen van Stedenbouw hetzij onbekwaam zijn; hetzij corrupt een oogje dichtknepen omdat de opdrachtgever tot 
rooien een BV is? Alleszins mag Stedenbouw eens zwaar op de vingers getikt worden om dergelijke ravage voor de 
volgende broedperiode te verhinderen, en aangezien geen enkele bevoegde dienst wil/kan reageren, neem ik mijn 
toevlucht tot de Ombudsdienst. (Een procedure starten zou teveel tijd in beslag nemen en is onzin gezien de kap 
voorbij is; een kort geding was onmogelijk gezien de snelheid waarmee men tewerk ging).

Onderzoek:
Na alle partijen gehoord te hebben is het duidelijk dat de kapvergunning (stedenbouwkundige vergunning)terecht 
en gemotiveerd werd toegestaan, dat strikt genomen ook de stedenbouwkundige vergunning perfect in orde was 
en dat hier ging om een overtreding op de wet op de Vogelbescherming. Maar alle diensten en niet in het minst de 
Groendienst, betreuren dat het rooien is gebeurd in de meest slechte periode voor de vogels: het broedseizoen. 
De opmerking van verzoeker is terecht: burgers kunnen ervanuit gaan dat wanneer de stedenbouwkundige 
vergunning toelaat om ook te rooien in een periode waarbinnen de broedperiode valt, ze toch wat op een verkeerd 
been worden gezet en dit eigenlijk had voorkomen kunnen worden door in de stedenbouwkundige vergunning 
een extra voorwaarde op te nemen :namelijk dat er tijdens de broedperiode niet mag gerooid worden. Ook al blijft 
ook de ombudsvrouw erbij dat wie bomen kapt ook de wet op de vogelbescherming niet aan zijn of haar laars mag 
lappen en die dus ook verantwoordelijk moet handelen. 

Opvolging
De suggestie van verzoeker wordt meegenomen voor de toekomst.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Er was geen enkel bezwaar om een kapvergunning te weigeren. De vergunning zegt in dit soort gevallen nooit iets over 
rooien tijdens het broedseizoen. De wetgeving op de vogelbescherming zou dit echter moeten opvangen. De praktijk 
blijkt echter anders te zijn en om in de toekomst extra zekerheid in te bouwen zal het verbod op kappen tijdens het 
broedseizoen dan ook opgenomen worden in dit soort vergunningen. Dit kon eigenlijk al eerder gebeurd zijn.
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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..
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5.3. Dienst Wonen
overeenstemming met regelgeving
inventieve houding
Verzoek: 201502 - 181
Schadelijke buur.
Sedert een jaar staat ons huis in de Langestraat te koop. Onze buurman laat zijn woning verkrotten. Daardoor 
hebben wij heel veel schade aan onze woning. Wij hebben al alles geprobeerd maar niemand kan of wil ons helpen. 
Ondertussen zijn we verhuisd en hebben wij een overbruggingskrediet. Dit loopt al een jaar. Tegen september moet 
ons huis verkocht zijn of worden onze beide woningen openbaar verkocht. Ik begrijp niet dat de Stad of politie ons 
niet kan helpen. We zijn al bij het vredegerecht geweest, de wijkagent en de Dienst Wonen.

Onderzoek:
De Dienst Wonen deelt ons mee dat zij eerder al een onderzoek gevoerd hadden in deze zaak naar aanleiding van de 
klacht van de buren. De eigenaar van de woning bleek er toen gedomicilieerd te zijn en dus kon de woning niet op 
de lijst van de ongeschikte woningen geplaatst worden, dit conform het reglement terzake. Maar omdat er twijfel is 
of de eigenaar daar werkelijk woont, wordt de buurtinspecteur gevraagd een onderzoek te voeren. Hieruit blijkt dat 
de eigenaar daar niet meer woont en wordt de ambtshalve afvoering opgestart. Omdat er mogelijk gevaar bestaat 
voor de veiligheid vragen wij ook aan de Cel Veiligheid van de Dienst Bouwprojecten op hun beurt een onderzoek 
te voeren. Uiteindelijk wordt de woning van de buur onbewoonbaar verklaard. De Dienst Wonen had wel een 
onderzoek gevoerd, maar we vragen ons af of de dienst niet verder had moeten gaan en controleren of de eigenaar, 
die daar wel gedomicilieerd bleek, er in werkelijkheid ook woonde. Dit maakt een heel verschil in de procedure. 
Allicht had de dienst geen aanwijzingen in die richting.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De klacht van verzoeker is onderzocht en het reglement op de ongeschikte woningen is toegepast. De dienst had 
wel een stapje meer kunnen zetten in zijn onderzoek en laten nakijken of verzoeker er werkelijk woonde. Dit maakt 
immers een heel verschil in de behandeling.
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Hoofdstuk 6
Departement Facility Management

6.1. 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.

6.2. 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 
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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 
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 gronde 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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Hoofdstuk 7
Departement Financiën

7.1. 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 stat, 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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Hoofdstuk 8
Departement HR

8.1. Dienst Personeelsbeheer
zorgvuldigheid - fouten
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201506 - 635
Ziektevergoeding.
Ik ben op 1 januari 2014 met pensioen gegaan als statutair en nu in 2015 heb ik een belastingfiche gekregen, voor 
een bedrag dat in 2013 uitbetaald is maar de Stad Gent heeft dit aangegeven in 2014 als ziektevergoeding. 
Het resultaat is dat ik meer dan 300 euro belastingen moeten betalen. Volgens mijn mening een fout van de Stad 
Gent, waar ik nu de dupe van ben.

Onderzoek:
Wij vragen meer uitleg aan de Dienst Personeelsbeheer en ontvingen volgende uitleg: Eind november 2013 ontving 
verzoeker, als statutair zijn volledige wedde voor december 2013. Eind december 2013 ontving hij dan de volledige 
afrekening voor zijn pensioen (vakantiegeld, afscheidspremie) maar omdat de loonafsluit tussen de 15e en de 
20ste van de maand wordt gedaan had men toen nog geen zich op de afwezigheden van december 2013. Begin 
januari 2014 kreeg de bevoegde dienst  de afwezigheden van december 2013 door en daaruit bleek dat verzoeker 
enkele dagen disponibiliteit diende te ontvangen in plaats van wedde. De verwarring met ziekte komt mogelijks 
door gebruik van een bepaalde code, maar het gaat hier zeker om disponibiliteit. In januari 2014 deed de Dienst 
Personeelsbeheer dan de volgende regularisaties:
• Wedde-gewijs werd de volledige wedde van december 2013 teruggevorderd en werd daartegenover een uit-

betaling gedaan van een deel wedde en een deel disponibiliteit. Dit resulteerde in een klein negatief saldo dat 
verzoeker diende terug te betalen aan de Stad.

• Op fiscaal vlak diende de stad enerzijds de volledige wedde van december (in min) te regulariseren op het aan-
giftejaar 2013. Hiervoor ontving betrokkene een fiche 281.25. In 2013 werd hij dus niet belast op de wedde van 
december 2013. 

Hiertegenover kwam een aangifte van achterstal in 2014 van het bedrag van hetgeen uitbetaald werd in januari, 
namelijk het deel wedde en het deel disponibiliteit. Er dient aangegeven te worden in dat jaar wat in hetzelfde jaar 
werd uitbetaald. In 2013 werd de wedde van december 2013 niet aangegeven en belast, ze werd immers in 2014 
uitbetaald en dient ook in dat jaar belast te worden. Deze regeling is wettelijk vastgelegd vanuit de fiscus.

Besluit:
Het is een ongelukkig toeval dat verzoeker nog een verrekening kreeg voor de dagen disponibiliteit, dat dit net over 
een fiscaal jaar heen getild werd, en dat zijn fiscale situatie als gepensioneerde ook in 2014 veranderde. Was hij 
ergens halverwege een jaar met pensioen gegaan, had zich deze complexiteit niet voorgedaan en had hij wellicht 
ook niets gemerkt in zijn fiscale situatie. Vraag die hier moet gesteld worden: had de administratie gelijktijdig met de 
terugvordering, het betalen van afscheidspremie enzovoort ook meteen al de hervorming voor de maand december 
2013 van het loon kunnen doen? Het antwoord hierop is: pas na 31 december 2013 had men een correct zicht op 
de werkstaat van verzoeker, dat is ook de reden waarom de fiscus toelaat om nog in januari van het daaropvolgende 
jaar die rechtzetting te doen. Van een fout is ons inziens en na grondig onderzoek geen sprake wel van een zeer 
ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Beoordeling: ongegrond
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8.2. Dienst Rekrutering en Selectie
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. 

redelijke termijn
Verzoek: 201506 - 666
Geen feedback.
Enige tijd geleden heb ik deelgenomen aan het examen voor begeleidster bij de Stad Gent. Ik had 55% en had graag 
feedback gehad hierover, zodat ik dit kan meenemen naar volgende sollicitaties. Ondertussen heb ik al tweemaal 
naar het rekruteringsbureau gebeld met deze vraag. Telkens kreeg ik het antwoord: “We zullen het doorgeven,” 
maar tot op heden heb ik hier nog niets van vernomen. Hopelijk krijg ik via deze weg mijn antwoord.

Onderzoek:
De Dienst Rekrutering en Selectie laat ons weten dat zij zich engageren om de kandidaten binnen de twee weken 
na hun aanvraag feedback te geven over de selectieprocedure waaraan zij deelnamen. Verzoekster heeft op 9 juni 
2015 haar vraag tot feedback gesteld en zal vermoedelijk deze week nog gecontacteerd worden door de betrokken 
consultant.

Beoordeling: ongegrond
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Hoofdstuk 9
Departement Onderwijs en Opvoeding

9.1. IVA Stedelijk Onderwijs Gent
professionaliteit
zorgvuldigheid - procedure.
Verzoek: 201502 - 195
IQ.
Mijn zoontje van 6 jaar oud krijgt logopedische ondersteuning sinds vorig jaar. Op eigen initiatief heb ik de 
logopedie aangevraagd omdat hij moeilijkheden had met het uitspreken van een aantal klanken. De ondersteuning 
werd verlengd voor extra taalondersteuning. Om een teruggave van de mutualiteit te ontvangen diende er een 
intelligentietest afgenomen te worden. Ik vroeg aan het CLB om een test af te nemen. Dat hebben ze gedaan op 
13 november 2014. De uitslag van de test was een IQ van gemiddeld 80. Ik ging niet akkoord met het resultaat 
van het CLB en raadpleegde een privé-psychologe. Op die testen behaalde hij een gemiddelde IQ van 95. Met de 
resultaten van de privé-psychologe ging ik naar het CLB voor een bespreking. Ik vroeg aan de medewerkers om hun 
verslag aan te vullen met het verslag van de privé-psychologe. Vrijdag 13 februari heb ik een mail ontvangen met de 
bijgewerkte versie van het verslag. Helaas is er geen wijziging aangebracht, maar worden de subtesten in het verslag 
van de privé-psychologe gebruikt om het verslag van het CLB te bekrachtigen. Dit terwijl er een significant verschil 
is tussen de beide resultaten. Het verslag is op een zeer subjectieve manier geschreven. Meermaals probeerde ik 
mij te verduidelijken en vroeg om het verslag van het CLB te wijzigen. Ik vroeg om op een objectieve wijze de beide 
resultaten naast elkaar te leggen. Dat is niet gebeurd. Ik ben een bezorgde moeder en wil dat mijn kind een goede 
schoolloopbaan heeft en niet gestigmatiseerd wordt door een momentopname en een subjectieve interpretatie van 
een medewerker. Helaas krijg ik geen gehoor aan mijn vraag waardoor ik mij richt tot u. 

Onderzoek:
Uit de versie van het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (ICLB) blijkt dat het voeren van een 
intelligentieonderzoek niet tot de opdrachten van het ICLB behoort, maar men wou dit toch doen op voorwaarde 
dat een ruimer diagnostisch traject mocht worden doorlopen. Verder blijkt dat het ICLB en de privé-psychologe elk 
een verschillend onderzoeksinstrument gebruikten zodat zij beiden tot een ander IQ-cijfer kwamen. Nog volgens 
het ICLB kan verzoekster gerust aan haar ziekenfonds de resultaten van de test door de privé-psychologe voorleggen 
om terugbetaling aan te vragen. Het ICLB was wel bereid om het dossier aan te vullen met de tweede test, maar het 
verslag van de test van het ICLB zelf wordt maar beperkt aangepast. Dit is omdat een ander onderzoeksinstrument 
werd gehanteerd.

Besluit:
Het verslag en het dossier werden professioneel gevoerd en samengesteld. Het ICLB vulde het dossier aan en 
paste het verslag aan met de resultaten van de tweede test, maar kan niet tegemoetkomen aan alle wensen van 
verzoekster.

Opvolging:
Verzoekster vraagt ons een gesprek. Wij stellen een afspraak voor maar ook na een herinnering ontvangen wij geen 
reactie meer van verzoekster.

Beoordeling: ongegrond
Het ICLB en de privé-psychologe volgden elk een andere onderzoeksmethode om het IQ te bepalen. Het ICLB is 
bereid om zijn verslag beperkt aan te passen en de tweede test aan het dossier toe te voegen, maar komt omwille 
van het gevolgde protocol niet tegemoet aan alle wensen van verzoekster. Overigens kan verzoekster met de 
resultaten van de tweede test terugbetaling aan haar ziekenfonds vragen.
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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 
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...
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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. 

klachtenmanagement
Verzoek: 201505 - 460
Bassen.
Op de hoek van de Iepenstraat is een lagere school. Vorige zaterdag was daar een feest met de ouders. Ik ondervond 
overlast tot na 2.00 uur ’s nachts, vooral van bassen. Ik deed een oproep naar de politie (101). Ik kwam terecht bij de 
federale politie en daarna bij de lokale politie die mij antwoordde: “Daar is niet veel aan te doen. Wilt ge dat wij een 
agent sturen? Maar dat gaat niet veel helpen.” Mijn vrouw heeft dan contact gehad met de directrice: “Ja, u weet 
dat gebouw moet geld opbrengen, met dat feest hebben wij wat geld.” Er was niet veel aan te doen.

Onderzoek:
De politie bevestigt dat de oproep om 00.07 uur binnenkwam. De politie kon er niet onmiddellijk op ingaan, want 
tussen 00.00 uur en 02.00 uur waren er 46 gevraagde interventies lopend, die van voor middernacht nog niet 
meegeteld. De vraag was groter dan het aanbod zodat er moest afgewogen worden wat, wie, hoeveel en wanneer 
iemand wordt of kan worden gestuurd. De politie is zich wel bewust van de klachten in verband met nachtlawaai. 
Nog volgens de politie is na de vraag toch een ploeg gestuurd omstreeks 01.10 uur. Aangezien er in de oproep 
uitdrukkelijk werd gevraagd om verzoeker niet te verontrusten zal het niet zichtbaar zijn geweest dat de ploeg 
wel degelijk ter plaatse ging. Wat betreft de verwijzing naar de wijkagent bedoelde de operator een structurele 
aanpak door een dialoog met oproeper en school. Volgens de politie zou ook de school haar plichten en rechten 
moeten kennen. De politie geeft verzoeker de raad om in dergelijk geval toch klacht in te dienen. De schooldirectie 
betreurt dat het feest voor overlast zorgde bij de buren. Naar aanleiding van de klacht werd door de school een 
bewonersbrief verspreid met .excuses. De directie geeft aan bij een volgende editie de buurt proactief te zullen 
informeren en de nodige maatregelen te treffen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Verzoeker pikt hierop 
in en stelt voor dat men tot 23.00 uur onder de 60 dB blijft en dat de fuif ten laatste om 1.00 eindigt. 
De schooldirectrice antwoordt dat men zich maximaal zal houden aan deze desiderata.

Besluit:
Het antwoord van de 101 bij de oproep werd verkeerd begrepen door verzoeker, maar alles begon bij de school die 
wat meer rekening had mogen houden met de buurt. De school excuseert zich.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

overeenstemming met regelgeving
afdoende motivering
Verzoek: 201510 - 1146
Tweede graad.
Eerst ging ik naar Don Bosco in Zwijnaarde. Tijdens het 4de jaar ben ik daar gestopt.
Toen ging ik naar CLW, in de Wittemolenstraat en in de Wolfputstraat. Ik begon er in het 4de jaar, maar men liet mij 
overstappen naar het 5de jaar. Als men mij liet overstappen naar het 5de jaar, dan betekent dit toch dat ik gedaan 
had met de 2de graad? Daarom vroeg ik mijn attest van de 2de graad, maar dat wou men mij niet geven. Ik zou dit 
attest graag hebben, want dit kan later altijd nuttig zijn. Op dit moment ga ik naar CVO in Lokeren, avondonderwijs. 
Het betreft een opleiding metser.
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Onderzoek:
Uit het onderzoek blijkt dat het attest terecht wordt geweigerd.
Volgens de directeur van het CLW kan een leerling van het deeltijds onderwijs zijn attest van de tweede graad niet 
ontvangen voor hij zijn opleiding volledig heeft afgerond. Verzoeker heeft de school vroeger verlaten, daardoor kan 
de school hem dat attest nu niet overhandigen. Volgens het Stedelijk Onderwijs is het zo, wanneer een jongere in 
voldoende mate alle leerplandoelstellingen van een bepaalde graad heeft verworven, de klassenraad kan beslissen 
dat de jongere die graad behaalt op voorwaarde dat hij/zij ook een certificaat met vrucht heeft behaald. Zolang 
de jongere geen certificaat met vrucht heeft behaald, wordt het getuigschrift of diploma niet effectief uitgereikt. 
De jongere kan ondertussen wel al starten in een hogere graad en beginnen werken aan het verwerven van de 
leerplandoelstellingen van die graad. Wat de situatie van verzoeker betreft: hij volgde de opleiding metselaar 
(6 modules) en behaalde binnen deze opleiding op 28/04/2014 de module basistechnieken metselwerk en op 
30/06/2014 de module riolering- en afwateringsstelsels. Op 30/06/2014 voldeed hij aan de eindtermen 2de 
graad. Volgens de onderrichtingen in de omzendbrief van de Vlaamse overheid kan hij pas effectief zijn attest 2de 
graad krijgen wanneer hij zijn opleiding metselaar afwerkt en dus een certificaat behaalt. Op het moment van zijn 
uitschrijving voldeed hij niet aan deze voorwaarde. .Nog volgens het Stedelijk Onderwijs kunnen jongeren op dit 
ogenblik niet binnen het CVO verder werken aan hun leerplandoelstellingen en competenties verworven binnen het 
stelsel leren en werken. Het Stedelijk Onderwijs vindt dit jammer, maar het is zo. Om effectief het attest 2de graad 
uitgereikt te krijgen zal verzoeker zich: ofwel moeten laten inschrijven in het tweedekansonderwijs (en terug starten 
in 2de graad) ofwel u opnieuw laten inschrijven in een CLW (dbso) en daar een certificaat behalen. Om de jongere 
niet nodeloos af te remmen in zijn traject, kan een jongere die voldoet aan de leerplandoelstellingen van de 2de 
graad (maar die 2de graad nog niet effectief uitgereikt kreeg omwille van het nog niet hebben van een certificaat van 
een opleiding in dbso), doorstromen naar de 3de graad en hier al werken aan de leerplandoelstellingen 3de graad 
zonder effectief in het bezit te zijn van een attest 2de graad. Nog volgens het Stedelijk Onderwijs is de tekst van de 
omzendbrief hier zeer duidelijk. Het is het dus mogelijk dat een jongere er heel lang over doet om een certificaat te 
behalen (bijvoorbeeld: metselaar duurt gemiddeld 3 jaar). Zo gebeurt het wel eens dat een jongere bij het behalen 
van een certificaat meteen ook 2de én 3de graad krijgt uitgereikt.

Besluit:
Het Stedelijk Onderwijs handelde volgens de regelgeving en motiveert dit ook duidelijk.

Beoordeling: ongegrond

9.2. Dienst Kinderopvang
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? 
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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.
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 regelement 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 
verschaffen. De informatie die verzoekster heeft gekregen was te algemeen om haar keuzes te kunnen maken. 
Betaal verzoekster haar geld terug.

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:

• Ingewikkelde 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. 
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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.

9.3. Jeugddienst
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201506 - 770
Speelstraat.
Een buurman meldde mij enkele weken geleden, dat deze zomer een speelstraat in mijn straat zou georganiseerd 
worden en dat daar mensen voor rond zouden komen om mijn advies te vragen. Mij is echter niets gevraagd. Ik heb 
dan naar het algemene klachtennummer van de Stad Gent gebeld en daar werd mij verzekerd dat mijn buurt, de 
Serafien van Cauwenbergelaan en de Van der Nootstraat inbegrepen, niet op de lijst van de speelstraten stonden. 
Nu steekt deze morgen toch een papier met de richtlijnen voor die speelstraat in mijn bus en staan er dranghekkens 
bij het begin van de Van Cauwenbergelaan om de straat af te sluiten. Ik ben bijzonder verbolgen hierover, omdat 
mij niets gevraagd werd. Verder staat op dat papier dat mijn straat, de Korte Kerkstraat, geen speelstraat is, maar 
dranghekken om mijn straat dan van het gedoe af te sluiten, zijn er niet. Dus wordt mijn straat toch .helemaal 
ingepalmd, hoewel zoals na navraag bleek, alle buren uit mijn straat negatief .geadviseerd hebben. Ik zou dus met 
aandrang hiertegen klacht willen neerleggen. Deze speelstraat wordt door mijn strot geramd en dan nog zonder de 
minste vraag wat dat betreft naar mij toe. Verder lijkt het mij maar het minste, dat mijn straat kan afgesloten worden 
van al die fietsen en voetballen, die auto’s en ruiten beschadigen. In de hoop dat u mij kunt helpen en dat ik niet nog 
eens voor de overmacht van de lawaaierige massa zal moeten verhuizen.

Onderzoek:
Wij ontvangen deze vraag op 30 juni. Volgens de Jeugddienst is de Korte Kerkstraat geen speelstraat. Wel de 
Philippus van der Nootstraat en een deel van de Serafien van Cauwenbergelaan (van Morekstraat tot Korte 
Kerkstraat). 80% Van de bewoners uit de Van der Nootstraat en het deel van de Serafien van Cauwenbergelaan gaat 
akkoord met de speelstraat. In de Korte Kerkstraat werden geen handtekeningen verzameld, de bewoners gaven 
te kennen geen deel uit te maken van de speelstraat. Nog volgens de Jeugddienst zijn de bewoners van de Korte 
Kerkstraat in mei aangesproken door de initiatiefnemers. Al snel werd duidelijk dat er geen interesse was. Daarom 
is de Korte Kerkstraat niet mee aangevraagd als speelstraat. Wat betreft de hekken: deze stonden op de planning en 
worden drie dagen later geplaatst.

Besluit:
De Jeugddienst volgde zorgvuldig de gangbare procedure.

Beoordeling: ongegrond



40

Hoofdstuk 10
Departement Publieke Ruimte

10.1. Dienst Administratie RUMODO
overeenstemming met regelgeving
adequate communicatie
redelijke termijn
Verzoek: 201503 - 237
Koppige geveltuin.
Ik heb herhaaldelijk gemeld dat een geveltuin in de Brugsesteenweg niet voldoet aan de voorwaarden en dat die 
ook hinderlijk is voor de passanten. De bewoner is al herhaaldelijk aangemaand volgens de bevoegde schepen om 
de tuin aan te passen aan de bepalingen van het reglement. Zo mag die geveltuin niet hoger zijn dan 2,20 meter. 
Vreemd genoeg lapt de bewoner alle aanmaningen aan zijn laars, en ‘zou de geveltuin geen gevaar voor de veiligheid 
zijn en werden er geen gedwongen maatregelen genomen’. De geveltuin voldoet duidelijk niet aan de voorwaarden 
en neemt ook een te grote plaats in voor de voetgangers. Die tuin is hinderlijk en er is gevaar voor de veiligheid. 
Concreet: welke maatregelen bestaan er om dit reglement te laten toepassen? Kan hier een GAS-boete opgelegd 
worden hoe wordt iemand aangemaand en aangepord om het toch zelf te doen? Kan je verplichten om die geveltuin 
te laten verwijderen als men toch geen gehoor geeft?

Onderzoek:
Het reglement voor de aanleg van straatgeveltuintjes is in april 2014 gewijzigd: men moet nu geen vergunning 
meer aanvragen, enkel een melding doen. Maar de aanleg blijft onderhevig aan een aantal voorwaarden. Zo mag 
zo’n tuintje niet breder zijn dan 30 centimeter tot op een hoogte van 3 meter. Er moet ook altijd een obstakelvrije 
loopweg worden gegarandeerd van tenminste 1,20 meter, in sommige gevallen van 1,50 meter. In dit reglement 
wordt ook beschreven hoe er kan opgetreden worden bij niet naleving ervan. De Dienst Administratie - Inname 
Openbare Weg bevestigt dat ook zij de klacht van verzoeker eerder hadden ontvangen. Als reactie hadden zij de 
eigenaar van het straatgeveltuintje aangemaand om zich in orde te stellen. Dit is al twee keer gebeurd en telkens 
krijgt de eigenaar de nodige tijd hiervoor. Maar dit komt bij verzoeker over alsof er helemaal niet opgetreden wordt. 
Vooral ook omdat hij niet op de hoogte wordt gehouden van het gevolg dat aan zijn klacht is gegeven. Omdat de 
eigenaar niets onderneemt, wordt uiteindelijk beslist dat de Groendienst de nodige snoeiwerken zal uitvoeren op 
kosten van de eigenaar van het straatgeveltuintje. Maar de dienst verzuimt ook deze keer verzoeker op de hoogte te 
brengen. Ten slotte bezorgt de ombudsdienst de nodige informatie en uitleg aan verzoeker.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond wat de toepassing van de regelgeving en de redelijke termijn betreft, gegrond voor de adequate 
communicatie.

Aanbeveling:
Wanneer de behandeling van een klacht enige tijd vraagt, hou de burger dan op de hoogte in een tussentijds ant-
woord en geef hem in ieder geval na de behandeling van zijn klacht de nodige feedback.
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coulance
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201506 - 707
Gegijzeld.
Mijn buurman heeft een stelling tegen zijn gevel laten plaatsen voor dakwerken te doen maar die stelling werd 
zodanig geplaatst dat een deel van de parkeerplaats voor gehandicapten werd ingenomen waardoor ik mijn wagen 
daar niet meer kan parkeren. Er is een grote parkeerdruk in onze buurt en die parkeerplaats zorgde er voor dat ik 
me toch voor mijn huis kon parkeren. Ik heb dit al doorgegeven aan de dienst signalisatie en ik heb vernomen dat er 
iemand is langs geweest om foto’s te nemen maar verder gebeurt er niets. De stelling blijft gewoon staan en ik kan 
me niet meer parkeren.

Onderzoek:
Volgens de Dienst Administratie werd er wel degelijk rekening gehouden met de parkeerplaats voor personen met 
een handicap om de vergunning te verlenen voor de stelling. De stelling stond op het voetpad en liep een stuk 
gelijk met de parkeerplaats maar verzoekster kon zeker nog parkeren. Er werden ook kegels geplaatst zodat, als 
verzoekster wegreed, ze de kegels kon plaatsen en bij terugkomst, deze kegels weer wegnemen. Deze parkeerplaats 
voor personen met een handicap ligt wel voor verzoekster haar deur maar dat neemt niet weg dat deze 
parkeerplaats toegankelijk is voor iedereen die in het bezit is van een parkeerkaart voor personen met een handicap 
en niet enkel voor haar. Verzoekster laat weten dat de aannemer nu zijn best doen om de parkeerplaats te vrijwaren.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De vergunning werd reglementair verleend maar controle en opvolging van de klacht na de eerste melding, ontbrak. 

consequent handelen
adequate communicatie
Verzoek: 201510 - 1213
Onterecht onderzoek?
Recentelijk deed ik een bouwaanvraag voor een carport. Op advies van de bevoegde dienst deden wij de nodige 
stappen om zelf een sociaal onderzoek in te stellen, namelijk de buren vragen of zij akkoord waren met de aanbouw 
door middel van hun handtekening. Wij krijgen echter nu een betalingsverzoek omdat de dienst toch zelf een sociaal 
onderzoek was gestart. Na telefonisch onderhoud met de administratief medewerker en de dienstverantwoordelijke 
vernamen wij dat het onderzoek ten onrechte was opgestart. Heden kregen ik een eerste aanmaning. Ik meen deze 
som niet te moeten betalen gezien het gaat om een vergissing vanuit de dienst.

Onderzoek:
Op het aanvraagformulier voor de carport en op de plannen die verzoekster indiende, staan er inderdaad 
handtekeningen, maar er ontbraken blijkbaar een aantal namen. Bovendien klopte de informatie van de aanpalende 
eigenaars niet met hetgeen de dienst terugvond in de kadastrale legger. (Waarschijnlijk heeft verzoekster de 
bewoners laten tekenen en niet de eigenaars.) Voor Dienst Administratie was het dus niet duidelijk of de aanpalende 
eigenaars wel degelijk de plannen voor akkoord hadden ondertekend. Om procedurefouten te vermijden wordt er 
in zulke gevallen overgegaan tot de organisatie van een openbaar onderzoek, waarbij in dit geval de eigenaars van 
de aanpalende percelen aangetekend werden aangeschreven en op de hoogte gebracht van de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag. Het onderzoek dat Dienst Administratie voerde was dus niet onterecht, maar kwam er 
omdat de informatie op het aanvraagformulier en het plan foutief en onvolledig was. Volgens het reglement heeft 
Dienst Administratie dan een factuur opgemaakt en naar verzoekster door gestuurd. We raden haar dan ook aan 
om die factuur toch te betalen. De klacht had vermeden kunnen worden door de burger correct, tijdig en spontaan 
te informeren waarom er toch een onderzoek was opgestart. Wat er precies is gezegd aan de telefoon kan niet 
achterhaald worden, maar klager heeft het zowel over de medewerkster als de leidinggevende.
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Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
We begrijpen de verwarring van verzoekster, maar omdat het ‘onderzoek’ dat zij voerde niet in orde was, moest 
Dienst Administratie zelf nog een openbaar onderzoek voeren en dat werd dan ook aangerekend.
Een betere goed getimede communicatie had de klacht kunnen voorkomen.

Aanbeveling:
Leg uit waarom je afwijkt van de afspraak.

10.2. Dienst Toezicht Bouwen, 
Wonen en Milieu
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201501 - 80
Meer- of eengezinswoning?
Ik heb een brief ontvangen van Bouw- en Woontoezicht, waarin ik aangemaand word om een aanvraag te 
doen voor de renovatiewerken aan mijn gevel en het verplaatsen van de inkom. Ik moet de woning met twee 
woongelegenheden herstellen tot eengezinswoning.
Ik begrijp het niet goed. Wat is er verkeerd? Ik had in 2004 een bouwvergunning gekregen voor het inrichten van 
een appartement op de eerste verdieping. Ik had ook een vergunning voor het plaatsen van een bijkomende ingang, 
om de hoek en een trap, als toegang tot het appartement op de eerste verdieping. Oorspronkelijk waren het twee 
woningen, later is er een eengezinswoning van gemaakt en daarna opnieuw een meergezinswoning. Ik heb in feite 
de oorspronkelijke toestand terug ingevoerd, omdat die bijkomende toegang niet handig was. De gevel is gewoon 
gerenoveerd, ik heb er niets speciaals aan gedaan.
Nu is er nog een tweede procedure die tegen mij loopt: een ongeschiktverklaring, sedert 23 april 2012. Ik heb 
ondertussen heel wat werken uitgevoerd om de opmerkingen weg te werken. Er is een controle uitgevoerd op 19 
december 2014 en volgens de controleur was het niet in orde. Het gesprek met mijn vrouw verliep niet zo goed. 
Ik kreeg geen conformiteitsattest omdat:
• Er geen volledige trapleuning was naar de tweede verdieping. Dit is nu in orde.

• Er op de tweede verdieping geen metalen borstwering is aan de lage ramen. Maar de ramen kunnen enkel een 
beetje kantelen, ze kunnen dus niet volledig open.

• Er doorslaand vocht is op de muren: ik heb dat behandeld maar het moet nog opdrogen.
Ik doe mijn best om de woning geschikt te maken, maar het loopt niet goed met die controles. Ik kreeg bijvoorbeeld 
de opmerking dat er geen bril op het toilet was. Daarvoor moet men toch geen woning ongeschikt verklaren. Ik weet 
dat er een wc-bril moet zijn en die is er nu ook. Het kan toch gebeuren dat er op een bepaald moment iets stuk is en 
niet. onmiddellijk hersteld wordt?

Onderzoek:
Er lopen dus twee procedures tegen verzoekers: de procedure van ongeschiktheid van het appartement op de eerste 
verdieping en de procedure bouwovertreding voor het uitvoeren van werken aan de voorgevel en het verplaatsen 
van de inkom, maar vooral voor het opdelen van een beschermde eengezinswoning. Het meest dringende is een 
oplossing te vinden voor de ongeschiktheid, want verzoekers riskeren een belasting te moeten betalen. 
Om die reden moeten zij een conformiteitsattest aanvragen. We overtuigen verzoekers om alle mankementen 
weg te werken en zo rap mogelijk een nieuwe controle aan te vragen, voor de datum van einde vrijstelling. Wat de 
bouwovertredingen betreft zegt Bouwtoezicht:
• In 1992 is een vergunning afgeleverd om van twee woningen een eengezinswoning te maken. Vanaf dat moment 

is het pand een eengezinswoning.

• In 2004 is een vergunning afgeleverd voor een nieuwe deuropening in de voorgevel en voor het afkappen en 
herbezetten van de achtergevel.

• Op 19 december 2014 heeft Bouwtoezicht twee overtredingen vastgesteld: de voorgevel is verbouwd met ver-
plaatsing van de hoofdingang en het pand is een feitelijke meergezinswoning geworden.
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• Op 12 januari 2015 worden verzoekers aangemaand om een regularisatie in te dienen voor de werken aan de 
voorgevel en om de woning opnieuw tot de vergunde eengezinswoning te herstellen. Een regularisatie van de 
meergezinswoning is niet mogelijk, want het gaat hier volgens de bepalingen van het Bouwreglement om een 
beschermde eengezinswoning.

Bouwtoezicht handelt correct volgens de bepalingen van het Bouwreglement. Dat verzoekers misschien geen enkele 
schuld hebben aan het inrichten van een tweede woning in dit pand speelt hier geen enkele rol: het kan dat het 
pand al een feitelijke meergezinswoning was toen ze het kochten, maar de bouwovertreding kleeft aan het pand en 
gaat dus mee over naar een volgende eigenaar. Er is voor verzoekers geen andere mogelijkheid om het bouwmisdrijf 
op te heffen door er weer een eengezinswoning van te maken. We raden dan ook verzoekers aan om dringend de 
nodige ingrepen te doen.

Beoordeling: ongegrond
Bouw- en Woontoezicht  heeft de regelgeving, in dit geval het Bouwreglement van de Stad, correct toegepast.

overeenstemming met regelgeving
redelijke termijn
Verzoek: 201502 - 213
Niet reglementaire kasseien.
In de onmiddellijke omgeving van het Parkbos en vlak naast het Kasteel Borluut ligt de .grote berg gestorte kasseien 
er nog steeds! Volgens onderstaande informatie is dit een bouwmisdrijf en moeten de stenen verwijderd worden uit 
dit natuurgebied. Wanneer komt er eindelijk schot in deze zaak?

Onderzoek:
Bij Bouw- en Woontoezicht zegt men dat de procedure handhaving bouwovertredingen bij hen volledig doorlopen 
is en dat het dossier nu in handen van het parket is, dat zal beslissen of zij het bouwmisdrijf verder vervolgen of 
niet. Bouw- en Woontoezicht heeft de bouwovertreding vastgesteld, heeft pv opgemaakt en op 18 maart 2014 
de herstelvordering van het college overgemaakt aan het parket. Zolang het parket geen vonnis heeft geveld, kan 
de Stad niets doen. De dienst belooft om regelmatig bij het parket te informeren of zij al een standpunt hebben 
ingenomen.

Beoordeling: ongegrond
De dienst heeft de procedure handhaving correct afgehandeld en het verder verloop ligt volledig in handen van 
het parket. Dat de oplossing zolang op zich laat wachten kan niet op rekening van Bouw- en Woontoezicht worden 
gebracht.

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 
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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

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?
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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.

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201512 - 1356
Studenten eruit.

In onze residentie wordt een appartement bezet door minstens drie studenten. In februari 2015 werd inbreuk 
verbod studentenverhuur vastgesteld, maar de studenten weigeren het pand te verlaten. Dienst Toezicht zou een 
tweede controle laten uitvoeren maar deze heeft nog steeds niet plaatsgevonden. De eigenares van het pand 
beweert, via haar raadsman, het op een akkoord gegooid te hebben met Dienst Toezicht en dat zij het recht heeft 
om aan studenten te verhuren al is dit in strijd met de statuten van onze residentie en tegen de beslissing van de 
algemene vergadering van mede-eigenares. Omdat Stad Gent, ondanks alle berichtgeving in de pers, geen verdere 
actie onderneemt, zijn wij genoodzaakt een gerechtelijke procedure op te starten teneinde de studenten uit het 
appartement te zetten. Wij dringen aan op dringende actie van Stad Gent met definitieve uitzetting van studenten 
die onrechtmatig in het gebouw verblijven sinds augustus 2014. Eerste klacht van de syndicus dateert van september 
2014!

Onderzoek:
Op 22 oktober 2015 maakte Dienst Toezicht pv op omdat het appartement nog steeds werd verhuurd als 
kamerwoning. Het dossier werd doorgestuurd naar het Parket voor verder gevolg en Stad Gent kan hier voorlopig 
dus niets meer aan doen.

Beoordeling: ongegrond
Maar terecht opmerking: de gerechtelijke procedure blijft aanslepen. 
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10.3. 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

redelijke termijn
Verzoek: 201501 - 28
Aan herstel toe.
Onderstaande vraag is nog niet beantwoord en daarom komen wij bij de ombudsvrouw.
Hierbij wensen wij een vraag te richten om het wegdek dringend te herstellen in de Hemelrijkstraat te 
Sint-Denijs-Westrem. Wij wonen op dit adres en het wegdek is zodanig beschadigd met putten dat er steentjes asfalt 
wegspringen door het voorbij rijdend verkeer tot op onze vensters. Wij hebben zelfs schrik dat onze ruiten door 
dit wegspringend asfalt beschadigd zullen worden! Is het mogelijk om dit dringend te laten onderzoeken en een 
herstelling hiervan in te plannen?

Onderzoek:
De vraag werd op 11 december gesteld: nog geen drie weken geleden. Er is nog geen sprake van onredelijke 
termijn, maar een ontvangstmelding had die klacht wellicht kunnen opvangen. Onmiddellijk na tussenkomst van de 
ombudsdienst stuurt de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen een reactie naar verzoekster, al kunnen ze nog geen 
precieze termijn voor de herstelling meedelen.

Beoordeling: ongegrond
De vraag is nog maar drie weken geleden gesteld.

Aanbeveling:
Stuur altijd een ontvangstmelding als men niet direct actie kan ondernemen. Op die manier weet de burger dat men 
met de zaak bezig is.

Opvolging van de aanbeveling:
De Dienst Wegen zegt dat het hen technisch niet mogelijk is om automatisch een ontvangstbevestiging te sturen, 
binnen het gebruikte computerprogramma. Er is nood aaneen nieuwe toepassing.
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redelijke termijn
Verzoek: 201501 - 81
Kapotte verkeersdrempel.
Ik kan niet meer slapen door een kapotte verkeersdrempel aan mijn deur, Brugsesteenweg te Mariakerke. 
Ik heb dit al gemeld begin december en ik heb een antwoord gekregen van de schepen dat hij het ook aan de 
sectorverantwoordelijke heeft meegedeeld. Ik heb geen problemen met die verkeersdrempel maar hij is nu helemaal 
aan het kapot gaan, vooral door zware vrachtwagens. Ook de bussen rijden erover. Vooral dat gebonk maakt dat ik 
niet meer kan slapen. Ook de buren hebben problemen. Ik heb er al een jaar last van. Maar nu verergert het.

Onderzoek:
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen bevestigt dat zij de klacht van verzoeker op 6 december 2014 hebben 
ontvangen. Onderzoek ter plaatse heeft aangetoond dat het verkeersplateau aan het verzakken is en volledig moet 
hersteld worden. De herstelling moet met asfalt uitgevoerd worden door de onderhoudsaannemer van de Stad, 
maar dit kan niet gebeuren tijdens de winter, omwille van de te lage temperaturen. Dit is ook de reden waarom de 
termijn voor de werken uitloopt: technisch kan men niet anders.

Beoordeling: ongegrond

redelijke termijn
Verzoek: 201502 - 112
Uitblijvende herstellingen.
De problemen die ik anderhalf jaar geleden aan het wegdek in de Hoogstraat heb gemeld (het wegdek is aan de 
kant van de pare huisnummers in zeer slechte staat; veel verzakkingen, putten wat het voor de fietsers zeer moeilijk 
en gevaarlijk maakt) zijn er nog altijd. Het blijft dus zeer gevaarlijk fietsen in die straat. Waarom kunnen die kleine 
herstellingen niet gebeuren, in een halve dag zijn ze opgelost maar toch gebeurt het niet zelfs na anderhalf jaar 
vragen…

Onderzoek:
De boodschap was in 2014 dat de toplaag zou vernieuwd worden en dat men ondertussen de meeste putten 
zou herstellen. Men kon toen nog niet zeggen wanneer het wegdek zou vernieuwd worden, maar de plaatselijke 
herstellingen zijn ook niet gebeurd. In die zin is de klacht dus gegrond. De Dienst Wegen laat ons weten dat het nu 
heel zeker vast staat dat de toplaagvernieuwing tijdens de paasvakantie in april 2015 zou uitgevoerd worden.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
In 2014 had men geen datum vastgelegd voor de toplaagvernieuwing, maar de beloofde plaatselijke herstellingen 
zijn ook niet gebeurd.

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 
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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 
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. 

redelijke termijn
Verzoek: 201502 - 216
Put in trottoir.
Ik wandel driemaal per dag met mijn hondje in de omgeving van de Watersportbaan. Reeds maanden is een plavei 
uit het voetpad ter hoogte van de zijkant van ons appartementsgebouw aan de Neermeerskaai. In de buurt wonen 
veel oudere mensen en de ontbrekende plavei is erg gevaarlijk om te struikelen. Ik heb dat drie weken geleden 
gemeld aan de ombudsvrouw, maar het is nog altijd niet hersteld. 
Onderzoek:
De oorspronkelijke melding is onmiddellijk bezorgd aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen met de vraag om 
dit te herstellen. De dienst bevestigt dat zij de melding ontvangen hebben, maar dat ze niet in de mogelijkheid zijn 
om op iedere melding onmiddellijk te reageren. De controleur bezorgt verzoeker een mogelijke planning voor de 
herstelling. We kunnen ons niet uitspreken over de termijn voor de uitvoering van de herstelling. Dit hangt af van de 
vaststelling of die put zeer gevaarlijk was of niet.
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Beoordeling: geen oordeel
Het is voor de ombudsdienst moeilijk te beoordelen of het hier gaat om een dringende herstelling dan wel of men 
die herstelling kan opnemen op de gewone planning voor herstellingen. We hebben er alle begrip voor dat de dienst 
de vele meldingen niet allemaal tegelijk kan verwerken, als er maar een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen 
dringende en minder dringende herstellingen.

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.

redelijke termijn
Verzoek: 201503 - 268
Gebetonneerde vlaggenmasten.
Ten gevolge van werken in de Hoogpoort, namelijk het wegnemen van de karrensporen zit ik met een vervelend 
probleem dat ik al herhaaldelijk heb trachten aan te kaarten bij Gentinfo en het stadhuis, maar daar ben ik verwezen 
naar de Ombudsvrouw. Het wegnemen van die karrensporen kan ik enkel maar toejuichen want ik heb er mensen 
door zien vallen. Maar eenmaal die stenen gelegd, heeft de aannemer met sluiers beton gewerkt om de voegen te 
vullen. Ik denk dat het om stabilisé gaat. Daardoor is dat materiaal ook in de putten van mijn vlaggenmasten terecht 
gekomen. Ik krijg die vlaggenstokken er niet meer uit. Dat beton is gehard en die masten moeten eruit tegen de 
Gentse Feesten. Ik heb daar dus schade door die werken en de oorzaak is gemakkelijk aan te duiden denk ik.

Onderzoek:
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen bevestigt dat ze de klacht via Gentinfo hebben ontvangen op 2 maart. 
Op 11 maart richtte verzoeker zich al tot de Ombudsvrouw. Men kan dus niet spreken van een onredelijke termijn: 
de openbare veiligheid komt niet in het gedrang en er was dus geen reden om onmiddellijk actie te ondernemen. 
De dienst nam contact op met de aannemer en begin april werden drie van de vier masten verwijderd. De vierde 
mast zat helemaal vast en daar dienden andere middelen te worden .aangewend, maar door een misverstand bij de 
aannemer geraakt het probleem pas .opgelost nadat een nieuwe mast is besteld. Begin mei wordt de vierde mast 
verwijderd. Uiteindelijk wordt net voor de Gentse Feesten een nieuwe vierde mast geplaatst.

Besluit:
Er is geen sprake van het overschrijden van de redelijke termijn voordat de bevoegde dienst de melding had 
opgenomen. Het probleem sleepte alleen enige tijd aan omwille van technische redenen en een misverstand bij de 
aannemer. 
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Beoordeling: ongegrond
Het technische probleem werd om aanvaardbare technische redenen pas na geruime tijd opgelost, maar de 
bevoegde dienst had de melding tijdig opgenomen. Maar klacht had voorkomen kunnen worden mocht de 
aannemer zorgvuldiger te werk zijn gegaan zodat die schade kon vermeden worden. 

redelijke termijn
Verzoek: 201503 - 281
Versleten urinoir.
Ik heb 6 maanden geleden via Gentinfo gevraagd om eens een nieuwe pissijn, urinoir te zetten op het Van 
Beverenplein. Een antwoord heb ik nooit gekregen maar ik merk wel dat er een nieuw urinoir gekomen is op Sint- 
Annaplein en op Nieuwe Wandeling. Niets gezien op het Van Beverenplein waar in de zomer de stank niet te houden 
is omdat ze heel veel wordt gebruikt. Begrijp me niet verkeerd de mensen van de Stad komen dagelijks die pissijn 
uitkuisen 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.

Onderzoek:
We steken ons licht op bij de Dienst Wegen, maar zij laten weten dat zij aanvragen voor een nieuw urinoir niet 
behandelen. Dergelijke aanvragen worden behandeld door de werkgroep Publiek Sanitair. De coördinator vindt de 
aanvraag echter niet terug. Blijft een feit dat volgens Gentinfo en volgens het kabinet van de schepen van Openbare 
Werken de vraag is bezorgd aan de Dienst Wegen. Naar alle waarschijnlijkheid is ze op die dienst dan zoek geraakt en 
niet correct doorgestuurd. 

Beoordeling: gegrond
Zes maanden na zijn vraag had verzoeker nog geen antwoord ontvangen. Dit antwoord kwam er pas na tussenkomst 
van de ombudsdienst. Maar Gentinfo had dit verzoek ook direct aan de juiste werkgroep kunnen sturen. 

actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201504 - 437
Deksels deksel.
Ik vraag mij af wat ik moet doen.
• Zonder mijn toestemming hebben ze het deksel opengedaan waardoor het vast zat. Daarna hebben ze wel gebeld 

aan mijn deur voor te vragen of dat we water binnenkregen in de kelder. Maar ze zagen zelf dat het water naar 
binnen sproeide rondom de leiding van gas. Mijn vrouw deed de deur open zij zag ook dat ze het deksel openge-
trokken hebben.

• Er zat ongeveer 30 cm water in de kelder. Daardoor zijn mijn muren nat plus mijn materialen onder water: slijp-
machine plus allerlei elektrische en mechanische materialen.

• Mijn vrouw belde mij en ik moest stoppen met mijn werk en ik ben dringend naar huis moeten komen: twee uur 
verlies.

• Ze hebben zelf de Waterlink Farys gebeld.

• Op 27 april om 12.30 uur is het probleem ontstaan.
Als je de technische dienst of wegendienst belt: ik heb de naam van de persoon die die avond was gekomen voor de 
openstaande put. Die is op de hoogte gebracht door de politie.

Onderzoek:
Van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen vernemen wij dat de werken gebeurden in opdracht van de Stad 
Gent. Hierover verdeelde de Stad een bewonersbrief. De schade, die mogelijk werd veroorzaakt door de aannemer, 
moet door de verzekeringsmaatschappij van verzoeker overgemaakt worden aan de aannemer vermits deze voor de 



51

werken een ABR-verzekering (Alle Bouwplaats Risico’s) moet afsluiten en dus verantwoordelijk is voor schade aan 
derden. Met andere woorden: verzoeker dient zijn verzekering aan te spreken die een schadeclaim zal overmaken. 
Daarbij geeft hij ook alle gegevens en foto’s door.

Besluit:
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen had verzoeker al zelf op de hoogte kunnen brengen van de te volgen 
procedure bij schade.

Opvolging:
Enkele weken later nemen wij contact op met de Juridische Dienst die ons meedeelt dat voor verzoeker nog geen 
schadeclaim werd ingediend. Wij raden verzoeker aan dit alsnog te doen.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Informeer burgers die schade lijden door werken spontaan over hoe zij een schadevergoeding dienen te vragen.

efficiëntie en effectiviteit
adequate communicatie
Verzoek: 201506 - 645
Grasdallen.
Wij vragen om de berm rechtover ons huis, die eigendom is van de Stad wat te fatsoeneren omdat het daar altijd 
een modderpoel is. De dienst had zelf grasdallen voorgesteld.
Maar uiteindelijk is het resultaat: wij zijn de enige bij wie berm er momenteel nog slordiger uitziet dan op het 
moment dat wij het hebben aangevraagd en dat komt omdat het privépaadje tussen ons huis en de berm op verzoek 
van Ivago door de stadsdiensten is verbreed met een steen van 60 cm. Tijdens de werken werd zand op de berm 
gegooid en wij dachten dat het zand zou worden gebruikt om die modderpoel wat te verharden. Ook bij de andere 
buren bleef het zand op de berm liggen, maar ook die begonnen te bellen en daar is het zand weggenomen en is de 
berm daar aangestampt (in drie keren). Alleen: bij ons blijft het slordig. Er is een man bij ons gekomen en die heeft 
meegedeeld dat het zand dat er nu lag van ons zelf zou afkomstig zijn geweest. Dat was voor ons de. druppel die de 
emmer heeft doen overlopen. Gisteren is er bij de buren voor de derde keer een tussenkomst geweest (wat stenen 
weggehaald tussen gras). Dan hebben wij gevraagd om ook onze berm aan te stampen en met gras te zaaien maar 
die mannen hadden die opdracht niet gekregen. Wij verstaan gewoon niet waarom aan alle bewoners gewoon niet 
eens simpel is gevraagd wat hier in samenspraak de beste oplossing zou zijn. Ook voor de mannen van Ivago was 
het enkel de draaicirkel die verbreed moest worden en had men de berm op de hoek kunnen een stuk verharden 
zodat de draaicirkel ruimer werd. Alleen één buur heeft het probleem van die modder omdat het daar wat hellend 
is en de berm hoger. Kan er ook een oplossing komen? Wij vragen het al jaren en hebben ook al zelf 27 jaar die 
berm onderhouden, maar mijn man heeft Parkinson en het is voor ons heel moeilijk geworden. Wij zouden liefst 
die grasdallen hebben. Het argument dat ook de buren dit willen is onzin want die willen dat niet omdat ze niet dat 
probleem met die modder hebben, maar het minimum is in elk geval dat die aarde goed wordt aangestampt. Wij 
vinden dat wij niet worden gehoord en dat er kosten worden gedaan die eigenlijk niet nodig waren.

Onderzoek:
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen stelt dat nooit is beloofd een parkeerstrook aan te leggen en dit ook niet 
zal doen. De grasdallen zijn gekozen als oplossing zowel voor aanleg, onderhoud, afwatering als uitzicht. Bovendien 
stelt de dienst dat verzoekers de enigen zijn met hun vragen: de buren zouden zich niet aansluiten bij hun wensen.
In elk geval is de Dienst WBW bijzonder vaag over de communicatie met verzoekers en de andere buurtbewoners. 
De Dienst WBW stelt dat verzoekers vaag zijn over wat zij wensen.

Besluit:
Zowel verzoekers als dienst zijn vaag in hun communicatie. Verzoekers stellen vooral wat zij niet willen en zijn niet 
duidelijk over wat zij wel willen. De dienst is vaag over wat tijdens de contacten wordt besloten. Meer transparantie 
zou hier aangewezen zijn.
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Beoordeling: geen oordeel

Aanbeveling:
Communiceer duidelijk en zeg ook waarom je iets niet wil doen. 

afdoende motivering
Verzoek: 201507 - 794
Aanpassing parkeerplaatsen.

Het is onmogelijk om tot een overeenkomst te komen tussen de ‘Dienst Wegen’ van onze stad en mezelf. Dit in 
verband met een simpel parkeerprobleem dat opgelost kan worden tijdens de heraanleg van de openbare weg. 
Het gaat over het aantal parkeerplaatsen in een buurt waarbij de gemiddelde leeftijd daalt. En jonge gezinnen 
betekenen vaak twee wagens. De bovenliggende problematiek is dat er minder plaatsen voorzien worden terwijl 
er meer nodig zijn. In dit dossier kaart ik vooral de mogelijke plaatsen voor mijn woonst aan, maar laten we niet 
vergeten dat meer wagens meer plaats nodig hebben en dat niet iedereen met de fiets of openbaar vervoer naar het 
werk kan of zijn werk kan uitvoeren. Dit in een straat waar massa’s scholieren dagelijks voorbij rijden met de fiets of 
hun ouders om naar het Sint-Janscollege te gaan. Het wordt mooi met meer auto’s en minder parkeerplaats. Voor 
jullie is dit waarschijnlijk een peulenschil waar jullie geen tijd in kunnen steken en ik begrijp het absurde om jullie 
eigen dienst tegen te spreken maar kan u me adviseren welke opties ik wel heb omtrent dit dossier?

Onderzoek:
Verzoeker schrijft in eerste instantie de burgemeester en de bevoegde schepen aan die beiden laten weten achter 
het standpunt van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen te staan. Bij de heraanleg van de straat van verzoeker, 
is er voor gekozen om de parkeervakken niet voor het huis van verzoeker door te trekken omdat zo de inrit van het 
bedrijf naast verzoeker, bemoeilijkt wordt. Verzoeker ontkent dit en wenst parkeerplaats voor zijn woning. 
De Ombudsvrouw kan hier niet meer tussenkomen omdat de heraanleg al te vergevorderd is en er ook een 
gemotiveerd antwoord is gekomen van de dienst.

Beoordeling: ongegrond

afdoende motivering
Verzoek: 201508 - 941
Spinnen en dikke vliegen.
De straatverlichting werd hier drie à vier jaar geleden verplaatst tot tegen de gevels. Het probleem is ondertussen 
dat zich ongedierte, zoals dikke vliegen en spinnen, nestelt tot tegen onze gevel. Wij kunnen geen venster 
openzetten of ze komen binnen. Eandis komt dit eens in het jaar schoonmaken nadat wij een telefoontje doen. 
Ook nu Ik hierover gebeld met Eandis. Men verwijst naar de Stad. Ik vraag immers om de armatuur te verplaatsen, 
in deze zin dat de ijzers iets langer worden gemaakt zodat insecten zich er niet kunnen tussen nestelen. Ik belde 
ook met Gentinfo. Nadien werd ik gecontacteerd via de telefoon, maar ik ben de naam vergeten. Hij zei mij dat de 
bevoegde persoon ziek was, maar vorige week kreeg ik een antwoord. De verlichting is nog maar nieuw en wordt 
niet veranderd. Omdat ik ook Eandis had gecontacteerd, bestaat daar een dossier bij de Klachtencommissie. Ik zou 
toch graag hebben dat iemand van de Stad komt kijken en er iets wordt gedaan aan dit probleem.

Onderzoek:
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen gaat ter plaatse en bevestigt dat er een probleem is met spinnenwebben 
rond de armaturen en verdere uitbreiding naar de gevels en ramen, maar stelt dat men de natuur niet kan 
tegenhouden. Ook de ligging, langs het water, geeft meer overlast van ongedierte. Met de vroegere armaturen 
op beugels, was er minder overlast. De dienst gaat niet in om de vraag van verzoekster om de armaturen terug op 
een beugel te plaatsen. De dienst gaat wel akkoord met een grondige reiniging van de gevelarmaturen in de straat. 
Hiertoe wordt opdracht gegeven aan Eandis. Immers, de bewoners halen de spinnenwebben zelf regelmatig weg 
met een lange plumeau of borstel, maar dit is helaas niet voldoende. Deze reinigingsbeurt door Eandis zal eens in 
het jaar gebeuren.
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Besluit:
De dienst motiveert duidelijk waarom in zekere mate wordt tegemoetgekomen aan de vraag van verzoekster.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Verzoekster had iets vroeger een duidelijk antwoord kunnen krijgen.

redelijke termijn
Verzoek: 201509 - 1063
Zwarte tegel.
Ik weet niet of het de Stad is of De Lijn die bevoegd is. Ik signaleerde het al herhaaldelijk, zonder resultaat. Aan halte 
200096 (Sint-Lievenspoort - richting Zuid) is een van de vier zwarte tegels ingezakt. Dit is gevaarlijk, vroeg of laat 
gebeuren er ongelukken, zeker nu de winter nadert en het er ‘s morgens en ‘s avonds donkerder wordt (de halte is 
slecht verlicht).
Vele wachtenden (vooral bejaarden en slechtzienden) hebben er opmerkingen over, doen hun beklag. Kan dit 
dringend hersteld worden? Houdt u mij op de hoogte?

Onderzoek:
Uit onderzoek blijkt dat de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen via de Dienst Gemeenschapswachten twee 
meldingen had ontvangen (in 2013 en 2014) waarin het adres niet juist was (verkeerde straat). Er kon dus niets 
worden gedaan. Binnen de Dienst Gemeenschapswachten zal voortaan beter gewaakt worden over het doorgeven 
van correcte adresgegevens. In elk geval gaat de Dienst WBW aan de hand van de huidige melding over tot het 
spoedig herstellen van de tegel.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Gecorrigeerd door Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Aanbeveling:
Maakt correct adresgegevens over bij het doorgeven van een melding.

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?
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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? 

redelijke termijn
afdoende motivering
Verzoek: 201510 - 1189
Gratis modderbad.
Ik vraag al tien jaar om mijn trottoir en dat van mijn buren toch een beetje te fatsoeneren dat wij niet meer in de 
modder lopen als het regent en dat een rolstoelgebruiker niet van het trottoir moet omdat zijn wielen vast geraken. 
Vreemd genoeg komt men dan ondertussen de overkant volledig verharden en een nieuw trottoir aanleggen. 
Het is hun gegund maar waarom de ene kant wel en de andere kant niet. Ik ben ook echt niet meer gediend met het 
antwoord: “We komen ook wel eens de overkant aanleggen”. Ik wil het gewoon en dat is toch niet te veel gevraagd 
dat men die aarde en modder aanvult met staalslag voor de winter, wat ook al herhaaldelijk is beloofd, maar ja 
Desteldonk lijkt voor de diensten in de centrumstad wel het einde van de wereld. Ik wil dat u als ombudsvrouw 
tussenkomt en hier eens wat aandacht voor vraagt. De winter komt eraan en wij blijven maar ploeteren. Het spreekt 
vanzelf dat wij geen tegels momenteel vragen. Wij willen zeker geen onnodige uitgaven als men toch ons trottoir 
zou komen betegelen, maar ja ze beloven nu al jaren van alles, het zal u toch niet verwonderen dat we er niet veel 
vertrouwen meer in hebben zeker? 
Hoe komt het dat slechts één kant vijf jaar geleden is aangelegd met tegels. Waarom niet de andere kant? Of hebben 
al die mensen dat zelf op hun kosten laten aanleggen? Het gaat niet alleen om de opritten. Ik heb al herhaaldelijk 
pogingen gedaan om dit probleem duidelijk te maken ook via een gemeenteraadslid. Er is vorig jaar beloofd om 
staalslag te leggen en dit jaar zou er ook een verharding komen. Noch het een noch het andere zijn er gekomen.

Onderzoek:
Volgens de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, was een werk uitgevoerd ter hoogte van twee 
nieuwbouwwoningen aansluitend met een vroeger dienstencentrum, dat nu verkocht is. Dit is uitgevoerd tegen 
betaling. De Dienst WBW heeft over het adres van verzoeker alleen een melding teruggevonden, met betrekking tot 
een verzakking in de rijweg met kasseien. Dit is plaatselijk hersteld. Wat de zijbermen betreft, bevestigt de dienst 
dat een gemeenteraadslid begin dit jaar een melding heeft doorgegeven over de slechte staat van de zijbermen. 
Bij plaatsbezoek werd geoordeeld om dit net als aan de overzijde de zijberm te verharden met klinkers. Dit werd 
genoteerd op 6 maart 2015, maar de uitvoeringsvraag werd afgewezen omdat er Aquafin-collectorwerken gepland 
staan in 2018 met een integrale heraanleg van de straat. Nog volgens de Dienst WBW wordt het onderhoud van de 
zijbermen met half-verharding periodiek opgevolgd, maar er is nu geen dringende noodzaak. Tot slot stelt de dienst 
dat hier regulier onderhoud gebeurt in zoverre dit echt nodig is. De dienst vraagt ook om rechtstreeks contact op te 
nemen met de dienst, in plaats van met omwegen via raadsleden of anderen aan wie verzoeker dit al 10 jaar zou aan 
vragen. Men kan dit ook vragen aan Gentinfo.
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Besluit:
De bevoegde dienst motiveert op afdoende wijze hoe wordt gewerkt. Begin 2018 wordt een volledige heraanleg 
gepland.

Beoordeling: ongegrond
Als een burger een vraagt stelt via een omweg kan het wel zijn dat hij het antwoord mist.

redelijke termijn
Verzoek: 201512 - 1426
Beschadigd trottoir.
Er is ernstige schade aan het trottoir in de Savaanstraat ter hoogte van de huizen die gerenoveerd werden, als je van 
Nederkouter komt dan is het links, twee huizen voor de parkeergarage. Je ziet het aan trottoir. Die werken hebben 
lang geduurd en de aannemer heeft het trottoir beschadigd achtergelaten. Er zijn verschillende stenen gebroken. 
Ik meen dat dit niet kan ten koste van de gemeenschap maar dat de bouwheer of de aannemer moeten worden 
aangemaand om het op hun kosten te herstellen. Deze melding is al gemaakt ongeveer vier weken geleden gemaakt 
naar aanleiding van het laatste Stadsmagazine waarin stond dat je die dingen kon melden. Ik heb het gemeld aan het 
nummer in dat blad, het was een dame aan de lijn. Ik denk dat mijn melding in de vergeetput is geraakt en daarom 
kom ik naar hier om aan de boom te schudden.

Onderzoek:
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen stelt vast dat noch via het eigen telefoonnummer (dat in het 
Stadsmagazine stond) noch via Gentinfo die melding binnenkwam. De Dienst WBW doet ook inspectie ter plaatste 
en stelt inderdaad schade vast aan het openbaar domein. Ook is er een inbreuk op de bouwwetgeving over het 
niet aansluiten van een regenaanvoer (dit ook verder wordt behandeld). Na wat opzoekwerk vindt men geen 
aangevraagde bouwvergunning voor werken rond deze woning. Dus kan men niet zomaar iemand aansprakelijk 
stellen zonder bewijzen. De schade aan het trottoir zal dus worden hersteld op kosten van de Stad aangezien er geen 
dader kan worden aangeduid.

Besluit:
Er is geen spoor van een binnengekomen melding via de telefoon. Verzoeker beweert dat hij heeft gebeld, de dienst 
vindt niets terug. Misschien had verzoeker beter een mailbericht gestuurd want hij heeft een mailadres, dan had hij 
een spoor. Van een telefoontje is geen spoor terug te vinden. Het belangrijkste is dat de schade wordt hersteld en 
verhaald op hen die ze heeft toegebracht.

Beoordeling: geen oordeel
Er is geen spoor terug te vinden van het telefoontje, dat verzoeker nochtans beweert te hebben gepleegd. 
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10.4. Groendienst

professionaliteit
adequate communicatie
Verzoek: 201504 - 383
Hondenpoep.
Sinds wij hier wonen, ondervinden mijn echtgenote (rolstoelgebruiker) en ik overlast van honden uit de hele buurt 
die hun behoefte doen op het kleine (20 m²) grasperkje met boom voor ons terras met uitgang voor rolstoel. 
Bovendien is er iets verderop een voorziene plaats voor honden hun gevoeg. Wij passeren langs deze doorgang, 
onder andere voor de revalidatiewandeling, met als gevolg: hondenpoep en -urine aan de rolstoelwielen en/of 
onze schoenen, dat wij dan mee binnenbrengen. WoninGent zei dat het een openbaar stuk betreft, dus niet onder 
hun bevoegdheid valt (dit is ook zo). De wijkagent kan alleen optreden bij flagrant delict of indien wij de eigenaars 
kunnen identificeren (wij kennen hen niet, meestal uit de andere blokken). Wie is wel bevoegd? De Groendienst. 
Wij schreven al aan de Groendienst die ons ook antwoordde. Kort samengevat: wij kunnen ons plan trekken en 
dienen het maar te ondergaan. De persoon in kwestie raadt ons een ‘cursus’ aan. Als persoon met een beperking kan 
mijn echtgenote deze houding niet appreciëren. De houding van de Groendienst is onprofessioneel en schofferend 
en wij tekenen als inwoners van de Stad Gent hier bezwaar tegen aan. De Stad legt hier een stukje groen tussen een 
trottoir en een doorgang, in een buurt vol met honden, en bij overlast krijgen wij te horen dat we onze plan ermee 
kunnen trekken. Wij betalen ook onze gemeentebelasting en hebben recht op een correcte dienstverlening, en geen 
antwoord zoals hierboven te ontvangen. Deze wijk, waar wij met plezier kwamen wonen, wordt blijkbaar aan haar 
lot overgelaten. Toch de bewoners. Wij accepteren dit niet. Zouden inwoners van pakweg De Pinte of Sint-Martens-
Latem ook een dergelijk antwoord krijgen? Ik leg dus formeel klacht neer tegen de Groendienst?

Onderzoek:
Wij vragen de Dienst Gemeenschapswachten om aan dit plantsoen toezicht uit te oefenen. Net zoals de politie kan 
de gemeenschapswachter maar optreden als de eigenaar van de hond op heterdaad wordt betrapt. De Groendienst 
heeft die bevoegdheid overigens niet. De Dienst Gemeenschapswachten antwoordt deze locatie te zullen opnemen 
in de gerichte patrouilles. De Groendienst raadde verzoeker geen cursus aan, maar vroeg alleen deelname aan een 
actiemoment. De Groendienst zoekt immers, samen met de bewoners, naar manieren om het probleem tegen te 
gaan. Het zijn immers burgers met honden die in de fout gaan. Verzoeker vraagt ook aan het bewuste plantsoen 
een hekje en een verbodsbord te willen plaatsen. Hoewel de Groendienst het nut ervan betwijfelt, wordt een bord 
geplaatst. Een afsluiting komt er niet. De Gezondheidsdienst deelt mee dat in de buurt, maar niet voor 2016, een 
hondenlosloopweide zal komen.

Besluit:
De Groendienst reageerde binnen de eigen bevoegdheden professioneel en communiceerde adequaat op de 
melding van verzoeker, die de reactie fout interpreteerde. Het zijn niet de diensten die voor de overlast zorgen, 
maar onverantwoordelijke burgers.

Beoordeling: ongegrond

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 
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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 
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.
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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.

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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redelijke termijn
Verzoek: 201509 - 1029
Bomen.
Wij klagen al jaren over wild groeien van bomen en een fruitboom die onze tuin en omwonende tuinen zal 
dichtgroeien. En zeker niet te vergeten de boom aan onze voordeur, die zo hoog staat als ons dak waardoor wij 
jaarlijks moeten vragen aan de maatschappij om de dakgoot te kuisen. Wanneer het hard regent verstopping tot 
gevolg of binnen regenen in het portaal. Ik zou op prijs stellen om dit probleem eens serieus te bespreken. 
Wij hebben al jaren gewacht tot op heden geen antwoord? Ook plantsoendienst geen reactie.

Onderzoek:
Wij vragen verzoeker op welke wijze en wanneer hij zijn vraag heeft gesteld aan de Groendienst. Verzoeker 
antwoordt hierop ontwijkend, in deze zin dat hij bevestigt een e-mail te hebben gestuurd aan WoninGent. 
De Groendienst vindt niet terug dat verzoeker .een vraag zou hebben gesteld. De Groendienst deelt wel mee dat 
de grote bomen aan de overkant zullen worden gekandelaard, dit wil zeggen dat alle takken teruggesnoeid worden 
tot op de grote ‘gesteltakken’. Nog volgens de Groendienst zijn de twee boompjes naast de woning van verzoeker 
nog jong. De bedoeling is dat deze ook op dezelfde manier zullen worden gesnoeid als de andere bomen. Dit werk 
wordt verwacht tussen november 2015 en maart 2016. Vanaf dan zullen deze twee bomen om de 5 à 7 jaar worden 
gekandelaard samen met de andere bomen in de straat. De Groendienst bekijkt nog of een andere boom op het 
terrein naast de deur nog wat verder kan worden gesnoeid.

Besluit:
Er is geen sprake van het niet beantwoorden van een vraag binnen een redelijke termijn. Wat de melding zelf betreft, 
kom de dienst tegemoet aan de wensen van verzoeker.

Beoordeling: ongegrond
Ongegrond wat betreft de non-respons: verzoeker stelde geen vraag.

redelijke termijn
Verzoek: 201510 - 1161
Snoeien.
Ik kreeg op mijn mailtje, gericht aan de Groendienst van de Stad Gent, nog steeds geen antwoordje. Aan wie zou ik 
mij moeten richten om hier antwoord op te krijgen?
“Langs de Tentoonstellingslaan in Gent stonden altijd alternerend twee soorten bomen: de robinia en de meidoorn. 
Dit geeft onze straat een zeer apart, groen en mooi karakter. Wij wonen sinds 1995 al op de Tentoonstellingslaan. 
Sinds wij er wonen werden de bomen alternerend elk jaar gesnoeid, zodanig dat elke boom toch om de twee jaar 
gesnoeid was. Echter, vorig jaar zijn er in onze straat geen snoeiwerken gebeurd, en bijgevolg is het ondertussen 
drie jaar geleden dat de robinia’s gesnoeid werden. De robinia ter hoogte van onze woning is dan ook ondertussen 
uitzonderlijk groot geworden en bedekt zowat onze gehele voorgevel. Zullen er snoeiwerken plaats vinden in onze 
straat? Ondertussen zijn er ook heel wat bomen vervangen, of moeten nog vervangen worden (enkele bomen zijn 
juist boven het maaiveld afgezaagd)? Bij het vervangen bomen merk ik op dat de alternerende volgorde niet steeds 
correct gerespecteerd werd. Is dit niet jammer?”

Onderzoek:
De mail was verstuurd op 4 oktober en de burger beklaagt zich twee werkweken later dat hij nog geen antwoord 
heeft gekregen. Redelijke termijn is een relatief begrip maar hier opteert de Ombudsvrouw ervoor dat de klacht van 
de burger terecht is wat betreft het niet ontvangen van een ontvangstmelding, maar voor een antwoord ten gronde 
lijkt twee tot drie weken een redelijke termijn. Na onze tussenkomst krijgt de burger per kerende een antwoord, 
wat dus nog binnen de redelijke termijn is. Inderdaad hadden de bomen al vorige winter moeten gesnoeid worden 
maar dit gebeurde niet omdat er een zeer grote vraag is naar snoeien van bomen. De .Groendienst wil het personeel 
efficiënter inzetten voor het onderhoud van het bomenbestand. Aan deze bomen kon nog niet worden gewerkt, 
maar dit gebeurt tijdens de winter. Op 2 december meldt verzoeker dat de snoeiwerken zijn begonnen. Volgens de 
Groendienst worden de bestaande robiniabomen niet meer aangeplant omdat ze elke twee jaar moeten gesnoeid 
worden, wat arbeidsintensief is. De Groendienst zet het personeel efficiënter in voor het onderhoud van ons 
bomenbestand. De Groendienst kan deze ingrijpende werken nog moeilijk inplannen om de twee jaar. 
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Het veelvuldig snoeien van bomen is trouwens nefast voor de gezondheidstoestand ervan. Op deze locatie gebeurde 
in het verleden een slechte soortkeuze. Daarom worden de afgestorven Crataegus laevigata Paul’s Scarlet vervangen 
door Crataegus monogyna Stricta (zuilvorm) en de Robinia pseudoacacia Bessoniana door Robinia pseudoacacia 
Pyramidalis (zuilvorm). Deze vervanging gebeurt enkel bij afsterven van bomen.

Besluit:
Een ontvangstmelding is hier afwezig maar het antwoord ten gronde is nog binnen een 
redelijke termijn.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

redelijke termijn
Verzoek: 201511 - 1222
Voorbarig.
Ik heb een mailbericht verstuurd naar de Groendienst. Aangezien alles al bijna een jaar aansleept voor het kappen 
van een boom die zware schade toebrengt aan mijn oprit, vraag ik om uw bemiddeling om aan te dringen op enige 
spoed voor de uitvoering van het werk. Geduld is een mooie deugd (en ik neem te mogen stellen dat ik op dat punt 
niet heb te kort geschoten), maar de traagheid die door de Groendienst aan de dag wordt gelegd heeft veel weg en 
ervaar ik als een tergend gedrag. Op 23 september werd aan de Groendienst een mailbericht verstuurd met de vraag 
wat de concrete verwachtingen waren voor het kappen van de boom aangezien de schade aan mijn oprit zodanig 
toeneemt en het dossier toch bijna een jaar aansleept en de vergunning al werd uitgehangen eind juni. 
Na een herinnering ontving ik op 6 oktober van het bericht dat het werk was ingepland voor de maand oktober. 
We zijn eind oktober en stel vast dat er nog steeds geen actie is ondernomen. Na mijn herhaalde vragen heb ik dan 
ook een beetje de indruk dat ik een beetje aan het lijntje wordt gehouden: men belooft veel, maar er wordt weinig 
gedaan. Ik heb dan maar zelf deze ochtend opnieuw actie ondernomen en de Groendienst gebeld: ik kreeg te horen 
dat de verantwoordelijke in vergadering was. Vandaar mijn nieuw bericht. Ik wil gerust aannemen dat er enige 
achterstand kan zijn in een planning maar ik neem aan dat als er en planning is opgemaakt er ook concreet een 
rangorde voor het werk is vastgesteld. Graag vernam ik dan ook spoedig wanneer het werk concreet gaat uitgevoerd 
worden. Bijvoorbeeld voor welke datum of week het op de planning is voorzien.

Onderzoek:
Wij ontvangen de vraag op 29 oktober. Nog maar dezelfde dag had verzoeker een e-mail gestuurd aan de 
Groendienst. Iets later op de dag meldt verzoeker dat de boom is gekapt door de Groendienst. De Groendienst 
had dit werk in een eerder bericht aangekondigd voor de maand oktober. Het werk is dus uitgevoerd zoals het was 
beloofd.

Besluit:
Verzoeker maakte zich ten onrechte zorgen door ervan uit te gaan dat het beloofde werk niet tijdens zou worden 
uitgevoerd.

Beoordeling: ongegrond
Verzoeker sloeg te snel alarm.
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Hoofdstuk 11
Departement Publiekszaken

11.1. Dienst Burgerzaken
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.

efficiëntie en effectiviteit
doorschuifgedrag
Verzoek: 201501 - 17
Levensbewijs.
Ik heb de Belgische nationaliteit, maar ik ben gedomicilieerd in Frankrijk. Als gewezen staatsambtenaar ben ik 
verplicht in januari en juli een levensbewijs model B-NF op te sturen naar FOD Financiën – Thesaurie, administratie 
Betalingen Pensioenen. Dit formulier heb ik aangeboden bij de dienst Bevolking (loket 16) in Gent. De bediende 
moest uitleg vragen aan haar chef. Dan werd ik doorverwezen naar de politie, die me terug doorverwees naar de 
dienst Bevolking. Zelfde loket en chef zonder resultaat. Nu beweerde men dat ik dit moest laten afstempelen in 
Wetteren (mijn vorige domicilie). Gentse administratieve mallemolen? Nochtans staat letterlijk in de onderrichtingen 
van de dienst pensioenen: het levensbewijs moet ingevuld worden door een (!) officiële overheid (o.a. een 
burgemeester, een politiecommissaris, enzovoort). Overal in het buitenland respecteert men dit formulier. In Gent 
lukt dit niet! Wanneer mijn formulier niet voor 15 januari toekomt, wordt mijn pensioen niet gestort. Met dank aan 
de Gentse administratie!
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Onderzoek:
Dienst Burgerzaken zegt dat verzoeker een formulier aanbood dat niet conform was met de officiële levensbewijzen. 
Daarom werd het ook niet ingevuld. De dienst zegt dat ze meer en meer geconfronteerd worden met ‘nieuwe’ 
formulieren die op allerhande websites worden aangeboden en die de burger dan afdrukt. De dienst zal voor dit 
concreet geval contact opnemen met de FOD om uit te klaren of het formulier dat verzoeker aanbood ook geldig is.
Dienst Burgerzaken heeft verzoeker trouwens niet doorgestuurd naar de politie, dat heeft verzoeker op eigen 
initiatief gedaan. Hij bevestigt dit later ook. Na onze tussenkomst gaat verzoeker terug naar het loket van Dienst 
Burgerzaken en daar krijgt hij een correct levensbewijs.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Verzoeker werd niet doorverwezen naar de Politie, dat bevestigt hij later zelf. Dienst Burgerzaken had echter wel 
efficiënter kunnen zijn door onmiddellijk een correct levensbewijs af te leveren.

Aanbeveling:
Stel de nodige formulieren op eigen website ter beschikking en informeer over nep-formulieren. 

overeenstemming met regelgeving
professionaliteit
Verzoek: 201501 - 56
Formül A.
Ik ben doctoraatsstudente in Leuven en mijn vriend in Oxford. Wij willen trouwen, maar in. Gent wil men de Formül 
A-Internationale Geboorteakte niet aanvaarden. Gent blijft eisen dat mijn vriend, die in Turkije is geboren, een kopie 
van zijn originele geboorteakte voorlegt. Maar in Turkije mag geen kopie van de geboorteakte meegegeven worden, 
Dienst Burgerzaken – Huwen en Samenwonen weet dat. Toch blijft Gent aandringen op een kopie van een originele 
Turkse geboorteakte. Daarmee legt Gent dus het verdrag van Wenen, waar dit Formül A-document internationaal 
aanvaard en erkend werd, naast zich neer. Dat men er wel in slaagt om in sommige Turkse gemeenten toch een 
kopie mee te krijgen, is geen reden om dit te eisen. Dit is een verdrag dat door een hogere overheid ondertekend 
werd. Kan een gemeente dit naast zich neer leggen? Bovendien zet deze eis Turkse ambtenaren aan om iets illegaals 
te doen: namelijk een kopie maken van een originele geboorteakte waar ze eigenlijk de Formül A moeten invullen. 
Is dit behoorlijk bestuur? Het Turkse consulaat bevestigde mij dat ook zij hiermee worden geconfronteerd en dat 
zij af en toe contact moeten opnemen met Binnenlandse Zaken die dan de gemeente aanschrijft om dit formulier 
toch te aanvaarden… Gent blijkt een van de weinige gemeenten die blijft aandringen op een kopie van een originele 
geboorteakte, en als alternatief mensen verwijst naar de rechtbank waar ze dan met twee getuigen moeten 
vaststellen wanneer iemand geboren is. Een dure en omslachtige procedure die ook de rechtbanken belast. Wat is 
de zin hiervan als er een internationaal erkend document bestaat? De reden waarom men blijft aandringen op een 
kopie van een originele geboorteakte is voor mij niet echt duidelijk. Het zou vooral gaan om de randbemerkingen 
over de leeftijd, of om te kijken of iemand geadopteerd is of niet. Wat heeft dit te maken met ons huwelijk? 
Ook als er sprake zou zijn van een adoptie, wat zou dat mijn vriend beletten om te huwen? Ik had hierover een 
gesprek aangevraagd met de leidinggevende van bureau Huwen en Samenwonen, maar via een medewerker liet die 
weten dat hij hier niet wenste op in te gaan, dat hij geen discussie wou aangaan over dit document. Daarom kom ik 
nu bij u.

Onderzoek:
Volgens Huwen en Samenwonen is het verdrag van Wenen hier niet van toepassing omdat dat handelt over 
‘uittreksels’ van akten. Voor een huwelijksdossier is er echter een voor eensluidend verklaard ‘afschrift’ nodig 
(Burgerlijk Wetboek art.64). Een afschrift van een akte is een authentiek stuk met absolute bewijskracht. 
Een uittreksel wordt volgens Huwen en Samenwonen samengesteld uit een beperkt aantal gegevens zoals die 
voorkomen in de originele akte. De ambtenaar voegt op het moment zelf toe wat hij wil. Uit ervaring weet Huwen 
en Samenwonen ook dat de Formül A niet opgesteld wordt op basis van de registers van de burgerlijke stand, maar 
op basis van het familieregister van de plaats waar de persoon geregistreerd is. Volgens de leidinggevende kan dit 
dus geen bron zijn voor het opstellen van akten van de burgerlijke stand. Dit geeft namelijk enkel de laatste toestand 
weer en niet de eventuele historiek. Er kan dus een huwelijksverbod zijn omdat de man bijvoorbeeld geadopteerd 
werd terwijl hij eigenlijk de broer is van de vrouw. Uit een uittreksel zal dit niet blijken, want dan wordt de naam 
van de adoptieouders gegeven. Uit een afschrift zal dit wel blijken, want daar worden ook de biologische ouders 
vermeld. Het is aan de ambtenaar van de burgerlijke stand om dit soort huwelijksverboden op te sporen en te 
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voorkomen. Onder andere daarom vraagt Huwen en Samenwonen dus een letterlijk afschrift of een gelijkwaardig 
brondocument. Uitzonderingen kunnen enkel gemaakt worden voor landen waar geen brondocumenten bestaan. 
In Turkije bestaan die brondocumenten wel.
Alles hangt eigenlijk af van de definitie van de term ‘afschrift’ zoals die gebruikt wordt in artikel 64 van het Burgerlijk 
Wetboek. Via de collega ombudslui van andere steden vernemen we echter dat ook daar echt een afschrift geëist 
wordt en dat een uittreksel niet voldoet. Los van deze discussie is het bijzonder jammer dat de leidinggevende van 
Huwen en Samenwonen geen tijd wou vrijmaken om dit aan verzoekster toe te lichten. Wij geven haar nu zelf de 
context van de eisen die Gent stelt. 

Opvolging:
De vriend van verzoekster slaagt er na veel moeite in om in Turkije zelf een kopie van zijn

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De regelgeving wordt volgens ons correct gevolgd. Een toelichting door de dienst zelf aan verzoekster zou veel 
frustratie kunnen hebben wegnemen.

zorgvuldigheid – fouten
zorgvuldigheid – onvolledig dossier
Verzoek: 201501 - 88
Niet in Duitsland.
Wij zijn Bulgaren, ik ben in België sinds 2009 en mijn vrouw en de kinderen sinds 2010. We werken hier allebei met 
een E-kaart.
We krijgen nu geen E+-kaart omdat men bij de administratie meedeelt dat ik in 2011 in Duitsland zou geweest zijn. 
Hoe komt men aan die opmerking in dat getuigschrift van toestand op 3 mei 2012? Dit klopt zeker niet! Bewijs: 
ik betaal sinds 2009 belastingen in België aangezien ik hier werk. Ik heb ook bewijzen van betaalde facturen voor 
energie in die periode. En ook uit mijn bankgegevens blijkt dat ik niet weg ben geweest. Mijn twee kinderen krijgen 
die E+-kaart trouwens wel. Ik begrijp er niets van! De dienst Kindergeld had ons in 2012 wel al eens gebeld, maar 
we konden toen al bewijzen dat we toch in België waren. Ze hebben toen meegedeeld dat alles in orde zou worden 
gemaakt, maar nu merk ik dat die gegevens toch niet in de historiek werden aangepast. Ik vrees dat hier echt sprake 
is van een vergissing die ons nu heel zuur opbreekt.

Onderzoek:
De zoektocht naar informatie verloopt heel moeilijk en langzaam. Verzoeker kwam voor het eerst aan in Gent op 
30 september 2009. In zijn dossier staat er tweemaal een aangifte ‘definitief vertrek’ geregistreerd: op 22 maart 
2010 en op 29 september 2011. Er is zelfs een adres in Bulgarije opgegeven. Volgens Loket Migratie betekent dit 
dat verzoeker is komen zeggen dat hij definitief of voor lange duur (meer dan een jaar) naar Bulgarije terug keerde. 
De vermelding van Duitsland is uiteindelijk nergens meer te vinden in zijn dossier. Het is dus niet duidelijk van waar 
die verwijzing komt en ook niet hoe ze plotseling verdwenen is. In het dossier staat ook tweemaal een nieuwe 
aankomst in Gent geregistreerd: op 26 juli 2010 en op 3 mei 2012. De documenten die gebruikt worden als basis 
voor de registratie van het vertrek worden niet bewaard. Het is dus ook niet meer na te trekken of en hoe er fouten 
gebeurden. Voor de moeder en de kinderen is er geen aangifte van vertrek geregistreerd. Voor hen is er dus ook 
geen enkel probleem. Voor de aanvraag van een E+-kaart moet de verzoeker vijf jaar legaal ononderbroken verblijf 
in België kunnen aantonen. De wet laat echter bepaalde afwezigheden toe en volgens Loket Migratie komt verzoeker 
wel degelijk in aanmerking. Zij geven hun visie ook door aan DVZ, want zij moeten uiteindelijk een beslissing nemen. 
De aanvraag van een E+-kaart voor verzoeker en zijn kinderen werd uiteindelijk ingediend op 3 december 2015 
en DVZ heeft vanaf dan vijf maanden de tijd om een beslissing te nemen. Voor de kinderen is er in principe geen 
probleem aangezien zij een ononderbroken verblijf kunnen aantonen sinds 28 september 2010. Voor de vader blijft 
het afwachten omdat daar ruimte voor discussie is.

Beoordeling: gegrond
Er kan niet meer nagetrokken worden hoe de fout gebeurd is. Onder andere omdat een aantal originele stukken 
niet bewaard worden. Stond de fout op het formulier dat verzoeker invulde, of werd er een fout gemaakt bij het 
overtypen? Dat er een fout gebeurde, staat echter vast. Dat werd ondertussen rechtgezet en dit heeft op zich geen 
gevolgen voor de aanvraag van een E+-kaart. Er blijft wel discussie mogelijk of verzoeker in aanmerking komt voor 
een E+-kaart, maar daar is het aan DVZ om een beslissing te nemen.
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Aanbeveling:
Hou originelen langer bij als ze een rol kunnen spelen bij procedures die een verblijf van enkele jaren vragen 
(bijvoorbeeld E+-kaart, nationaliteitsverklaring).

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?
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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 
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.

passieve informatieverstrekking
hoffelijkheid
Verzoek: 201503 - 236
Vernieuwing E+-kaart
Ik ben Duitse, getrouwd met een Belg. Ik heb een E+-identiteitsbewijs voor Europese burgers van de Stad Gent, dat 
echter verlopen is op 20 februari 2015. Ik kreeg geen oproepkaart om deze te vernieuwen. Daarom bood ik mezelf 
aan bij de Dienst Burgerzaken in het Administratief Centrum aan het Woodrow Wilsonplein op zaterdag 28 februari 
om 9.00 uur. Ik werd bediend door een mevrouw aan loket 13. In 2010 heb ik in dezelfde loketzaal mijn E+-kaart 
afgehaald. Nu werd ik echter op een botte manier behandeld. Volgens de loketbediende kon ik in deze loketzaal in 
2010 die E+-kaart nooit hebben afgehaald en kon zij mij niet verder helpen. Ik weet pertinent zeker dat ik aan één 
van deze loketten mijn E+-kaart met Eid-code heb afgehaald, daar ook mijn puk-code en pincode heb ingegeven, 
enzovoort. Ik neem het niet dat een loketbediende mij denkt erop te moeten wijzen dat ik mij compleet vergis. 
Een dergelijke houding tegenover een burger van de stad Gent vind ik onwaardig. Ik wens dan ook dat deze 
mevrouw daarop gewezen wordt. Ondertussen heb ik via de website van de gemeente Willebroek de correcte 
informatie gevonden omtrent het vernieuwen van de E+ kaart. Op de website van de stad Gent vond ik hierover 
geen informatie.

Onderzoek:
Verzoekster moest zich aanmelden bij Loket Migratie. Sinds oktober 2010 zit die dienst in een ander gebouw en 
verzoekster meldde zich deze keer dus aan bij de verkeerde dienst. De medewerkers hebben geen vaste loketplek en 
Dienst Burgerzaken zegt dat ze, ondanks rondvragen, niet konden achterhalen wie de betrokken medewerker was. 
De dienst benadrukt echter dat burgers die aan het verkeerde loket komen gewoon naar de juiste locatie worden 
doorverwezen en dat dit steeds op een vriendelijke manier gebeurt. Op de website van Stad Gent staat er een 
flyer met alle informatie over het vernieuwen van een verblijfskaart en er wordt momenteel ook gewerkt aan een 
aparte rubriek hierover met meer uitgewerkte informatie. Loket Migratie zegt nog dat zij zelf vragende partij zijn om 
oproepkaarten te versturen voor het vernieuwen van verblijfskaarten. Daarvoor hebben ze echter een overzichtslijst 
nodig van DVZ van wie zo een oproep moet krijgen. DVZ wil die lijsten echter niet aanleveren omdat een niet-Belg 
volgens de verblijfswet tijdig en uit eigen initiatief een aanvraag moet indienen. Misschien komt daar binnenkort 
toch verandering in aangezien in het federale regeerakkoord gesteld wordt om toch uitnodigingen te versturen.

Beoordeling: geen oordeel
Over de hoffelijkheid kunnen we niet oordelen omdat er niet achterhaald kan worden wie de betrokken medewerker 
was. Op de website staat wel degelijk meer informatie over het vernieuwen van de verblijfskaart. Dus dat stuk van 
de klacht is ongegrond.
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zorgvuldigheid - onvolledig dossier
Verzoek: 201503 - 321
Niet doorgestuurde papieren.
Ik deed op 22 september 2014 een aanvraag voor een F-kaart en daarvoor stuurde ik de nodige documenten door. 
Hierbij moesten ook de verzekeringspapieren van mijn man worden gegeven. Dat deed ik op 8 november 2014, 
want in de eerste aanvraag waren ze er niet bij. Blijkbaar werden deze verzekeringspapieren niet doorgestuurd naar 
Brussel waardoor ik nu een weigering krijg… Ze moesten ingediend worden tegen 22 december 2014. In de brief die 
ik kreeg, werd zelfs geen reden gegeven van de weigering. Ik moest gewoon een advocaat nemen. Pas nadat ik aan 
de infobalie meer informatie vroeg, kreeg ik de reden van de weigering te horen. Door deze fout kan ik niet werken 
en ontstaan er allerlei problemen. Daarom vraag ik ook met aandrang dat de fout door de administratie wordt 
rechtgezet en dat er contact wordt opgenomen met DVZ.

Onderzoek:
In het dossier van verzoekster zit inderdaad geen faxbewijs voor de ziektekostenverzekering en de papieren 
zijn dus meer dan waarschijnlijk niet doorgestuurd naar DVZ. Het bewijs dat verzoekster leverde is echter 
sowieso ontoereikend en ze moet dus nog een aanvullend recent bewijs voorleggen. Na de betekening van de 
weigeringsbeslissing is er nog een maand de tijd om aanvullende stukken voor te leggen, dus dat is geen probleem. 
Loket Migratie neemt ook contact op met DVZ om hen er op te wijzen dat er een fout gebeurde in Gent en dit dus in 
rekening te brengen bij een nieuwe beslissing. Zowel voor de echtgenoot als voor verzoekster komt alles in orde.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

zorgvuldigheid - onvolledig dossier
Verzoek: 201504 - 372
Rijbewijs kwijt. 
Na een veroordeling in de rechtbank, waar ik een rijverbod kreeg, heb ik mijn theorie moeten herdoen om mijn 
rijbewijs terug te kunnen krijgen. Toen ik mijn rijbewijs wou gaan halen kreeg ik hem niet mee omdat het papier 
met het bewijs dat ik mijn theorie opnieuw had gedaan niet meer te vinden was. Ik heb dit document afgegeven om 
mijn nieuwe tijdelijke rijbewijs te verkrijgen, maar ze zeggen nu dat ze het nergens meer hebben. Ook SBAT zegt het 
niet meer te hebben. Mijn rijbewijs ligt in het Administratief Centrum aan het Zuid maar ik kan nergens de papieren 
krijgen om het af te mogen halen. Het was een heel gedoe om een nieuw rijbewijs te krijgen want ze schrijven dat 
niet zomaar uit, ze moeten daar bij de Stad en SBAT papieren van hebben maar op mysterieuze wijze heeft niemand 
het meer. We zijn ondertussen al zeven maanden verder en ik heb mijn rijbewijs nog altijd niet, ik zie ondertussen 
geen vooruitzichten meer want niemand lijkt mij te kunnen helpen.

Onderzoek:
We nemen contact op met Burgerzaken om te vragen of meneer zijn papieren heeft ingeleverd en het rijbewijs 
bij Burgerzaken ligt. Burgerzaken legt uit dat zij regelmatig contact hebben met de politierechtbank en het 
examencentrum om te horen wie er een voorlopig rijbewijs mag krijgen. Verzoeker hoort niet bij deze groep omdat 
hij eerst twaalf uur theorieles moet volgen en daarna herstelexamens moet afleggen. Wanneer hij geen twaalf uur 
theorieles volgt en meedeelt bij het afleggen van het examen dat het om een herstelexamen gaat telt dit examen 
niet. Hierdoor is er nog geen voorlopig rijbewijs voor verzoeker.

Beoordeling: ongegrond
Er kan nog geen sprake zijn van een voorlopig rijbewijs voor verzoeker omdat hij nog niet voldaan heeft aan de 
voorwaarde hiervoor. Voor Burgerzaken een voorlopig rijbewijs aanmaakt moet hij eerst twaalf uur theorieles volgen 
en het herstelexamen afleggen.
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hoffelijkheid
Verzoek: 201504 - 416
Op papier!!
Tijdens mijn aanvraag voor inschrijving in de stad Gent werd ik oneerlijk behandeld door de bediende. Ik had 
een afspraak bij de dienst bevolking, waarvoor ik vrijaf nam van mijn werk. De medewerkster vroeg me om mijn 
inschrijvingsbewijs bij de verzekering. (Ik spreek nog niet zo goed Nederlands, dus communiceerde ik in het Engels.). 
Ik heb dit via mijn verzekering via mail verkregen en doorgestuurd naar de e-mail van mevrouw. Toen ik aankwam 
op de afspraak vroeg zij mij om het inschrijvingsbewijs. Toen ik haar vriendelijk zei dat ik dit ondertussen per e-mail 
aan haar bezorgd had, zei ze: “Als ik zeg dat je dat op papier moet meebrengen dan doe je dat!” Toen zei ik dat ik 
dit enkel deed uit bezorgdheid om het milieu en zeker niet om dwars te liggen. Waarna ze ermee dreigde om mijn 
aanvraag te annuleren en van alles vloekte in het Nederlands. Ik ben ten allen tijden kalm gebleven, maar vind toch 
dat ik oneerlijk behandeld ben. Ze zij dat ze de e-mail pas ging zoeken toen ik weg was. Toen ik thuis kwam heb ik 
onmiddellijk opnieuw het document doorgemaild, maar ik heb nog geen antwoord gekregen.

Onderzoek:
Reglementair moet er een origineel document voorgelegd worden en dat werd ook vermeld op de bijlage 19 die 
verzoeker had gekregen bij zijn aanvraag en ook nog eens in het mailverkeer tussen Loket Migratie en verzoeker (dat 
in het Engels gebeurde). Toch had verzoeker het document niet mee aan het loket. Eigenlijk moest zijn inschrijving 
dus uitgesteld worden, maar omdat dit dan weer enkele weken langer ging duren, heeft de loketmedewerkster 
de inschrijving toch laten doorgaan. Ze heeft hem toen ook een bijlage 8 meegegeven als bewijs van inschrijving. 
Verzoeker was na zijn bezoek aan het loket dus perfect op de hoogte dat zijn inschrijving in orde was. Over de 
communicatie zegt de medewerkster dat verzoeker arrogant reageerde toen ze naar het originele document vroeg, 
en het gesprek escaleerde inderdaad. De medewerkster zegt dat ze echter nooit gevloekt heeft en dat ze ook niet 
gedreigd heeft om de aanvraag te annuleren. Loket Migratie verontschuldigt zich bij verzoeker voor de misgelopen 
communicatie en de betrokken medewerkster wordt hier ook op aangesproken en wordt verder opgevolgd door 
haar leidinggevende. Zij moet als ambtenaar altijd beleefd blijven, ook als het moeilijk gaat, en als ze voelt dat het 
niet meer lukt, moet ze haar leidinggevende aanspreken. Dat heeft ze in deze situatie niet gedaan.

Beoordeling: gegrond

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201504 - 419
Geen weekendwerk.
Ik heb op 1 maart 2015 een online aangifte gedaan en ik heb daar vermeld dat mijn adres verandert vanaf 1 maart 
2015. In het pdf-document dat ik via de link van Stad Gent kan opvragen, staat de datum van adreswijziging op 1 
maart 2015, toch werd 4 maart 2015 aan Kruispuntbank Sociale Zekerheid doorgegeven. Stad Gent wil de datum niet 
aanpassen (telefonisch gesprek op 21 april 2015). Dit heeft financiële gevolgen – ik moet namelijk de huur van maart 
nog ergens anders betalen, omdat Stad Gent de registratie van mijn nieuw adres op 4 maart 2015 heeft opgestart. 
Volgens mijn vorige huisbaas (WoninGent) heb ik bij hem nog 3 dagen gewoond en ik moet de huur van maart nog 
betalen. Ik heb mijn oude woning verlaten op 28 februari 2015. Ik heb een huurcontract vanaf 1 maart 2015. Ik ben 
ook verhuisd naar het nieuwe adres op 1 maart 2015. De wijkagent heeft mijn huurcontract gecontroleerd (19 maart 
2015) en positief rapport naar Stad Gent doorgestuurd. Ik werd vandaag (21 april) opgebeld door Stad Gent en ze 
zeiden dat ze 4 maart 2015 naar 2 maart 2015 kunnen aanpassen, maar niet naar 1 maart 2015 omdat op 1 maart 
2015 de kantoren gesloten waren en ze de datum van mijn adreswijziging (1 maart 2015) niet kunnen registreren. 
Ik vind haar uitleg niet correct en ik kan me niet voorstellen dat Stad Gent de begindatum van een gebeurtenis 
zelf en zomaar mag aanpassen. Dit zonder verwittiging van de betrokkene noch van de duidelijke vermelding 
op hun website/documenten. Ze vond het .niet relevant, dat mijn huurcontract start op 1 maart 2015. Als ik het 
goed begrijp, worden mensen die op feestdagen verhuizen (1 januari, 1 november, enz.) allemaal in het systeem 
pas vanaf de tweede dag van de maand ingebracht, omdat de kantoren van Stad Gent gesloten zijn. Ze moeten 
ook de maandhuur hier en daar dus dubbel betalen, omdat de vrije dagen (feestdagen, zondagen) niet in het 
systeem kunnen ingebracht worden? Ik overdrijf misschien, maar wat met de kinderen die op een feestdag worden 
geboren. Wordt hun geboortedatum aangepast, omdat de kantoren gesloten zijn en de geboortedatum pas een dag 
later geregistreerd kan worden? Ik volg de redenering niet. Ik heb mijn aangifte goed ingebracht; ik heb nergens 
foutmeldingen gehad, ik heb nergens gezien dat 1 maart 2015 als zondag niet kan ingebracht worden. Anders zou ik 
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mijn huisbaas vragen om het contract op 2 maart 2015 te starten, het oud contract op 28 februari 2015 afsluiten en 
een dag dakloos zijn.

Onderzoek:
Op de website van de Stad Gent staat vermeld dat aangiftes die via internet gedaan zijn pas de volgende werkdag 
verwerkt worden en op die datum worden ingevoerd. We vragen de Dienst Burgerzaken om een bevestiging dat 
de verhuisdatum inderdaad is veranderd naar 2 maart. De dienst bevestigt dit. We vragen aan WoninGent om de 
verhuisdatum in te voeren op 1 maart omdat dit de datum was dat verzoekster effectief verhuisde, maar WoninGent 
antwoordt dat dit niet kan. Dit begrijpen we niet. Daarom richten wij ons opnieuw tot de Dienst Burgerzaken met 
de vraag om de verhuisdatum aan te passen naar 1 maart, maar Burgerzaken kan hier niet op in gaan omwille van 
de onderrichtingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Daarom delen wij verzoekster mee dat er 
maar een mogelijkheid meer overblijft: dat verzoekster zich richt tot Binnenlandse Zaken.

Besluit:
De Dienst Burgerzaken handelt in overeenstemming met de regelgeving en kan hierin niet coulant zijn. WoninGent 
zou dat wel kunnen.

Beoordeling: ongegrond
De Dienst Burgerzaken handelt volgens de onderrichtingen van Binnenlandse Zaken.

redelijke termijn
passieve informatieverstrekking
Verzoek: 201505 - 471
Erkenning huwelijk.
Ik woon zelf al meer dan 15 jaar in België en ik heb ondertussen ook de Belgische nationaliteit. Mijn man heeft de 
Russische nationaliteit en hij heeft een F-kaart. We zijn jaren geleden getrouwd in Rusland en we willen dat huwelijk 
ook laten erkennen hier in België.
We hebben die aanvraag gedaan eind 2012 en we hebben daar de nodige papieren voor binnengebracht. Toch is 
dit anno 2015 nog altijd niet in orde. Toen ik de laatste keer navraag deed bij Huwen en Samenwonen kreeg ik (op 
onvriendelijke toon) enkel te horen: “U bent ongehuwd!” Nochtans, in 2014 was ik ook al eens langs geweest en 
toen had ik in afwachting gevraagd naar een bewijs van wettelijke samenwoonst. Ik heb dat toen ook gekregen, 
maar achteraf is dat terug ingetrokken omdat ik gehuwd ben en je kan niet beide hebben… Waarom duurt het zolang 
om ons huwelijk te erkennen? Ik krijg van de dienst zelf ook geen enkele uitleg behalve dan dat ik ongehuwd zou zijn 
(terwijl ik ook geen bewijs van wettelijke samenwoonst kan krijgen omdat ik gehuwd ben).

Onderzoek:
Er werden verschillende onderzoeken gevoerd in dit dossier door Dienst Burgerzaken en DVZ, onder andere omdat 
er twijfel was over de identiteit van de man. Daardoor duurde het zo lang.
Eind mei 2015 was dan alles uitgeklaard, maar het dossier is dan even blijven liggen bij Dienst Burgerzaken - 
Huwelijken. Op 30 juli 2015 wordt er een interview gepland in het kader van het onderzoek naar schijnhuwelijken. 
Als daar een positieve beoordeling komt, kan het huwelijk geregistreerd worden. Verzoekster annuleert die afspraak 
echter en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor 31 augustus. Op 31 augustus komen verzoekster en haar 
echtgenoot wel langs, maar zij heeft maar een kwartiertje tijd. Een interview is dus niet mogelijk. Verzoekster zegt 
ook dat ze eigenlijk geen registratie meer wenst, aangezien de man nu toch al zijn verblijfsvergunning heeft. Er wordt 
toch een nieuwe afspraak gemaakt voor 8 oktober 2015, maar verzoekster annuleert die afspraak omdat ze naar 
eigen zeggen geen zin heeft in een interview waar allerlei persoonlijke en intieme vragen worden gesteld. Ze rekent 
erop dat haar man binnenkort toch een nationaliteitsverklaring kan aanvragen en dat er dan geen interview nodig 
is. Die nationaliteitsverklaring kan er echter pas komen in 2019. We wijzen verzoekster daar ook op. Ze kiest er toch 
voor om geen interview te doen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Het dossier van verzoekster heeft heel lang aangesleept omdat er veel onduidelijkheden waren die onderzocht 
moesten worden. De details kennen we niet, zodat het ook niet mogelijk is om te beoordelen of dit onderzoek 
onredelijk lang heeft geduurd. Blijft wel dat het dossier na het afronden van dat lange onderzoek nog eens bleef 
liggen bij Dienst Burgerzaken. Om dezelfde reden kunnen we ook niet oordelen over de informatieverstrekking. 
Er lijkt een vermoeden van schijnhuwelijk geweest te zijn en er kan dan niet altijd even open gecommuniceerd 
worden.
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redelijke termijn
Verzoek: 201506 - 682
Huwelijksdossier.
Ik ben al vijf jaar samen met mijn toekomstige echtgenote. We hebben eerst vier jaar in Kuurne gewoond en in 
maart zijn we in Gent komen wonen. In Kuurne was ons huwelijksdossier in orde en we hadden ook al goedkeuring 
gekregen van Brussel om te huwen. Door onze verhuis raadde de administratie ons aan om in Gent opnieuw een 
huwelijksdossier te starten. We hebben drie kinderen samen, maar ze hebben de naam van de moeder. En ik heb ze 
voorlopig nog niet erkend omdat dat volgens de administratie in Kuurne pas na het huwelijk kon. En mijn vrouw haar 
papieren zijn inderdaad niet in orde maar net daarom is een huwelijk zo belangrijk om ons gezin samen te houden. 
Ik heb een aanvraag voor huwelijk gedaan in maart 2015 en het is nog altijd niet in orde. Ik begrijp niet waarom alles 
nu zo lang moet duren in Gent.

Onderzoek:
Pas na drie maanden en veel aandringen krijgen we een antwoord van Dienst Burgerzaken - Huwelijken. 
Het huwelijksdossier van verzoeker was in Kuurne helemaal nog niet in orde: er ontbraken nog enkele documenten. 
En ook nu ontbreken er nog altijd een aantal documenten. Verzoeker weet dat, maar na 16 juni 2015 heeft hij geen 
enkel contact meer opgenomen met de dienst. De communicatie verliep trouwens heel moeilijk doordat verzoeker 
heel agressief was en iedereen beschuldigde van alles en nog wat. Ondertussen heeft verzoeker de drie kinderen 
erkend. Als hij ook zijn huwelijk nog wil laten erkennen, moet hij nog altijd een aantal documenten binnenbrengen. 
We bezorgen hem een overzicht van wat hij nog nodig heeft.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Dat het zo lang duurt vooraleer het huwelijksdossier in orde is, is vooral te wijten aan verzoeker zelf die de nodige 
documenten niet binnen brengt en heel agressief is .waardoor de communicatie heel moeilijk verloopt. Wanneer wij 
informeren naar een stand van zaken duurt het dan wel onredelijk lang vooraleer we een reactie krijgen.

fair play
Verzoek: 201507 - 807
Fotocabine.
Vandaag ondervond ik problemen bij de aanvraag van mijn reispas in het dienstencentrum Nieuw Gent. Laat het op 
voorhand duidelijk zijn dat het dienstencentrum Nieuw Gent niets te verwijten valt maar ik had toch graag even mijn 
probleem hier gemeld. Op 10 augustus vertrek ik op vakantie naar Zuid-Afrika en ik moet hiervoor uiteraard een 
internationaal paspoort hebben. Zoals het een voorbeeldig burger betaamt heb ik eerst op de website van de Dienst 
Burgerzaken gekeken wat de procedure is en wat de benodigdheden zijn om dit paspoort te kunnen aanvragen. Sta 
mij toe om even de informatie die op jullie website terug te vinden is, te kopiëren. “Benodigdheden. Een recente 
(minder dan 6 maanden oud) kleurenfoto die voldoet aan de volgende voorwaarden: een éénkleurige lichte 
achtergrond in vooraanzicht genomen met onbedekt hoofd - bril in het haar of een brede haarband zijn verboden 
(bedekt hoofd: alleen om medische of godsdienstige redenen, als u een medisch attest of een attest afgeleverd 
door de religieuze overheid kunt voorleggen). U moet recht in de camera kijken met een neutrale uitdrukking 
en met een gesloten mond. Formaat van de foto: 3,5 x 4,5 cm; het hoofd is ten minste 3,1 en maximaal 3,6 cm 
groot. Fotocabine Dienst Burgerzaken - AC Zuid: bij het Loket Bevolking (gelijkvloers AC Zuid) staat een fotocabine. 
Voor 5 euro (te betalen met bankkaart, biljetten of munten) levert de automaat 6 pasfoto’s af. Er wordt een 
betalingsbewijs afgedrukt. Het toestel controleert voor het afdrukken zelf of de foto voldoet aan de eisen. Voldoet 
de foto, dan kunt u de foto afdrukken, voldoet de foto niet, dan kunt u tot 9 keer een nieuwe foto laten nemen 
(zonder meerprijs). Print u een niet goed bevonden foto toch af, dan krijgt die een rode rand en een aanduiding 
waarom hij niet voldoet aan de eisen. Aan de cabine hangt een fotomatrix uit die aangeeft aan welke criteria uw 
pasfoto moet voldoen. De fotocabine is niet geschikt voor pasfoto’s van kinderen tot 3 jaar.” Met deze voorwaarden 
in gedachte trok ik vandaag naar een fotocabine. De fotocabine was een cabine geschikt voor pasfoto’s voor zowel 
een nationaal als internationaal paspoort. Ik volgde de procedure die de cabine mij oplegde (recht in de camera 
kijken, hoofd binnen de rode cirkel houden, gezicht vrijhouden, ogen op hoogte van de .aangegeven lijn houden, …) 
en printte uiteindelijk de foto’s waarvan de cabine me zei dat ze ‘geschikt voor paspoort’ waren. Met vertrouwen 
dat mijn foto’s goed zullen zijn, trok ik deze middag (na een aanvraag van 2 uur verlof om op tijd te zijn) naar het 
dienstencentrum ‘Nieuw Gent’. Tot mijn grote verbazing wist de bediende mij na 3 seconden te vertellen dat mijn 
foto niet aanvaard wordt voor het paspoort omdat de verhoudingen niet kloppen. Verder informeerde zij mij ook 
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over het feit dat het niet de eerste keer was dat ze dit meemaakt want dat 9 op 10 foto’s uit een fotocabine worden 
geweigerd voor dezelfde, bovenvermelde, reden. Als ik haar vroeg waarom ze op de website niets vermelden over 
dit probleem (integendeel er wordt zelf verwezen naar het gebruik van de fotocabine AC Zuid) dan zei ze dat dit 
niet kon omdat dit zou worden beschouwd als ‘broodroof’ voor de fotocabines. Dan vraag ik mij af onder welke 
noemer mijn weggesmeten 6 euro en 2uur verlof dan valt? En aangezien ik niet de enige ben kunnen we gerust van 
‘broodroof’ van de burgers spreken. Dat mijn 6 euro aan pasfoto’s waarschijnlijk voor de vuilbak is, ik 11 euro aan 
nieuwe (professionele) foto’s zal mogen spenderen en ik vrijdag opnieuw verlof zal moeten nemen om een nieuwe 
aanvraag te doen, daar kan ik vermoedelijk niet onderuit. Maar graag zou ik willen vermijden dat andere mensen 
ook geconfronteerd worden met hetzelfde probleem. Naar mijn mening zou de verwijzing naar de fotocabines op de 
website op zijn minst verwijderd moeten worden daar deze uitermate misleidend is.

Onderzoek:
De tekst op de website verwijst duidelijk naar die ene fotocabine in AC Zuid en enkel naar die fotocabine. 
Verzoekster heeft echter een fotocabine in Aalst gebruikt. Er zijn zeker fotocabines die correcte pasfoto’s afleveren, 
maar er zijn jammer genoeg ook veel cabines die niet leveren wat ze beloven. Net daarom staat er in AC Zuid een 
fotocabine waar Dienst Burgerzaken waakt over de kwaliteit. Verzoekster richt haar pijlen op de verkeerde. Dienst 
Burgerzaken zorgt er net voor dat burgers gemakkelijk en goedkoop pasfoto’s kunnen nemen en communiceert 
daar ook duidelijk over. Het is de eigenaar van de fotocabine in Aalst die ze moet aanspreken, want die cabine levert 
duidelijk niet de kwaliteit die ze belooft.

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - fouten
fair play
Verzoek: 201507 - 865
Verkeerde naam.
Ik ben enkele jaren geleden om een nieuwe identiteitskaart gegaan en ik heb toen niet onmiddellijk opgemerkt 
dat men een fout in mijn familienaam had gemaakt: namelijk zonder accent op de é. Toen ik mijn identiteitskaart 
gebruikte bij de mutualiteit kreeg ik te horen dat ze mij niet terug vonden in de registers. Het is op die manier 
dat ik me bewust ben geworden dat er iets niet klopte en dat ik dus vervroegd een nieuwe identiteitskaart moest 
aanvragen door die fout. Wat mij 22 euro heeft gekost. De administratie kon zelf nagaan dat er effectief een 
verkeerde naam op mijn vorige identiteitskaart stond en dat dat de reden was waarom ik vervroegd een nieuwe 
heb moeten aanvragen. Ik moest echter zelf bewijs aanbrengen hoe mijn naam wordt .geschreven. Ik moest een 
geboorteakte aanvragen in Frankrijk (want ik ben daar geboren), mijn huwelijksboekje was niet voldoende.
Ik heb uiteindelijk die gegevens wel gekregen uit Frankrijk, maar dat heeft heel wat rompslomp en kosten met zich 
meegebracht. Het is nochtans duidelijk dat de fout bij de administratie is gebeurd en daarom wil ik dat ze mij die 22 
euro terug betalen, of op zijn minst de jaren voor dewelke mijn kaart nog liep.

Onderzoek:
Dienst Burgerzaken onderzoekt de historiek van verzoekster haar dossier, maar kan niet achterhalen wanneer en 
door wie de fout gemaakt werd. Verzoekster kwam in 1986 van Brugge naar Gent en was dus bij aankomst in Gent 
reeds ingeschreven in het rijksregister. Eens ingeschreven wordt in het rijksregister niets meer veranderd aan de 
naam zonder geboorteakte, ook niet bij een verhuis! Het meest aannemelijke is dus dat de fout zou begaan zijn 
bij de eerste inschrijving in het rijksregister en dat dus ook vorige identiteitskaarten de foute naam vermeldden 
(wat echter niet meer te achterhalen is). De gegevens op een identiteitskaart worden automatisch overgenomen 
uit het rijksregister. Het is dus niet zo dat een ambtenaar telkens de gegevens moet overtypen en zo fouten kan 
maken. Bij de aanvraag van een nieuwe kaart wordt telkens ook nog eens het basisdocument aan de betrokkene 
voorgelegd ter ondertekening met de expliciete vraag of alle gegevens correct zijn. Uit eigen onderzoek blijkt dat 
ook al in bij de vernieuwing in 2006 en 2011 de naam verkeerd geschreven was maar dat dit door de burger ook niet 
was opgemerkt geworden. De mutualiteiten hebben via de Kruispuntbank toegang tot de rijksregistergegevens en 
gebruiken als sleutel het rijksregisternummer en dus niet de naam. Verzoekster kon dus zeker juist geïdentificeerd 
worden door haar mutualiteit. Maar dat was precies het probleem: bij de apotheker moet ze nu niet meer haar 
SIS-kaart geven maar wel haar identiteitskaart en daar kwam de naam niet overeen met de inderdaad door de 
mutualiteit correct geregistreerde naam. Zo heeft mevrouw ook ontdekt dat haar naam verkeerdelijk op haar 
identiteitskaart stond. Op haar belastingbrieven bijvoorbeeld stond telkens haar naam in blokletters….
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Beoordeling: ongegrond
De naam van verzoekster stond inderdaad verkeerd geschreven op haar identiteitskaart, maar de gegevens worden 
automatisch overgenomen uit het rijksregister. De fout moet dus al veel vroeger gebeurd zijn en Stad Gent heeft 
daar geen rol in gehad. Het is dan ook niet aan Stad Gent om verzoekster te vergoeden.

overeenstemming met regelgeving.
Verzoek: 201508 - 907
Op eigen benen.
Ik ben eigenaar van een loft in Gent, waar ik ook effectief woon. Ik slaag er echter maar niet in om mij daar te 
domiciliëren. Ik heb nochtans al verschillende keren een aanvraag gedaan.
Ten eerste is er blijkbaar een probleem met de opdeling van het gebouw. Er zijn in totaal vier appartementen, 
maar het adres is slechts opgedeeld in nummer 1 en nummer 1A. Ik heb dus een apart nummer nodig in het 
bevolkingsregister. Ondertussen krijg ik ook aanmaningen in de bus van iemand die hier helemaal niet woont en 
ik maak mij daar wat ongerust over. Onder andere daarom wil ik dat dit zo snel mogelijk in orde is. Het lukt echter 
maar niet.
Ten tweede studeer ik nog en blijkbaar is dat een probleem voor de Gentse administratie. Ik woon hier nochtans 
echt, ik ben zelfs eigenaar. Mijn ouders steunen mij nog, maar ik woon niet meer bij hen. Ik heb ook een 
studentenjob om een deel van de kosten zelf te betalen. Toch willen ze mij hier niet inschrijven! Mijn moeder heeft 
zelfs een verbintenis tot tenlasteneming opgemaakt om duidelijk te maken dat het niet de bedoeling is dat ik hier 
van het OCMW ga leven. Wat kan ik nog meer doen? Ik wil op eigen benen staan, en mijn ouders helpen mij daarbij, 
maar blijkbaar mag dat niet van Dienst Burgerzaken. Kunt u mij verder helpen?

Onderzoek:
Na onze tussenkomst wordt het pand opgedeeld in vier verschillende adressen. Verzoekster heeft nu dus een 
eigen uniek nummer. Dat betekent echter niet dat ze daar nu gedomicilieerd wordt. De wet stelt dat een student 
relationeel én financieel onafhankelijk moet zijn van zijn ouders. Stad Gent en FOD Binnenlandse Zaken zijn heel 
strikt in de toepassing van deze regelgeving en voor hen moet er eigenlijk al sprake zijn van een echte breuk met de 
familie vooraleer een student apart gedomicilieerd kan worden. Er is blijkbaar wel al een vonnis waarbij een rechter 
iets milder is. Er moet volgens dat vonnis geen volledige financiële autonomie zijn, want er is bijvoorbeeld nog 
altijd de onderhoudsplicht van ouders. En het moet ook niet echt om een relationele breuk gaan, maar de student 
moet wel een eigen ‘huishouden’ hebben dat los staat van de ouders. Verzoekster voldoet dus zeker niet aan de 
voorwaarden om apart gedomicilieerd te worden en zal dus sowieso naar de rechtbank moeten gaan als ze per se 
gedomicilieerd wil worden als student in Gent. Maar zelfs dan nog blijft het een dubbeltje op zijn kant.

Beoordeling: ongegrond
Dienst Burgerzaken past de regelgeving strikt toe, zoals het ook gevraagd wordt door FOD Binnenlandse Zaken.

overeenstemming met regelgeving
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201508 - 926
Originele geboorteakte.
Wij geven op 14 november 2015 ons huwelijksfeest en zouden graag op 7 oktober 2015 voor de wet trouwen. 
Mijn vriendin is in België geboren dus dat is geen probleem, maar ik ben in Turkije geboren uit een Turkse vader 
en een Belgische moeder. Ik ben, om te kunnen trouwen, een internationale geboorteakte gaan afhalen in het 
consulaat in Antwerpen maar toen ik het voorlegde aan bureau Huwelijken, liet men mij weten dat ik de originele 
geboorteakte moest voorleggen. Gelukkig had mijn mama dat document nog en toen ik vandaag terugging, bleek 
ook dit niet juist te zijn, want de geboorteakte mag maar 1 jaar oud zijn. Waarom kon men mij dat niet zeggen 
toen ik de eerste keer langsging? Ik zou dus naar Turkije moeten gaan naar het dorpje waar mijn vader mij heeft 
ingeschreven om een origineel geboorteakte op te vragen, maar het is voor mij onmogelijk om daar te geraken tegen 
de trouwdatum. Waarom wordt de originele geboorteakte niet aanvaard?
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Onderzoek:
Bij de aanvraag kreeg verzoeker een papier mee met daarop de documenten die hij nodig had. Daar staat expliciet 
en heel duidelijk op dat een formül A (het document dat verzoeker van het consulaat kreeg) niet geldig is. 
Daar staat ook op dat hij ‘een recent letterlijk afschrift van de geboorteakte’ nodig heeft. De medewerkster van 
Dienst Burgerzaken meent zich zelfs te herinneren dat verzoeker foto’s genomen heeft van de voorbeelden van de 
aanvaardbare aktes. Het document dat verzoeker van zijn moeder kreeg, hoort daar niet bij, want dat is een soort 
doktersattest en dus geen geldige geboorteakte. Het Burgerlijk Wetboek (artikel 64) zegt dat er voor de aangifte 
van een huwelijk ‘een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte van geboorte’ nodig is. Verzoeker zal dus wel 
degelijk een afschrift moeten aanvragen in Turkije. Hij hoeft dat niet per se persoonlijk te doen, dat kan bijvoorbeeld 
ook door een familielid dat nog ter plaatse woont. En misschien kan dat ook schriftelijk gebeuren.

Beoordeling: ongegrond
Verzoeker heeft een afschrift van zijn geboorteakte nodig en dat heeft hij niet. Hij werd ook duidelijk geïnformeerd 
door de dienst welke documenten aanvaard kunnen worden en dat het een recent afschrift moet zijn.

zorgvuldigheid - procedure
redelijke termijn
Verzoek: 201508 - 930
Ambtshalve afgevoerd.
Beste, maart 2015 werd ik ambtshalve afgevoerd door de wijkagent. Ik heb mij 1 april .2015 terug ingeschreven in 
het dienstencentrum, maar ik heb de wijkagent niet gezien en hij had mijn dossier teruggestuurd omdat ik er volgens 
hem niet woonde. Ik heb mij nogmaals ingeschreven in juni. Tevergeefs. Weer hetzelfde verhaal. Ik heb mij voor de 
derde maal terug ingeschreven en uiteindelijk is de wijkagent begin augustus langs gekomen. We zijn nu drie weken 
verder en ik sta nog steeds niet geregistreerd in het rijksregister. Ondertussen heb ik maanden geen kindergeld en 
allerlei andere problemen. Ik ben samenwonend met mijn moeder en mijn dochter en zoon. Mijn dochter is ook 
ambtswege afgevoerd. Ik heb samen met mijn moeder in 2006 een huurcontract getekend. Ik zit ook in collectieve 
schuldbemiddeling. Dus mijn vraag is: hebben ze recht om dit te doen?

Onderzoek:
Bij aanbellen werd er geen enkele keer geopend en uit buurtonderzoek kwam naar boven dat verzoekster en haar 
kinderen niet bij haar moeder woonden. De vriend van verzoekster deed trouwens ook een aanvraag om zich op 
dat adres in te schrijven, maar daar protesteerde de moeder van verzoekster zelfs expliciet tegen. Er kwam dan ook 
negatief advies van de buurtinspecteur. Uiteindelijk, na een nieuwe aanvraag, werden verzoekster en haar twee 
kinderen wel aangetroffen en kwam er ook positief advies. De inschrijvingsdatum komt op datum van 7 juni 2015, de 
datum van de aanvraag die een positief advies kreeg.

Beoordeling: ongegrond
Dat het zolang duurde, ligt aan de onbereikbaarheid van verzoekster zelf en aan de context (vermoeden van 
domiciliefraude).

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.
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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.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201509 - 1049
Woonwagenbewoner.
Ik woon in een woonwagen en ik heb er ook mijn domicilie. Bij de aanvraag destijds is Binnenlandse Zaken na een 
weigering moeten tussenkomen. Nu moet ik na een vonnis vertrekken: ik kreeg van de Stad, die eigenaar is van de 
grond, een maand de tijd om te vertrekken. Ik vroeg om meer tijd en daarom was ik naar de rechtbank gegaan, want 
terreinen voor woonwagenbewoners zijn moeilijk te vinden. We kregen van de rechter twee maanden de tijd om te 
verhuizen.
Omdat we nog geen nieuwe standplaats hebben kunnen vinden, vroegen we een referentieadres aan (ik denk een 
maand geleden) en ik ging antwoord krijgen per mail. Ik zat dus te wachten… maar blijkbaar heeft men niet mijn 
juiste e-mailadres gebruikt. Ik heb vandaag, 23 september, wel een mail meegekregen waaruit blijkt dat ik geen 
referentieadres kan bekomen omdat ik niet zou voldoen aan de voorwaarden vermeld in de onderrichtingen van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. De motivering is bijzonder algemeen en het is daardoor niet mogelijk om me te 
verantwoorden of de gebruikte argumenten te weerleggen.
Ik heb ook contact opgenomen met Dienst Wonen en daar heeft een ambtenaar mij meegedeeld dat hij niet kon 
tussenkomen omdat ik niet tot de tweede of derde generatie woonwagenbewoners behoor… Nu, ik denk dat het 
een grondrecht is om op wielen te mogen wonen. Ik heb toch vrije keuze om in een woonwagen te wonen? Alleen 
heb ik nergens een plaats om me te vestigen in Gent. Concreet: op wat is die weigering voor referentieadres bij 
vrienden gestoeld? Ik wens nog altijd een referentieadres aan te vragen. En waar kan ik me als woonwagenbewoner 
vestigen en wel domiciliëren?

Onderzoek:
De regelgeving stelt heel duidelijk aan welke voorwaarden men moet voldoen om een referentieadres te kunnen 
krijgen. Verzoekster voldoet daar niet aan en Dienst Burgerzaken heeft haar dat ook meegedeeld. Ze kan wel nog 
altijd beroep aantekenen bij FOD Binnenlandse Zaken en zij zullen dit dan verder onderzoeken en een beslissing 
nemen op basis van de regelgeving. In Gent is er wel een doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners waar 
men zich niet kan domiciliëren en een residentieel woonwagenterrein voorbehouden voor mensen die ‘vanuit 
historiek’ woonwagenbewoner zijn. Mensen die graag in een woonwagen wonen maar in familieverband geen 
woonwagenhistoriek kunnen aantonen, kunnen daar geen toewijzing krijgen. Met een stedenbouwkundige 
vergunning is het eventueel wel mogelijk om ergens met de woonwagen vast te gaan staan op privédomein, maar 
dat moet geval per geval bekeken worden.
Als men voortdurend rondtrekt in België is een referentieadres wel mogelijk, maar dan moet men effectief aantonen 
dat men inderdaad voortdurend rondtrekt. Verzoekster voldoet niet aan al deze voorwaarden.

Beoordeling: ongegrond

overeenstemming met regelgeving
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201509 - 1059
Erkenning.
Naar aanleiding van de geboorte van ons eerste kind nam ik contact op met dienst Erkenning van Stad Gent. 
Dit omdat mijn vriend geen verblijfsdocumenten heeft en ik niet wist wat we moeten voorleggen. Ik nam de eerste 
maal contact op op 3 augustus, toen ik 24 weken zwanger was. Er werd mij mondeling doorgegeven dat ik een attest 
uit zijn land van herkomst moet voorleggen (Oeganda) dat bewijst dat hij niet gehuwd is in zijn thuisland. Dit attest 
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moest gelegaliseerd worden bij Buitenlandse Zaken in Kampala en door de Belgische ambassade. Ook moesten we 
zijn geboorteakte en een attest van de gynaecoloog kunnen voorleggen. We hebben sinds donderdag 17 september 
al deze documenten in ons bezit, na ongeveer 300 euro te hebben betaald in Oeganda hiervoor. Daags nadien nam ik 
terug contact op met de dienst Erkenning om zeker te zijn dat de erkenning zou kunnen lukken de dag erop. 
De medewerkster bracht me echter op de hoogte dat sinds kort een extra document wordt opgevraagd, in de strijd 
tegen schijnerkenningen. Dit document is een attest van de notaris, een soort verklaring op eer dat mijn vriend 
niet gehuwd is in België. Dit gezien hij reeds te lang weg is uit Oeganda en ze denken dat hij misschien in België had 
kunnen huwen. Dit ook omdat hij reeds twee jaar ambtshalve is afgevoerd. Nu bestaat mijn klacht uit twee delen. 
1) Er is geen wettelijke verplichting om dit attest op te vragen. Er zijn geen omzendbrieven noch beschrijving in het 
wetboek dat deze opvraging vereist is om een kind te erkennen van een illegaal persoon. Dit werd ook bevestigd, 
na telefonisch contact op 24 september, door het diensthoofd van dienst Erkenning. Zo een attest wordt wel 
opgevraagd in het kader van een huwelijk of wettelijke samenwoonst met een illegale persoon.
Ik nam contact op met een notaris, dit document zou mij 300 euro kosten. Afgezien het feit dat ik de meerwaarde 
niet zie van een document afgeleverd door een notaris, kan het voor mij niet dat dit blijkbaar een beslissing is van 
Stad Gent/dienst Erkenning, maar dat dit in andere gemeenten niet wordt toegepast.
2) Mijn inziens heeft Stad Gent zijn informatieplicht verzaakt door mij niet te informeren over dit bijkomstig attest, 
noch de website met de nodige informatie over de noodzakelijke stappen en documenten voor de erkenning aan te 
vullen.
Als wij begin augustus al het attest hadden gehad vanuit Oeganda, dan was onze dochter reeds erkend. Dit geeft mij 
het wrang gevoel dat wanneer ik dan over een notarisattest beschik, ik evengoed een dag later wederom een nieuw 
document mag laten maken op een andere dienst.

Onderzoek:
We vragen meer uitleg aan Dienst Burgerzaken, maar we krijgen geen reactie. Ook niet na aandringen. 
Van verzoekster vernemen we ondertussen wel dat haar dochtertje erkend werd na tussenkomst van de schepen 
van Burgerzaken. Volgens verzoekster kreeg ze van de schepen gelijk over de onnodige tussenkomst van een notaris 
en ze zou de procedure ook aanpassen.

Beoordeling: gegrond

redelijke termijn
Verzoek: 201510 - 1132
Vroegere afspraak?
I am a student in Ugent. Three weeks ago, I sent an e-mail to the immigration office to schedule an appointment 
regarding the renewal of my residence card. I waited for a week and received no response so I decided to come 
to the Migration Office on the 29th of September. A day before that, our professor announced that there will be a 
training conference in Delft, the Netherlands on the 2nd of November. Initially, the front desk personnel gave me a 
schedule on the 21st of October. After explaining my problem to her, she agreed to give me a schedule on the 10th 
of October instead. She told me to wait for the code in my previous residence and the police visit to confirm my 
new address. I waited for the mail and visit from the police but I didn’t get any. I went to the appointment yesterday 
(October 10) despite not having the code or the police visit. I tried explaining my concern to the staff assisting me 
but she told me to come back on Monday and have an appointment schedule which would be on the 3rd week of 
November. I called the police as well to ask why I didn’t get a visit and they just told me to come by on Tuesday. 
I tried to explain my situation but they just told me that I don’t have to explain my problem to them because they 
won’t be able to do anything, and just come by on Tuesday. With these, I am humbly asking for your help if it would 
be possible to have an earlier appointment this week, so that I can have appropriate time to get my residence card 
ready for the conference. I will not be asking for help if I didn’t think that this dilemma will not jeopardize and 
compromise the quality of education and learning I came here for. I apologize for any trouble that this might bring 
you. But I am very hopeful that you might be able to help me to resolve this problem.

Onderzoek:
Door een samenloop van omstandigheden is het dossier van verzoeker vrij complex geworden. Zijn A-kaart is 
maar geldig tot 31 oktober 2015, daarmee kan hij dus niet naar het buitenland reizen in november. Ook zijn 
studentenvisum is ondertussen verstreken. Daarbovenop is hij net verhuisd en de adreswijziging is nog niet in orde. 
Zolang dat niet in orde is, kan hij ook geen nieuwe kaart aanvragen op dat adres. De Politie ontving het formulier 
voor de woonstvaststelling op 6 oktober en op 12 oktober werd een positieve verslag verstuurd naar Dienst 
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Burgerzaken. Op 23 oktober 2015 heeft de bevolkingsdienst het verslag blijkbaar nog steeds niet ontvangen. 
De enige optie die verzoeker nu nog heeft, is dat hij via een spoedprocedure een verlenging van zijn kaart 
aangevraagd op zijn oude adres. Dat kost extra geld en er mag echt niets mislopen… Verzoeker deelt ons mee dat 
uiteindelijk alles in orde is gekomen en dat hij zonder problemen naar de conferentie in Nederland is kunnen gaan. 
Het blijft een mysterie waarom de positieve woonstvaststelling er zo lang over deed om van bij de Politie tot bij 
Dienst Burgerzaken te geraken.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Door een samenloop van omstandigheden wordt het dossier van verzoeker complex en toch wordt er dankzij het 
advies van Loket Migratie een oplossing gevonden op vrij korte termijn. Toch blijft de vraag waarom het positief 
verslag van de Politie er zo lang over deed om bij Dienst Burgerzaken te geraken.

flexibiliteit
Verzoek: 201510 - 1144
Nieuwe afspraak.
I am a student at Ghent University since last year. Last week I went to the migration office to make an appointment 
to extend my residence permit because I didn’t get an answer on my request via e-mail. My appointment was set 
23th October 2015. At first I didn’t have a problem with the time. But, since our professor made an obligation for us 
to attend a symposium in Delft, the Netherlands at 2nd November 2015, it became a problem.
Our program coordinator had various talks with the student counselor of the City of Ghent and the migration office, 
but no solution. Due to the huge workload they can’t make exceptions and can’t give us a new appointment for the 
renewal of our residence permit.
Perhaps with this complaint, it would help to revise the whole future procedure in City of Ghent and the migration 
office?

Onderzoek:
De UGent had inderdaad contact opgenomen met Loket Migratie, maar er was daarbij sprake van een hele groep 
studenten. Vandaar het antwoord dat een groep er onmogelijk tussen kon worden genomen. Voor verzoekster alleen 
kan het echter wel nog vroeger en zij krijgt een spoedafspraak op 12 oktober. Loket Migratie neemt ook contact 
met haar op om verdere afspraken te maken. Het blijft wel onzeker of ze haar kaart op tijd zal kunnen vernieuwen, 
want de dienst heeft van haar nog geen enkel document voor het nieuwe academiejaar gekregen. Dus enkel als alle 
stukken in orde zijn én Loket Migratie geen beslissing van DVZ moet afwachten, kan er die dag al een nieuwe kaart 
worden aangevraagd (na ongeveer twee weken zou die dan in Gent moeten aankomen).

Beoordeling: ongegrond
Het was onmogelijk om een hele groep studenten nog vroeger in te passen in de volle agenda van de dienst. 
Wanneer het door onze tussenkomst blijkt dat het eigenlijk alleen voor verzoekster zelf dringend is, wordt er 
onmiddellijk naar een oplossing gezocht.

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 
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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 
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.
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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. 

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. 

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201511 - 1262
Geen referentieadres
Ik richt dit schrijven tot u daar ik een tweetal weken geleden mij aangeboden heb samen met mijn moeder aan 
de dienst bevolking te Gent Zuid. Laat mij toe even te situatie uit te leggen. Sinds enkele jaren verbleef en was ik 
tewerkgesteld in het buitenland. Enkele maanden geleden is mijn werkgever failliet gegaan en heb ik besloten terug 
naar België te keren. Door omstandigheden heb ik hier voorlopig geen woonst daar ik geen werk had. Eind deze 
maand kan ik terug beginnen bij een vorige werkgever van jaren geleden. Om te kunnen beginnen moet ik onder 
meer terug in het bevolkingsregister opgenomen worden om onder andere mijn rijbewijs te laten vernieuwen 
en een tachograafkaart aan te vragen. Aldus ben ik over twee weken naar de dienst bevolking geweest om mij in 
te schrijven bij mijn moeder onder een referentieadres met de nodige ondertekende papieren. Blijkt nu dat de 
bediende en haar overste dit weigeren en mij vertelden dat ik maar naar het OCMW moest gaan. Graag had ik van 
u geweten waarom dit geweigerd wordt als je een referentieadres bij een natuurlijke persoon kan plaatsen. Bij mijn 
weten (en volgens de VVSG) moet ik maar naar het OCMW gaan indien ik geen natuurlijke persoon bereid vind om 
dit te doen. Heb trouwens ook geen hulp nodig van het OCMW als ik terug aan het werk kan.

Onderzoek:
De normale gang van zaken is dat men zich effectief inschrijft op het adres waar men meestal verblijft. 
Een referentieadres is slechts mogelijk in uitzonderlijke gevallen. De enige mogelijke categorie waar verzoeker onder 
zou kunnen vallen is mensen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen eigen verblijfplaats hebben. 
Daarvoor moet hij sowieso langs het OCMW passeren voor een attest. Ook als hij het adres van zijn moeder zou 
gebruiken. Dienst Burgerzaken past dus gewoon de regels toe. Ofwel moet verzoeker zich effectief inschrijven bij zijn 
moeder (of bij iemand anders), ofwel moet hij bij het OCMW een attest afhalen om een referentieadres te kunnen 
krijgen op basis van onvoldoende bestaansmiddelen. 

Beoordeling: ongegrond

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 
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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. 

zorgvuldigheid - procedure
redelijke termijn
Verzoek: 201512 - 1397
Logge bureaucratie.
Ik ben Nederlandse en mijn man is Columbiaan, we zijn dit jaar gehuwd. Ik ben drie maanden voor mijn huwelijk hier 
in Gent komen wonen en ik dacht dat mijn inschrijving, als Nederlandse, eenvoudig zou zijn. Na een half jaar ben 
ik nog niet ingeschreven en ik denk dat dit vooral komt omdat een medewerkster nagelaten heeft om mijn statuut 
tijdig te wijzigen. Ik ben namelijk als werkzoekende het land binnen gekomen, maar na een maand had ik al werk en 
dus wijzigde mijn statuut. Eerst was het niet nodig om loonfiches binnen te brengen, bij een later contact moest het 
dan weer wel. Mijn statuut werd niet gewijzigd en ze bleven maar wat aanmodderen. En ik die dacht dat het voor 
een Europese onderdaan gemakkelijker zou verlopen. Neen dus! Op een afspraak moet men bijvoorbeeld maanden 
wachten. Voor een Europeaan is dat nog niet zo erg, maar voor mijn man, die Columbiaan is, is dat heel slopend. 
De ene zegt dat hij een aankomstverklaring moet doen, op de afspraak zegt de andere: “Neen, niet nodig.” Nieuwe 
afspraak: een maand later… Dan geven ze hem een verkeerd document mee. Dus wij terug, om dan te horen dat het 
nog maanden kan duren voor hij een oranje kaart krijgt zodat hij kan werken. Hoe kan iemand zich hier integreren 
en zich nuttig maken voor de maatschappij, voor zijn gezin? Als men zo talmt met de nodige papieren en als de 
bureaucratie zo log is!

Onderzoek:
Aanvankelijk deed verzoekster een verblijfsaanvraag als werkzoekende op 3 juli 2015. Op 7 augustus ondertekende 
ze een arbeidscontract in Nederland. Daarmee moest de grond van haar aanvraag veranderd worden naar ‘bezitter 
voldoende bestaansmiddelen’. Op 6 oktober 2015 was die statuutverandering effectief in orde. DVZ vroeg op 
20 oktober bijkomende stukken en op 7 december 2015 legt verzoekster die ook voor. Ze worden onmiddellijk 
overgemaakt aan DVZ. Zij moeten nu in principe een beslissing nemen ten laatste begin januari 2016. Bij de 
echtgenoot werd er inderdaad eerst een foute bijlage meegegeven, maar dit werd rechtgezet. Op 10 november 2015 
werd er aanvraag tot woonstvaststelling gedaan. Afgifte van een attest van immatriculatie (oranje kaart) kan pas 
na volledige inschrijving en dus ook na positieve woonstvaststelling. Loket Migratie bevestigt dat er inderdaad een 
lange wachttijd is. Dit komt door personeelstekort, maar ze proberen dat op te vangen voor personen die kunnen 
aantonen dat ze kunnen beginnen werken (zij krijgen een vroegere afspraak).

Beoordeling: gegrond
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overeenstemming met regelgeving
zorgvuldigheid - fouten
doorschuifgedrag
Verzoek: 201512 - 1404
Nationaliteit.
Ik ben Slowaakse. Ik woon hier al 16 jaar. Ik heb een E+-kaart. Ik mag vanaf 10/06/2016 mijn aanvraag doen om 
Belgische te worden. Ik zal dat doen. Ik verzamel tegen dan alle nodige documenten. Ik heb een zoon. Voor hem 
geen probleem. Hij is in Gent geboren op 31/10/2006 en is Belg. Ik heb wel een vraag over mijn twee dochters: 
geboren 31/08/2000 en 06/02/2002. Zij zijn ook in Gent geboren en hebben volgens mij geen nationaliteit want 
Slowakije weet niet eens dat zij geboren zijn. Die twee meisjes zijn dus ouder dan 12 jaar en zouden dus moeten 
uitgenodigd zijn om een eerste echte identiteitskaart te krijgen. Op de Zuid vraag ik dat en men zegt dat dit kan. 
Dan ging ik naar Dienstcentrum Gentbrugge en daar zegt men dat in de Slowaakse ambassade de Slowaakse 
nationaliteit en papieren moeten worden gevraagd. Ik wil dat die twee meisjes zoals hun broertje Belg zijn. Als 
dat voor hem kan, waarom niet voor hen? Op dit moment hebben zij geen identiteitsbewijs. Gelukkig hebben zij 
klevertjes van de ziekenkas.

Onderzoek:
Waarom er tegenstrijdige informatie in de twee dienstencentra werd gegeven kan verschillende oorzaken hebben. 
In elk geval is de situatie van het gezin complex en het is dat ook wat de regelgeving betreft. Uit ons onderzoek blijkt 
dat er wel degelijk een verschil is tussen de situatie van de dochters en de zoon, ook al werden ze alle drie in België 
geboren. Welke informatie precies door de betrokkenen aan de diensten is gegeven is ook niet duidelijk. 
Of heeft een betrokken ambtenaar niet alle regelgeving nagezien en zich enkel op de algemene regel gebaseerd? 
Het belangrijkste is dat ze na komst bij de ombudsvrouw wel de correcte informatie krijgt en dat gebeurt ook dank zij 
Dienst Burgerzaken. Daaruit blijkt dat men in het Dienstencentrum Gentbrugge de correcte informatie doorgaf. 
Er wordt ook nog duidelijk gemaakt hoe de twee dochters die in Slowakije zijn geboren ook geldige 
identiteitspapieren kunnen vragen. Er is hier geen sprake van doorschuifgedrag onderling tussen dienstencentra 
noch naar de Slowaakse autoriteiten.

Beoordeling: geen oordeel

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201512 - 1417
Burgerlijke staat.
Het duurt nu al meer dan tien maanden om de registratie van mijn huwelijk in orde te brengen. Telkens ik vraag 
of mijn documenten nu in orde zijn, is het antwoord ja, maar als ik er dan mee langs kom dan blijkt dat er nog iets 
ontbreekt! Nu gaat het om een document dat ik niet kan geven omdat Spanje weigert de burgerlijke staat van mijn 
echtgenoot te geven. Ik leg uit waarom. Ik zelf ben Belg, maar ik ben gehuwd in Marokko in 2013. Mijn man verblijft 
nog wettelijk in Spanje en na de registratie van ons huwelijk komt hij naar hier. We zijn ondertussen twee jaar 
gehuwd en we zien elkaar regelmatig.
Men vraagt in het kader van de registratie van ons huwelijk dus de burgerlijke stand van mijn man. Hij is gescheiden 
van zijn eerste vrouw in Marokko, maar ook in Spanje is deze echtscheiding volgens de Spaanse rechtbank erkend. 
Ik heb de papieren daarvan.
Maar nu weigert Spanje de burgerlijke staat van mijn man te bevestigen; zij zeggen dat ze dit enkel doen 
voor Spanjaarden. Waarom hebben ze dit in Gent nodig? Want ze hebben zowel het Marokkaanse vonnis van 
echtscheiding als het Spaanse vonnis.

Onderzoek:
De man scheidde van zijn eerste vrouw in Marokko en trouwde met verzoekster in Marokko. Daarna verhuisde hij 
naar Spanje, en daar kreeg hij verblijfsrecht op basis van zijn eerste huwelijk. De man zou dus mogelijks aan de 
Spaanse autoriteiten niets gezegd hebben over zijn tweede huwelijk en de ontbinding van zijn eerste huwelijk. 
Het Spaanse echtscheidingsvonnis voor het eerste huwelijk dateert van 2015, maar het huwelijk met verzoekster 
was al in 2013. Dienst Burgerzaken heeft daarom de burgerlijke stand van de man in Spanje nodig om te weten 
of Spanje de Marokkaanse echtscheiding al eerder aanvaardde. Het huwelijk van verzoekster kan niet in België 
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geregistreerd worden en het dossier zal doorgegeven worden aan het Parket dat zal moeten uitzoeken of hier sprake 
is van bigamie of niet.

Beoordeling: ongegrond

11.2. 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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Hoofdstuk 12
Departement Samenleven en Welzijn

12.1. 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 
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’.
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• 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 overlast-
regisseur 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. 

passieve informatieverstrekking
Verzoek: 201506 - 762
Herberg zonder naam.
Ik val direct hier met de deur in huis. Kan u mij zeggen wat de effectieve naam is van de ‘herberg’ die gelegen is 
naast mijn deur? Als ik deze vraag bij verschillende diensten stel, evenals bij de horecacoach, dan lijkt deze vraag 
enorm gevoelig te liggen. Want ze blijven het antwoord allemaal schuldig. Ik kan enkel mededelen dat ik van de 
horecacoach weet dat het een ‘herberg’ is met een drankvergunning en die mag open blijven tot na 1 uur.

Onderzoek:
Verzoeker vroeg aan de horecacoach welke type horecazaak het was en daar heeft hij een antwoord op gekregen. 
Naar een naam heeft hij volgens de horecacoach nooit gevraagd. Wanneer we aan verzoeker meer details vragen, 
gaat hij daar niet op in. Hij zegt ook nooit welke de ‘verschillende diensten’ zijn die hij bevraagd heeft. We geven 
hem de naam van de horecazaak zoals die geregistreerd staat. Dat is dezelfde naam als die op het raam van de zaak. 
Na veel doorvragen vernemen we wel van verzoeker dat hij last heeft van een afzuigsysteem op het dak en van de 
rokers op de binnenkoer. Hij maakt zich ook zorgen over de brandveiligheid. Volgens hem is het onmogelijk dat de 
zaak de nodige vergunningen heeft gekregen. We vragen daarom aan de Brandweer, aan Bouw- en Woontoezicht en 
aan Milieutoezicht om na te kijken of de zaak wel degelijk over de juiste vergunningen beschikt en of het daar wel 
veilig is.

Beoordeling: ongegrond

12.2. Dienst Sociale Voorzieningen
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.
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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 
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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12.3. Integratiedienst
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201508 - 901
Onvoorstelbaar ingewikkeld.
Gezien ik een Ghanese vriend wenste uit te nodigen voor het zomerverlof startte ik in april met de aanvraag voor 
het verkrijgen van een visum. Infopunt Migratie bekeek de aanvraag/documenten en deelde me mee dat hij naar 
Ivoorkust moest voor zijn visumaanvraag. Op mijn vraag of er geen mogelijkheid was om in Ghana zijn visum te 
krijgen werd negatief geantwoord door de medewerkster. Mijn vriend vernam echter in Ghana dat hij zijn visum 
voor België ook kon verkrijgen bij de ambassade van Zwitserland in Accra (de hoofdstad van Ghana). Na de indiening 
van de nodige documenten meldde de ambassade hem op 25 juni dat er een ‘droge stempel’ ontbrak. Bleek dat 
de aanvraag via de ambassade van Zwitserland een andere procedure volgt. De documenten worden in dit geval 
onderzocht door de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Dit betekent dat de aanvraag vanuit de migratiedienst 
van Stad Gent naar Brussel moet verzonden worden. Het neemt ongeveer drie weken in beslag vooraleer de 
documenten terug aankomen op de migratiedienst van Stad Gent. Ruim te laat dus voor mijn vriend en voor mij. 
Het enige wat nog mogelijk was, was een nieuwe aanvraag indienen bij de Belgische ambassade van Ivoorkust 
en dus weer alle nodige documenten door de dienst Infopunt Migratie Stad Gent in orde te laten brengen. Ik was 
verplicht de aanvraag met DHL te versturen naar Ivoorkust (110 euro) en de geplande heenvlucht te annuleren en 
te verplaatsen naar een latere datum (83 euro). Mijn vriend moest in allerijl naar Ivoorkust: een reis van 2000 km 
in Afrikaanse omstandigheden en de daarbij horende kosten zoals overnachting in Abidjan, vervoer, enzovoort. 
Ikzelf deed ettelijke telefoons naar Ghana (ambassade van Zwitserland), de Dienst Vreemdelingenzaken Brussel, een 
medewerker van de schepen van Burgerzaken Stad Gent (die trouwens uitermate onvriendelijk was). Op menselijk 
vlak was dit een zeer stresserende situatie. Onze zomervakantie stond voor de deur en dreigde voor ons beiden 
niet te kunnen doorgaan. De confrontatie met administratieve diensten die louter procedureel denken… De dienst 
Infopunt Migratie heeft mij onvolledige informatie gegeven en heeft hier dus een fout gemaakt.

Onderzoek:
Voor een kort verblijf vanuit Ghana zijn er twee mogelijkheden om een C-visum aan te vragen.
• Via de Belgische ambassade in Abidjan (Ivoorkust). In dat geval is Infopunt Migratie bevoegd om de tenlaste- 

neming zelf te legaliseren omdat er dan al een droogstempel werd gezet in de Belgische ambassade. De Ghanese 
burger moet dan wel ver reizen en hij moet wel degelijk persoonlijk aanwezig zijn voor de afname van biometri-
sche gegevens en voor het aanbrengen van de visumstempel. In België kan de afhandeling wel sneller gebeuren.

• Via de vertegenwoordigende Zwitserse ambassade in Accra (Ghana). De tenlasteneming moet dan eerst ter goed-
keuring voorgelegd worden aan Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) omdat het hier niet gaat om een Belgische 
ambassade. Zij .onderzoeken dan de financiële draagkracht van de garant en bij een positieve beslissing sturen ze 
de verbintenis tot tenlasteneming met visumstempel naar de gemeente terug. De Ghanese burger moet bij deze 
optie minder ver reizen, maar de afhandeling in België duurt wel veel langer en er komt meer administratie bij 
kijken. 

Wat er precies gezegd werd tijdens de bezoeken van verzoekster aan de dienst is niet te achterhalen, maar volgens 
Infopunt Migratie is dit parate kennis bij de medewerkers. Op 25 juni werd deze informatie alleszins ook volledig 
schriftelijk meegedeeld. Uit het verslag van verzoekster zelf maken we op dat ze minstens de correcte informatie 
kreeg over de eerste optie. De Ghanese vriend heeft dan echter gekozen voor de 
tweede optie en hij baseerde zich daarbij op informatie die hij in Ghana kreeg.

Beoordeling: geen oordeel
We weten niet welke informatie er wel of niet werd meegedeeld aan verzoekster tijdens de gesprekken bij Infopunt 
Migratie.
Wat we wel weten is dat het complex, ingewikkelde procedures zijn waar iets meer transparantie en eenvoud zowel 
voor de ambtenaren als voor burgers welkom zouden zijn. 
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Hoofdstuk 13
IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
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 mede-
werkers van deze regel op de hoogte zijn!

coulance
Verzoek:201501 - 43
Ticket Tichelrei.
Bij deze wens ik een herziening van de parkeerboete die ik kreeg op 24 december 2014. Ik parkeerde mijn voertuig 
op de Sluizekenkaai en haalde mijn ticket op de Tichelrei. Ik werd om 9.18 uur geverbaliseerd met de mededeling 
‘ongeldig ticket’. Mijn parkeerticket was geldig tot 10.06 uur. Aangezien ik voor Thuishulp Bond Moyson werk en ik 
in opdracht bij een niet vaste klant ging werken, dacht ik dat het volstond om, naar mijn gevoel, de dichtstbijzijnde 
parkeerautomaat te nemen die ik wist zijn. Ik denk dat dit een teken van mijn  goede trouw is, temeer omdat mijn 
parkeerkosten door mijn werkgever worden terugbetaald. Het was dus zeker niet mijn bedoeling om er financieel 
voordeel uit te verwerven. Kunt u mij op de hoogte stellen van jullie beslissing aub, zodat ik weet of ik verdere 
stappen kan ondernemen.

Onderzoek:
Dit is eerst een eerstelijnsklacht maar omdat verzoekster niet akkoord gaat met het antwoord van het 
Mobiliteitsbedrijf, nemen wij dit op als tweedelijnsklacht. Tussen de Sluizekenkaai, waar verzoekster geparkeerd 
stond en de Tichelrei, waar verzoekster het parkeerticket kocht, loopt de parkeerroute. Sluizekenkaai valt in zone 
1 (duurder parkeertarief), Tichelrei ligt in zone 2. Een parkeerticket van zone 2 is niet geldig in zone 1, andersom 
wel. Het Mobiliteitsbedrijf stelt dat verzoekster, waar ze geparkeerd stond, zeker de parkeerautomaat had moeten 
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zien staan aan het Sluizeken en daar een parkeerticket had moeten aankopen. De Ombudsvrouw twijfelt er niet aan 
dat verzoekster te goeder trouw een parkeerticket .heeft aangekocht aan de Tichelrei maar het Mobiliteitsbedrijf 
blijft bij haar standpunt dat de retributie terecht werd uitgeschreven en wenst niet in te gaan op onze vraag om de 
retributie te annuleren.

Beoordeling: geen oordeel

zorgvuldigheid - procedure
toegankelijkheid en bereikbaarheid
Verzoek: 201501 - 48
Oude nummerplaat.
Op 10 december 2014 ontving ik een retributie wegens parkeren in een bewonerszone. Mijn voertuig stond 
geparkeerd in de Predikherenlei voor het appartementsgebouw waar ik gedomicilieerd ben en het voertuig staat op 
mijn naam ingeschreven. De bewonerskaart stond echter nog op mijn oude nummerplaat. In juli verving ik mijn oude 
wagen en werd mijn nummerplaat gewijzigd. Ik stuurde een mail naar het Mobiliteitsbedrijf om deze wissel door 
te geven. Jammer genoeg zijn de openingsuren van het Mobiliteitsbedrijf noch voor mij noch voor mijn echtgenoot 
haalbaar zodat ik nog geen nieuwe bewonerskaart had aangevraagd. Gezien ik reglementair geparkeerd stond met 
een wagen ingeschreven op mijn naam en dit in een bewonerszone geldig volgens mijn domicilieadres zie ik niet in 
waarom ik een retributie van 60 euro zou moeten betalen.

Onderzoek:
Op de mail van 13 juli 2014 die verzoekster gestuurd heeft naar het Mobiliteitsbedrijf om de nummerplaat te 
laten wijzigen kreeg zij één dag later al antwoord van het Mobiliteitsbedrijf dat de wijziging van de bewonerskaart 
niet kon via e-mail maar dat mevrouw diende langs te komen bij het Mobiliteitsbedrijf. De voornaamste reden 
hiervoor is dat de bewonerskaart, met de oude nummerplaat, dient afgegeven te worden omdat er geen twee 
gratis bewonerskaarten in omloop mogen zijn voor hetzelfde domicilie. De Ombudsvrouw ijvert al jaren om de 
openingsuren van het Mobiliteitsbedrijf flexibeler te maken en één van de oplossingen hiervoor is het e-loket. 
Het aanvragen van een bewonerskaart voor een nieuwe nummerplaat is echter nog niet mogelijk via het e-loket. 
Dit zal allemaal veel gemakkelijker worden als de digitale bewonerskaart wordt ingevoerd, maar daarop is het nog 
eventjes wachten. Het Mobiliteitsbedrijf heeft verzoekster in diezelfde mail ook gemeld dat ze, zolang ze geen 
bewonerskaart had voor de nieuwe nummerplaat, diende te voldoen aan het 
geldend parkeerregime. Verzoekster wist dus perfect dat ze de bewonerskaart niet kon gebruiken in haar nieuwe 
wagen. Door een systeemfout krijgt verzoekster tijdens ons onderzoek een aangetekende herinneringsbrief met 25 
euro administratiekosten maar deze worden geannuleerd.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De retributie werd terecht uitgeschreven en de procedure werd correct gevolgd maar de interpretatie is heel strikt 
want met een digitale inlees was hier geen probleem geweest. De openingsuren kunnen inderdaad flexibeler zijn. 

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201501 - 85
Lichtfestival.
Na telefonisch contact met Gentinfo en het Mobiliteitsbedrijf kwam ik niet tot een redelijke oplossing voor het 
parkeerbeleid waarvan wij hinder zullen ondervinden tijdens het Lichtfestival. Wij wonen in de Muinkkaai dat 
deel uitmaakt van het parcours van het Lichtfestival en wij lezen in de brief van de organisatie (met bovenaan de 
unieke code) geen passende oplossing voor de +/- 150 parkeerplaatsen (enkel al die van de Muinkkaai) die tijdens 
dit festival in beslag worden genomen. Wij zijn houder van een parkeerkaart en wij wensen tot een schikkelijke 
oplossing te komen. Mijn inziens is de tijdelijke oplossing om te parkeren in de Reep of Savaanstraat geen 
volwaardig alternatief en eerder een snertoplossing. Wat kan u ons voorstellen? Sint-Pietersplein? Overzijde van de 
Muinkschelde (afgesloten terrein Universiteit Gent)?
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Onderzoek:
Uit navraag bij het Mobiliteitsbedrijf blijkt dat het organisatorisch niet mogelijk is om gratis parkeertickets te leveren 
voor andere parkeergarages dan de twee aangeduide parkeergarages Reep en Savaanstraat. Er werd namelijk 
geregeld dat er in deze parkeergarages voorbehouden parkeerplaatsen zijn voor de bewoners die op of binnen 
de route van het Lichtfestival wonen en een bewonerskaart hebben. Het is niet mogelijk om dit nog in andere 
parkeergarages te organiseren.

Beoordeling: ongegrond

Aanbeveling:
Bekijk dit probleem tegen volgend Lichtfestival

toegankelijkheid en bereikbaarheid
redelijke termijn
coulance
Verzoek: 201501 - 103
Gesloten.
Op 24 december 2014 heb ik gemerkt dat mijn bewonerskaart vervallen was sinds 17 december 2014 daar ik een 
boete gevonden heb onder mijn ruitenwisser die op 18 december 2014 was uitgeschreven. Ik ben diezelfde dag 
(24 december 2015) omstreeks 14.30 uur naar het In dit tussentijd heb ik 4 retributies ontvangen wegens vervallen 
bewonerskaart. Bij het Mobiliteitsbedrijf werd in twijfel getrokken of ik tussen 18 december 2014 en 24 december 
2015 niet met de auto had gereden maar dat  is wel degelijk zo want ik doe heel veel met de fiets. Er werd me 
vermeld dat ik een brief zou moeten gehad hebben maar die heb ik niet gezien.  Ik ga akkoord dat ik zelf de datum 
had in het oog moeten houden en daarom heb ik ook de boete van 18 december 2014 onmiddellijk betaald maar 
voor de periode dat het Mobiliteitsbedrijf  gesloten was ga ik niet akkoord. Ik heb ook gepoogd om onmiddellijk via 
internet te verlengen, maar daar stond vermeld dat de administratie voor een 2de wagen 3 weken duurt. Dus dat 
zou me zeker niet geholpen hebben. Ik zou het heel erg appreciëren mocht u dit voorval kunnen herbekijken.

Onderzoek:
In eerste instantie wil het Mobiliteitsbedrijf niet ingaan op onze vraag om deze retributies te annuleren. Het 
Mobiliteitsbedrijf vindt dat verzoekster tijd genoeg heeft gekregen nadat de herinneringsbrief op 26 november 
2014 verstuurd werd, om haar bewonerskaart te vernieuwen. Het Mobiliteitsbedrijf vindt ook dat verzoekster 
een digitale aanvraag had moeten doen zodat ze iets hadden teruggevonden dat verzoekster enige actie had 
ondernomen om haar bewonerskaart te verlengen. Verzoekster had echter de herinneringsbrief niet ontvangen 
en gaat volledig akkoord dat ze de vervaldatum zelf in het oog had moeten houden en betaalt dan ook de eerste 
retributie onmiddellijk. Aangezien ze haar wagen niet zo vaak gebruikt in het stadscentrum, heeft ze pas op 24 
december 2014 gezien dat ze een retributie had gekregen wegens een vervallen bewonerskaart. Toen ze diezelfde 
namiddag naar het Mobiliteitsbedrijf ging, bleek dit echter gesloten te zijn tot 5 januari 2015. Ook verlengen via 
het e-loket was geen optie want de aanvragen werden niet verwerkt in de sluitingsperiode. Ze zou sowieso geen 
nieuwe bewonerskaart kunnen bekomen. Op 5 januari 2015 heeft verzoekster wel onmiddellijk haar bewonerskaart 
verlengd. We bemiddelen dus zeker voor annulatie van deze 4 retributies en de Ombudsvrouw laat dit ook zo weten 
aan het Mobiliteitsbedrijf. Het antwoord van het Mobiliteitsbedrijf laat echter heel lang op zich wachten waardoor 
de Ombudsvrouw dit dossier bespreekt op een overlegmoment met het Mobiliteitsbedrijf. Het Mobiliteitsbedrijf 
gaat uiteindelijk akkoord om de 4 retributies te annuleren. Zij zoeken alvast naar een manier om de periode welke 
het Mobiliteitsbedrijf gesloten is, meer kenbaar te maken aan het publiek.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Het bedrijf was fysiek niet toegankelijk in die periode alhoewel er retributies werden uitgeschreven in dezelfde 
periode.
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zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201502 - 133
Geen parkeerverbod.
Ik heb in het verleden twee keer een parkeerverbod aangevraagd bij de Politie en verbodsborden gehuurd wegens 
werken in mijn appartement. Vrijdag 30 januari 2015 was er echter een dringende herstelling nodig en heb ik 
dit niet tijdig kunnen aanvragen. Ik heb mijn wagen verplaatst naar een betalende zone en mijn bewonerskaart 
in de bestelwagen van de elektricien geplaatst voor mijn appartement met vermelding van mijn naam, telefoon 
en huisnummer. Op de middag hebben we vastgesteld dat er een boete van 60 euro uitgeschreven was door het 
Mobiliteitsbedrijf. Ik heb gebeld naar het Mobiliteitsbedrijf en begrip gevraagd voor deze uitzonderingssituatie maar 
men heeft dit meteen verworpen. Kan u hier iets aan verhelpen? Ik wil tevens aanbrengen dat er in zo een situatie 
geen eenvoudige oplossing is en dat er voortdurend materiaal uit de bestelwagen nodig kan zijn, ik woon op het 
tweede verdiep zonder lift. De vorige keren ben ik ook genoodzaakt geweest om voor twee keer een volle week de 
borden te huren (= dure kost) terwijl de werken niet op aaneensluitende dagen konden gebeuren. Ik heb nog de 
bewijzen van mijn vorige aanvragen bij de Politie.

Onderzoek:
Het is in Gent niet evident om een parkeerplaats te vinden voor een bestelwagen als er ergens een 
dringende herstelling moet gebeuren en men constant materiaal nodig heeft uit die bestelwagen maar op de 
bewonersparkeerplaatsen mogen enkel bewoners parkeren met een geldige bewonerskaart. Het is al zeker niet 
toegelaten om een bewonerskaart te gebruiken in een voertuig met een andere nummerplaat. De retributie werd 
terecht uitgeschreven.

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201502 - 147
11 retributies.
Ik heb 11 retributies gekregen omdat ik op een bewonersplaats geparkeerd stond terwijl ik recht heb op een 
bewonerskaart. Ik ben officieel in Gent gedomicilieerd maar ik beschik niet over voldoende identiteitspapieren 
omdat er al jaren een rechtszaak loopt wegens een naamverandering. Waarom kan ik geen bewonerskaart 
krijgen? Ik kan ook niet betalen om te parkeren want ik woon in blauwe zone. Ik ben verschillende keren naar het 
Mobiliteitsbedrijf geweest maar daar zeggen ze me steeds dat eerst mijn papieren moeten in orde zijn vooraleer ik 
een bewonerskaart kan krijgen. 

Onderzoek:
Verzoeker heeft inderdaad 11 retributies ontvangen omdat hij zonder bewonerskaart geparkeerd stond. 
Het Mobiliteitsbedrijf laat weten dat, ondanks de melding van verzoeker, zij nog geen bezoek van hem geregistreerd 
hebben. Verzoeker had in het verleden een bewonerskaart maar toen hij verhuisd is, werd deze geschrapt. Hij werd 
hiervan schriftelijk verwittigd maar hij is geen nieuwe bewonerskaart komen aanvragen. Nochtans had hij daar 
recht op, ook al zijn de papieren nog niet in orde. In het bevolkingsregister staat hij officieel gedomicilieerd en de 
medewerkers van het Mobiliteitsbedrijf weten dat ze hem via zijn rijksregisternummer een bewonerskaart kunnen 
uitreiken.  Het Mobiliteitsbedrijf reikt verzoeker wel een nieuwe bewonerskaart uit maar wil de retributies niet 
annuleren. We raden verzoeker aan om een afbetalingsplan 
aan te vragen.

Beoordeling: ongegrond
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zorgvuldigheid - procedure
zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201502 - 148
Geen administratiekosten.
Ik heb van het Parkeerbedrijf van Stad Gent een schrijven via de gerechtsdeurwaarder ontvangen. Ik had de 
boete in kwestie betaald. Nu had ik de bijkomende administratieve kost niet betaald. Zij beweren hiervoor dat 
ze een dwangbevel hebben achtergelaten maar ik heb deze niet ontvangen bijgevolg kunnen ze mij ook geen 
gerechtsdeurwaarder sturen. Toch blijven zij bij het standpunt dat het wel zo is. Ik vind het persoonlijk niet kunnen 
dat zij een gerechtsdeurwaarder inschakelen om 25 euro administratieve kosten te vorderen zonder eerst een 
aanmaning te sturen. En al zeker niet zonder mij een dwangbevel op te sturen. Ik zou graag weten of ik een som 
moet betalen waarvan ik in eerste instantie niet van op de hoogte was.

Onderzoek:
Voor de retributie die verzoekster ontvangen heeft op 20 augustus 2014 heeft het Mobiliteitsbedrijf op 9 september 
2014 een eerste en op 29 september 2014 een tweede, aangetekende herinneringsbrief verstuurd. Beide brieven 
werden naar het toenmalig officieel adres verstuurd van verzoekster en zijn niet teruggekomen. In beide brieven 
wordt gemeld dat bij niet-betaling uiteindelijk een dwangbevel zal opgesteld worden. Op 27 oktober 2014, twee 
maanden na de retributie, heeft verzoekster dan de retributie betaald maar de administratiekosten zijn onbetaald 
gebleven. Hiervoor werd dan uiteindelijk een dwangbevel opgesteld. Nog voor het dwangbevel werd opgemaakt 
heeft de gerechtsdeurwaarder op 15 december 2014 een kosteloze herinneringsbrief verstuurd. Deze brief werd 
naar het nieuwe officiële adres van verzoekster gestuurd. Omdat hier noch een betaling, noch enige reactie op kwam 
werd dan uiteindelijk op 15 januari 2015 een dwangbevel opgesteld en in de brievenbus achtergelaten. Omdat er 
niemand thuis was werd er op 16 januari 2015 nog een brief naar verzoekster geschreven om te melden dat de 
deurwaarder een deurwaardersbevel in de brievenbus had achtergelaten. Ook hier kwam geen reactie. Uiteindelijk 
heeft de deurwaarder nog een aanmaning verstuurd op 2 februari 2015 waarbij het bedrag al verhoogd was naar 
212,07 euro. 
Zowel het Mobiliteitsbedrijf als de gerechtsdeurwaarder hebben de procedure correct gevolgd.

Beoordeling: ongegrond

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201502 - 149
Net te laat.
Ik heb op 3 februari 2015 aan de Pasteurlaan een ticket genomen dat geldig was tot .17.59 uur maar blijkbaar heb 
ik op 17.42 uur een retributie gekregen. Volgens het Mobiliteitsbedrijf zou ik de vaststellers moeten gezien hebben 
maar ik heb niemand gezien.

Onderzoek:
Verzoeker toont bij zijn bezoek eerst een gratis parkeerticket waarmee hij mocht parkeren tot 17.59 uur dus zou hij 
dat ticket genomen hebben om 17.44 terwijl hij de retributie al om 17u42 heeft ontvangen. Aangezien het ticket 
na de retributie werd genomen, kan dit niet geannuleerd worden . Verzoeker heeft echter ook nog een ticket van 
diezelfde dag  dat geldig was tot 18.33 uur en waarvoor hij 0,70 euro heeft betaald. Dat maakt dat hij het ticket 
heeft genomen om 17.30 dus vóór het uitschrijven van de retributie. Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord om de 
retributie te annuleren op voorwaarde dat verzoeker het originele ticket komt tonen. Verzoeker is echter vaak in het 
buitenland en reageert niet op de vraag om langs te gaan. Omdat wij zelf het originele ticket hebben gezien, gaat het 
Mobiliteitsbedrijf akkoord om éénmalig de retributie zo te annuleren.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd



90

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201502 - 204
1 minuutje verschil.
Graag had ik uw bemiddeling in volgend probleem. Mijn zoon parkeerde mijn wagen op 12 december 2014 in 
de Kruisboogstraat en kreeg hiervoor een retributie aangerekend + aangetekend schrijven op 10 februari 2015. 
In dit dossier werden meerdere e-mails gestuurd naar het Mobiliteitsbedrijf en vandaag heb ik dit besproken 
met een medewerkster van het Mobiliteitsbedrijf en kom ik tot de vaststelling dat mijn zoon een ticket aan de 
parkeerautomaat heeft genomen: dat was geldig tot 16.56 uur. Hij betaalde een bedrag van 30 cent en kreeg 
hiervoor 24 minuten om te parkeren. Het parkeerticket werd dus genomen op 16.32 uur en de parkeerwachters 
hebben hun retributie uitgeschreven op 16.31 uur. De parkeerwachters hebben wel degelijk (vrij onbehoorlijk) 
met mijn zoon en dochter gediscussieerd en er is dus wel degelijk een parkeerticket betaald geweest. Indien men 
een parkeerticket moet nemen, moet de chauffeur toch de nodige tijd krijgen om een parkeerticket te gaan halen. 
Tussen de tijd van de vaststelling en de tijd van het parkeerticket is er amper 1 minuut. De vraag blijft of dit effectief 
wel 1 minuut was, want wat is hierin de afrondingsfout? In het extreme geval zou bijvoorbeeld het parkeerticket 
genomen zijn op 16:32:01 en vaststelling op 16:31:59… Ik vind dat hier toch de nodige tijd en tolerantie nodig is om 
een parkeerticket te nemen (bijvoorbeeld ook met personen die wachtende zijn bij zo’n parkeerautomaat).

Onderzoek:
We merken dat de parkeerautomaat en de plaats waar verzoeker geparkeerd stond, niet zo ver uit elkaar liggen 
maar dat je de wagen niet kon zien vanaf de parkeerautomaat. Verzoeker stond op het moment dat de retributie 
werd uitgeschreven wel degelijk aan de parkeerautomaat en heeft de vaststellers ook nog gesproken. Volgens de 
vaststellers zou de zoon van verzoeker hen verteld hebben dat hij zich eerst. is gaan vergewissen of zijn grootvader 
thuis was alvorens een parkeerticket te nemen, .maar volgens verzoeker is dit niet juist want de grootvader, die 80 
jaar is, komt al geruime tijd niet meer buiten en is altijd thuis te vinden. Rekening houdend met het feit dat er maar 
1 minuut verschil is en dat de zoon van verzoeker de vaststellers ook heeft gesproken, is het Mobiliteitsbedrijf bereid 
om de retributie éénmalig te annuleren.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

overeenstemming met regelgeving
redelijke termijn
Verzoek: 201502 - 228
Vage signalisatie. 
Op 20 november 2014 parkeerde ik mij niet ver van de Vooruit Gent aan het Frankrijkplein. Bij de parking waar ik 
plaats vond, stond het verkeersbord ‘P: ticket 15 min van ma tot vrij. Van 8u. Tot 18u.’ Uit dit bord kon ik afleiden dat 
ik een ticket nodig heb van maandag tot vrijdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur en dat er een limiet van 15 minuten 
was. Gezien het feit dat er reeds andere wagens geparkeerd stonden (zonder ticket) en het al ruim na 18.00 uur was, 
leek het mij duidelijk dat ik daar zonder ticket mocht staan. Bij het even later terugkomen (21.00 uur), stak er echter 
een ticket onder mijn ruit met de aanmaning tot een ‘forfaitaire parkeerretributie’ van 30 euro. Gezien de vage 
omstandigheden ben ik ook niet direct geneigd om deze boete te betalen en daar ik ook zelf niet in Gent woon, kon 
ik naar mijn aanvoelen ook niet inschatten dat ik daar op dat moment moest betalen en heb ik niet de indruk dat ik 
een fout heb begaan.

Onderzoek:
Op onze vraag is de Politie langs geweest om de signalisatie aan het Frankrijkplein te controleren. De Politie stelt vast 
dat de signalisatie en het onderbord wettelijk correct zijn. Van maandag tot vrijdag, telkens van 8.00 uur tot 18.00 
uur, mag er gedurende 15 minuten geparkeerd worden mits het voorleggen van een parkeerticket (dat gratis te 
bekomen is aan de parkeerautomaat). Buiten deze gestelde dagen en uren geldt de algemene zonale parkeerregeling 
wat aan het Frankrijkplein, betalend parkeren is tot 24.00 uur. Om het Frankrijkplein te bereiken is verzoeker ofwel 
via de Lammerstraat ofwel via de Kuiperskaai gereden waar telkens herhalingsborden hangen die het betalend 
parkeren aanduiden. De retributie werd terecht uitgeschreven.
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Opvolging:
Verzoeker laat ons weten dat hij een herinneringsbrief heeft ontvangen met administratiekosten toen hij eigenlijk 
nog op een antwoord wachtte van het Mobiliteitsbedrijf. Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord om deze extra kosten te 
annuleren wegens de lange wachttijd.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond wat de retributie betreft. Gegrond wat de redelijke termijn betreft om een antwoord te krijgen van het 
Mobiliteitsbedrijf.

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 
onmiddellijk 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 gasboetes 
(overtredingen verkeersreglementen)en retributies (overtreden gemeentelijk parkeerregime) zou dat kunnen 
oplossen.
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overeenstemming met regelgeving
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201503 - 231
Geen parkeerplaats.
Ik begrijp zeker en vast dat bewoners hun wagen moeten kunnen parkeren nabij hun woning maar ik vraag mij af 
waarom ik als zelfstandige geen verwittiging heb gekregen van het feit dat de parkeerplaatsen voor mijn winkel nu 
ook bewonersparkeerplaatsen zijn geworden. Ik plaatste namelijk al jaren mijn wagen nabij mijn winkel en had me er 
uiteraard niet aan verwacht dat dat plots voor bewoners zou zijn. Ik wist van niets. Ik heb daar geen correspondentie 
rond gekregen dat het van dag op dag zou veranderen en het lijkt me heel erg menselijk dat je niet elke dag (zeker 
als het je gewoonlijke parkeerplaats is) rondom je gaat kijken of er al of niet iets zou veranderd zijn. Bovendien, wat 
wordt er nu feitelijk voorzien voor een zelfstandige die moet laden en lossen en die soms niet anders kan dan met de 
wagen te komen om zaken te leveren? Ik ga regelmatig kledij afhalen bij de ontwerpsters en dat lukt echt niet met 
de fiets. Nu kan ik mijn wagen niet meer nabij mijn zaak parkeren want er is praktisch nooit plaats. Ik denk dat deze 
retributie uit redelijkheid echt wel moet geannuleerd worden. Wanneer ik nu naar mijn winkel kom, kan ik mijn auto 
hier niet meer parkeren. Ik kom, zo vaak ik kan met de fiets, regen of niet. Ik heb me georganiseerd. Ik vind dat ik mij 
al enorm aanpas aan het nieuwe beleid maar ik vind ook dat het binnen de redelijkheid moet blijven. Ik hoop dat u 
uw mening herziet en deze retributie nog eens bekijkt en de situatie voorlegt?

Onderzoek:
Aan de Bisdomkaai, waar de zaak van verzoekster gelegen is, zijn er reeds lange tijd bewonersparkeerplaatsen 
voorzien. Begin januari 2015 zijn er nog enkele bijgekomen net voor haar zaak. De signalisatie die deze 
bewonersparkeerplaatsen aanduidt, werd op 8 januari 2015 geplaatst en de bewonersbrief werd de dag nadien, op
9 januari 2015, gebust in alle brievenbussen in de buurt. Het is altijd mogelijk dat verzoekster de brief niet 
ontvangen heeft of dat ze deze niet gezien heeft maar de signalisatie is correct en wettelijk aangeduid en het is altijd 
belangrijk om zich bij het parkeren te vergewissen van het geldend regime. Het Mobiliteitsbedrijf stuurt ons een 
foto van de signalisatie door van 9 januari 2015 waaruit blijkt dat deze er dus al zeker stond op 7 februari 2015, toen 
verzoekster daar een retributie kreeg. De retributie werd bijgevolg terecht uitgeschreven.

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201503 - 265
Ticket gescand.
Ik heb op 29 september 2014 een parkeerretributie gekregen ondanks dat ik een geldig ticket heb. Ik heb dit 
doorgescand naar het Mobiliteitsbedrijf maar daar zeiden ze me dat ze het originele ticket moeten hebben om 
na te kijken. Door mijn verhuis ben ik vergeten om dit door te sturen en nu krijg ik een herinneringsbrief met een 
administratieve kost en dreigen ze met een deurwaarder. 

Onderzoek:
De retributie van 29 september 2014 werd uitgeschreven omdat er een verstreken gratis parkeerticket is het 
voertuig lag. Dit ticket was geldig tot 15.39 uur daar waar de retributie werd uitgeschreven om 16.16 uur. 
Het ticket dat verzoekster heeft afgegeven aan de Ombudsvrouw als zijnde het juiste ticket, is een ticket van 0,50 
euro waarvoor men 40 minuten parkeertijd krijgt. Het ticket was geldig tot 16.58 uur dus was het genomen om 16.18 
uur, twee minuten na het uitschrijven van de retributie. Het Mobiliteitsbedrijf wenst ook de administratiekosten niet 
te annuleren omdat zij verzoeker tijdig hadden gevraagd om het geldig ticket te leveren en zij verzoeker uitstel van 
betaling hadden gegeven tot 6 januari 2015. Verzoeker is nooit ingegaan op dit voorstel om te betalen.

Beoordeling: ongegrond
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overeenstemming met regelgeving
adequate communicatie
Verzoek: 201503 - 275
Lichtfestival en parkeren.
Ik wil graag mijn ontgoocheling uitdrukken over het onbevredigend antwoord dat ik heb gekregen van het 
Mobiliteitsbedrijf over een retributie die ik heb ontvangen tijdens het Lichtfestival. Ik vind het eigenlijk niet kunnen 
dat men zich er zo gemakkelijk van af maakt en de burger met een spreekwoordelijke ‘kluit in het riet’ wegstuurt. 
Wellicht heeft deze dienst het druk maar hun antwoord is zó standaard en mist elk antwoord op de essentie van mijn 
schrijven, nl. de duidelijkheid waarmee men aangeeft dat een parking die het hele jaar door een betaalparking is, 
gedurende het Lichtfestival een bewonersparking werd. Dit was op het plein zelf totaal niet te zien en zorgde bij een 
hoop mensen voor verwarring en ik betreur ten zeerste dat er hierover in het antwoord van het Mobiliteitsbedrijf 
met geen woord wordt gerept. Ik rijd dit jaar bijna 40 jaar met de wagen en parkeer- en andere ‘boetes’ zijn wat 
mij betreft op één hand te tellen, ik ga nooit licht over regels en reglementen, wààr dan ook. Ik vind ze absoluut 
noodzakelijk. Ook al besef ik dat u hier wellicht weinig kunt aan veranderen, ik wou u dit toch even kunnen vertellen 
want wie weet kan er via u de aandacht op worden gevestigd dat tijdelijk gewijzigde verkeers- en parkeersituaties 
echt veel beter moeten worden aangeduid!

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf wil niet ingaan op onze vraag tot annulatie van de retributie omdat volgens hen alle 
signalisatie tijdens het Lichtfestival correct werd aangebracht en de parkeerautomaten zelfs werden afgeplakt zodat 
deze niet konden gebruikt worden. Het Mobiliteitsbedrijf zou zelfs alle signalisatie, alvorens het festival begon, nog 
gecontroleerd hebben. Het is voor ons moeilijk om achteraf te oordelen of de signalisatie al dan niet duidelijk was 
geplaatst. We hebben geen andere klachten ontvangen over de .signalisatie op het Edward Anseeleplein tijdens het 
Lichtfestival. Het antwoord van het Mobiliteitsbedrijf is inderdaad een standaardantwoord maar gaf toch de nodige 
informatie over de signalisatie tijdens het Lichtfestival.

Beoordeling: geen oordeel

coulance
Verzoek: 201503 - 279
Nergens parkeerplaats.
Ik stond geparkeerd aan de Reep omdat ik nergens anders plaats vond en ik mijn vader, die gehandicapt is, 
vervoerde. Alle parkeerplaatsen voor gehandicapten waren volzet en ook de andere parkeerplaatsen stonden vol. 
Ik kon me ook niet in de ondergrondse parkeergarage parkeren want mijn vader kan zo ver niet meer lopen met een 
looprek. Ik heb contact opgenomen met het Mobiliteitsbedrijf maar zij willen niet ingaan op mijn vraag om deze 
retributie te annuleren. 

Onderzoek:
Wij bemiddelen meermaals voor verzoekster en beroepen ons op de coulance van het Mobiliteitsbedrijf maar 
zij blijven bij hun standpunt dat verzoekster geparkeerd stond op een bewonersparkeerplaats zonder geldige 
bewonerskaart. Een parkeerkaart voor personen met een handicap is niet geldig op een bewonersparkeerplaats.

Beoordeling: gegrond
Enige coulance had hier toch gekund.
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zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201503 - 280
Oude parkeerschijf.
Op 26 februari 2015 vond ik een parkeerbiljet onder mijn ruitenwisser in een zone waar verplicht de aankomsttijd 
moet gemeld worden met een parkeerschijf. Er was een leesbare en duidelijke parkeerschijf aanwezig en ik 
heb de parkeertijd gerespecteerd. Op een oude parkeerschijf is net als op een nieuwe, perfect de aankomsttijd 
af te lezen. Bovendien heb ik me onmiddellijk een nieuwe schijf aangeschaft en de bevoegde parkeerdienst 
onmiddellijk verwittigd. Daarom vind ik de gevraagde retributie overdreven en vraag ik u om met mijn argumenten 
rekening te houden en het gezond verstand boven paperasserij gelijk te geven. Vergeet niet dat 30 euro voor een 
gepensioneerde veel geld is.

Onderzoek:
Na het invoeren van het nieuwe Europese model van de parkeerschijf heeft het Mobiliteitsbedrijf zich nadien 
enige tijd tolerant opgesteld als de oude parkeerschijf nog gebruikt werd. Dit is nu echter al 12 jaar geleden en het 
Mobiliteitsbedrijf wil geen oude parkeerschijf meer aanvaarden.

Beoordeling: ongegrond

coulance
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201503 - 289
Parkeren tijdens Lichtfestival.
Op 2 februari 2015 kreeg ik een parkeerboete omdat ik geparkeerd stond in Ramen te Gent ondanks het feit dat 
mijn kaart voor mindervaliden voor mijn voorruit geplaatst was. Op Ramen, zo weet ik uit ervaring is er op de 
hoek een parkeerplaats voor mindervaliden. Als ik op De poel moet zijn kan ik daar of op De poel zelf altijd wel 
mijn wagen kwijt. Op 2 februari lag dit echter anders. Door veranderingen, aanpassingen van parkeerplaatsen, 
ontoegankelijkheid van de parkeerplaatsen aan De poel zelf waren de parkeerplaatsen voor mindervaliden 
onbereikbaar. Dit kwam omdat er aanpassingen nodig geweest waren voor het Lichtfestival dat plaatvond het 
weekend en daags voordien 1 februari 2015. Toen ik aankwam kon ik dus op de poel zelf niet parkeren omdat deze 
parkeerplaatsen daar onbereikbaar waren. De parkeerplaats op de Ramen voor mindervaliden was ook bezet zodat 
ik noodgedwongen mijn voertuig een beetje verderop moest parkeren. Ik plaatse mijn kaart zichtbaar voor mijn 
voorruit en toch vond ik een parkeerboete tussen mijn ruitenwisser. Ik hoop dat speciale omstandigheden ook 
speciale afwijkingen kunnen scheppen en hoop hier op enig begrip. Ik had geen andere optie om mijn wagen te 
parkeren.

Onderzoek:
In eerste instantie gaat het Mobiliteitsbedrijf niet akkoord met onze vraag om deze retributie te annuleren wegens 
het niet bereikbaar zijn van de parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Het Mobiliteitsbedrijf vindt 
dat er genoeg andere parkeerplaatsen waren waar verzoeker wel op mocht parkeren met zijn parkeerkaart voor 
personen met een handicap zonder dat hij zich op een bewonersparkeerplaats moest stellen. De Ombudsvrouw 
blijft echter van mening dat er te weinig parkeerplaatsen zijn voor personen met een handicap en ze daardoor vaak 
verplicht worden om op een bewonersparkeerplaats te staan. Het was voor verzoeker niet mogelijk om hem verder 
te parkeren daar hij moeilijk te been is. Het Mobiliteitsbedrijf gaat uiteindelijk akkoord om éénmalig de retributie te 
annuleren wegens overmacht.

Beoordeling: geen oordeel
Voor beide standpunten zijn er argumenten aangevoerd ,zowel door het Bedrijf als door de ombudsvrouw. 
Uiteindelijk na bemiddeling is geopteerd voor een menselijke aanpak op basis van overmacht. Wat het Bedrijf siert 
vanuit ombudsstandpunt.
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overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201503 - 296
Onterechte retributie.
Wij hebben op 27 februari 2015 een retributie ontvangen van 60 euro op het Edward Anseeleplein. We stonden op 
een parkeerplaats voor marktkramers en we zouden daar met de parkeerkaart voor personen met een handicap 
niet mogen staan. Nochtans, na wat opzoekwerk, vond ik het volgende: “Waar parkeren als houder van parkeerkaart 
voor mindervaliden? In Gent mag u met uw parkeerkaart voor personen met een handicap gratis en onbeperkt 
parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap, op parkeerplaatsen waar 
betalend straatparkeren geldt en in blauwe zones. Indien er een parkeerverbod geldt, is dit ook voor personen 
met een handicap van toepassing. Op voorbehouden bewonersplaatsen mag u met een parkeerkaart voor 
personen met een handicap niet parkeren. Parkeren in parkings kan tegen het normaal tarief maar wel op speciaal 
voorbehouden plaatsen. Het gaat hier steeds over bredere parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving van de 
lift.” Op het Edward Anseeleplein was er geen bord te zien met een parkeerverbod en ook geen aanduiding van 
bewonersplaatsen. 
Er staat wel een blauw parkeerbord waar je kan op zien dat er op vrijdag mag geparkeerd worden met parkeerkaart 
marktkramers tussen 6.00 en 14.00 uur. Je kan hier niet op lezen dat personen met een handicap (met parkeerkaart) 
hier niet mogen parkeren. Dus geen parkeerverbod voor hen. Op de parkeerautomaat staat er het volgende 
opschrift: “Opgelet! Op de voorbehouden bewonersplaatsen mag u enkel parkeren met een geldige bewonerskaart 
of andere gemeentelijke parkeerkaart. Kaarten voor bestuurders met een handicap vormen daar geen uitzondering 
op.” We zien nergens een bord staan op het Anseeleplein dat dit daar bewonersplaatsen zijn. Over al de informatie 
die we hierboven verzameld hebben kan je niet afleiden dat we niet mochten parkeren met een parkeerkaart voor 
personen met een handicap. We deden dus geen inbreuk op de vernoemde regels en vragen ons dus af waarom we 
een som van 60 euro aangerekend krijgen?

Onderzoek:
De parkeerplaatsen waar verzoekster geparkeerd stond zijn parkeerplaatsen die op vrijdag tussen 6.00 uur en 14.00 
uur voorbehouden zijn voor marktkramers. Uit het onderzoek is aan het licht gekomen:
• Dat het een plaats is waar er op verschillende tijdstippen, verschillende situaties gelden (tijdens markturen mo-

gen alleen marktkramers parkeren) en dit maakt het op zichzelf al mogelijk iets verwarrender voor een gebruiker.

• Voorbehouden plaatsen of voorbehouden plaatsen op bepaalde uren, worden inderdaad door een pictogram of 
een tekst aangeduid. Die tekst moet ofwel type voertuigen aangeven of type burgers met bepaalde parkeerkaart 
(bijvoorbeeld gehandicapten, marktkramers, …). In dit geval is de tekst strikt genomen volgens de regels en werd 
de retributie terecht uitgeschreven. 

• Het Mobiliteitsbedrijf blijft bij haar standpunt dat het bord en de tekst niet wordt veranderd omdat het conform 
de regels is. De retributie is het gevolg van het niet correct interpreteren van de signalisatie. De Ombudsvrouw 
concludeert hier dat de retributie verschuldigd is.

Beoordeling: ongegrond

coulance
Verzoek: 201503 - 303
Nogmaals.
Ik heb nogmaals een parkeerbiljet ontvangen wegens ‘geen ticket’. Ik heb nochtans een parkeer- en zorg kaart 
en een forfaitaire parkeerkaart aan 100 euro die geldig is tot november 2015 waarbij ik steeds mijn blauwe schijf 
plaats om aan te duiden hoelang ik parkeer. Ik ben zorgkundige en weet ondertussen wel al hoe dit gaat. Kan er 
iets worden gedaan zodat het systeem parkeer en zorg/forfaitaire parkeerkaart meer bekendheid heeft bij de 
parkeerwachters want ik heb de indruk dat dit niet gekend is? Acties van de stad om het parkeerbeleid te verbeteren 
die niet worden opgevolgd zijn ontmoedigend  En onterechte tickets zijn eveneens niet leuk.

Onderzoek:
Hieruit blijkt dat de uuraanduiding op de blauwe schijf niet correct was. We vragen aan het Mobiliteitsbedrijf 
om éénmalig deze retributie te annuleren omdat verzoekster toch een zorgparkeerkaart heeft waarvoor ze 100 
euro betaald. Volgens het Mobiliteitsbedrijf heeft verzoekster al eerder een annulatie gekregen omdat ze haar 
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blauwe schijf foutief had geplaatst. Verzoekster laat echter weten dat de vorige annulatie er is gekomen omdat de 
parkeerwachter de blauwe schijf niet had gezien ondanks dat ze er wel lag en het niet was omdat ze zelf de blauwe 
schijf foutief had voorgelegd. Het Mobiliteitsbedrijf bevestigt dit en annuleert éénmalig de retributie.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

Aanbeveling:
Maak dit soort schijf nog meer intern bekend.

zorgvuldigheid - fouten
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201503 - 311
Gestoorde automaat. 
Ik kon op 13 maart 2015 aan de parkeerautomaten in de Kolveniersgang en in de Gerststraat mijn betaalkaart niet 
gebruiken om een parkeerticket aan te kopen. Er was blijkbaar een algemene storing. Ik heb dit onmiddellijk gemeld 
aan het Mobiliteitsbedrijf die me liet weten dat er inderdaad een algemene storing was. Men meldde mij dat ik mijn 
blauwe schijf moest voorleggen en dat die dan 2 uur geldig was maar ik moest daar een hele dag parkeren. Toen ik 
‘s avond aan mijn auto kwam, vond ik een retributie onder de ruitenwisser. Men beaamt dus wel dat er een storing 
was en ik niet met mijn bankkaart kon betalen maar men wil de retributie niet annuleren omdat mijn blauwe schijf 
niet voorlag. 

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, ook al was het nog 
mogelijk om met geld te betalen. 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.

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 
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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

zorgvuldigheid – procedure
Verzoek: 201503 - 324
Vrijgesteld.
Mijn echtgenote heeft op 19 juli 2014 een retributie gekregen omdat ze op een bewonersparkeerplaats geparkeerd 
stond. Nochtans lag haar parkeerkaart voor personen met een handicap voor en heeft ze een badge van sociaal tolk 
die haar recht heeft op gratis parkeren. Ik heb diverse ingebrekestellingen verstuurd naar het Mobiliteitsbedrijf, 
maar ik heb nooit een deftig antwoord gekregen. Ik ben ook ter plaatse geweest bij het Mobiliteitsbedrijf en daar 
hadden ze mij beloofd dat de administratiekosten zouden geannuleerd worden maar nu krijg ik een brief van de 
deurwaarder. 

Onderzoek:
Uit de gegevens die we ontvangen van het Mobiliteitsbedrijf blijkt dat verzoeker inderdaad is langs geweest bij het 
Mobiliteitsbedrijf en dat men hem inderdaad beloofd heeft om de administratiekosten te laten vallen, maar dan 
alleen op voorwaarde dat hij de retributie zou betalen voor een bepaalde datum en dat heeft verzoeker niet gedaan. 
Men had hem ook gevraagd om de reglementering op te sturen waarmee hij kon aantonen dat men met een 
badge van sociale tolk vrijstelling heeft van betalen om te parkeren, maar dat heeft het Mobiliteitsbedrijf ook niet 
ontvangen. De administratiekosten bleven dus verschuldigd. Het Mobiliteitsbedrijf stuurt ons ook een kopie door 
van alle antwoorden die zij naar verzoeker hebben verstuurd. Blijkbaar heeft het Mobiliteitsbedrijf niet alle brieven 
van verzoeker ontvangen maar uit hun antwoorden is af te leiden dat verzoeker een duidelijk en correct antwoord 
heeft gekregen op al zijn vragen. Verzoeker kreeg ook nog een extra herinneringsbrief vooraleer het dossier werd 
overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - fouten
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.
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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.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201503 - 333
Drongenplein.
Op zaterdag 3 januari 2015 parkeerde ik mij aan de bakker aan het Drongenplein voor een geschatte tijd van 10 
minuten. Goed op de hoogte van de redelijk recent ingevoerde reglementering in grote delen van Drongen, plaats ik 
mijn parkeerschijf, met de pijl tussen 11 en 12 uur. Het zal toen ongeveer 11.20 uur geweest zijn. Tot mijn verbazing 
meldt men mij bij de bakker dat men een bekeuring achter de ruitenwisser van mijn wagen aan het steken was. 
Bij het buiten komen wijs ik de beambte erop dat er wel degelijk een parkeerschijf ligt. Deze ontkent dit niet, maar 
antwoordt dat men gedane zaken niet kan wijzigen en gaat weg. Ik wijs er op dat deze bekeuring niet geldig is dus 
ook de eis tot retributie van het Mobiliteitsbedrijf. Nog een bijkomende opmerking betreffende de signalisatie, die 
op die plaats allesbehalve correct is: voor men Drongencentrum wil verlaten via de noodbrug over de Leie, merkt 
men een verkeersbord op dat het einde van de blauwe zone aanduidt. Een twintigtal meter verderop staat echter 
een verkeersbord dat het begin van de blauwe zone aangeeft. Dit geeft de gebruiker een totaal onduidelijk signaal 
want wat moet er nu tussen beide borden? Gelieve dit euvel op te lossen.

Onderzoek:
Wat de retributie betreft kunnen we enkel besluiten dat deze terecht werd uitgeschreven want uit de foto’s die 
gemaakt zijn tijdens de vaststelling blijkt dat de parkeerschijf was aangeduid na 12.00 uur en niet na 11.00 uur 
zoals verzoeker stelt. Verzoeker meent dat de regendruppels het onduidelijk maken om hoe laat de parkeerschijf 
staat maar als we de foto’s bekijken kunnen we duidelijk zien, ondanks de regendruppels, dat de wijzer na 12.00 
uur staat. Over de signalisatie is heel wat onderzoek gebeurd. Zowel de Politie, die ter plaatse gaat, als wij die foto’s 
gaan nemen zijn vinden dat de signalisatie duidelijk en correct staat aangeduid. Als men naar Drongencentrum 
rijdt via de noodbrug komt men een beginbord ‘blauwe zone’ tegen en in bijna alle straten in de buurt staat er een 
herhalingsbord alhoewel dit wettelijk niet verplicht is. Langs de andere kant, als men wegrijdt van Drongencentrum, 
dan staat er voor de ‘oude brug’ rechts een eindbord ‘blauwe zone’. Dit bord zou misschien beter iets meer naar 
de noodbrug kunnen geplaatst worden maar dat neemt niet weg dat het bord duidelijk staat. Het is wel zo dat er 
na dit bord nog enkele parkeerplaatsen zijn die dan niet meer binnen de blauwe zone staan en geen blauwe schijf 
moeten voorleggen om te parkeren. Niettemin stond verzoeker geparkeerd binnen de blauwe zone en diende hij zijn 
parkeerschijf voor te leggen om te parkeren. Verzoeker gaat hier niet mee akkoord en neemt mogelijk gerechtelijke 
stappen.

Beoordeling: ongegrond

continuïteit
efficiëntie en effectiviteit
klachtenmanagement
Verzoek: 201503 - 334
Waarborg.
Door een tijdelijke mutatie waren mijn collega en ik afgedeeld naar het Mobiliteitsbedrijf te Gent (Sint-
Michielsplein). Om ons persoonlijk voertuig te kunnen parkeren werden wij in het bezit gesteld van een parkeerkaart 
voor de parking van het Sint-Michielsplein. Daarvoor diende er uiteraard een borg worden betaald (binnen de 30 
dagen). Deze mutatie werd beëindigd vanaf 1 januari 2015 en de parkeerkaart werd dan ook ingeleverd. Na diverse 
contacten (telefonisch/persoonlijk) werd ons meegedeeld dat de borg niet kan worden terug betaald omdat de 
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ambtenaar die daarvoor verantwoordelijk is in zwangerschapsverlof is en pas terugkomt medio mei. Onze vraag 
zou dan pas kunnen worden behandeld. Stuur een mailtje werd gesteld. Iemand anders kan niet instaan voor de 
opvolging? Ik denk dat men toch een beetje beter zijn best moet/kan doen.

Onderzoek:
Een drietal weken na onze vraag aan het Mobiliteitsbedrijf waarom er geen continuïteit van de dienstverlening werd 
verzekerd, krijgen we antwoord dat er opdracht werd gegeven om de terugbetaling van de waarborgen uit te voeren.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Na aandringen van de Ombudsvrouw werd er vroeger dan voorzien opdracht gegeven voor de terugbetaling van de 
waarborg.

Aanbeveling:
1 Speel korter op de bal bij terugbetalingen
2 Blijf dienstverlening door mobiele ploeg bewaken en begeleiden zodat de continuïteit verzekerd blijft.

zorgvuldigheid - fouten
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201503 - 336
Gestoorde automaat.
Ik parkeerde op 26 maart 2015  mijn wagen in de Willem Tell straat te Gent en normaal gezien betaal ik altijd een 
dagticket met mijn bankkaart. Die ochtend bleek deze niet te werken met mijn eerste bankkaart en ook niet met 
mijn tweede. Dan maar naar de Jozef plateaustraat op de betaalautomaat aldaar gaan proberen maar ook kon ik 
geen parkeerticket kopen met mijn bankkaarten. Ik ben dan teruggekeerd naar de Willem Tellstraat om daar een 
ticket met geld te nemen maar ook deze functie werkte niet: geld weg en geen ticket. Ik heb dan een ticket achter 
de ruit gelaten om de vaststellers op de hoogte te stellen van het defect. Toen ik terugkwam aan mijn wagen zat er 
echter een retributie achter mijn ruitenwisser. 

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 en kon de parkeerschijf niet 
verzetten. 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.

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. 
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Aangezien ik in de Onafhankelijkheidslaan werk, en ik die dag externe afspraken had was het onmogelijk om om de 
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 dat de blauwe 
schijf die men niet tijdig kan verzetten.

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201504 - 345
Toch defect?
Verwijzend naar mijn eerdere telefonische klacht bij jullie dienst op 19 februari 2015 en .nog eens op 27 maart 
2015 tegen het Mobiliteitsbedrijf van de stad Gent betreffende een retributie van 30 euro die ik naar mijn mening 
onterecht heb ontvangen, wil ik met dit schrijven een uitvoerige uitleg en de nodige info geven. Op 25 februari 2015 
heb ik van jullie dienst, na mijn telefonisch contact van 19 februari 2015, een eerste antwoord mogen ontvangen 
doch over het resultaat heb ik tot op de dag van vandaag nog niets ontvangen. Vrijdag 27 maart 2015 kreeg ik 
een eerste aanmaning om een retributie te betalen van 30 euro voor een parkeerovertreding op 10 februari 2015. 
Een aanmaning waar ik hoegenaamd niet akkoord mee was aangezien ik die dag maar ook de dagen voordien 
herhaaldelijk te maken had met een parkeerautomaat die vaak defect bleek. Zoals werd verwacht en het een 
goede burger betaamt, heb ik dit altijd, hetzij telefonisch maar meestal per mail gemeld. Terzelfdertijd, door dit te 
melden, heb ik het geluk gehad dat er in die tussentijd twee retributies voor mij werden geannuleerd. Volgens het 
verhaal van het Mobiliteitsbedrijf werd dit bewezen door ‘de beweging van de betalingen’ die werden vastgesteld 
aan het defecte toestel. Ik betaalde vooral met een bankkaart. Indien er namelijk te weinig beweging was, zou dit 
kunnen wijzen op het feit dat er een defect aan het toestel was. Zo ook heb ik op 10 februari 2015 per mail gemeld 
dat diezelfde automaat opnieuw een defect aantoonde. Vooral dankzij een alerte collega die mij erop wees dat het 
parkeerbriefje 0,50 euro afgedrukt had in plaats van de 3,50 euro die ik van plan was te betalen voor een hele dag. 
Dankzij haar ben ik mijn briefje in de auto gaan bekijken en heb ik het Mobiliteitsbedrijf een mail gestuurd om dit 
defect door te geven. Mijn collega had namelijk gezien op de display van het defecte toestel dat er ‘error’ verscheen 
als men met een bankkaart wilde betalen en er uiteindelijk een parkeerbriefje werd afgedrukt met 0,50 euro. Ik 
voelde me toen pas echt verontwaardigd worden en wel om deze redenen: 
• Dit toestel was voor de zoveelste maal defect en ik kon dus niet meer rekenen op een betrouwbare parkeerauto-

maat.

• Het kostte me vooral tijd en energie om dit telkens opnieuw door te geven.

• Elke dag riskeerde ik om ‘onterecht’ een retributie te vinden achter mijn ruitenwissers.

• Het had telkens opnieuw tijd en energie gekost om de retributies te betwisten bij het Mobiliteitsbedrijf door te 
verwijzen naar mijn vorige mailberichten die aantoonden dat ik het defect had gemeld. 

• Op 10 februari 2015 vond ik geen retributie terug achter mijn ruitenwisser, maar per mail op 19 februari 2015 
kreeg ik wel te horen dat ik binnenkort een brief kon ontvangen met de bevestiging van deze retributie en wat 
uitleg over het waarom wij als burgers met bewijzen moeten aantonen dat deze retributie onterecht is.
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Na telefonisch contact opgenomen te hebben met de vraag om meer uitleg van het waarom ik dan geen retributie 
had gevonden achter mijn ruitenwisser, kreeg ik als antwoord dat ‘deze retributie misschien is weggewaaid door de 
wind.’
Ik heb toen aan de telefoon naar het Mobiliteitsbedrijf doorgegeven dat ik me onheus behandeld voelde en klacht 
zou indien bij de Ombudsdienst van Stad Gent dat ik die retributie onterecht heb verdiend. Die klacht is dan ook 
telefonisch afgehandeld bij de ombudsdienst op 19 februari 2015. Op 25 februari 2015 heb ik van de ombudsdienst 
per mail antwoord gekregen dat deze klacht zal behandeld worden door iemand binnen het Mobiliteitsbedrijf en 
ik binnen zes weken antwoord zou krijgen. Tot op heden heb ik nog geen antwoord ontvangen maar heb ik wel de 
eerste aanmaning gekregen om de retributie te betalen. Gedurende al die tijd heb ik het Mobiliteitsbedrijf gemeld 
dat er met tussenpozen een defect was aan één van de parkeermeters in de Kolveniersgang, Gent. In de hoop dat er 
een onderzoek wordt ingesteld, hoop ik dat mijn retributie van 30 euro geannuleerd kan worden. Is het mogelijk om 
mij hierover een antwoord te bezorgen? Kan je mijn dossier bij het Mobiliteitsbedrijf gedurende het onderzoek ook 
‘on hold’ plaatsen, anders verwacht ik mij nog aan een hoger bedrag van de retributie door niet-betaling.

Onderzoek:
Naar aanleiding van de mail van verzoekster kijken we ons bestand na, maar we vinden geen verzoek op haar naam. 
We zien wel dat verzoekster een mail gestuurd heeft naar Gentinfo en vermoedelijk neemt ze aan dat dit ook de 
Ombudsdienst is.
We krijgen van het Mobiliteitsbedrijf een overzicht van alle betalingen die op die dag gedaan zijn aan de bewuste 
parkeerautomaat (hoek Kolveniersgang en Sint-Antoniuskaai) op 10 februari 2015. Uit dit overzicht kunnen we 
afleiden dat er die dag zeven langparkeertickets van 3,50 euro zijn aangekocht met een bankkaart. Dit gebeurde 
zowel voor als na 11.00 uur (het uur dat verzoekster haar ticket heeft aangekocht). Er werden zowel ’s morgens, 
‘s middags als ’s avonds parkeertickets aangekocht met zowel geld als met de bankkaart. Er werden volgens het 
Mobiliteitsbedrijf ook geen storingen gemeld die dag. Wij hebben bijgevolg onvoldoende argumenten om de 
retributie te laten annuleren.

Beoordeling: ongegrond
Er werd geen defect aan de parkeerautomaat vastgesteld.

zorgvuldigheid - procedure
redelijke termijn
Verzoek: 201504 - 356
Geen dagticket.
Ik heb een parkeerboete gekregen ondanks het feit dat ik een dagticket (blauwe knop ) heb aangevraagd. Ik kom 
voor mijn werk elke maand een ganse dag werken in het ziekenhuis, nu al anderhalf jaar, dus ik ken het systeem 
goed. Ik had ook helemaal niet door dat het systeem mij geen dagticket had uitgeprint. De machine toonde niet 
hoeveel ik moest betalen, wel dat er een verbinding met de bank werd gemaakt en dat mijn betaling succesvol 
was. Daarop ben ik met een gerust geweten het ticketje achter mijn ruit gaan leggen, zoals altijd. Dus ik was 
zeker verbaasd toen ik zag dat mijn ticket geen dagticket was. De parkeermeter aan de Heilige Familie heeft mijn 
bewerking voor dagticket mits wat problemen wel aanvaard en ook verbinding met de bank gemaakt. Hij meldde 
me dat mijn betaling ok was. Echter heeft hij me geen bedrag getoond, maar omdat ik dit al zolang doe, had ik geen 
argwaan. Ik had inderdaad mijn ticket moeten controleren. Maar die bepaalde parkeermeter werkte dus niet voor 
dagticket Ik kan mij wel inbeelden dat er heel weinig mensen een dagticket nemen. Nu was ik vorige week terug voor 
mijn werk in AZ Sint-Lucas en heb de meter opnieuw ‘geprobeerd’. Hij blokkeerde opnieuw. Wat die meter doet, is 
in eerste instantie uw dagticket verwerken maar nadien blokkeert het systeem ergens. Met veel moeite krijg je een 
ticket, maar dit is dus geen dagticket. Ik ben dan maar naar de meter aan de overkant gegaan waar ik duidelijk te 
zien kreeg op het schermpje dat ik een dagticket aan 3,5 euro betaalde. Ik vermoed dat de technische diensten van 
het Mobiliteitsbedrijf die bewuste betalingsoptie niet hertest hadden. Ik heb hier echt te goeder trouw gehandeld en 
verklaar op eer dat ik er mij niet van bewust was dat de machine mij op 5 februari 2015 een ticket afleverde 
(na betaling met Visa, niet cash of debetkaart) voor een zeer korte periode ondanks mijn aanvraag voor een 
dagticket. Op het scherm had ik gelezen “betaling aanvaard” - het scherm levert in die fase van de afhandeling geen 
verdere info. Het gaat mij niet om de 30 euro dan wel om het principe. Het Mobiliteitsbedrijf wil niet annuleren en 
heeft mij doorverwezen naar u.
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Onderzoek:
We moeten uitzonderlijk lang wachten op een antwoord van het Mobiliteitsbedrijf. Het Mobiliteitsbedrijf stuurt ons 
een overzicht door van de betalingen die geregistreerd werden aan de betreffende parkeerautomaat op 5 februari 
2015. Er werden betalingen geregistreerd met zowel cash geld als met de bankkaart en dit op allerlei tijdstippen 
tijdens de dag. Bij het overzicht merken we wel dat er geen enkel dagticket werd aangekocht die dag en dat kan 
misschien te wijten zijn aan een technisch defect? Volgens het Mobiliteitsbedrijf komt dit niet door een technisch 
defect maar is dit enkel te wijten aan het feit dat er in die omgeving heel weinig dagtickets worden gekocht. Meestal 
zijn het hospitaalbezoekers die daar maar enkele uren parkeren. Wij kunnen het Mobiliteitsbedrijf bijgevolg niet 
overtuigen om de retributie te annuleren.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
We hebben veel te lang moeten wachten op een antwoord van het Mobiliteitsbedrijf.

Aanbeveling:
Kort de termijn om te antwoorden in.

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 - procedure
Verzoek: 201504 - 373
Gekruist?
Ik ontving een parkeerretributie in Gent. Ik betaalde deze te laat. Ondertussen had de Stad (of haar verzelfstandigde 
dienst) administratieve kosten aangerekend. Ik dacht dat ik correct had betaald. Vandaag ontvang ik een bericht van 
een deurwaarder voor een bedrag dat nog hoger ligt. Na mijn betaling heeft niemand mij gezegd dat er een extra 
bedrag was. Ik vind dit verkeerd en een bijzonder agressieve manier van handelen naar bezoekers toe.

Onderzoek:
Verzoeker heeft op 13 november 2014 een retributie ontvangen in de Burgstraat maar waarschijnlijk werd deze 
weggenomen of is ze weggewaaid. Het Mobiliteitsbedrijf beseft dat dit kan gebeuren en daarom wordt er een eerste 
kosteloze herinneringsbrief verstuurd. Dit is hier gebeurd op 4 december 2014 naar het juiste officiële adres. Op 24 
december 2014 werd de tweede aangetekende herinneringsbrief verstuurd met daarbij 25 euro administratiekosten. 
De aangetekende zending werd echter niet afgehaald en is teruggekeerd naar het Mobiliteitsbedrijf. Verzoeker heeft 
dan op 31 december 2014 de retributie betaald maar de administratiekosten zijn blijven openstaan. Het is hiervoor 
dat en deurwaardersdossier werd opgestart. De deurwaarder heeft dan op 19 mei 2015 een herinneringsbrief 
verstuurd waarvoor juist een inningsrecht wordt aangerekend. De procedure werd correct gevolgd.
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Opvolging:
Verzoeker beaamt dat de procedure correct werd gevolgd maar vindt dat hij 30 dagen tijd had moeten krijgen om de 
retributie te betalen zoals met alle facturen. Het is echter zo dat er slechts een periode van 30 dagen in acht wordt 
genomen als er geen betalingstermijn wordt vermeld. Hier wordt gevraagd om binnen de 14 dagen te betalen en 
dat is wettelijk correct. Een betalingstermijn van 14 dagen is kort maar niet onredelijk omdat het hier al gaat om een 
betaling na 2 herinneringen. De betaling is pas gebeurd 27 dagen na de eerste brief en anderhalve maand na het 
uitschrijven van de retributie.

Beoordeling: ongegrond

coulance
Verzoek: 201504 - 387
Niet gezien.
Op 6 maart 2015 had ik mijn wagen geparkeerd ter hoogte van de Muinkkaai en heb ik een parkeerticket gekocht 
van 3 euro dat duidelijk zichtbaar aan de voorruit geplaatst was. Bij terugkomst merkte ik een parkeerboete wegens 
geen bewonerskaart. Het verkeersbord waarop dit te melden stond was niet zichtbaar daar een grote camionette 
voor het bord stond geparkeerd. Zou het mogelijk zijn deze boete te herzien?

Onderzoek:
De foto’s die genomen zijn tijdens de vaststelling zijn niet zo duidelijk omdat het al donker was toen de retributie 
werd uitgeschreven. Op één van de foto’s is wel het eindbord ‘bewonersparkeren’ te zien wat betekent dat verzoeker 
binnen de zone van bewonersparkeren stond. Verzoeker heeft zijn parkeerticket aangekocht aan parkeerautomaat 
732 (hoek Muinkkaai en Hofstraat) waardoor hij sowieso het beginbord ‘bewonersparkeren’ is gepasseerd. Het 
beginbord kon langs die kant niet belemmerd worden door een bestelwagen want er staan anti-parkeerpaaltjes 
langs die kant op het voetpad. Bijgevolg besluiten wij dat de retributie terecht werd uitgeschreven en raden 
verzoeker aan om de retributie alsnog te betalen.

Beoordeling: ongegrond

Efficiëntie en effectiviteit
Verzoek 201504 - 390
Parkeren Neerscheldestraat.
Graag wil ik u melden dat er sinds de werkzaamheden in onze straat, zich veel parkeerproblemen voordoen. 
Men staat geregeld geparkeerd voor de garages (aan de andere kant van de straat) waardoor in- of uitrijden niet 
mogelijk is. Ik heb dit ook gemeld aan de Politie maar de Politie kan niets doen omdat de verkeersborden ed. 
niet in orde zijn. Momenteel parkeer ik 100m verder omdat de toegang tot mijn garage (en van de buren) te vaak 
geblokkeerd wordt. Kan u mij en de overige bewoners van de Neerscheldestraat  helpen om dit parkeerprobleem op 
te lossen? Dit is zeer vervelend (zeker gezien er huurgeld voor deze garages betaald wordt). 

Onderzoek:
We sturen deze vraag door naar het Mobiliteitsbedrijf. Blijkbaar is de heraanleg voltooid in de Neerscheldestraat 
maar is de juiste signalisatie nog niet aangebracht. Aangezien de Neerscheldestraat een woonerf wordt mag er enkel 
nog geparkeerd worden in de daarvoor voorziene parkeervakken maar omdat de signalisatie nog is niet aangebracht, 
kan de Politie niet optreden tegen verkeerdparkeerders. Enige tijd later laat verzoeker weten dat de signalisatie 
is aangebracht maar dat de parkeerproblemen voor hem niet veranderd zijn. Men komt zich nog steeds parkeren 
voor de garages waardoor ze niet kunnen in- of uitrijden. Het Mobiliteitsbedrijf wil nog geen andere signalisatie 
aanbrengen om duidelijk te maken dat men daar niet mag parkeren omdat normaal gezien de signalisatie van 
‘woonerf’ voldoende moet zijn. Ze vragen wel aan de Politie om eer gerichte controles uit te voeren (’s avonds 
en in het weekend) omdat dan het meeste geparkeerd wordt voor de garages. Mocht dit toch niet helpen zal het 
Mobiliteitsbedrijf nagaan of er toch geen andere maatregelen kunnen genomen worden.
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Beoordeling: gegrond
Signalisatie is te laat aangebracht. Uit andere dossiers merken we dat signalisatie ‘woonerf’ door vele burgers wordt 
overtreden en dat ook de Politie niet dagelijks kan langskomen,

coulance
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201504 - 400
Geldwinningsbeleid. 
Ik ben op 3 maart 2015 op de spoed beland maar ik mocht diezelfde avond al naar huis. Om medische redenen (ik 
mocht zelf geen voertuig besturen) en om praktische redenen (ik had geen extra chauffeur ter beschikking) is mijn 
wagen blijven staan aan de Kortrijksesteenweg tot 5 maart 2015. Ondertussen had ik op 4 maart een parkeerticket 
gekregen. Ik heb contact opgenomen met Mobiliteitsbedrijf Stad Gent met de vraag of ze dit ticket konden 
annuleren, gezien de omstandigheden. Ik heb tevens de verklaring van het betrokken ziekenhuis gemaild. 
Ik heb geen enkel probleem om een retributie te betalen indien ik inderdaad geen ticket heb gekocht, maar dit is 
hier niet het geval. Ik zal deze retributie betalen om geen problemen met Mobiliteitsbedrijf Stad Gent te krijgen, 
maar ik had hen graag dit dossier nog eens voorgelegd. Want zoals ik hen hieronder ook mail, het komt mij over 
alsof Mobiliteitsbedrijf Stad Gent geen parkeerbeleid, maar een geldinningsbeleid volgt.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf wenst, ondanks onze herhaalde vraag, niet in te gaan op de vraag om hier overmacht in te 
roepen omdat verzoekster maar een medisch briefje heeft voor 1 dag en diezelfde dag nog naar huis mocht. Had 
verzoekster moeten blijven overnachten dan hadden zij dit wel kunnen aanvaarden. De Ombudsvrouw vindt de 
strakke houding van de dienst spijtig maar heeft onvoldoende argumenten om verder te bemiddelen.

Beoordeling: gegrond
Wij betreuren de strakke houding.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201504 - 402
Maar 11 minuten. 
Op dinsdag 31 maart 2015 merkte ik bij mijn terugkeer aan de wagen een parkeerbiljet op. Aan de hand van mijn 
parkeerticket zal u zien dat de vaststelling slechts elf minuten na het verstrijken ervan werd opgemaakt  én waarvoor 
mij blijkbaar een bedrag van 30 euro wordt aangerekend. Dat is bijna 3 euro per minuut parkeren, want ik had 
helemaal geen nood aan parkeren tot 22.09 uur , hetgeen wel af te leiden viel aan mijn parkeerticket. U moet weten 
dat ik met mijn dochter van 6 jaar doorheen de Lange Munt stapte, om in de Mobistar winkel doorverwezen te 
worden naar het einde van de Veldstraat, omdat men daar mijn gratis waardebon kon inwisselen. Als milieubewuste 
burger en met respect voor de autoluwe stad liet ik de auto dus staan, in de veronderstelling dat we de afstand 
heen en terug nog net konden halen als we goed doorliepen. In de winkel gekomen bleek er heel wat vertraging, 
waardoor mijn dochtertje en ikzelf ons in het zweet hebben gelopen om tijdig terug bij de wagen te zijn. 
Daar aangekomen vond ik het rode ticket, afgedrukt met niet meer dan twee minuten verschil met onze aankomst, 
echter geen parkeerwachter meer te bespeuren. Ik was dus wel degelijk in de veronderstelling dat, zeker na het 
betalen van een parkeerticket, er toch wel rekening zou worden gehouden met de menselijke factor in de Stad Gent. 
Dit avontuur is in elk geval geen uitnodiging om de stad nog te bezoeken in de toekomst, maar eerder een duidelijke 
hint om er weg te blijven. Ik wil graag de elf minuten betalen aan het normale parkeertarief, maar de regeling die mij 
hierbij werd voorgesteld is toch wel erg aan het haar getrokken. Daarom hoop ik op een kwijtschelding, of op zijn 
minst een eerlijke aanpassing van het door mij verschuldigde parkeerbedrag, daar ik niet in staat ben om de boete te 
betalen, temeer dat ik er alles aan deed om ze te vermijden. 
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Onderzoek:
De Ombudsvrouw laat verzoeker weten dat ze hier niet kan bemiddelen omdat het parkeerticket 11 minuten was 
verstreken. Het is vaak al moeilijk om voor een parkeerticket dat 1 minuut verstreken was, overmacht in te roepen 
en de retributie te laten annuleren. Het Mobiliteitsbedrijf heeft het recht om, van zodra het parkeerticket verstreken 
is, een retributie uit te schrijven. De Ombudsvrouw raadt verzoeker aan om een afbetalingsplan aan te vragen bij het 
Mobiliteitsbedrijf.

Beoordeling: ongegrond

redelijke termijn
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201504 - 406
Juiste dienst?
Wij zijn zo vrij ons tot u te richten omdat wij op onze mails naar (wat wij menen) de bevoegde diensten geen 
antwoord krijgen. Niemand op de dienst mobiliteit@gent.be neemt blijkbaar de moeite om ons te zeggen of wij aan 
het verkeerde adres zijn, en waar we dan wel moeten zijn met onze vraag om iets te doen aan onze oprit, die door 
de werken in onze straat in een slechte staat is. Kunt u ons misschien helpen?

Onderzoek:
Volgens het Mobiliteitsbedrijf verkeerden zij in de mening dat dezelfde vraag ook naar de Dienst Wegen was 
gestuurd. Vandaar dat zij niet gereageerd hadden. Maar de vraag was rechtstreeks naar het Mobiliteitsbedrijf 
gestuurd, dus had dit bedrijf moeten reageren, al was het om te zeggen dat verzoekers de verkeerde dienst hadden 
aangeschreven. Verzoekers krijgen van de ombudsdienst het correcte antwoord: zij moeten hun vraag richten tot de 
Dienst Wegen.

Beoordeling: gegrond
Het Mobiliteitsbedrijf heeft niet op de mail van verzoekers geantwoord.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201504 - 407
Niet duidelijk.
Op 2 maart 2015 reed ik de parking op aan de Stoppelstraat 48 te Gent om al de materialen die ik nodig had om 
te schilderen in één van de appartementen, uit te laden. Nadat ik dit had gedaan verplaatste ik mijn wagen en zag 
een bord ‘betalend parkeren’. Ik heb toen een parkeerticket gekocht van 11 euro voor een hele dag en plaatste mijn 
wagen langs de zijde van het bord ‘betalend parkeren’. Groot was mijn verbazing toen ik ’s namiddags een retributie 
tussen de ruitenwissers vond en dan nog wel eentje van 60 euro. Volgens het Mobiliteitsbedrijf stond ik op een 
bewonersparkeerplaats maar dat was volgens mij helemaal niet duidelijk.

Onderzoek:
Volgens het Mobiliteitsbedrijf staat de signalisatie in de Stoppelstraat duidelijk en reglementair opgesteld en werd 
de retributie terecht uitgeschreven. Nadat we de situatie ter plaatse zijn gaan bekijken stellen we vast dat de 
signalisatie inderdaad reglementair staat opgesteld maar dat het toch niet zo duidelijk is. Op één paal staan twee 
borden: de ene kant een beginbord ‘betalend parkeren’ en de andere kant een beginbord ‘bewoners’. We kunnen 
verstaan dat dit voor verzoeker verwarrend was. Het Mobiliteitsbedrijf gaat uiteindelijk akkoord om de retributie 
éénmalig te annuleren en kijkt of ze deze signalisatie toch niet wat duidelijk kan plaatsen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
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zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201505-448
Twee minuten te laat.
De mobiliteitsdienst stad Gent verwijst mij naar u door in verband met een vervallen parkeerretributie. Het gaat in 
feite over een parkeerticket waarvan de tijdslimiet 2 minuten overschreden was. Ik meen zelfs te mogen stellen dat 
de vaststellers een halve minuut moesten wachten tot de tijd verstreken was vooraleer een parkeerticket te kunnen 
uitschrijven. Ik hoop dat u hiervoor enig begrip kan opbrengen en dat u bereid bent dit euvel te herzien. 

Onderzoek:
Uit de foto’s die genomen werden tijdens de vaststelling blijkt dat er op het moment dat de retributie werd 
uitgeschreven (9.42 uur) een gratis parkeerticket in het voertuig lag dat verstreken was om 9.40 uur (genomen om 
9.25 uur). De retributie werd bijgevolg 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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overeenstemming met regelgeving
coulance
Verzoek: 201505 - 492
Prioritair voertuig.
Mag ik u bij deze ons probleem uit de doeken doen en u de vraag stellen om ergens een aanvaardbare oplossing 
trachten uit te werken? Wij zijn een depanagedienst voor kermisattracties in de Benelux en doen interventies van 
normale en dringende aard bij eventuele ongevallen en dit samen met de hulpdiensten. Ons interventievoertuig 
is wel niet uitgerust met blauwe zwaailichten conform de wetgeving maar wel met waarschuwingslichten om deze 
activiteiten uit te voeren. Terug hebben wij moeten vaststellen dat de parkeerwachters dit niet hebben willen zien 
en niet hebben willen lezen. Vandaar deze voor de zoveelste maal terugkerende parkeerboete. Wij stonden in eerste 
instantie op de kermisoppervlakte, waar we mogen blijven staan, maar hadden ons voertuig verplaatst op vraag van 
de Politie en omdat de technische noodzaak niet meer relevant was. Enkel een controle en bijstand bij de attractie 
was nog noodzakelijk voor wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid na levering. Wij staan niet op de kermis om 
ons te amuseren maar om alles technisch veilig te laten verlopen. 

Onderzoek:
Wat de prioriteit van zijn voertuig betreft moeten we het Mobiliteitsbedrijf gelijk geven want een prioritair voertuig 
moet uitgerust zijn met blauwe zwaailichten en een speciaal geluidstoestel zoals onder andere een politievoertuig, 
brandweerwagen, ambulance, … Prioritaire voertuigen staan ook niet lang geparkeerd zonder dat er enige beweging 
te zien is aan het voertuig. Het voertuig van verzoeker is geen prioritair voertuig en is dus niet vrijgesteld van de 
betaalplicht om te parkeren. Verzoeker stond geparkeerd in de Sint-Amandsstraat ter hoogte van de Faculteit 
Letteren en Wijsbegeerte waar betalend parkeren van kracht is tot 24.00 uur. De retributie werd uitgeschreven 
om 19.01 uur wegens geen ticket en werd terecht uitgeschreven. Er kan ook geen ‘overmacht’ ingeroepen worden 
omdat er geen dringende interventie nodig was bij een levensgevaarlijke situatie.
Er zijn nog heel wat andere groepen van parkeerders die graag een uitzondering op de betaalplicht wensen en ook zij 
hebben daar hun eigen goede reden voor maar het is aan het beleid om hier een beslissing in te nemen. Wij kunnen 
enkel het signaal doorgeven.

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201505 - 500
Oude nummerplaat.
Overtuigd van de geloofwaardigheid van mijn getuigenis, maar gebonden door haar werkreglement, gaf de 
loketbediende van het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent mij de raad om me tot u te richten.
Sta me toe dat ik mijn relaas van de feiten in chronologische volgorde breng:
• Op 10 april laatstleden vind ik ‘s ochtends een parkeerboete onder de ruitenwisser van mijn auto ondanks het feit 

dat ik een bewonerskaart hebo De boete was de avond voordien (9 april 2015 uitgeschreven).

• De oorzaak van het probleem is het feit dat ik de leasingwagen die ik gebruikte heb aangekocht 

• Daardoor werd de wagen opnieuw ingeschreven op 20 maart 2015 en kreeg ik ook een nieuwe nummerplaat 
(1KAU764 ter vervanging van de nummerplaat 127BIB).

• Ik was uit het oog verloren om deze aanpassing te melden aan het Parkeerbedrijf en de bewonerskaart tijdig te 
laten aanpassen.

• Dezelfde voormiddag (10 april 2015) ga ik naar het kantoor van het Parkeerbedrijf  op het Sint-Michielsplein in de 
hoop clementie te krijgen voor de vergissing

• De loketbediende legt me uit dat de clementietijd is ingekort van 1 maand tot 10 dagen en dat mijn termijn  
derhalve is overschreden.

• Mijn bewonerskaart wordt meteen aangepast – de boete moet ik via overschrijving betalen.

• Meteen schrijf ik het bedrag van 30,00 euro over op de rekening van het Parkeerbedrijf
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• Op 22 april (na een kort werkverblijf in het buitenland) vind ik een aanmaning voor een parkeerboete in de bus

• Ik controleer mijn bankrekening en zie dat de bank mijn overschrijvingsopdracht heeft uitgevoerd op 13-04-2014

• Derhalve negeer ik de aanmaning omdat ik de boete als betaald beschouw en vernietig.

• Op donderdag 7 mei belt de postbode aan met een aangetekende zending in verband met een onbetaalde par-
keerboete (kopij als bijlage- aangetekend schrijven).

• Ik neem via e-mail contact op met de diensten van het Parkeerbedrijf om te melden dat er wellicht een adminis-
tratieve vergissing in het spel is (bijlage)

• Dezelfde dag krijg ik via e-mail het antwoord (bijlage) waarin me wordt gemeld dat er een onbetaalde boete 
openstaat voor een retributie die werd uitgeschreven op 24 maart 2015

• Omdat ik deze retributie NOOIT heb gezien (of gevonden op mijn wagen) voel ik me bijzonder ongelukkig

• Immers had ik de boete op 24 maart 2015 op mijn wagen aangetroffen dan had ik precies gereageerd zoals op 10 
april en had ik meteen de kantoren van de dienst bezocht

• Ik had dan wel clementie gekregen gezien de fout pas 4 dagen na de herinschrijving was gebeurd en de boete van 
30,00 Euro zou zijn kwijtgescholden

• Bovendien had ik dan op 24 maart mijn bewonerskaart kunnen laten aanpassen en was er nooit een overtreding 
gebeurd op 9 april

• Op vrijdag 8 mei maak ik melding van dit alles aan het loket van het Mobiliteitsbedrijf.

• De vriendelijke mevrouw aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf gelooft mijn relaas, deelt mijn teleurstelling, 
maar “kan of mag” niets doen. 

• Ze meldt me dat retributies soms worden weggenomen door derden of als kwajongenstreek op het windscherm 
van een andere auto geplaatst.

• De dame verwijst me tenslotte naar u als zijnde de enige persoon die dit euvel misschien kan rechtzetten.
Sta me toe te melden dat ik me bij dit alles bijzonder teleurgesteld voel en onheus bejegend. Had ik de retributie 
van 24 maart op mijn wagen aangetroffen dan was ik er met een “vermaning” en tijdige aanpassing van de 
bewonerskaart was van af gekomen. Nu kost een stevige windstoot of een ongelukkige grap me 85,00 Euro. De 30 + 
25 = 55, 00 euro heb ik inmiddels overgeschreven om “erger” te voorkomen.  De dreigementen in het aangetekend 
schrijven tonen immers niet de vrolijkste zijde van nochtans schitterende Stad Gent. Ik hoop dat u bereid bent om 
aan dit dossier nog even aandacht te schenken om zo mogelijk voor een rechtzetting te zorgen.

Onderzoek:
Volgens het Mobiliteitsbedrijf en ook volgens de ombudsvrouw is het de verantwoordelijkheid van verzoeker om de 
bewonerskaart te laten aanpassen aan de nieuwe nummerplaat. Hij heeft ook twee herinneringsbrieven gekregen 
voor de eerste retributie maar hij heeft deze niet bekeken omdat hij dacht dat het herinneringsbrieven waren van de 
retributie die hij al betaald had. In het verleden werd er afgesproken met het Mobiliteitsbedrijf dat een retributie, 
uitgeschreven voor een nieuwe nummerplaat bij een bewonerskaart, binnen 1 maand zou geannuleerd worden 
maar dat heeft het Mobiliteitsbedrijf nu teruggebracht naar 10 dagen. Verzoeker heeft wel gereageerd binnen de 10 
dagen nadat hij de, voor hem, eerste retributie heeft ontvangen. Vandaar dat het Mobiliteitsbedrijf wel bereid is om 
1 retributie te annuleren. Zij annuleren de eerste retributie. 

Beoordeling: ongegrond
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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:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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 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’ platteau bij heraanleg toch niet kan verwijderd worden of door alternatief 
kan vervangen worden? 
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zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201505 - 520
Niet aangetekend.
Ik ontving op 5 mei 2015 een dwangbevel van 178,96 euro voor een retributie die ik betaald heb op 26 januari 2015. 
Ik kreeg op 3 april 2015 een verzoek tot het betalen van 39,01 euro (25 euro administratiekosten en 14,01 euro 
inningsrecht). Deze herinnering kreeg ik echter met de gewone post. Ik vernam nochtans van het Mobiliteitsbedrijf 
dat zij een afspraak hebben met de gerechtsdeurwaarder dat deze laatste waarschuwing met een aangetekend 
schrijven moet gebeuren. Dit is niet gebeurd. Ik heb dan het kantoor van de gerechtsdeurwaarder gecontacteerd 
maar zij zeggen mij dat ze dit met de gewone post mogen versturen. Ik heb deze brief waarschijnlijk verkeerd 
geklasseerd en dus is deze onbetaald gebleven. Blijft echter het feit dat de kosten van de invordering buiten 
proportie zijn met de te vorderen schuld en dat nagelaten werd om een laatste waarschuwing te sturen via een 
aangetekend schrijven. 

Onderzoek:
Zowel het Mobiliteitsbedrijf als de gerechtsdeurwaarder hebben de procedure correct gevolgd. Het is enkel de 
tweede herinneringsbrief van het Mobiliteitsbedrijf die aangetekend wordt verstuurd. Omdat verzoeker wel de 
retributie maar niet de administratiekosten had betaald werd er een deurwaardersdossier opgemaakt. De eerste 
waarschuwingsbrief van de deurwaarder wordt nooit aangetekend verstuurd want er is afgesproken dat hiervoor 
geen kosten worden aangerekend buiten het inningsrecht. Kosten van de aangetekende zending zouden de kosten 
van de deurwaarder verhogen en dat is hier niet de bedoeling. Alle brieven werden ook naar het officieel adres 
gestuurd van verzoeker.

Beoordeling: ongegrond

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. 
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zorgvuldigheid - procedure
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201505 - 544
Defecte parkeerautomaat.
Op 26 maart 2016rond 9.00 uur wou ik mijn wagen parkeren in de buurt van het miljoenenkwartier, zoals zovele 
ochtenden als ik met de trein naar Brussel moet voor mijn werk. Ik probeerde de dichtstbijzijnde automaat. Geen 
succes om met de kaart te betalen, wat ik altijd doe. Ik probeer nog 2 andere automaten maar zonder succes. Ik heb 
ondertussen behoorlijk wat tijd verloren want ik probeerde telkens met beide kaarten en het duurde telkens 1,5 
minuut/keer alvorens ik melding kreeg dat betaling niet was gelukt. Ten slotte bel ik naar het nummer vermeld op 
de automaten om door te geven dat er een probleem lijkt te zijn. Waarop een vriendelijke mens aan de telefoon mij 
meedeelt dat er inderdaad problemen zijn met de automaten, overal in Gent trouwens. Ik ben ondertussen al naar 
het station aan het stappen omdat ik al een trein gemist heb en op tijd op mijn werk dien te zijn. De persoon vraagt 
mij of ik mijn blauwe kaart heb geplaatst. Ik antwoord daarop dat ik de hele dag weg ben (tot +/- 17.30 uur) en dat 
dat dus weinig zin zal hebben aangezien ik met de blauwe kaart maar 2 uur mag staan. Dat moet hij ook toegeven. 
Daarop vraagt hij mijn nummerplaat en zegt dat het genoteerd staat en dat als ik een retributie krijg, ik maar moet 
mailen en dat het dan in orde komt. Uiteraard heb ik de pech dat er inderdaad iemand langs komt die dag om 13.21 
uur. Maar niet getreurd denk ik dan: ik stuur, zoals gevraagd, een mail naar de dienst mobiliteit op 9 april 2015 met 
de melding hiervan. Op 5 mei krijg ik een antwoord welke er op neer komt dat de retributie niet terugbetaald wordt 
omdat ik mijn blauwe schijf niet had geplaatst. Ik vind dat persoonlijk een vrij kromme redenering. Ik bel hierop 
naar het Mobiliteitsbedrijf waar men mij zeer vriendelijk en rustig te woord staat (daarover zeker geen klachten, wel 
integendeel). Men herhaalt dat ik mijn blauwe kaart had moeten plaatsen.  En hier heb ik dus een aantal problemen 
mee: 
• ik wil een dagticket. 

• Maar de automaat is ‘defect’.

• ik lees wat er staat in geval van defect toestel. Daar staat duidelijk: ‘Ga naar andere automaat of plaats uw blauwe 
kaart (max. 2 uur)” 

• Ik probeer braaf 2 andere automaten. Geen succes.

• ik redeneer verder: Ik kan geen blauwe kaart plaatsen want ik sta er langer dan 2uur. En. dat zou het geval ge-
weest zijn aangezien ik om 13.21 uur gecontroleerd werd.

• Dus bel ik naar de dienst Mobiliteit met de vraag ‘Wat nu?’ met het antwoord dat u hierboven reeds kon lezen.
Ik hoop van harte dat U hierbij kunt bemiddelen. Ik weet dat het niet over een groot bedrag gaat maar het gaat ook 
om het principe: ik wil gerust betalen, maar dat moet dan ook mogelijk zijn. Ik heb zelfs een constructief voorstel dat 
misschien later ook kan dienen als oplossing in dit soort gevallen: Als iemand belt, en er zijn inderdaad problemen 
met de betalingsserver: persoon geeft zijn gegevens door en krijgt een, al dan niet gestructureerde, mededeling 
mee, voor een overschrijving. Indien dit te veel werk zou zijn en/of te moeilijk voor kleinere bedragen bijvoorbeeld 
als iemand maar een half uur wil(de) parkeren... is er nog de mogelijkheid dit enkel in te voeren wanneer iemand 
gebeld heeft naar de dienst Mobiliteit en hij effectief een forfaitaire retributie heeft gekregen. Diegene die de 
klachtmail van de burger zou kunnen het voorstel terugsturen voor een overschrijving van 3,5 euro voor een 
dagticket, i.p.v. de forfaitaire parkeerretributie van 30 euro. Dat zou al veel correcter en rechtvaardiger aanvoelen. 
Ik ga nu reeds het ‘onbetwiste deel’ van deze ‘parkeerperikelen’ betalen, als blijk van mijn bereidheid tot betalen: ik 
ga met de mededelling van de retributie reeds 3,5 euro storten. Het bedrag dat ik normaal zou, en wou, betalen voor 
mijn dag parkeren. Ik heb als burger begrip voor de serverproblemen, dit gebeurt nu eenmaal met technologie: die 
faalt af en toe. Maar ik verwacht als burger eveneens begrip van de stad wanneer hún infrastructuur, tijdelijk, niet 
toelaat de reglementen toe te passen. Ik hoop dat U mijn redenering volgt en de stad kan overhalen om eveneens 
water in zijn wijn te doen. Gent is per slot van rekening ‘de schuunste stad van ‘t land !’ en heb er 30 jaar graag 
gewoond. En ik wil nog steeds niet ver weg gaan wonen. Ik wil tenslotte nog even vermelden dat ondanks het feit 
dat ‘de aanmaningsprocedure zou opgeschort worden’ vanaf 09 april tot antwoord van de dienst (5 mei) (zie rood in 
automatisch antwoord), ik reeds op 16 april een aanmaningsbrief kreeg, die ik negeerde gezien mijn mail. En enkele 
dagen na de mail van Mevr. De Poorter reeds een tweede, aangetekende aanmaning mèt 25€ extra kosten erbij. 
Dit is wellicht een foutje in de administratie. Ik veronderstel dat ik die ook mag negeren?
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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. Het Mobiliteitsbedrijf gaat 
akkoord om de retributie éénmalig te annuleren.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201505 - 559
Dure retributie.
Wij kregen een dagvaarding om onmiddellijk een parkeerretributie te betalen, die reeds betaald werd op 11 
augustus 2014. Het kan toch niet zijn dat na een betaling het bedrag van een originele retributie van 30 euro oploopt 
tot een bedrag van bijna 500 euro. Dat er moet betaald worden om te parkeren, daar ben ik het mee eens maar 
een betaald bedrag nog eens opvoeren tot een tienvoud, dat lijkt me net iets te ver gaan. We betaalden nu reeds 
100 euro af aan de gerechtsdeurwaarder dus betaalden we nu al 130 euro in plaats van de oorspronkelijke 30 euro. 
Graag wil ik dan ook vragen om de rest van het bedrag te laten vallen of toch op zijn minst een deel. 

Onderzoek:
Verzoekster stond op 16 juni 2014 geparkeerd Bij Sint-Jacobs met een parkeerticket dat vervallen was. Omdat er 
noch een betaling, noch enige reactie kwam van verzoekster werd er op 7 juli 2014 een eerste herinneringsbrief en 
op 1 augustus 2014 een tweede (aangetekende) herinneringsbrief gestuurd. Beide brieven werden naar het officieel 
adres van verzoekster gestuurd. Op 11 augustus 2014 heeft verzoekster inderdaad de retributie betaald maar de 
administratiekosten zijn blijven openstaan. Hiervoor werd dan een deurwaardersdossier opgemaakt. 
De gerechtsdeurwaarder heeft op 12 oktober 2014 een eerste kosteloze herinneringsbrief verstuurd maar omdat 
ook hier geen reactie/betaling kwam werd op 14 november 2014 een dwangbevel opgemaakt. Omdat verzoekster 
niet thuis was werd het dwangbevel achtergelaten in de brievenbus en werd de dag nadien een brief verstuurd 
om dit te melden. Ook op dit dwangbevel kwam geen betaling of reactie. Uiteindelijk werd er op 25 maart 2015 
een deurwaardersbeslag opgemaakt waarbij goederen werden opgeschreven. De deurwaarder heeft pas enige 
reactie ontvangen nadat er een aanplakking gedaan werd op 30 april 2015. Zowel het Mobiliteitsbedrijf als de 
gerechtsdeurwaarder hebben de procedure correct gevolgd en hebben verzoekster voldoende tijd gegeven om te 
reageren of te betalen. We raden verzoekster aan om zich te houden aan het afbetalingsplan zodat er geen kosten 
meer bijkomen.

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201505 - 560
Dure boete.
Mijn dochter stond eind december 2014 in Gent geparkeerd en heeft blijkbaar twee retributies ontvangen. 
Mijn dochter is me die vergeten geven met het resultaat dat ik nu een brief gekregen heb van een deurwaarder. 
Ferm overdreven toch. Ik heb op 24 december 2014 nog gebeld naar het Mobiliteitsbedrijf maar zij waren niet 
meer bereikbaar tot 5 januari 2015. Ik heb na het ontvangen van de aangetekende zendingen ook met het 
Mobiliteitsbedrijf contact opgenomen maar nu zegt de deurwaarder mij dat ze daar geen registratie van hebben. 

Onderzoek:
De retributies werden uitgeschreven op 2 en 3 december 2014 wegens ‘geen ticket’ aan .de Kleindokkaai waar 
betalend parkeren van kracht is. Nochtans staan de signalisatie en .de parkeerautomaat dichtbij de plaats waar 
de wagen geparkeerd stond. De eerste herinneringsbrieven werden op 23 en 24 december 2014 verstuurd naar 
het officiële adres waar de wagen staat ingeschreven. Verzoeker heeft deze zeker ontvangen daar hij diezelfde dag 
nog gebeld heeft naar het Mobiliteitsbedrijf maar de dienst was wegens de kerstperiode gesloten. Op 13 januari 
2015 zijn er twee aangetekende herinneringsbrieven verstuurd naar hetzelfde adres waarvoor administratiekosten 
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werden aangerekend. De aangetekende zendingen zijn niet teruggekomen dus gaat men er van uit dat deze zijn 
afgegeven of afgehaald op het postkantoor. Op 21 januari 2015 heeft verzoeker dan 2 x 30 euro betaald maar 
de administratiekosten zijn blijven openstaan en het is hiervoor dat er een deurwaardersdossier is opgemaakt. 
Uiteindelijk heeft de gerechtsdeurwaarder een eerste brief gestuurd op 3 april 2015 waarvoor enkel een inningsrecht 
van 14,01 euro wordt aangerekend. Het is pas na deze brief dat verzoeker contact heeft opgenomen. 
Bij het Mobiliteitsbedrijf is er geen enkele registratie van enig contact.

Beoordeling: ongegrond

Zorgvuldigheid-procedure
Verzoek: 201506 - 585
Niet aangetekend. 
Ik kan mij echt niet akkoord verklaren met de aangerekende kosten. De boete betaal ik in 2 keer en dit ook uit 
principe want ik vind het echt schandalig dat wij in een zwaar belastingland nog keer moeten betalen om op de 
openbare weg te mogen staan maar soit daar leg ik mij nu bij neer. Maar ik had geen briefje onder mijn ruitenwisser. 
Het was ook geen goed weer die dag. Op het aangetekend schrijven heb ik meteen gereageerd want dat is voor 
mij een eerste echte melding. Al wat voorgaand is, ben ik niet mee akkoord. Gelieve ervoor te zorgen dat de kosten 
gecrediteerd worden aangezien dit 50% maar mijn fout is.

Onderzoek:
Verzoekster heeft op 14 maart 2015 een retributie gekregen op het Beverhoutplein omdat er geen geldig ticket in 
het voertuig aanwezig was. Verzoekster meent dat ze deze retributie niet heeft ontvangen. De herinneringsbrieven 
werden respectievelijk op 7 april 2015 en 24 april 2015 verstuurd naar het officieel adres van verzoekster. 
De aangetekende brief heeft verzoekster niet ontvangen maar de eerste herinneringsbrief niet en daarom vindt 
verzoekster dat ze de administratiekosten niet verschuldigd is omdat de aangetekende herinneringsbrief voor 
haar de eerste keer was dat ze vernam dat ze een retributie had ontvangen. We informeren ons bij de dienst 
Invorderingen maar krijgen hier, ondanks enkele herinneringen, geen antwoord op onze vraag of een niet-
aangetekende herinneringsbrief wel afdwingbaar is. De Stad kan op verschillende manieren communiceren met 
haar burgers en doet dit op de meest zuinige methode: een brief per gewone post. Het is pas als men niet reageert 
op de gewone brief dat men een aangetekende brief verstuurd. De kostprijs van deze aangetekende brief vindt de 
ombudsvrouw wel onredelijk hoog maar dit tarief werd goedgekeurd door de toezichthoudende overheid.

Beoordeling: ongegrond

overeenstemming met regelgeving
coulance
Verzoek: 201506 - 588
Vergeten parkeerticket.
 
Op 16 mei 2015 heb ik gebruik gemaakt van parking Sint-Michiels en heb ik mijn parkeertijd betaald (1,50 euro). 
Ik ben echter mijn kaartje vergeten uit de betaalautomaat te nemen waardoor ik de parking niet meer kon verlaten. 
Ik ben naar de persoon van Securitas gegaan en die heeft mij een verloren ticket laten betalen voor 23 euro. Anders 
kon ik de garage niet verlaten. Ik heb dan contact opgenomen met het Mobiliteitsbedrijf maar daar kreeg ik een 
negatief antwoord op mijn vraag of ik de 23 euro kon terugbetaald krijgen. Ik kon enkel mijn geld terugkrijgen als 
ik het ticket kon voorleggen. Hoe kan ik dit tonen als ik het in de automaat heb laten zitten. Mijn echtgenote is dan 
naar het Sint-Michielsplein geweest met het rekeninguittreksel waaruit duidelijk bleek dat ik de 1,50 euro betaald 
had om 16.27 uur en de 23 euro om 16.39 uur. 

Onderzoek:
Wij vragen aan het Mobiliteitsbedrijf om hier toch enige coulance te tonen want verzoeker kan aantonen dat hij 
effectief de parkeertijd betaald heeft. In het retributiereglement staat wel dat er 23 euro moet betaald worden 
bij een verloren ticket maar voor dergelijke gevallen waarbij men het ticket in de automaat vergeet, staat er niets 
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vermeld. Na enig aandringen gaat het Mobiliteitsbedrijf akkoord om, mits verzoeker het betalingsbewijs kan 
voorleggen van de parkeertijd, de 23 euro terug te storten. Eind augustus 2015 ontvangt verzoeker het geld.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
De 23 euro werd terugbetaald mits het voorleggen van het betalingsbewijs van de parkeertijd.

Aanbeveling:
Pas het retributiereglement aan.

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201506 - 599
Beslag voor parkeerboete.
Op 27 mei 2015 kreeg ik van gerechtsdeurwaarders Modero een afschrift op verzoek van Stad Gent voor een 
parkeerretributie van 30 euro van 15 september 2014 die nog uitgeschreven is op mijn oude nummerplaat. 
Enkel op 28 oktober 2014 kreeg ik een eerste schrijven en reeds een aanmaning met extra kosten van 25 euro. 
Op 4 november 2014 betaalde ik 30 euro gezien ik ervoor geen schrijven ontvangen had (in die periode veranderde 
mijn nummerplaat en inschrijvingsadres - ik vraag me af dat ze daar geen foutje gemaakt hebben, en niet willen 
toegeven?). Nu zou ik plots 402,46 euro moeten betalen omdat ik te laat was met mijn betaling. Ik kreeg een 
schrijven, met dreiging voor in beslagname van mijn wagen etc.: dit is toch te gek voor woorden! Voor een boete die 
betaald is en zonder aangetekend schrijven te hebben gekregen, nu direct deze dreigende brieven in de bus! Als ik ze 
bel word ik afgesnauwd en leggen ze daarna de hoorn neer zonder verder te willen luisteren, sorry maar dit kan toch 
niet. Ik lijk wel een crimineel; alsof er geen ernstiger zaken bestaan? Kunnen jullie me verder uitleg geven of dit een 
normale procedure is?

Onderzoek:
Verzoekster kreeg inderdaad op 15 september 2014 een retributie omdat ze geparkeerd stond aan het Graaf 
van Vlaanderenplein zonder geldig ticket. Omdat er noch een reactie, noch een betaling volgde heeft het 
Mobiliteitsbedrijf een eerste herinneringsbrief verstuurd op 7 oktober 2014. Op 28 oktober 2014 werd een tweede 
aangetekende herinneringsbrief verstuurd met daarbij 25 euro administratiekosten. Beide brieven werden naar 
het officieel adres verstuurd waar de wagen ingeschreven staat. De nummerplaat is inderdaad veranderd maar het 
adres is niet meer veranderd sedert 2011. De brieven werden naar het juiste adres verstuurd. Het Mobiliteitsbedrijf 
weet dat er retributies vanachter de ruitenwissers worden weggenomen en stuurt daarom na 14 dagen een eerste 
herinneringsbrief waar geen kosten aan verbonden zijn. Mochten ze deze brief ook aangetekend versturen, dan 
zouden de kosten ook aangerekend moeten worden. Verzoekster heeft dan op 4 november 2014 de retributie van 
30 euro betaald maar de administratiekosten zijn blijven openstaan. Het is voor deze administratiekosten dat het 
deurwaardersdossier werd opgesteld. De gerechtsdeurwaarder heeft op 9 februari 2015 een eerste herinneringsbrief 
verstuurd waarvoor hij enkel een inningsrecht aanrekent. Ook deze brief werd naar hetzelfde officieel adres 
verstuurd. Op 4 maart 2015 is er dan uiteindelijk een deurwaardersbevel opgemaakt dat, wegens afwezigheid van 
verzoekster, in de brievenbus werd achtergelaten. De dag nadien heeft de gerechtsdeurwaarder verzoekster daar 
schriftelijk van op de hoogte gesteld. Op 27 mei 2015 werd dan een deurwaardersbeslag opgemaakt waarbij onder 
andere de wagen van verzoekster werd opgeschreven. Noch het Mobiliteitsbedrijf, noch Modero hebben enige 
reactie van verzoekster gekregen.  Verzoekster heeft wel op 2 juni 2015 de dienst Penale Boeten aangeschreven 
maar deze zijn hier niet voor bevoegd. Zowel het Mobiliteitsbedrijf als de gerechtsdeurwaarder hebben hier 
de procedure correct gevolgd en de kosten blijven verschuldigd. Maar had hier niet een telefoontje van het 
Mobiliteitsbedrijf naar verzoekster dergelijke zware procedure, kosten en frustraties kunnen vermijden? Maar ook 
de burger heeft het wel erg ver laten komen.

Beoordeling: ongegrond

Aanbeveling:
Soms kan een telefoontje of een mailtje heel wat kommer en kwel vermijden en ook een beslagname.
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coulance
Verzoek: 201506 - 627
Vervangwagen.
Ik richt me tot uw dienst in verband met twee betwiste parkeerretributies, waarvoor ik geen gehoor vind bij het 
Mobiliteitsbedrijf. Bondig samengevat, kan ik niet akkoord gaan met de manier waarop het Mobiliteitsbedrijf 
halsstarrig vasthoudt aan twee retributies van telkens 30 euro ten aanzien van mijn huidige vervangwagen, 
uitgeschreven in de straat waar ik woon en in een aanpalende straat, terwijl ik:
•  voor mijn in herstelling zijnde wagen over een geldige bewonerskaart beschik;

• aanvankelijk niet op de hoogte was van de meldingsprocedure voor vervangwagens maar wel volledig ter  
goeder trouw in deze wagen mijn gebruikelijke bewonerskaart en een duidelijke verklarende boodschap had 
gelegd (inclusief verwijzing naar de nummerplaat en mijn gsm-nummer);

• effectief kan bewijzen dat mijn gebruikelijke wagen in herstelling is en dat de betrokken wagen als vervangwagen 
dient;

• me meteen heb geconformeerd met de meldingsprocedure zodra ik hiervan kennis kreeg.
Ongetwijfeld ontvangt het Mobiliteitsbedrijf dagelijks tientallen klachten over retributies en krijgen ze de meest 
uiteenlopende argumenten en excuses te horen. Wellicht hanteert het Mobiliteitsbedrijf mede daarom een strikt 
annulatiebeleid en geeft het in dat verband strikte instructies aan de betrokken medewerkers. Toch meen ik dat de 
respons in de hieronder beschreven situatie al te rigide is en dat mijn argumenten én stavingsstukken zelfs niet in 
overweging worden genomen. Ik voel me als burger en bewoner van Gent niet gehoord, te meer daar men a priori 
uit lijkt te gaan van kwade trouw zonder enige serieuze verweermogelijkheid. In haar mails gaf het Mobiliteitsbedrijf 
aan dat het dossier na klacht herbekeken kon worden, maar ik bleef in het ongewisse over de aard van de interne 
klachtprocedure en kreeg ook geen andere contactgegevens. Gisteren deed ik een laatste poging om de situatie 
telefonisch uit te klaren. Uiteindelijk bleek dat het Mobiliteitsbedrijf instaat voor zowel de eerste beoordeling 
van het dossier als de tweede beoordeling na klacht, wat me bijzonder vreemd voorkomt. Uiteindelijk gaf men te 
kennen dat ik enkel nog terecht kon bij u als Ombudsvrouw. Ik hoop dat een bemiddelende tussenkomst alsnog tot 
een constructieve oplossing kan leiden. In eerste instantie hoop ik uiteraard dat de retributies ingetrokken worden, 
indien niet om materiële redenen dan wel om billijkheidsredenen. Zo niet, dan reken ik toch minstens op een 
voorstel tot compromis. En als het huidige beleid van het Mobiliteitsbedrijf in deze toch onwrikbaar zou blijken, dan 
neem ik daar akte van en kan ik enkel hopen op een meer billijke en klant/burgervriendelijke aanpak in de toekomst. 
Ondertussen en in afwachting van een finaal antwoord van de persoon die hiervoor binnen het Mobiliteitsbedrijf 
een eindverantwoordelijkheid draagt, ga ik er behoudens gemotiveerd tegenbericht van uit dat de inningsprocedure 
geschorst is. Ik bezorg u in een navolgende mail de volledige mailcorrespondentie. Alvast bedankt voor de aandacht 
die u aan dit dossier zal besteden.

Onderzoek:
Voor de retributie die op 9 mei 2015 werd uitgeschreven blijft het Mobiliteitsbedrijf bij haar. standpunt dat deze 
terecht werd uitgeschreven omdat enkel de bewonerskaart van de ouders van verzoeker zichtbaar was maar dat 
deze niet geldig was in zone 15, waar verzoeker geparkeerd stond. Er lag wel een blauwe parkeerschijf maar deze 
was verlopen. Naar aanleiding van deze retributie had verzoeker kunnen reageren maar dat heeft hij niet gedaan. 
Ook op de website van het Mobiliteitsbedrijf is er informatie te vinden wat men moet doen als men met een 
vervangwagen rijdt. Voor de retributie van 20 mei 2015 kan het Mobiliteitsbedrijf akkoord gaan om deze Toen deze 
retributie werd uitgeschreven lag zijn oorspronkelijke bewonerskaart voor met een papier dat dit een vervangwagen 
was. De vaststellers kunnen hier geen rekening mee houden. Men is hier wel coulant om deze retributie te 
annuleren.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Het Mobiliteitsbedrijf is na onze bemiddeling coulant om één retributie te annuleren.
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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.

coulance
Verzoek: 201506 - 640
Autopech.
Vrijdag 5 juni 2015 stond ik met autopech geparkeerd in de Isabellakaai. Mijn auto kon niet meer starten en 
helpende omstaanders hebben mij aan de kant gezet. Mijn vader is de wagen enkele uren later gaan ophalen door 
hem te slepen achter zijn wagen. Ik was mij ervan bewust dat ik niet reglementair geparkeerd stond omdat dit 
allemaal bewonersplaatsen zijn. Ik kon jammer genoeg niets anders doen omdat de auto niet meer wou starten. 
Ik heb hierna de Politie van Gent gecontacteerd om te melden dat ik fout geparkeerd stond maar dat mijn vader de 
wagen nog ging gaan ophalen. Dit was geen probleem indien ik mijn gevarendriehoek op de hoedenplank plaatste. 
Dit heb ik dan ook gedaan, maar ik ben tot de vaststelling gekomen dat ik alsnog een parkeerbiljet van 60 euro heb 
ontvangen. Ik heb reeds het Mobiliteitsbedrijf gecontacteerd maar zij kunnen niets doen omdat ik geen attest heb 
van de garage dat mijn auto gesleept is geweest. Dit heb ik dus niet omdat mijn vader dit zelf heeft gedaan. Ik vind 
dit een onterechte boete omdat ik hiervoor speciaal de Politie heb gecontacteerd en zij mij verzekerd hebben dat 
het geen probleem zou zijn indien ik mijn gevarendriehoek plaatste.

Onderzoek:
Verzoekster kon inderdaad niet aantonen dat haar wagen gesleept werd en defect was omdat haar vader dit 
allemaal gedaan heeft maar we kregen wel bevestiging van de Politie dat zij met hen contact had opgenomen en 
men haar die raad had gegeven. Het Mobiliteitsbedrijf gaat alsnog akkoord om de retributie te annuleren.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
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overeenstemming met regelgeving
coulance
Verzoek: 201506 - 683
Verloren ticket. 
Mag ik uw tussenkomst vragen in een betwisting met het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent waarbij ik terugbetaling 
vraag van een ten onrechte betaalde retributie/boete van 23 euro hetgeen tot op heden is geweigerd. Ik heb 
daarover juridisch advies ingewonnen bij de Dienst Consumentenklachten van de Gezinsbond.  Dit advies stelt dat 
de betaalde retributie kan teruggevorderd worden.  Ze hebben me ook geadviseerd omtrent de achtereenvolgens 
te volgen stappen (aangetekend schrijven aan het Mobiliteitsbedrijf, schrijven aan de Ombudsdienst van de Stad 
Gent, indien nog geen resultaat voorleggen aan de bevoegde vrederechter). Het betreffend advies van de dienst 
consumentenwerking van de Gezinsbond is bijgevoegd. .Op zaterdagavond 2 mei 2015 heb ik mijn wagen geparkeerd 
in de parkeergarage Sint-Michiels te Gent rond 18.00u. Ik was vergezeld van mijn twee dochters. Rond halfnegen heb 
ik me aangeboden aan de betaalautomaat met mijn ticket. Ik heb betaald met mijn bankkaart en mijn rekening is 
correct gedebiteerd geworden met 4,20 euro. Registratie is gebeurd om 20.33 uur. We hebben toen de lift genomen 
naar -1. Toen ik uitstapte besefte ik dat ik geen uitgangsticket had en ben ik op mijn stappen teruggekeerd maar aan 
de automaat stak er geen ticket meer in. Ik heb me toen tot de parkeerwachter/bewaker gewend die toen nog naar 
de automaat is gestapt om te zien of mijn ticket niet was ingeslikt. Dit was niet het geval. Mijn ticket is dus ofwel niet 
aangemaakt door de automaat of meegenomen door een andere parkinggebruiker. De parkeerwachter/bewaker 
stelde dat hij de procedure ‘verloren ticket’ moest toepassen en ik een retributie van 23,00 euro moest betalen. 
Ik was daar principieel niet mee akkoord omdat ik wel degelijk mijn parking betaald had en hij dit kon controleren 
(camerabeelden en geregistreerde gegevens van de automaat en mijn bankrekening). Bijkomend had ik mijn ticket 
niet verloren en het gevalideerde uitgangsticket heb ik nooit in handen gehad. Ik vroeg een praktische oplossing 
maar hij kon of wilde daar niet op ingaan. Hij kon alleen zijn procedure volgen. Uiteindelijk hebben we de retributie/
boete van 23 euro betaald met de idee dat het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent dit zou terugbetalen. Tot op heden 
ondernomen stappen: 
• mijn e-mail aan het Mobiliteitsbedrijf van 5 mei 2015 waarin ik het relaas doe van de feiten en een terugbetaling 

vraag van de betaalde retributie van 23 euro;

• antwoord via email van het Mobiliteitsbedrijf van 5 mei 2015 waarin een aantal algemeenheden van de  
procedure ‘verloren ticket’ vermeld worden maar waarin verder op mijn specifieke situatie niet wordt ingegaan. 
Zoals verder in mijn schrijven zal blijken, neemt zij in haar antwoord zaken op die niet in het parkeer- of r 
etributiereglement zijn opgenomen. Voor mij is duidelijk dat dit een dovemansdiscussie is;

• mijn reactie op de email van het Mobiliteitsbedrijf van 5 mei 2015 waarin ik stel dat ik niet akkoord ben met haar 
antwoord.   Op deze laatste email heb ik tot op heden geen antwoord meer gekregen. 

• Vraag voor advies bij de Dienst consumentenklachten van de Gezinsbond. Deze laatste heeft zowel het   
gebruikersreglement voor de parkeergarages te Gent als het retributiereglement van de parkeergarage Sint- 
Michiels nagekeken. Ik heb van deze juridische dienst een duidelijk standpunt met betrekking tot de terug- 
vordering van de retributie van 23 euro  alsook met betrekking tot de verdere stappen die ik daarbij kan volgen; 

• Aangetekend schrijven aan het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent dd. 13 mei 2015 zoals bijgevoegd.  Tot op heden heb 
ik geen enkele reactie gekregen op dit schrijven. 

• Deze email aan de Ombudsvrouw van de Stad Gent 
Argumentatie en ook de essentie in het advies van de Dienst Consumentenklachten van de Gezinsbond: 
Wat het gebruikersreglement van de parkeergarages in Gent betreft zijn de artikels 8 en 9 relevant en wat het 
retributiereglement betreft, zijn de artikels 7 en 21 van belang. De voormelde artikels hebben alleen betrekking 
op de situatie waarbij de parkinggebruiker voor het moment van de validatie en betaling zijn ticket verliest 
omdat de parkinggebruiker in zo’n situatie zijn parkeerduur niet kan aantonen. In mijn situatie heb ik mij na de 
vaststelling onmiddellijk gewend tot de parkeerwachter en kon ik zowel de parkeerduur als de betaling aantonen 
(bankrekening). De situatie waarbij ik na het betalen mijn ticket verlies, is trouwens nergens voorzien in dit 
reglement. Caroline Lambrecht maakt dus een oneigenlijk gebruik van een procedure om terugbetaling van de 
retributie te weigeren. Het juridische advies dat ik gekregen heb, is dan ook ondubbelzinnig met betrekking tot mijn 
recht om terugbetaling te vorderen. Mag ik uw tussenkomst vragen om de terugbetaling door het Mobiliteitsbedrijf 
Stad Gent van de retributie van 23 euro? Zonder positieve reactie voor 25 juni 2015 zal ik deze zaak voorleggen aan 
de bevoegde vrederechter zoals ook geadviseerd door de juridische dienst van de Gezinsbond.

Onderzoek:
Wij vragen aan het Mobiliteitsbedrijf om hier toch enige coulance te tonen want verzoeker kan aantonen dat hij 
effectief de parkeertijd betaald heeft. In het retributiereglement staat wel dat er 23 euro moet betaald worden 
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bij een verloren ticket maar voor dergelijke gevallen waarbij men het ticket in de automaat vergeet, staat er niets 
vermeld. Na enig aandringen gaat het Mobiliteitsbedrijf akkoord om, mits verzoeker het betalingsbewijs kan 
voorleggen van de parkeertijd, de 23 euro terug te storten. Wegens een vergetelheid van het Mobiliteitsbedrijf  
ontvangt verzoeker het geld pas in oktober.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201506 - 693
Niet zichtbaar.
Zoals u misschien weet is de Louis Van Houttestraat als sedert verschillende maanden een bouwwerf qua nieuwe 
straataanleg. Trouwens in het eerste deel van de Louis Van Houttestraat zijn deze werken nog steeds bezig zodat 
de doorgang, komende van de Brusselsesteenweg, meestal nog niet doorlopend kan verzekerd worden. Men is 
dus genoodzaakt om via de Oude Brusselse weg mijn woning te bereiken. Op 19 juni 2015 parkeerde ik onwetend 
het voertuig van een vriend in mijn straat. Groot was dan ook mijn verwondering er plots een retributie op aan 
te treffen. Blijkbaar heeft men plots de gehele verkeerssituatie aangepakt en diverse verkeersborden geplaatst. 
Waar men ons destijds als bewoner verwittigde dat de straatwerken verschillende maanden een totaal andere 
verkeerssituatie zou creëren en we zelfs in beide richtingen mochten rijden heeft men ons echter niet verwittigd 
van de huidige nieuwe situatie. Ik ben dan ook gaan zoeken waar het verkeersbord geplaatst was voor het terug 
aangeven van de woonzone.  En daar ligt het probleem. Dit bord staat op de hoek Oude Brusselseweg met Louis van 
Houttestraat. Maar het is prachtig verscholen achter een boom en staat bovendien mooi bovenaan op een geschatte 
hoogte van ongeveer vier meter boven het wegdek. Dit bord is dus zeker nooit waarneembaar als men met een 
auto komende van de Oude Brusselseweg de Louis Van Houttestraat indraait. Laat staan, wanneer men de Louis 
Van Houttestraat volledig zal kunnen gebruiken vanaf de Brusselsesteenweg. Ook een voetganger moet zijn hoofd 
maximaal achterwaarts brengen om dit bovenste bord op te merken tussen de boombladeren. Dit wordt blijkbaar 
een goudader voor het stedelijk Parkeerbedrijf als men weet dat er hier druk geparkeerd wordt voor mijn buren, 
.zijnde een dokterspraktijk. Ik als bewoner weet nu dit verscholen verkeersbord staan en dat door bedeeld te zijn van 
het parkeerbiljet.  Maar anderen zullen zeker nog in deze val lopen.  Ik vind dit persoonlijk niet kunnen en vraag dan 
ook beleefd om uw tussenkomst alvorens ik aan deze retributie t.w.v. 30 euro voldoe. Ik vind het ook niet logisch dat 
men op de retributie geen huisnummer weergeeft alwaar het voertuig geparkeerd aangetroffen werd.

Onderzoek:
In de Louis Van Houttestraat is al een hele tijd blauwe zone ingevoerd. Het is niet enkel van na de werken. 
De blauwe zone wordt aangeduid door zonale signalisatieborden die hier en daar herhaald worden. Het 
herhalingsbord waarvan sprake in de melding van verzoeker, staat inderdaad wat verscholen achter een boom en het 
Mobiliteitsbedrijf zal kijken hoe het dit bord meer zichtbaar kan maken. Het gaat hier echter om een herhalingsbord 
dat wettelijk zelfs niet moet geplaatst worden. Het Mobiliteitsbedrijf wenst niet in te gaan op de vraag om de 
retributie te annuleren omdat alle signalisatie daar reglementair juist staat geplaatst. Maar het spreekt vanzelf dat 
ook een herhalingsbord goed zichtbaar moet zijn anders heeft het geen zin om het te plaatsen. 

Opvolging:
We vragen enige tijd later of het bord nu verplaatst is. Het Mobiliteitsbedrijf laat ons weten dat ze het bord 
zichtbaarder geplaatst hebben.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De retributie werd terecht uitgeschreven omdat verzoeker geparkeerd stond in een blauwe zone. De zichtbaarheid 
van het herhalingsbord kon beter.

Aanbeveling: 
Maak het herhalingsbord zichtbaarder of haal het weg als het toch niet voldoende zichtbaar is. 
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coulance
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201506 - 700
Verloren parkingticket
Op zondag 21 juni 2015 parkeerde ik in de parking Sint-Michiels in Gent. Ik betaalde mijn ticket van 1,70 euro maar 
na de betaling ben ik vergeten om mijn kaartje uit de automaat te nemen. Ik heb samen met de bewaking in de 
automaat gekeken, maar dit kaartje was niet “ingeslikt”. Conclusie iemand na mij heeft mijn kaartje gebruikt om 
buiten te rijden. Ik heb echter een nieuw kaartje moeten kopen voor 23 euro. Zou er een mogelijkheid zijn om die 23 
euro terug te krijgen?

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. Eind .augustus ontvangt verzoekster het bedrag.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
De 23 euro werd terugbetaald mits het voorleggen van het bewijs van betaling van de parkeertijd.

Aanbeveling:
Pas het huidig retributiereglement correct toe. Pas he aan zodat burgers geen twee keer betalen als ze bewijs 
leveren van betaling. 

overeenstemming met regelgeving
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201506 - 715
Niet rechtsgeldig.
Op 3 juni 2015 ontvingen wij uw brief van 1 juni 2015 zonder datumstempel op de omslag. Blijkbaar was onze 
wagen op 9 mei 2015 geparkeerd in een bewonerszone in de Sint-Lievenspoortstraat te Gent. Gelukkig hebben we 
het bijgevoegde parkeerticket nog teruggevonden. Wij zijn die dag rond 18u15 teruggekeerd en hebben toen geen 
parkeerbiljet teruggevonden op onze wagen. Kan u ons daarom de foto doorsturen van de vaststelling met het 
bevestigde parkeerbiljet rond ons uur van vertrek. Als we er artikel 14 van het retributiereglement bijnemen spreekt 
men inderdaad van een forfaitaire retributie 60 euro. Retributie is een mooier woord dan boete. Persoonlijk vinden 
wij dit een hoog bedrag aangezien in de meeste steden voor een dag ticket maximaal 20 euro wordt aangerekend. 
Wellicht kadert dit in de “gratis”- filosofie van een bepaalde politieke familie. De bewonerskaart is immers gratis voor 
de Gentenaar (met stemrecht in Gent) (art 17). Gratis bestaat echter niet en je kan dus wel stellen dat dergelijke 
hoge boetes een vorm van financiering zijn van het systeem. Bovendien is er hierdoor ook een discriminatie tussen 
iemand met een gratis bewonerskaart en een niet inwoner van Gent. Ik vermoed dat dit onrecht al eerder werd 
aangevochten bij de Rechtbank en zo ja is hier rechtspraak over gekend? Bovendien staan ook in die straat nog 
parkeerautomaten waardoor verwarring ontstaat en men denkt dat de betaling van een parkeerticket volstaat. 
Het zou eerlijker zijn om dergelijke automaten te voorzien van een duidelijke opmerking dat er in deze buurt ook 
zones voorzien zijn enkel voor bewoners met een bewonerskaart en met vermelding van de boetes (retributie) 
binnen of buiten deze zones. Bovendien vermoed ik dat een bedrag van 60 euro niet via de parkeerautomaat 
kan betaald worden? Het is toch niet verboden om te parkeren in een bewonerszone zonder bewonerskaart mist 
betaling van een bedrag van 60 euro?  Uw brief, wat juridisch gezien als een administratieve beslissing is, vermeld 
ook geen beroepsmogelijkheden. Deze informatie wordt u gevraagd in het kader van de wetgeving aangaande 
openbaarheid van administratie die ook van toepassing is op uw bedrijf.

Onderzoek:
De Ombudsvrouw stelt dat er pas sprake is van discriminatie als gelijke groepen niet gelijk worden behandeld.  
Zo moeten Gentenaars gemeentebelasting betalen die onder meer gebruikt wordt voor aanleg van het Gemeentelijk 
openbaar domein. Wie niet in Gent woont, draagt dan ook niet bij tot deze aanleg. Alle Gentenaars die officieel 
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gedomicilieerd zijn in een straat met betalend parkeren of blauwe zone, hebben recht op een gratis bewonerskaart. 
Het is de gemeente die hier zelf autonoom kan beslissen of ze dit al dan niet betalend maakt. Maar alle bewoners 
binnen Gent worden op dezelfde manier behandeld. Verzoekster had ook nog laten weten dat ze vindt dat het niet 
vermelden van de beroepsinstantie in de herinneringsbrieven van het Mobiliteitsbedrijf indruist tegen de regels van 
het administratief recht. We laten dit onderzoeken door de Juridische Dienst die het volgende stelt:
• Op basis van het administratief recht moet je inderdaad de ‘beroepsmogelijkheden’ vermelden – dit geldt enkel 

indien er een administratief beroep mogelijk is (vb. georganiseerd bij een intern orgaan of bij de Raad van State) 
en niet indien enkel een jurisdictioneel beroep mogelijk is (bij vb. de vrederechter). – beroep bij de Raad van State 
kan tegen het retributiereglement, niet tegen de eigenlijke retributie zelf.

• In casu (beroep tegen een parkeerretributie) is er geen georganiseerd administratief beroep en is de Raad van 
State niet bevoegd; enkel de vrederechter is bevoegd (jurisdictioneel beroep - art. 590 Gerechtelijk Wetboek).

• Indien de vrederechter bevoegd is (jurisdictioneel beroep), is het niet verplicht om de bevoegde rechtbank te 
vermelden. Het niet vermelden heeft geen gevolg voor de geldigheid van de beslissing.

Conclusie: strikt genomen en enkel juridisch standpunt: bij een parkeerretributie moet niet verwezen worden naar 
de beroepsmogelijkheid bij de vrederechter. De retributie is en blijft geldig. Het is in elk geval behoorlijk om toch aan 
te duiden waar men met klacht terecht kan , ook in beroep (nl de Ombudsvrouw Stad Gent).En het spreekt vanzelf 
dat een behoorlijke overheid ook net dat ietsje meer kan doen dan wat in de regels is beschreven maar om mee te 
delen dat de beslissing van generlei waarde is, is volgens de Ombudsvrouw niet juridisch correct. Wat de retributie 
zelf betreft stond verzoekster wel degelijk geparkeerd op een bewonersparkeerplaats in de Sint-Lievenspoortstraat 
en stond ze zelfs dichtbij het beginbord ‘bewoners’ geparkeerd. De retributie werd terecht uitgeschreven.

Beoordeling: ongegrond

redelijke termijn
Verzoek: 201506 - 736
Tijdige informatie
Ik wil graag een huis kopen in de ‘Jean-Baptiste Gieylaan, 9051 Sint-Denijs-Westrem’. De verkopers zeggen ons dat 
deze straat zal veranderen van een zone 70 naar een zone 50 en dat er ook drempels komen om het verkeer te 
vertragen. Dit zien wij natuurlijk graag gebeuren. Ik wil dit dan ook nagaan bij de dienst Mobiliteit. Ik heb vandaag 
reeds gebeld om 11.00 uur, eens om 14.00 uur en dan om 15.40 uur. In de eerste twee gesprekken werd me gezegd 
dat de verantwoordelijke later op de dag beschikbaar ging zijn. In het laatste gesprek werd er me gemeld dat ik 
best een mail stuur. Als ik de mail stuur zie ik dat de persoon aan wie ik de mail moest sturen vandaag niet aan het 
werken is. Als ik bel om 16.08 uur is er niemand meer bereikbaar.  Echter is het belangrijk voor mij om dit antwoord 
zo snel mogelijk te krijgen. Vanavond of morgen willen wij de overeenkomst ondertekenen, en ik had gehoopt dat er 
toch iemand beschikbaar zou zijn van de hele dienst Mobiliteit die me hierop tijdig een antwoord kon geven.

Onderzoek:
Verzoeker stuurt ons zijn vraag op donderdag 25 juni 2015 waarop wij op onze beurt de vraag doorsturen naar het 
Mobiliteitsbedrijf en de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen op vrijdag 26 juni 2015. Verzoeker laat ons weten dat 
hij op vrijdag 26 juni 2015 een antwoord mocht ontvangen maar dat dit te laat was omdat de aankoop van het huis 
al op 25 juni 2015 gebeurde. De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen geeft verzoeker op maandag 29 juni 2015 
een antwoord wat het verkeersplateau betreft. In elk geval had de man zijn vraag iets vroeger moeten stellen.

Beoordeling: ongegrond
Beide diensten hebben verzoeker binnen een korte tijdspanne geantwoord. Verzoeker contacteert ons pas de dag 
dat hij de aankoop van het huis doet.
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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 prive-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 
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gehandicapte, hoogbejaarde dame in de winkel te brengen die moet ondersteund worden en een parkeerplaats 
moet oversteken, is een anderhalve minuut observeringstijd te kort.
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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zorgvuldigheid – procedure
billijkheid
Verzoek: 201507 - 787
Geschrapte kosten.
Ik ben in juli 2012 verhuisd van Oudenaarde naar Gent, in augustus 2012 kreeg ik daar een brief van Modero voor 
ongeveer 300 euro. Het ging over twee parkeerretributies die ik in april en mei 2012 had opgelopen en nog niet 
betaald had. Ik heb dan contact opgenomen met het Mobiliteitsbedrijf die me de raad hebben gegeven om hen een 
mail te sturen en mijn situatie uit te leggen. Door een auto-ongeval ben ik zelf niet in staat om mijn administratie 
te doen en word ik hiervoor geholpen door een sociaal assisttent. Door de verhuis naar Gent zijn de papieren die ik 
daarvoor gekregen heb in een doos geraakt en doordat ik maanden heb moeten wachten op een sociaal assistente, 
had ik geen overzicht meer van mijn papierwerk. Ik kreeg toen een mail terug waarin stond dat ze begrip hadden 
voor mijn situatie en dat de extra kosten wegvielen. Ik heb nadien de boetes van 50 euro en 25 euro betaald. 
Een maand of twee geleden (denk mei 2015) zit er echter  een slordig afgescheurd A-4-tje in de bus, zonder naam, 
van deurwaarder, dat ze gekomen zijn om mijn inboedel op te schrijven . Mijn sociaal assistente van het CAW heeft 
toen contact opgenomen met Modero die antwoordden dat ze nooit zo zaken kwijtschelden. Ik heb echter geen 
bewijs meer want de mails die ik ontvangen heb van het Mobiliteitsbedrijf zijn kwijtgeraakt toen mijn computer 
kapot is gegaan. Ik heb er spijtig genoeg geen afdruk van genomen. Ondertussen zou de deurwaarder nu plots, na 
drie jaar en zonder nog enige brief te sturen, mijn spullen komen opschrijven en krijg ik een mail dat ik al meer dan 
600 euro moet betalen.

Onderzoek:
We doen navraag over dit dossier bij zowel het Mobiliteitsbedrijf als bij Modero, de gerechtsdeurwaarder. Volgens 
het Mobiliteitsbedrijf is er nergens registratie van enig mailverkeer met verzoekster te vinden en zijn er ook geen 
betalingen van de retributies geregistreerd. Er werden voor beide retributies herinneringsbrieven verstuurd naar 
het officiële adres waarbij de aangetekende zendingen zijn afgehaald. Volgens Modero heeft verzoekster met hen 
telefonisch contact opgenomen na het dwangbevel van 23 augustus 2012 en werd er afgesproken dat het dossier 
‘on hold’ zou gesteld worden zolang verzoekster nog geen nieuwe assistente had bij het CAW om haar administratie 
te regelen. Het dossier heeft tot 11 mei 2015 ‘on hold’ gestaan maar omdat er niets meer werd vernomen van 
verzoekster, werd er een poging tot beslag gedaan. Het Mobiliteitsbedrijf, Modero en de Financieel beheerder van 
de Stad Gent, gaan, op onze vraag, akkoord om de deurwaarderskosten te laten vallen wegens de onmogelijkheid 
van verzoekster om zelf haar administratie te doen. De oorspronkelijke retributies en de administratiekosten blijven 
wel verschuldigd maar hiervoor kan verzoekster een afbetalingsplan aanvragen. We geven dit door aan verzoekster 
en haar assistente van het CAW.

Beoordeling: geen oordeel
Iedereen had hier argumenten om zijn of haar gelijk te halen maar de billijkheid en menselijkheid heeft het hier 
gehaald, na bemiddeling. 

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.
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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.

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201507 - 814
Net te laat.
Op 6 juni 2015 parkeerde ik mijn wagen in de Eedverbondkaai en nam een gratis parkeerticket voor 15 minuten (tot 
17.05 uur) omdat ik enkel mijn vriendin moest afhalen. Het duurde echter wat langer vooraleer mijn vriendin klaar 
was en toen we om 17.06 uur buiten kwamen, stonden er twee parkeerwachters aan mijn wagen. Op dat moment 
was er nog geen retributie achter mijn ruitenwisser en heb ik hen nog gezegd dat ik onmiddellijk zou wegrijden maar 
na wat discussie hebben ze om 17.09 uur toch een retributie afgeprint. Had ik meteen weggereden dan hadden ze 
de retributie zelfs niet kunnen uitschrijven. Moest die boete uitgeschreven zijn om 17.15 uur (10 minuten marge 
of zo) terwijl ik maar een ticket tot 17.05 uur had, jullie waren al lang 30 euro rijker. Dan had ik zonder problemen 
betaald. Ze kunnen ook altijd eens binnen de 5 minuten terugkomen. Je doet zo een toertje in die buurt.

Onderzoek:
De Ombudsvrouw heeft hier onvoldoende argumenten om de annulatie van de retributie te bekomen. Vooral omdat 
het een gratis parkeerticket gaat waarvan verzoeker exact wist dat het maar 15 minuten geldig was. De vaststellers 
kunnen een retributie uitschrijven vanaf het parkeerticket 1 minuut verstreken is.

Beoordeling: ongegrond

coulance
Verzoek: 201507 - 825
Andere zone.
Op 17 juni 2015 parkeerden we in de Hofstraat en namen een dagticket, want we waren bij iemand te gast. 
We namen de auto om een boodschap te doen en nadien konden we niet meer in de Hofstraat parkeren omdat 
er geen plaats meer was. We parkeerden ons dus juist naast de Hofstraat op het Frankrijkplein. Ondanks dat ons 
parkeerticket nog niet was verlopen, kregen we toch een parkeerticket. Blijkbaar is Frankrijkplein een duurdere 
zone, wat we niet wisten. We leggen altijd een parkeerticket en zijn nog nooit beboet. We hebben ter goeder trouw 
gehandeld en zullen voortaan opletten in verband met zones. Gezien deze omstandigheden vragen we dat de Stad 
billijk is en ons niet extra beboet, we hadden die dag betaald en hadden eerlijke intenties. 

Onderzoek:
De Ombudsvrouw heeft begrip voor het probleem van verzoeker en twijfelt niet aan zijn eerlijke bedoelingen, maar 
aangezien verzoeker met een parkeerticket uit een goedkopere zone parkeerde in de duurdere centrumzone, werd 
de retributie terecht uitgeschreven.

Beoordeling: ongegrond
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klachtenmanagement
Verzoek: 201507 - 827
Geen antwoord, wel aanmaning.
Ik heb mij op 29 mei 2015 geparkeerd aan de Kleindokkaai en heb een parkeerticket willen nemen aan 
parkeerautomaat 884. Ik heb verschillende bankkaarten geprobeerd maar dat lukte niet. Ik heb toen gebeld naar 
het Mobiliteitsbedrijf en daar zei men mij dat ik mijn blauwe parkeerkaart moest leggen om aan te tonen dat de 
automaat defect was. Toen ik diezelfde dag nog een mail stuurde om dit te bevestigen, kreeg ik als antwoord dat ik 
naar een andere parkeerautomaat had moeten gaan om een ticket te nemen. Ik vraag me af wat het nu is? Waarom 
krijg ik per mail andere informatie dan aan de telefoon. Op 30 juni kreeg ik dan een herinneringsbrief om een 
retributie te betalen ondanks dat ik twee mails en ook telefonisch contact heb gehad met het Mobiliteitsbedrijf. Op 
13 juli kreeg ik dan een tweede herinneringsbrief zonder dat ik antwoord heb gekregen van het Mobiliteitsbedrijf.

Onderzoek:
De retributie wordt geannuleerd en het Mobiliteitsbedrijf verontschuldigt zich bij verzoekster omdat ze geen 
antwoord meer mocht ontvangen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201507 - 837
Aan de automaat.
Parkeerwachter heeft mij een boete gegeven terwijl ik aan de betaalautomaat stond. Ik kan dit bewijzen door mijn 
ticket die ik heb bewaard, waar er maar 2 minuten verschil was tussen wanneer ik het ticket nam en wanneer de 
boete uitgeschreven is. Ook wil ik een klacht neerleggen tegen de man die mij de boete uitgeschreven heeft wegens 
slecht gedrag want hij lachte mij in mijn gezicht uit.

Onderzoek:
Bij het Mobiliteitsbedrijf is er geen verslag van de vaststeller van het gesprek met verzoeker. Nochtans moeten zij 
van ieder contact met een burger een verslag maken. Dit is hier dus een woord-tegen-woord situatie waarover wij 
geen uitspraak kunnen doen. Op de foto van de vaststelling is alvast geen parkeerticket te zien. Na enkele keren 
vragen, krijgen we toch het ingescande parkeerticket te zien. Daaruit blijkt dat verzoeker .een gratis parkeerticket 
heeft genomen om 17u30 aan de parkeerautomaat die rechtover .de parkeerplaats staat waar verzoeker zijn wagen 
geparkeerd stond. De retributie zelf werd uitgeschreven om 17u28 dus hadden de vaststellers verzoeker moeten 
zien staan aan de automaat of zien parkeren. Doordat er geen verslag werd opgemaakt, kunnen wij hier geen 
oordeel vellen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat klager de parkeerwachter heeft zien schrijven en dan naar de 
parkeerautomaat is gelopen.

Beoordeling: geen oordeel

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201508 - 896
Parkeren of niet?
Ik wens klacht in te dienen tegen het Mobiliteitsbedrijf Gent. Wegens het mijn inziens onwettig toekennen van 
een parkeerretributie daar waar mijn wagen stilstond en daar waar stilstaan bij wet toegelaten is. Het komt er op 
neer dat ik me niet neerleg met het feit dat de vaststeller zomaar kan beoordelen dat het over parkeren gaat en 
de bijhorende retributie kan toekennen enkel en alleen door het feit dat er geen beweging in of rond de wagen 
zichtbaar was op het moment van de vaststelling. Ik heb geprobeerd de situatie uit te leggen en beroep me hiervoor 
dan ook op de verkeerswetgeving van toepassing. Echter krijg ik geen gehoor en wordt me meegedeeld dat er geen 
wettelijke grond is om de retributie te annuleren, terwijl er eerder geen wettelijke grond is deze retributie toe te 
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passen. Ik ben bijgevolg niet bereid de retributie te betalen zoals eerder ook al meermaals aangegeven aan het 
Mobiliteitsbedrijf. Graag had ik van u vernomen wat de volgende stappen zijn om me in deze te kunnen verdedigen.

Onderzoek:
Verzoeker stond met zijn wagen in de Kwaadham en is nadien naar de Bisdomkaai gegaan om zijn dochtertje van 
school af te halen. Dit kan niet meer beschouwd worden als laden en lossen want laden en lossen betekent dat 
men niet langer stilstaat dan nog nodig om in of uit te wagen te stappen en voor het laden of lossen van zaken. 
Er mag ook niet meer tijd worden genomen dan nodig om zaken in of uit de wagen te doen en er moet ook een 
daadwerkelijke laad- of losbeweging te zien zijn. De ombudsvrouw beveelt een observatietijd van 10 minuten aan 
voor de vaststellers omdat dit zo gehanteerd wordt door de rechtbank maar het Mobiliteitsbedrijf wenst deze 
aanbeveling niet te volgen. Zij gebruiken als maatstaf dat er een activiteit van laden of lossen moet vastgesteld 
worden en dat er contact is geweest met de vaststellers.

Beoordeling: ongegrond
Er werd duidelijk langer geparkeerd dan enkel voor het laden en lossen

Aanbeveling:
In elk geval is een aanwezigheid van de vaststeller in de betreffende straat voor ten minste 10 minuten vereist om 
een degelijke observatie te kunnen doen. Ook contact met de vaststeller kan hier meetellen.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201508 - 909
Verkeerd geparkeerd.
Ik stond op het moment van het uitschrijven van de forfaitaire retributie niet in een parkeervak. Zodoende kon ik ook 
geen ticket kopen voor iets waarvan ik geen gebruik maakte. Ik ga er dan ook van uit dat ik de forfaitaire retributie 
niet hoef te betalen. Graag ontvang ik van u een bevestiging.

Onderzoek:
Verzoeker stond op een gearceerde strook geparkeerd op minder dan 5 meter van een kruispunt. 
Het Mobiliteitsbedrijf vindt dat verzoeker toch onder het betalend parkeerregime valt omdat hij evenwijdig met 
de as van de rijbaan en rechts van de rijrichting geparkeerd stond. Maar omdat hij op minder dan 5 meter van een 
kruispunt geparkeerd stond, valt dit onder de politionele bevoegdheid. Het Mobiliteitsbedrijf annuleert de retributie 
maar zal aan de vaststellers nogmaals het advies geven om bij dergelijke inbreuken, de Politie te verwittigen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Het gaat hier om een overtreding van het verkeersreglement en had de Politie moeten optreden.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201508 - 925
Auto wassen.
Op 13 augustus 2015 was ik mijn auto voor mijn garagepoort aan het wassen.  Na het afspuiten met de Kärcher 
gekoppeld aan de tuinslang en de elektriciteit heb ik dat materiaal binnengezet. Ik rolde de tuinslang en de 
elektriciteitskabel op waardoor de auto terug in de garage kon gezet worden. Toen ik terug buitenkwam had ik al 
een parkeerboete gekregen. Ik heb mijn fiets genomen en ben de vaststellers gaan zoeken. Toen ik ze nog vond in de 
Keizer Karelstraat, vroeg is wat er nog kon gedaan worden aan die boete. Men heeft mij toen de raad gegeven om te 
bellen naar het Mobiliteitsbedrijf maar omdat het toen al na 16.00 uur was, kon ik er niet meer terecht. Ik heb toen 
naar de Politie gebeld die het ook niet verstonden waarom ik een boete had gekregen voor mijn eigen parkeergarage 
maar ook zij konden niets doen. Ik stond voor mijn eigen garagepoort, er was een duidelijk een plas water te zien en 
de hoge drukspuit stond nog. achter de voordeur en nog zeggen ze dat ik op het ogenblik dat ik mijn materiaal ging 
.binnen zetten, dat ik een parkeerticket had moeten nemen. Uiteraard kon ik dat niet doen want dan moest ik de 
hogedrukspuit onbeveiligd alleen op de stoep laten. Kortom dat is unfair. 
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Onderzoek:
Als we de foto’s bekijken die genomen werden tijdens de vaststelling, kunnen we enkel vaststellen dat de retributie 
terecht werd uitgeschreven. 
Sowieso dient verzoeker, om voor zijn garagepoort te mogen parkeren, ofwel een parkeerticket te nemen ofwel een 
bewonerskaart voor te leggen. In het voertuig van verzoeker lag noch een ticket, noch een geldige bewonerskaart. 
We begrijpen dat dit niet evident is om enkel de wagen te wassen maar op het moment van de vaststelling was er 
geen enkele beweging aan de wagen van verzoeker vast te stellen. Verzoeker stelt dat hij aan het opruimen was en 
al het materiaal aan het wegdoen was maar dat was niet zichtbaar op de foto’s. Er was zelfs duidelijk te zien dat de 
garagepoort volledig gesloten was waardoor de vaststellers niet konden zien dat hij de auto had gewassen en op dat 
moment zijn materiaal aan het opruimen was. Wij hebben bijgevolg onvoldoende argumenten om voor de annulatie 
van de retributie te bemiddelen.

Beoordeling: ongegrond

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201508 - 927
Niet duidelijk.
Gisterenavond na een gezellig etentje met familie kwam ik terug op de parking en zag ik een boete van 60 euro. 
Ik stond geparkeerd op een plaats waar blijkbaar enkel bewoners mogen staan. Er staan echter betalingsautomaten 
geplaatst waar u een ticket kan aankopen. Bij deze had ik dit ook gedaan en dacht ik dat dit voldoende was. Er staat 
aangeduid bewoners maar niet voorbehouden waardoor de burger denkt dat hier wel mag geparkeerd worden. 
Ik betaal mijn kaartje van 2,40 euro wat sommigen mensen gewoon nalaten te doen en dan krijg ik er nog eens 
60 euro bij aangesmeerd. Zet dan misschien duidelijk erbij dat dit enkel voor bewoners is en niemand anders. Zet 
misschien op de automaat dat enkel langs de kant van de weg mag geparkeerd worden en niet op parkeerplaatsen. 
Normaliter zijn parkeerplaatsen waar een ticket voor moet kopen dus u kan toch ook de verwarring snappen als ik 
mag hopen? Ik hoop dat u dit begrijpt en inziet waarom vele mensen hier voor in de fout gaan en 60 euro gewoon te 
veel is voor iemand die zich deftig wou parkeren in de stad en hiervoor ook betaalde.

Onderzoek:
Verzoeker stond geparkeerd op een bewonersparkeerplaats aan de Reep. Het bewonersparkeren wordt 
aangeduid met zonale signalisatie die geldt voor een volledige zone tot wanneer men een eindbord passeert. 
De parkeerautomaten die er staan dienen om voor de andere, betalende parkeerplaatsen, een parkeerticket te 
kunnen aanschaffen. Verzoeker stelt dat er op de borden geen ‘uitgezonderd’ staat maar een onderbord ‘bewoners’ 
betekent juist dat deze parkeerplaatsen ‘voorbehouden’ zijn voor .de bewoners. Dit hoeft er niet meer bij geplaatst 
te worden. Het lijkt inderdaad tegenstrijdig dat men zonder geldige bewonerskaart niet mag parkeren op een 
bewonersparkeerplaats maar dat men met een retributie van 60 euro er wel 10 uren mag parkeren. Dit heeft te 
maken met het depenaliseren van het bewonersparkeren waardoor deze overtreding niet meer strafrechtelijk 
wordt vervolgd maar dat er een retributie (belasting) wordt geheven. De 60 euro is een soort vergoeding voor de 
dienstverlening van de Stad namelijk het recht om 10 uur te parkeren op een bewonersplaats. Het is met andere 
woorden niet ‘verboden’ om te parkeren op een bewonersplaats zonder bewonerskaart maar men moet er wel voor 
betalen. De retributie moet ontradend werken maar de logica is ver te zoeken want op een plaats die voorbehouden 
is voor bewoners mag je wel langer staan, als je maar betaalt.

Beoordeling: ongegrond
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zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201508 - 928
Boete tijdens verhuis. 
Tijdens mijn verhuis heb ik een boete gekregen in mijn nieuwe straat omdat ik geen bewonerskaart heb.  Ik had 
de verhuis al online aangegeven en de wijkagent zou nog langskomen. Na afloop daarvan zou ik een document 
ontvangen waarmee ik alles in orde kon brengen rond parkeervergunningen,…
Ik heb contact opgenomen met de Dienst Parkeerheffingen maar die tonen geen begrip voor de situatie en 
vermelden documenten die ik zou moeten ontvangen hebben op het stadhuis om een tijdelijke kaart aan te vragen. 
Ik deed deze registratie echter online dus ik ontving niets. Ik word gewezen op documenten en administratieve 
hordes die ik zou moeten ondernemen voor ik in mijn straat mag parkeren. Dit is denk ik niet hoe de stad met zijn 
bewoners wil omgaan. Hoewel ik wel zeker een ‘bewoner’ ben en de Stad hier weet van heeft ben ik volgens deze 
dienst geen ‘bewoner’ omdat ik de nodige ‘bewonersvergunning’ nog niet heb. Kan u me helpen te zorgen dat de 
parkeerheffingsdienst zijn economische belangen even opzijzet voor de sociale belangen die een parkeerregeling 
echt voor ogen heeft?

Onderzoek:
We vragen informatie bij zowel het Mobiliteitsbedrijf als bij de Dienst Burgerzaken. Het Mobiliteitsbedrijf laat 
ons weten dat verzoeker niet één maar twee retributies heeft ontvangen (4 juli 2015 en 23 juli 2015) omdat hij 
geparkeerd stond zonder geldig ticket en zonder bewonerskaart. Hij heeft pas voor de eerste keer gereageerd 
naar het Mobiliteitsbedrijf toe op 4 augustus 2015. Volgens de Dienst Burgerzaken krijgt iedere burger die een 
adreswijziging via het e-loket doorgeeft een ontvangstmelding met de vermelding dat men informatie over 
een bewonerskaart kan vinden op de website van het Mobiliteitsbedrijf en dat men de ontvangstmelding kan 
afdrukken als bewijs om een tijdelijke bewonerskaart aan te vragen. Verzoeker wist dus vanaf dat hij de aangifte 
had gedaan dat hij een tijdelijke bewonerskaart kon krijgen. De twee retributies werden uitgeschreven vooraleer 
hij de adreswijziging heeft doorgegeven dus was hij zeker nog geen ‘bewoner’ van zijn nieuw adres. Wij hebben 
onvoldoende argumenten om te bemiddelen voor de annulatie van deze retributies.

Beoordeling: ongegrond

coulance
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201509 - 968
Geen plaats.
Ik kwam rond 10.35 uur aan in de Haardstedestraat te Gent waar ik een verbouwing doe. Ik diende enkel enkele 
zaken uit te laden maar tot mijn verrassing en ongenoegen was de ‘voor werken gereserveerde ruimte’ voor 
de verbouwing, (maandag tot zaterdag 0700-1900) opnieuw bezet door voertuigen van buurmensen met een 
bewonerskaart . Ik zou mij dan maar even stationeren om de goederen uit te laden en naar de woning achteraan te 
brengen maar toen zag ik aan de overkant een vrije plaats. Liever dan de straat gedeeltelijk te blokkeren zou ik daar 
even stationeren en de goederen naar achter brengen. En inderdaad, tijdens de enkele minuten dat ik naar achter 
was, is jullie medewerker langs gekomen… Indien de buren met een gerechtigde bewonerskaart zich niet in ‘mijn 
gereserveerde zone’ hadden geparkeerd, had ik mij niet aan de overkant iets verderop moeten plaatsen. Ik geef toe 
dat ik mijn parkeerkaart niet gelegd had ( die lag nog op het dashboard van een andere gelegenheid) en duidde aan 
dat ik omstreeks 08.20 aangekomen was ( hetgene niet het geval is en ik ook kan bewijzen door kastickets in een 
winkel elders op dat ogenblik en door getuigen). Bovendien is het daar ‘gratis parkeren’ en meen ik dat parkeerkaart 
nodig is vanaf 09.00 uur en gezien die 2 uur geldig is , vind ik het ook raar dat ik om 10,43 reeds ‘beboet’ wordt…  
Bij deze verzoek ik u deze boete te willen herzien.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord om éénmalig deze retributie te annuleren omdat verzoeker een vergunning had 
voor een inname openbaar domein maar daar niet kon staan wegens foutief geparkeerde voertuigen van bewoners. 
Het Mobiliteitsbedrijf vraagt wel dat verzoeker, mocht dit nogmaals voorvallen, de Politie belt zodat zij kunnen 
optreden.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
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zorgvuldigheid - fouten
klachtenmanagement
Verzoek: 201509 - 970
Geen halve dag-ticket.
Op 1 augustus 2015 hebben wij ons voertuig geparkeerd in de Reigerstraat ter hoogte van het station Gent Sint-
Pieters. Wij gingen die dag een fiets afhalen bij Max Mobiel en gingen aansluitend in Gent een kleine fietstocht 
maken. Wanneer wij aan de betaalautomaat voor de wagen een ticket wilde nemen, wilden we voor de optie van 
een halve dag tarief kiezen maar dat lukte niet volgens de automaat. Wij volgden nochtans alle stappen die uitgelegd 
stonden op het toestel. We hebben dan enkele toestellen geprobeerd in de buurt maar ook daar lukte het niet om 
een halve dag-ticket aan te schaffen. We hebben dan contact opgenomen met de beheerder van de automaten die 
ons doorverwezen naar een telefoonnummer van de Stad Gent.  Hier kregen we een dame aan de telefoon die geen 
oplossing wist voor ons probleem. Ook zij stelde voor om enkele automaten te proberen. Dit zoals gemeld zonder 
succes. De dame in kwestie ging het probleem noteren en dit overmaken aan de bevoegde instanties. 
We hebben dan na 45 minuten besloten om een ticket te nemen voor maximum 2 uur en betaalden hiervoor 1,90 
euro, dezelfde optie als een parkeerschijf. Een halve dag tarief was 2,30 euro een verschil van 0,40 euro. Toen we 
terug bij de wagen waren een 3-tal uur later, stelde ik natuurlijk vast dat ik een bekeuring had gekregen. Ik heb 
hiervan de dienst Mobiliteit Parkeerheffing in kennis gesteld en mijn verhaal, per mail, uitgelegd. Enkele weken later 
krijg ik een mail dat ik geen ticket achter de raam zou hebben liggen, dat ik maar andere parkeermeters had moeten 
gebruiken of mijn parkeerschijf had moeten leggen. Er was namelijk geen defect aan het toestel. Het lijkt dan ook of 
er niet geluisterd is naar het verhaal dat ik te vertellen had. Wij zijn 45min ter plaatse gebleven om een oplossing te 
vinden en hebben diensten gecontacteerd, andere automaten geprobeerd en een ticket genomen. Zoals ik aan de 
dienst had gemeld een verschil van 0,40 euro of een boete van 30 euro, mij lijkt de keuze snel gemaakt. Het is logisch 
dat er een onderzoek moet gebeuren, maar de opmerkingen die de dienst aanhaalt, er lijkt me niet echt begrip te 
zijn voor onze situatie. Ik hoop via deze weg een oplossing te kunnen vinden. U mag mij vrijblijvend contacteren. 
Ik ben ook in het bezit van de geldige parkeerbon. 

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf laat ons weten dat de technische dienst ter plaatse is geweest om te kijken of er een defect 
vast te stellen was maar dat was niet het geval. Men kon perfect een halve-dag-ticket nemen. Er werden ook 
geen storingen gemeld aan de parkeerautomaten in de buurt en er werden die dag verschillende tickets genomen 
op verschillende tijdstippen. Het Mobiliteitsbedrijf wil wel ingaan op onze vraag om éénmalig deze retributie te 
annuleren omdat verzoekster toch heel wat moeite heeft gedaan om zich in regel te stellen.

Beoordeling: ongegrond

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.
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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. 

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201509 - 976
Te mooi om waar te zijn? 
.Ik kreeg op 24 juli 2015 een parkeerboete welke in mijn ogen niet correct is. Ik kreeg een boete wegens parkeren 
in bewonerszone welke niet aangegeven was. Ik parkeerde in de Recollettenlei aan de linkerkant welke normaal 
geen bewonersparking is. Ik verneem nu via de website dat er uitgebreide bewonerparkings zijn aangemaakt voor 
de Gentse feesten (wat wij niet zomaar kunnen weten). Er staat bij dat deze worden aangegeven met de zonale 
verkeerssignalisatie wat in mijn geval niet aanwezig was. Ik kon dus op geen enkele manier te weten komen dat ik 
daar niet mocht parkeren. Het normale verkeersbord is bedekt en er is enkel een parkeerverbodsbord opgesteld met 
opschrift: Op 26/7/15 van 6u tot 18u. Ik heb er geen probleem mee om te betalen als ik in fout ben maar in dit geval 
kon ik onmogelijk weten dat ik in de fout aan het gaan was. Ik probeer altijd correct te parkeren en indien nodig 
parkeertickets te nemen (ik krijg deze toch terugbetaald van de firma maar boetes niet).

Onderzoek:
Tijdens de Gentse Feesten worden extra bewonersplaatsen gecreëerd op plaatsen waar er normaal betalend 
parkeren is. Dat gebeurt door het afdekken van borden (en automaten) die tijdelijk niet meer geldig zijn en  het 
plaatsen van zonale borden (voorbehouden voor bewoners)  rechts aan het begin van die zone en aan het einde 
ervan. Die borden kunnen ook links kunnen herhaald worden .Deze borden  stonden correct, dit is onderzocht. 
Ook de automaat waar je normaal moet betalen was afgedekt met de boodschap: ‘enkel bewoners’. 
Maar natuurlijk als je denkt niet te hoeven te betalen in die buurt, ga je niet naar de automaat… Mogelijk was klager 
verward door het afgedekte bord dat normaal de gehandicaptenplaatsen aanduidt? De signalisatieborden die de 
bewonersplaatsen aangaven stonden er wel en ze stonden correct. En wat niet meer telde was afgedekt. Dus de 
retributie is correct uitgeschreven. Overigens in het centrum van Gent gratis parkeren en dan nog wel tijdens de 
Gentse Feesten: te mooi om waar te zijn?

Beoordeling: geen oordeel
Omdat deze klachten zich blijven herhalen is het toch aangewezen om tijdens de Gentse Feesten de betreffende 
signalisatie bij te sturen. 
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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 zijn 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 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

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 
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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 dage 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. 

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201509 - 987
Andere zone.
ik ben genoodzaakt te reageren op een retributie die ik ontving. Ik reed  ‘s avonds langs het park te Gent en zag 
dat er verschillende plaatsen vrij waren en tot het tot zeven uur betalen was. Toch ging ik nog langs de overkant 
staan, omdat het iets veiliger leek. Aan de overkant bleek echter een ander tarief van kracht. Ik wist wel dat er in de 
studentenbuurt  andere parkeeruren waren ingevoerd maar ik dacht dat die zone verder was gelegen. Daarbij, als 
het nogal vreemd lijkt om op straat tot 24 u parkeergeld aan te rekenen, nog krankzinniger lijkt het me het wanneer 
er daadwerkelijk na acht uur nog ‘straatschuimers’ rondlopen die daadwerkelijk boetes uitschrijven. Normaliter 
heb ik geen enkele Fear of Missing Out wat Gent betreft, omdat ik er ooit een citéwoning heb gehad in een buurt 
met veel problemen. Ik ging zelfs ooit te Wortegem huren, uit angst om mijn werk te verliezen, omdat in mijn buurt 
te Gent een crimineel woonde (wat ik niet wist .toen ik een huis daar kocht), die het werken erg moeilijk maakte. 
Nadien verkocht ik ook het huis te Gent, toen de crimineel met kasseien op de gerenoveerde deur gooide verkocht 
ik het de nacht nadien. Nadat ik deze crimineel dagvaardde en 50.000 euro vroeg als schadevergoeding, besliste 
de Gentse rechtbank slechts na enkele jaren tot een schadevergoeding van 2500 euro, die ik echter nooit ontving, 
omdat de deurwaarders reeds gepasseerd waren bij de crimineel. Nadien verliep mijn leven erg slecht, ik zit al 
jaren zonder inkomen. De schade voor een burgerrechtbank loopt volgens Amerikaanse standaarden mogelijk in de 
miljoenen, maar om de rechtbanken te vermijden (omdat ik weet dat die een leven ten gronde kunnen richten) wil 
ik slechts een minnelijke schikking van 35.000 euro van de RVA, terwijl ik volgens het arbeidsrecht recht heb op meer 
dan 100.000 euro. Zolang ik geen enkele schadevergoeding krijg, heb ik dus geen enkele fear of missing out wat Gent 
betreft, dan is de immo daar immers niets waard, en heeft het ook geen zin om daar iets te betalen om te parkeren. 
Waarom was ik dan toch te Gent?  Ik vond het de afgelopen jaren niet de moeite om de Gentse Feesten te bezoeken, 
tenzij ik de verplaatsing met iets anders kon combineren. En dat was nu het geval. 
Toen ik te Wortegem huurde, kocht ik bij Megacycle in Vichte een redelijk degelijke fiets. Enkele jaren geleden 
ben ik nog terug naar die streek gereden speciaal om die fiets (en nog iets anders) daar te laten herstellen, omdat 
ze bijvoorbeeld nog een onderdeel van een spatbord hadden. Deze keer vond ik de verplaatsing niet de moeite 
en dacht een hersteller in de streek ten noorden van Leuven te zoeken. Enkele maanden geleden verongelukte ik 
echter. Ik woon weeral in een mindere buurt en naast mij is enkele jaren geleden een psychiatrisch patiënt komen 
wonen, die opeens begon te slaan, waarna ik opnieuw ontwijkingsgedrag vertoonde, en veel naar de buiten trok, 
waar ik verongelukte. De ambulancekosten waren zo hoog dat ik besloot dat deze streek toch ook geen oplossing 
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was en ik besloot toch naar Vichte te rijden voor de herstelling. (het ironische was dat de ambulance van Aarschot 
uiteindelijk door een firma uit Gent werd uitgebaat). Telefonisch verzekerde Megacycle me dat deze herstelling 
op één dag ging gebeuren, maar uiteindelijk bleek dit niet mogelijk. (De factuur bleek achteraf ook veel hoger dan 
geschat). Vandaar dat ik die avond te Gent was. Of ik de parkeerretributie verschuldigd ben of niet is maar een 
technisch detail in een groter geheel. U kan hier zelf over beslissen, maar indien u in mijn nadeel beslist moet ikzelf 
ook filosofisch correct zijn en de stad Gent dagvaarden wegens nalatigheid, voor een bedrag dat overeenkomt met 
hetgeen u vraagt. Normaliter had ik immers een bewonerskaart gehad. Vanaf 1999 tot nu komt dit overeen met een 
bedrag van 30 euro maal ongeveer 300 (niet op zondag betalen) maal ongeveer 15 (jaren), dit is ongeveer 135.000 
euro. U ziet tot welke krankzinnige bedragen een krankzinnige politiek kan leiden. Let op, u beslist zelf over het 
bedrag: indien u geen gepersonaliseerd antwoord geeft maar een  standaardantwoord zoals ‘volgens het reglement 
zoals gestemd door...’, waarbij u hoopt dat ik niet op tijd betaal zodat er meer mensen in mijn portemonnee kunnen 
zitten, ga ik mezelf ook achter procedures verschuilen, zoals de rechten van de mens (recht op woonst, recht op 
een menswaardig bestaan) en zie ik me verplicht de bedragen die u vraagt op mijn beurt te gebruiken voor een 
hogere eis tot schadevergoeding, bijvoorbeeld indien u administratiekosten aanrekent wordt het door mij gevraagde 
bedrag 30 plus 25 is 55 maal 300 maal 15 is enzovoort... Het is door en door fout te denken dat het ene niets met 
het andere te maken heeft. Geen enkele deurwaarder of rechter, ook al is hij links benoemd, gaat dit willen innen, 
anders verliest hij zijn legitimiteit. Waarom zoveel moeite voor 30 euro, ook indien u dit kwijtscheldt is dit dan geen 
tijdverlies voor mij? In de eerste plaats had ik graag een reactie van de politiek, zodat ik deze reactie kan verwerken 
in mijn verhaal. Ik was niet van plan de stad Gent te dagvaarden. Dit omdat er elders dezelfde problemen zijn en 
die dienen opgelost te worden door (Vlaams)nationale wetgeving. Voornaamste is dat ik de negatieve keten van 
gebeurtenissen wil doorbreken. Eenmaal je jezelf laat doen, word je overal de klos. Terwijl de media het al jaren voor 
andere volkeren opnemen, staan de Vlaamse vluchtelingen in eigen land in de kou.

Onderzoek:
Op de vraag van verzoeker om een levenslange gratis bewonerskaart toe te sturen, kan de ombudsvrouw uiteraard 
niet ingaan. Dat zou een gunstmaatregel zijn die niet te verantwoorden is. Ondanks dat verzoeker te kennen geeft 
van de retributie niet te zullen betalen geven we hem toch enige uitleg over het waarom van de retributie en leggen 
we hem uit dat bij niet-betaling uiteindelijk een gerechtsdeurwaarder wordt ingeschakeld. We leggen verzoeker 
uit dat Gent verdeeld is in verschillende tariefzones en dat hij op 25 juli 2015 geparkeerd stond aan de Charles De 
Kerchovelaan te Gent aan de kant waar avondparkeren van kracht is. De overkant van de Charles De Kerchovelaan 
valt onder een andere tariefzone (station). Vandaar dat er terecht een retributie werd uitgeschreven.

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201509 - 993
Defecte parkeerautomaat.
Op 6 juli 2015 ontving ik een parkeerboete, die naar mijn mening niet terecht is. Ik richtte op 13 juli 2015 een 
schrijven  aan de Dienst Mobiliteit/Parkeerheffingen. In september 2015 ontving ik op het werk een antwoord per 
mail en een betalingsaanmaning  en deze week nog een tweede aanmaning. Daar ik met een auto voor het werk 
rijd, komen deze berichten via mijn werk. Een maand verlof in augustus, maakt dat ik deze ook pas in september kon 
ontvangen. Bij deze wens ik te reageren: ik ga absoluut niet akkoord met deze parkeerboete. Ik heb betaald, maar 
géén ticket ontvangen. Ik heb dit niet opnieuw geprobeerd, met het risico op meer geld in de automaat en weer 
geen ticket te krijgen. Er stond een dame naast mij die verderop ook al een automaat probeerde, die niet werkte
(ik geloofde die mevrouw, waarom niet?). Ik nam ook de moeite om dit te noteren, op mijn dashboard te 
leggen, mijn parkeerschijf er bij te leggen en me dan te haasten om tijdig in het ziekenhuis te zijn. Ik wens ook te 
onderbouwen dat ik drie jaar met deze wagen rijd, heel veel rijd én voor het werk vaak in Gent ben, dus wekelijks 
meerdere parkeer-tickets neem. Ik zie niet in waarom ik deze keer moedwillig geen ticket zou nemen (om nota 
bene slechts 3 kwartier te parkeren). Ik ben daarenboven voldoende vertrouwd met de automaten om géén 
gebruikersfouten te maken. Principieel wens ik deze boete dan ook niet te betalen. Het is gewoon niet correct.

Onderzoek:
We vragen aan het Mobiliteitsbedrijf een overzicht van alle geregistreerde betalingen aan. de bewuste 
parkeerautomaat voor 6 juli 2015. In die lijst staan er op verschillende tijdstippen betalingen geregistreerd met 
zowel cash geld als met de bankkaart. Er is ook geen enkele aanduiding als zou er een defect geweest zijn die dag. 
Om toch zeker te zijn sturen we een foto door van de bewuste parkeerautomaat, die verzoekster formeel aanduidt 
als de parkeerautomaat waar ze een ticket wou aankopen. Wat de herinneringsbrieven betreft is het zo dat het 
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Mobiliteitsbedrijf alle briefwisseling moet sturen naar het officieel adres waar het voertuig ingeschreven staat. 
Als dit een leasewagen is, wordt de briefwisseling naar de leasemaatschappij gestuurd. We hebben geen 
argumenten om de retributie te annuleren.

Beoordeling: ongegrond

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201509 - 1000
Geen parkeerschijf.
Ik heb een parkeerboete gekregen, omdat ik zonder parkeerschijf geparkeerd stond aan de begraafplaatsmuur van 
de Ruststraat/Zuiderbegraafplaats Gent. Ik ben met mijn wagen uit de Joos Lambrechtstraat gekomen en heb mij 
bewust daar geparkeerd, omdat de verkeersborden in de Fritz de Beulestraat en Frank Baurstraat aangeven dat er 
met een parkeerschijf moet geparkeerd worden. We zijn de studentenkamer van onze dochter aan het schilderen 
in de Joos Lambrechtstraat 13 en we wisten dat dit enige tijd in beslag ging nemen. Op die bewuste plaats is er 
geen enkel bord dat duidelijk maakt dat je een parkeerschijf moet plaatsen. Ik houd mij altijd aan de parkeer-
”afspraken” zelfs voor 5 minuten voor het afhalen van frieten (het ticket van 0.40 euro ) en het inschrijven aan het 
UGent (ticket van 1.40 euro). Waarom zou ik dan een kosteloze parkeerafspraak nl. een parkeerkaart niet leggen. 
Dat deze parkeersituatie niet duidelijk is,  wordt ook aangegeven door het feit dat alle wagens die daar rond 16u30 
stonden een parkeerboete gekregen hebben; ik dacht eerst zelfs dat de parkeerboete een papiertje met reclame 
was dat tussen de voorruit en de ruitenwissers zat. Is het mogelijk om deze situatie te bekijken zodat blijkt dat hier 
onduidelijkheden zijn. Het kan toch niet de bedoeling zijn om geld te slaan uit onduidelijke situaties: plaatsen die 
eigenlijk bedoeld zijn om de burger een kosteloze parkeergelegenheid te bieden, nl. met een parkeerschijf.

Onderzoek:
We vragen aan de Politie om de situatie ter plaatse te gaan bekijken. De Politie laat weten dat alle signalisatie, 
van gelijk welke kant men tot aan de Ruststraat komt, correct is aangebracht. Alle begin- en eindsignalisatie staat 
duidelijk en volgt elkaar op zoals het moet. De Politie oordeelt dat de Ruststraat integraal deel uitmaakt van de 
blauwe zone en dat verzoeker dus de parkeerschijf had moeten plaatsen om te parkeren. De Politie oordeelt ook 
dat het niet aangewezen is om aan de kant van het kerkhof een herhalingsbord te plaatsen omdat dit anders 
kan geïnterpreteerd worden als zijnde een parkeertoelating.  De retributie werd bijgevolg terecht uitgeschreven. 
De ombudsvrouw vindt wel dat er kan zeker nog kan bijgestuurd wordt wat een herhalingsbord betreft aan de 
Noendries.

Beoordeling: ongegrond

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201509 - 1008
Voorbehouden parkeren. 
Ik kom bij u naar verwijzing door het Mobiliteitsbedrijf zelf waar ik mijn klacht eerst heb kenbaar gemaakt maar die 
mij meedelen dat zij niet kunnen ingaan op mijn betwisting maar dat ik die kan voorleggen aan de ombudsvrouw. 
Wat ik bij deze doe. Ik heb inderdaad omwille van overmacht gebruik gemaakt van een bewonersplaats op de 
Coupure maar die leek mij geen bewonersplaats meer omdat er was aangeduid dat ze was voorbehouden voor een 
vrachtwagen met een datum eronder. Omdat het hier om een voorbehouden plaats ging, het een zaterdag was en er 
niet werd gewerkt en ik geen parkeerplaats vond om de tafel van mijn schoonmoeder te verhuizen, heb ik mij daar 
geparkeerd. Dus het argument dat het om een bewonersplaats ging, volg ik dus niet en vervalt door de aanwezigheid 
van dat bord dat er overigens lang heeft gestaan. Kortom een retributie op basis van een bewonersplaats daar ben 
ik het niet mee eens. Ik was wel degelijk aan het laden en lossen wat kan maar het heeft omdat hier om een verhuis 
ging toch wel een uur geduurd , omdat de parking van het home vol was, heb ik dus omwille van overmacht op die 
parkeerplaats mijn auto gezet. Bovendien begrijp ik ook niet goed dat men mij dan een retributie geeft die mij –
ondanks het feit dat men niet mag parkeren op bewonersplaatsen, mij nog eens toelaat om tot e volgende dag te 
parkeren waarmee de stad aangeeft dat ze haar eigen doel nl het reserveren voor bewoners: stimuleert om met de 
voeten te treden. Daarom kom ik ook bij de ombudsvrouw met mijn argumenten en vraag dat ze tussenkomt in dit 
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geval en mijn specifieke argumenten kenbaar maakt. In elk geval : ik heb zeker geen klacht over de manier waarop ik 
te woord ben gestaan door het Parkeerbedrijf zelf; men heeft mij een duidelijk antwoord bezorgd en met de nodige 
verwijzing naar beroepsinstantie. Ik heb dus respect voor die dienst onafgezien het feit dat ze  niet konden ingaan op 
mijn verzoek. Maar ik heb het recht om dit te betwisten.

Onderzoek:
De foto’s die verzoeker komt tonen, laten inderdaad een signalisatiebord zien van ‘voorbehouden voor 
vrachtwagens’ van 31 augustus2015 en 30 september 2015 tussen 6.00 uur en 19.00 uur. Dat betekent dat het 
bewonersparkeren inderdaad niet van kracht is tussen die data en uren. Daarbuiten geldt het bewonersparkeren 
wel. Er stond op het moment dat de retributie werd uitgeschreven inderdaad ook zo een signalisatiebord maar op 
de foto’s van de vaststelling is te zien dat dit bord geldig was tussen 24 april 2015 en 21 juni 2015. Verzoeker heeft 
de retributie echter op 26 juni 2015 ontvangen en dan was het bewonersparkeren terug van kracht. Ook overmacht 
kan hier niet ingeroepen worden want ‘overmacht’ impliceert een onverwachte situatie waardoor verzoeker niet op 
een gewone betalend parkeerplaats kon parkeren maar enkel nog op een bewonersparkeerplaats kon staan. Op een 
bewonersparkeerplaats mag men wel laden en lossen maar de vaststellers hebben hier geen laad- of losbeweging 
vastgesteld. Wij kunnen hier enkel besluiten dat de retributie terecht werd uitgeschreven.

Beoordeling: ongegrond

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 10 uur geldig en tussen de eerste en de tweede retributie zit 10 uur en 25 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 1.
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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.

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 S 
avaanstraat.

• 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 
niet meer opriepen omdat zij dit reeds gedan 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.
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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 verder 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?

klachtenmanagement
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201509 - 1044
Uitvoerige papierwinkel.
Ik ontving van gerechtsdeurwaarders Modero een aanmaning tot betaling van een onbetaalde parkeerretributie. 
De gerechtsdeurwaarders handelen op instructie van de Stad Gent met zetel ten stadhuize 9000 GENT en dit 
op verzoek van het Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein – Mobiliteitsbedrijf, cel 
Parkeerheffingen voor een onbetaalde parkeerretributie in de stad Gent. In de afrekening parkeerretributie staat: 
“parkeren in zone met beperkte parkeertijd”. Op de dag van ontvangst aanmaning heb ik het kantoor hoger gebeld 
met de vraag waarover dit inhoudelijk ging. Er staat geen vermelding (tijd, uur, plaats overtreding) temeer ik geen 
aangetekend schrijven heb ontvangen. Misschien wel verstuurd maar “nogmaals” niet ontvangen. Na telefonisch 
onderhoud de dag zelf van de aanmaning met MODERO heeft men mij gemeld dit voor mij na te vragen bij de Stad 
GENT, met per kerende de belofte mij in kennis te stellen van het gevraagde. Ik ontving echter nooit geen respons 
van Modero en heb toen zelf dit kantoor opnieuw gebeld. Immers, gelet op de ernst van de aanmaning, heb ik 
toen gevraagd of men al een antwoord had op mijn verzoek? Een blijkbaar geïrriteerde dame heeft mij toen laten 
weten dat de navraag bij de diensten Stad Gent, een tijd in beslag zou nemen. Toen ik echter bleef aandringen op 
een kortere termijn van antwoord, gelet (nogmaals) op de ernst van de aanmaning heeft de dame in kwestie mij 
verzekerd dat er een staking van betaling is zolang geen antwoord was van de betrokken dienst. Ik heb de Stad Gent 
zelf gebeld en daar heeft men mij wandel gestuurd want als het in handen is van de gerechtsdeurwaarder kan men 
niets meer voor mij doen. Ik moet maar alles vragen aan Modero, niet aan de Stad Gent. Toen ik bleef aandringen 
op uitleg heeft men het opportuun geacht om op laconieke wijze uit te leggen wat parkeren is in een blauwe 
zone. (Wat ik uiteraard wel weet!!!) Voor verder uitleg moest ik me maar wenden tot Modero. Ik heb finaal nooit 
een antwoord ontvangen van Modero betrekkelijk de vermelding (uur tijd plaats) van deze onbetaalde retributie. 
Wat ik wel ontving is kopie van een lijst met nummers van aangetekende zendingen. Dus geen inhoudelijke kopie 
van de aangetekende zending noch vermelding van uur, tijd, plaats etc. Na enige tijd werd ik wel rijkelijk bedankt 
met uitvoerige papierwinkel met een 7 tellend pagina’s dwangbevel van Modero. Ik betreur de houding van de 
verschillende diensten in het bijzonder van Modero die mij obstinaat heeft voorgelogen de betaling te staken met 
als “dubbele agenda”, finaal van een aanmaning een dwangbevel te kunnen maken met als enig doel de burger te 
kunnen “pesten” met een financiële kater door bewust geen antwoord te willen geven op mijn verzoek nog kopie 
op te sturen inhoudelijk waarover de retributie ging. Ik betreur de houding van de Stad Gent die er een pervers 
genoegen in heeft de burger te bestraffen met een financiële kater, én na telefonisch onderhoud er nog bijkomend 
een pervers genoegen in heeft op laconieke wijze uit te leggen wat parkeren is in zone met beperkte parkeertijd, 
zonder mij inhoudelijk uitleg te willen geven over de overtreding en retributie. Mijn vraag was nochtans duidelijk: 
Graag uitleg waarover gaat “inhoudelijk” de aanmaning? Een snel antwoord had immers een snelle betaling 
geïmpliceerd. De Stad Gent heeft echter gezorgd dat ik nooit antwoord kreeg op mijn vraag en simpelweg via 
administratieve manipulatie en van een aanmaning een dwangbevel heeft gemaakt.

Onderzoek:
Aangezien verzoeker blijkbaar niet wist waar hij de retributie had ontvangen geven we hem een overzicht van de 
procedure die het Mobiliteitsbedrijf heeft gevolgd. Verzoeker heeft op 20 februari 2015 een retributie ontvangen 
aan de Visserij omdat hij geparkeerd stond in een blauwe zone zonder parkeerschijf. Omdat er, na het uitschrijven 
van de retributie noch enige reactie, noch een betaling werd ontvangen van verzoeker, werd er op 13 maart 2015 
een eerste en op 2 april een tweede herinneringsbrief verstuurd. Beide brieven werden naar het officieel adres 
verstuurd waar de wagen staat ingeschreven. De aangetekende herinneringsbrief werd niet afgehaald en is bij het 
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Mobiliteitsbedrijf terug gekomen. Het is echter niet omdat een aangetekende brief niet wordt afgehaald dat deze 
niet telt als zijnde ‘verstuurd’. Ook na deze herinneringsbrieven kwam er geen reactie of betaling waardoor het 
dossier werd doorgestuurd naar Modero die op 29/05/2015 een eerste uitnodiging tot betaling heeft verstuurd. 
Verzoeker heeft dan op 4 juni 2015 telefonisch contact opgenomen met Modero maar zou enkel gevraagd hebben 
om hem  het bewijs te leveren dat de aangetekende zending verstuurd werd. Modero heeft verzoeker dan een kopie 
doorgestuurd van de lijst met de verzendingsdatum van de aangetekende herinneringsbrief. Modero heeft op 24 
juli nog een herinneringsbrief gestuurd maar toen ook hier geen reactie kwam, werd er op 14 september 2015 een 
deurwaardersbevel opgesteld. Na dit dwangbevel heeft verzoeker nogmaals telefonisch contact opgenomen met 
Modero om te melden dat hij van Modero geen antwoord op zijn vraag had gekregen maar daar stelt Modero dat hij 
enkel dat bewijs van verzending had gevraagd. Het is voor de Ombudsdienst niet mogelijk om hierover te oordelen 
aangezien het hier om een woord-tegen-woordsituatie gaat. We vragen verzoeker nog om het tegendeel te bewijzen 
maar krijgen geen reactie meer. Wij kunnen enkel besluiten dat de procedure correct werd gevolgd door zowel het 
Mobiliteitsbedrijf als door Modero. Er werden de nodige herinneringsbrieven verstuurd aan verzoeker om hem de 
kans te geven te betalen zonder dat er kosten werden aangerekend. Volgens Modero zou verzoeker enkele dagen 
nadien de kosten hebben betaald.

Beoordeling: ongegrond

coulance
Verzoek: 201509 - 1053
Boete tijdens Gentse Feesten. 

Bij deze wil ik U vragen mijn probleem te willen onderzoeken welk ik heb met het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent 
en dit naar aanleiding van een parkeerboete op 21 juli 2015, tijdens de Gentse Feesten. Mijn voertuig bevond zich 
op een bewonerszone waarvoor ik geen bewonerskaart heb. Ik was mij daarvan bewust. Mijn vriendin bestuurde 
toen de wagen omdat ik dit voorlopig nog steeds niet kan want ik ben sedert 23 september 2014 beperkt in mijn 
mobiliteit ten gevolge een ongeval waarbij ik onderuit werd gereden.
Wij hadden tijdens de Gentse Feesten 3 tickets geboekt voor De Popkoning waarvoor we naar de publieke 
betalende parking Reep zijn gereden vlakbij waar de voorstelling plaats vond omdat ik me te voet dus zeer 
moeilijk kan verplaatsen. Deze parking was reeds vroeg op de avond volzet evenals alle andere parkeergarages in 
de buurt. Omdat we na een dik uur rondrijden riskeerden de voorstelling te missen hebben we dus de wagen ter 
hoogte van de Doornsteeg achtergelaten hetgeen het dichtst bij was, in de hoop toch nog iets aan onze vooraf 
betaald voorstelling te hebben. Zoals gezegd kreeg ik dus een boete van 60 euro waarvoor ik direct contact heb 
opgenomen met de bevoegde dienst om mijn situatie uit te leggen. In eerste instantie kreeg ik geen gehoor en vroeg 
men mijn uitvoerig bewijs welke de boete eventueel zou kunnen bespreekbaar maken. Ik heb alle rapporten en 
doktersattesten opgestuurd en tot mijn grote verwondering kreeg ik terug nul op het rekest.
Inmiddels was mijn situatie snel slechter geworden zodat ik diende te vragen om de operatie aan mijn linkervoet die 
gepland was voor medio november niet langer uit te stellen. Het Mobiliteitsbedrijf zou toen een eerste aangetekend 
schrijven hebben gericht aan mij met het verzoek de boete dringend te betalen. Mijn zus is dit aangetekend 
schrijven gaan halen maar ik heb de brief echter toto nu toe nog niet te zien gekregen en ze is die brief ook kwijt 
zo blijkt nu. De postbode heeft zich meerderkeren bij mij thuis aangemeld voor een tweede aangetekend schrijven 
maar ik lig thuis te bed met thuisverzorging en kan de voordeur niet openen. Toevallig was mijn zoon deze morgen 
bij me en kon hij de brief in ontvangst nemen. Groot is mijn verwondering als ik een tweede aangetekend schrijven 
van de Stad Gent ontvang met weerom hun onverzettelijke  houding en bovendien het dreigement een deurwaarder 
op me af te sturen. Ik zou bovenop de exuberante boete van 60 euro ook nog eens 25 euro moeten betalen voor 
administratieve kosten maar ik vraag gewoon begrip en indien men mij zou kunnen overtuigen van eventuele 
onredelijkheid ben ik bereid mij daarbij neer te leggen. Ik ben nog steeds herstellende van het ongeval en heb 
pas, op 26 augustus 2015, nog een operatie achter de rug waarbij ik in her gips zit voor lange tijd nu. Zoals reeds 
medegedeeld aan het Mobiliteitsbedrijf ben ik geen profiteur en heb zelfs niet eens een blauwe kaart voor minder 
validen aangevraagd gezien ik ervan uit ga dat mijn toestand tijdelijk is en ik dus navenant geen parkeerplaats wens 
in te nemen van echte minder validen die evenzeer als ik momenteel hulpbehoevend zijn. Sedert de dag van het 
ongeval heb ik meerdere infiltraties in de voet gehad, operatie aan de schouder, aan de knie en bovendien heb ik 
een nog ongekende soort reuma op heupen en schouders er bovenop gekregen. Alle rapporten en attesten zijn ter 
beschikking, evenals alle email verkeer met het Mobiliteitsbedrijf. 
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Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf wil niet ingaan op onze vraag om de retributie te annuleren wegens overmacht. Verzoeker 
heeft wel de nodige attesten dat hij inderdaad moeilijk te been is en in behandeling is bij dokters in het ziekenhuis 
van Zottegem maar dat maakt nog niet dat hij zich op een bewonersparkeerplaats moest parkeren. Had verzoeker 
zich daar moeten parkeren omdat hij onwel was geworden en dringend naar het ziekenhuis moest, dan kon er wel 
overmacht worden ingeroepen, maar om niet te laat te komen bij een optreden van de Popkoning, is niet echt een 
dringende reden. Het is sowieso druk tijdens de Gentse Feesten om in het centrum te parkeren. Een parkeerplaatsje 
vinden is dan niet evident maar dat laat nog altijd niet toe om te parkeren op een bewonersparkeerplaats. 
De Doornsteeg, waar verzoeker geparkeerd stond, is toch nog altijd een eindje stappen naar de Groenzaal waar het 
optreden plaats had. De Ombudsvrouw heeft bijgevolg onvoldoende argumenten om de retributie te annuleren. 
Verzoeker gaat hier niet meer akkoord en zal waarschijnlijk verdere stappen ondernemen.

Beoordeling: geen oordeel

klachtenmanagement
zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201509 - 1060
Geschrapte bewonerskaart. 
Ik ben deze ochtend naar het Mobiliteitsbedrijf geweest omdat ik gisteren een retributie heb gekregen ondanks dat 
ik een bewonerskaart heb voor mijn wagen. Ik vernam bij het Mobiliteitsbedrijf dat ik twee gratis bewonerskaarten 
zou hebben gehad en dat mijn huidige bewonerskaart geschrapt is. Hoe kan dat? Ik ben gewoon, toen ik mijn nieuwe 
wagen had met een nieuwe nummerplaat, een nieuwe bewonerskaart komen halen maar nu zeggen ze me dat die 
kaart geschrapt is. 

Onderzoek:
We nemen contact op met het Mobiliteitsbedrijf en het blijkt dat er bij de aanvraag van de nieuwe bewonerskaart 
iets moet misgegaan zijn want het systeem dat de domicilie controleert, gaf toen niet aan dat verzoeker al een 
bewonerskaart had voor zijn oude nummerplaat. Nu bij het digitaliseren van de bewonerskaart is gebleken dat 
verzoeker dus eigenlijk twee gratis bewonerskaarten had en hij zou hier begin juni schriftelijk van verwittigd geweest 
zijn. Het Mobiliteitsbedrijf heeft 1 kaart geschrapt maar eigenlijk hebben ze de verkeerde geschrapt want de oude 
nummerplaat heeft hij niet meer. Verzoeker was langs geweest bij het Mobiliteitsbedrijf maar daar heeft men 
volgens hen de kans niet gekregen om het deftig uit te leggen want verzoeker was redelijk kwaad en luidruchtig. 
Na de uitleg van het Mobiliteitsbedrijf hebben wij verzoeker aangeraden om rustig terug te gaan naar het 
Mobiliteitsbedrijf want hij had recht op een gratis bewonerskaart en de retributie zou ook geannuleerd worden. 
Wat ook gebeurde.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Er waren inderdaad fouten gemaakt want verzoeker had zijn oude bewonerskaart moeten inleveren toen hij een 
nieuwe kwam aanvragen. Dit is niet gebeurd en de oude kaart is blijven openstaan waardoor bij controle bleek dat 
verzoeker twee gratis 
bewonerskaarten had. In de plaats van de oude bewonerskaart te schrappen werd de nieuwe geschrapt. 
Het Mobiliteitsbedrijf geeft uiteindelijk verzoeker een nieuwe gratis bewonerskaart voor zijn huidige nummerplaat 
en annuleert de retributie.
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overeenstemming met regelgeving
klachtenmanagement
Verzoek: 201509 - 1065
Inconsequente retributie. 
Ik heb me op 5 juli 2015 om 19.03 uur geparkeerd in een zijstraat van de Hoogstraat. Omdat er een automaat in de 
buurt stond was ik toch wat misleid en heb ik een ticket genomen en heb ik betaald om te parkeren. Ik heb geen 
bord bewonersplaatsen opgemerkt. Ik kwam van Onderbergen, langs Sint  Michielskerk onder de helling en dan 
richting Poel en aan Poel heb ik een die auto zien wegrijden en heb ik zijn plaats ingenomen en een ticket genomen. 
Bovendien zag ik ook twee controleurs, die mij ook zagen, maar die mij geen enkele opmerking maakten toen ze me 
om een ticket zagen gaan. Ze hebben me zogezegd niet gezien maar enkele minuten na het nemen van het ticket 
hebben ze me een retributie uitgeschreven van 60 euro. Enige menselijkheid en klantvriendelijkheid ontbreekt hier 
volkomen, ook al zijn ze niet opgeleid om mensen te verwittigen of behoort het niet tot hun takenpakket zoals ik 
mocht vernemen van het Mobiliteitsbedrijf. Ik denk dat menselijkheid en vriendelijkheid toch tot ieders takenpakket 
behoren. Het zou de relatie burger en bestuur eigenlijk toch wel ten goede komen. Maar dat is niet het punt dat ik 
te betwisten:  wel het feit dat ik, omdat ik op een bewonersplaats stond (en dat betwist ik niet) een retributie kreeg 
van 60 euro waarmee ik mocht parkeren tot de volgende ochtend 9.00 uur. Ik wil hier de inconsequente regelgeving 
aankaarten. Dat kan er bij mij niet in: voorbehouden plaatsen zijn voorbehouden plaatsen maar de stad veegt die 
regel zelf opzettelijk(ik was dan nog ter goeder trouw!) aan haar laars door mij een retributie uit te schrijven 
(op het moment dat ik nog een ticket heb om daar te blijven staan maar ik mag daar niet staan). Een retributie die 
totaal indruist tegen het principe van voorbehouden plaats voor bewoners. Want ik ben geen bewoner en ik mag nu 
daar blijven staan tot de volgende ochtend. Dit is kafka en druist in tegen het beginsel .van behoorlijk bestuur: 
nl consequent handelen van een overheid.
Ik wens dan ook dat de ombudsvrouw dit aankaart met de Juridische Dienst en de invordering in elk geval stopt via 
de deurwaarder tot ik via haar een duidelijk antwoord krijg. 

Onderzoek:
Verzoeker stond op 5 juli 2015 inderdaad geparkeerd op een bewonersparkeerplaats in Ramen. Als hij Ramen inreed 
kon hij onmiddellijk aan de rechterkant al een beginbord ‘bewoners’ vaststellen. Dit geldt voor de ganse zone, tot hij 
een eindbord passeert. Op de foto’s van de tijdens de vaststelling is duidelijk te zien dat hij nog binnen de zone van 
bewonersparkeren geparkeerd stond. Wat de houding van de parkeerwachters betreft hebben we hier een woord-
tegen-woord situatie waarover de Ombudsdienst geen oordeel kan vellen. Wij vragen het Mobiliteitsbedrijf wel om 
de parkeerwachters er nog eens op attent te maken dat zij ten alle tijden, klantvriendelijk zijn. De Ombudsvrouw 
heeft ook advies ingewonnen bij de Juridische Dienst van de Stad Gent wat de retributie betreft en het aantal uren 
dat men dan mag parkeren. Volgens de Juridische Dienst lijkt dit inderdaad tegenstrijdig te zijn maar doordat het 
parkeren zonder geldige bewonerskaart op een bewonersparkeerplaats gedepenaliseerd is en geen bevoegdheid 
is van de Politie, is het uitschrijven van een retributie de enige ‘redelijke’ oplossing om duidelijk te maken dat men 
verkeerd geparkeerd staat. Het is de bedoeling dat de retributie ‘ontradend’ werkt. Het zou buiten proportie zijn 
om bijvoorbeeld de wagen te takelen omdat men op een bewonersparkeerplaats parkeerde. De retributie werd 
terecht uitgeschreven maar het blijkt een tegenstrijdige boodschap dat de Stad op een voorbehouden plaats, via een 
retributie een toelating geeft om er nog langer te staan.

Beoordeling: ongegrond

Aanbeveling:
Een gasboete of takeling voor hinderlijk parkeren in plaats van een retributie zou hier logischer zijn.
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Adequate communicatie
klachtenmanagement
Verzoek: 201510 - 1094
Shop & go. 
Op maandag 28 september 2015, wilde ik mijn auto voor 15 minuten parkeren op het François Laurentplein in Gent, 
omdat ik een bestelling moest afhalen bij een plaatselijke winkelier. Op dat moment waren er 2 parkeerwachters 
boetes aan het uitschrijven.
Ik heb mijn raam opengedaan en gevraagd of ik met speciale parkeerkaart van 1 uur shoppen en go, die ik 
ontvangen had van de winkelier, mij mocht parkeren om mijn bestelling af te halen. Hij heeft gezegd dat het in orde 
was. Vervolgens heb ik mijn auto geparkeerd en heb nogmaals voor de tweede keer gezegd dat ik mijn auto heb 
geparkeerd en de kaart op de voorzijde van mijn ruit geplaatst heb. Hij heeft dit nogmaals bevestigd dat het in orde 
was.
Toen ik terugkwam had ik toch een boete van 30 euro. Ik ben direct naar het kantoor gegaan om de situatie uit te 
leggen. Daar zei men mij dat ze mijn verhaal ging koppelen aan het verhaal van de parkeerwachters en het ging 
doorspelen naar de leidinggevende. De volgende dag kreeg ik van het Mobiliteitsbedrijf de bevestiging dat mijn 
verhaal parallel was aan het verhaal van de parkeerwachters, maar dat de leidinggevende weigerde de boete te 
annuleren ondanks het feit dat ik gelijk heb gekregen.  Laten we concreet zijn:
1: ik zal mijn wagen niet opzettelijk zonder parkeerticket achterlaten, als ik zie dat de parkeerwachters boetes 
uitschrijven.
2: ik ben zeker geen moeilijk persoon, moest ik weten dat ik moest betalen en had ik dat niet gedaan en vervolgens 
een boete gekregen dan weet ik dat dat mijn eigen schuld is. Maar in deze situatie ben ik misleid door de speciale 
‘shop en go kaart’ en door de 2 bevestigingen van de parkeerwachters. Maar nu ben ik ervan overtuigd dat het niet 
mijn fout was.  Het gaat mij niet om die 30 euro maar om het principe dat ik gelijk heb en dat de leidinggevende 
niet wil toegeven dat het zijn taak was om zijn medewerkers duidelijk te informeren omtrent de specifieke regels die 
gelden tijdens de bouwwerken op het François Laurentplein en dat hij weigert de boete te annuleren. Mijn vraag aan 
u is of u een billijke beslissing wilt nemen?

Onderzoek:
We bemiddelen bij het Mobiliteitsbedrijf en vragen naar het verslag van de vaststeller. Het Mobiliteitsbedrijf laat 
weten dat het verhaal van verzoekster en de vaststellers gelijklopend is en dat ze akkoord gaan om de retributie te 
annuleren.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

Aanbeveling:
Deze retributie had in eerste lijn al kunnen geannuleerd zijn aangezien het verhaal van verzoekster gelijklopend is 
als dat van de vaststeller.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201510 - 1109
Laden en lossen.
Het betreft verschillende parkeerretributies. Wij zijn al verschillende malen met ons voertuig opgeschreven in Gent, 
terwijl we aan het laden en lossen zijn. Ik moet vaak bevoorrading voorzien voor mijn mensen en moet deze toch 
gratis kunnen lossen. Steeds komen we in discussie met stad Gent dat we een gratis kwartier moeten steken. 
Maar terwijl we dat, door nader onderzoek, helemaal niet nodig hebben. Toch krijgen we steeds een boete. 
We spreken steeds de mensen aan die de boete uitschrijven, maar hen kan het blijkbaar niet schelen. We kregen 
zelfs al een antwoord als volgt “Ik zie wel dat je aan het laden en lossen bent, maar ik schrijf u toch op. Nu hebben 
we vernomen dat deze mensen blijkbaar een 50-tal retributies moeten uitschrijven per dag. Dit verklaart dan 
natuurlijk dit gedrag. Ik schrijf steeds een mail naar de stad, maar deze hechten geen belang aan onze argumenten. 
Er zijn vaak ook geen foto’s getrokken van de omgeving van ons voertuig, zo zouden ze ook zelfs ons en materiaal 
zien dat reeds gelost is, maar dit willen ze niet doen. Foto’ s tellen niet zeggen ze. Ze nemen soms gewoon een foto 
van de voorruit in close-up. Terwijl wij er staan met ons handen vol gerief. Ze zien ons daadwerkelijk bezig. Maar 
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laatst zag ik zelfs een boete die ik kreeg om 17u09, terwijl het maar 17u04 was. Dan ben je ook niets met een gratis 
kwartier. Ik heb al verschillende malen toch zo’n ticket genomen, maar dan moet je de klok steeds in het oog houden 
en heb ik vaak dan toch weer een boete. Dan zeggen ze dat ik geen ticket zou steken al ik enkel aan het laden en 
lossen ben. Ik ben echt radeloos. Ik vind het echt respectloos. We hinderen zelfs niemand in de straat, want er staat 
vaak geen kat. 
Wat ik ook niet begrijp is dat de mensen van Telenet geen bekeuring krijgen. Ze hangen een blaadje “staan we in de 
weg, bel ons” en dan mogen ze parkeren zonder betalen (het betreft dan zelfs niet laden en lossen). Graag wil ik hier 
wat duidelijkheid over. Bedankt voor uw tijd

Onderzoek:
De retributies die dit jaar zijn uitgeschreven op het voertuig van verzoeker, werden allemaal uitgeschreven in 
dezelfde straat, waar verzoeker werken aan het uitvoeren is. De meeste retributies werden uitgeschreven omdat het 
gratis parkeerticket al een redelijke tijd verstreken was of omdat er geen ticket voorlag. Het gratis parkeerticket voor 
15 minuten is inderdaad bedoeld om te laden en lossen zonder discussie maar als men langer wenst te parkeren 
dan dient men een parkeerticket voor een langere tijd aan te schaffen. Als een gratis ticket al een tijdje verstreken is 
dan kan hier moeilijk nog sprake zijn van ‘laden en lossen’. Uit de foto’s die gemaakt zijn tijdens de vaststelling is ook 
niet uit te maken dat men aan het laden of lossen was. De achterkant van de camionette was gesloten en er lag geen 
ticket achter de voorruit. Wat er al dan niet gezegd werd door de vaststellers, kunnen wij niet achterhalen. Normaal 
gezien moeten de vaststellers een verslag maken van ieder contact met burgers. Er is hier wel degelijk een verslag 
gemaakt maar niet zoals verzoeker het stelt. Zij hebben geen daden van laden of lossen kunnen vaststellen en het 
contact met verzoeker was nadat de retributie al uitgeschreven was. Wij hebben onvoldoende argumenten om de 
annulatie van de retributie te bekomen en raden verzoeker aan om eens te informeren naar de voordelen van een 
‘inname openbaar domein’ waarbij men bij werken tussen de signalisatieborden E9Cc (parkeren uitsluitend voor 
lichte vrachtwagens en vrachtwagens) gratis mag parkeren. Een PEP- toestel is eventueel een oplossing

Beoordeling: ongegrond

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201510 - 1117
Nooit op zondag.
Op zondag 19 juli 2015 parkeerden wij onze wagen omstreeks 10.00 uur in de Oude Houtlei in Gent. Daar waar 
de wagen geparkeerd stond waren geen aanwijzingen/aanduidingen met betrekking tot enige parkeerrestricties. 
Aangezien het om een zondag ging zijn wij niet naar de betaalmachine gestapt voor een parkeerticket. Wij waren 
dan ook verrast om bij onze terugkeer een bekeuring te vinden. Des gevolgend vragen wij U met de omstandigheden 
rekening te houden en het parkeerbiljet des halve te annuleren.
 
Onderzoek:
Tijdens de Gentse Feesten werden er in het centrum heel wat extra bewonersparkeerplaatsen gecreëerd 
om de bewoners de kans te geven om toch in hun eigen buurt te kunnen parkeren. De controle op deze 
bewonersparkeerplaatsen gebeurt 7dagen/7dagen en 24 uur/24 uur. Er kan dus ten alle tijden controle uitgevoerd 
worden, ook op een zondag. Bij de tijdelijke signalisatie, om de bewonersparkeerplaatsen aan te duiden, werd de 
signalisatie in de Oude Houtlei ‘betalend parkeren’ veranderd in ‘bewoners’ en werden de parkeerautomaten met 
plastiek overtrokken met de vermelding ‘enkel bewoners’. Het zonale beginbord ‘bewoners’ stond aan het begin van 
de Oude Houtlei en dat is verzoeker zeker gepasseerd bij het binnenrijden van de éénrichtingsstraat. Enkele meters 
van waar verzoeker geparkeerd stond, stond een overtrokken parkeerautomaat. De signalisatie stond correct en 
duidelijk opgesteld en de retributie werd terecht uitgeschreven.

Beoordeling: geen oordeel
Gezien toch herhaalde klachten zijn er toch aanwijzingen dat signalisatie niet duidelijk genoeg is. 
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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 
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? 

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201510 - 1149
Geen sluitend systeem. 
Ik kom bij de ombudsvrouw omdat ik meen dat de communicatie en motivering waarom ik toch de retributie moet 
betalen zeer gebrekkig is verlopen. IK heb ondertussen betaald maar ik blijf er bij dat ik toch onterecht een retributie 
heb betaald en vooral dat ik geen duidelijk antwoord heb gekregen waarom ik ze toch moet betalen. De feiten: mijn 
auto waar mijn moeder in vervoerd wordt met gehandicaptenkaart stond in Nieuwpoort op 11 juli 2015 en bleef er 
staan tot 17 juli 2015. Ondertussen werd dit bewonerszone voor de Gentse Feesten maar omdat er dus niet moest 
betaald worden om te parkeren heb ik ook die wijziging niet gezien. Als er borden worden geplaatst wijziging van de 
toestand dan moet toch opgeschreven worden welke auto’s er toch al staan? Lijkt mij dit niet de gewone gang van 
zaken? Mag ik die lijst dan hebben?

Onderzoek:
De aanpassing van de signalisatie voor de tijdelijke bewonersparkeerplaatsen tijdens de Gentse Feesten, die 
volledig binnen de betalende zone ligt en waaraan dus een tijdsduurbeperking gekoppeld is, is gespreid over een 
aantal dagen. Tijdens die periode worden de vele wagens die er geparkeerd staan niet bijgehouden vermits het 
Mobiliteitsbedrijf geen machtiging heeft om ze bijvoorbeeld te takelen. Een bewoner die hier parkeert heeft een 
bewonerskaart waardoor deze maatregel geen invloed heeft en iemand die een betalend dagticket nam komt op 
het einde van de dag naar zijn wagen.  Pas vijf dagen na het plaatsen van de signalisatie wordt de eerste retributie 
uitgeschreven vermits het Mobiliteitsbedrijf eerst nog twee dagen flyert. Voor parkeren met een gehandicaptenkaart 
ligt het inderdaad anders. Gehandicapten mogen met hun kaart overal onbeperkt parkeren, behalve op 
voorbehouden bewonersplaatsen. Dat betekent dat het Mobiliteitsbedrijf er niet zeker van is of zo iemand tijdens 
de vijf dagen sperperiode van handhaving al dan niet zijn wagen verplaatst heeft. Het Mobiliteitsbedrijf neemt deze 
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problematiek op voor de Gentse Feesten 2016. Aangezien er op de foto’s van tijdens de vaststelling inderdaad een 
parkeerkaart voor personen met een handicap te zien is, gaat het Mobiliteitsbedrijf akkoord om de retributie te 
annuleren en terug te betalen.

Beoordeling: gegrond
Er is geen procedure voorzien om te controleren of een wagen met een parkeerkaart voor personen met een 
handicap er al meer dan vijf dagen geparkeerd stond of niet.

Aanbeveling:
Zorg voor een sluitende controle tegen de Gentse Feesten 2016.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201510 - 1170
Dure catering.
Op maandag 7 september 2015 wou mijn vriend catering ophalen bij eetcafe Toreke. Ons zoontje (toen 5 weken 
oud) was mee en mijn man zette ons zoontje bij aankomst eerst binnen zodat hij niet alleen in de auto achterbleef. 
Als mijn man terugkwam stonden er 2 parkeerwachters aan onze wagen. Ondanks zijn uitleg dat hij catering 
kwam ophalen (laden en lossen) schreven zij alsnog een boete uit. Als antwoord op onze betwisting gaf het 
Mobiliteitsbedrijf een omschrijving van een stilstaand versus een geparkeerd voertuig waarbij het duidelijk is dat het 
bij ons ging om een stilstaand voertuig waardoor we dus niet verplicht waren een parkeerschijf te plaatsen. 
We vragen niet om een uitzondering te maken voor ons maar een simpele toepassing van de wegcode. Dit wordt 
door het Mobiliteitsbedrijf genegeerd.

Onderzoek:
Het is duidelijk uit meerdere klachten dat de interpretatie van laden en lossen voor een burger en voor een 
parkeerwachter heel wat discussies uitlokt. Wat voor de ene ‘even het afhalen van een bestelling is’, is voor de 
parkeerwachter ‘stilstaan en parkeren’. De Ombudsvrouw treedt hier dan meestal als arbiter op maar moet toch 
vaststellen dat parkeerwachters heel strikt zijn, daar waar de burger soms te ruim interpreteert.
In elk geval moet er sprake zijn van een observatietijd en voor de parkeerwachters is dat meestal de tijd dat er 
een retributie wordt uitgeschreven: dus maximum enkele minuten. Dit is te kort door de bocht. Vandaar dat 
de ombudsvrouw ook altijd nagaat welke handelingen de burger heeft gesteld en hoelang de parkeerwachters 
in de straat hebben rondgelopen. Het is aanbevolen dat de burgers een gratis parkeerticket nemen want dan 
sluiten ze elke discussie uit maar het is geen verplichting. Laden en lossen is duidelijk voorzien en omschreven in 
de verkeersreglementen en het Mobiliteitsbedrijf mag zelf geen verkeersregels uitschrijven. Ze behoren tot de 
uitvoerende macht. In dit geval is er voor het Mobiliteitsbedrijf geen sprake van laden en lossen. Verzoeker heeft 
zijn zoontje uit de wagen genomen en in de kinderwagen gestoken, is naar het Eetcafé gegaan en is daar mee naar 
achter moeten gaan om zijn bestelling op te halen. Toen hij terug aan zijn wagen kwam waren de vastsstellers al 
bezig om de retributie uit te schrijven. 
De vaststellers stonden al een tijdje aan zijn wagen want ze hadden eerst een retributie uitgeschreven met de 
verkeerde straatnaam. Deze hebben ze geannuleerd en hebben dan een retributie uitgeschreven met de juiste 
straatnaam. Dit alles heeft toch enkele minuten in beslag genomen zonder dat er enige beweging was aan het 
voertuig. De vaststellers hebben van 15.05 uur tot 15.18 uur in de Vlotstraat gelopen wat ruim voldoende is als 
observatietijd. (Ook al gaan we ervanuit dat ze niet voortdurend deze burger in de gaten hebben gehouden). 
Laden en lossen houdt enkel de tijd in die nodig is om in- of uit te stappen of om iets in of uit de wagen te laden. 
De handelingen die verzoeker hier gesteld heeft, houden mogelijks meer in dan enkel laden en lossen vandaar 
dat hij zijn parkeerschijf had moeten leggen om te parkeren. De ombudsvrouw stelt vast dat, aangezien er toch 
mogelijk een observatietijd van ruim een kwartier was en het afhalen van de bestelling kan gepaard gaan met een 
wachttijd, hier strikt genomen wel sprake was van parkeren. Maar het blijft een strikte interpretatie aangezien er 
geen discussie is dat het hier om het afhalen van een bestelling gaat en dit hele probleem gemakkelijk had opgelost 
kunnen worden door een eenvoudige handeling van de burger namelijk het zetten van een schijf of door iets meer 
coulance van het Mobiliteitsbedrijf, maar die blijft bij een strikte interpretatie voor elke burger. De burger kon wel op 
voorhand inschatten dat hij misschien in de wachtrij moest staan om aan zijn bestelling te komen. Voorts stellen we 
vast dat op dat moment laden en lossen eigenlijk een materie van de Politie is en dus van de politierechter ,terwijl 
Parkeren er dan weer eentje is dat onder de bevoegdheid van het Mobiliteitsbedrijf valt. Dit alles maakt het voor de 
burger niet eenvoudiger om verdere stappen te zetten als hij niet akkoord gaat. In 2016 valt de hele discussie onder 
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de bevoegdheid van het Mobiliteitsbedrijf en de Stad die dan rechter en partij is en waarbij de burger zelf de stap 
naar de rechter moet zetten als hij het niet eens is met de Gasboete.

Beoordeling: ongegrond
De handelingen van verzoeker vallen niet onder laden en lossen.

coulance
Verzoek: 201510 - 1178
Vervangwagen.
Ik was niet door de autokeuring geraakt met mijn wagen dus moest mijn wagen naar de garage en heb ik een 
vervangwagen gekregen voor een week. Ik heb recht op een bewonerskaart dus heb ik een briefje gelegd in de 
vervangwagen. Op 30 september 2015 heb ik een eerste retributie gekregen maar ik kon mij niet kon vrijmaken 
om naar het Mobiliteitsbedrijf te gaan omdat mijn werkuren samenvallen met de kantooruren. Ik had vernomen 
dat men met het origineel van de retributie moet langskomen. Ik wou het ook niet opsturen want wat als ik het 
kwijt geraak. Ik hoopte ondertussen dat mijn wagen terug zou zijn van de garage maar op 3 oktober 2015 kreeg ik 
opnieuw een retributie. Op 9 oktober 2015 ben ik pas kunnen langs gaan bij het Mobiliteitsbedrijf want ik ben die 
week ziek geweest. Is er echt geen mogelijkheid om 1 retributie te annuleren? Ik hoor nu pas dat ik op voorhand 
moet aankondigen dat ik een vervangwagen had. Ik heb dit echter niet op de website gevonden. In elk geval, ik 
stond geparkeerd in de zone waar ik recht had op mijn bewonerskaart maar alleen was mijn auto in de garage en 
reed ik met een vervangwagen. Ik kan de nodige bewijzen aanbrengen dat mijn auto in de garage stond en het dus 
om een vervangwagen ging die ik mocht gebruik tot mijn auto uit de garage kwam. Het was nooit mijn bedoeling om 
hier niet correct te handelen en ik ging er van uit dat de verwittiging achter mijn voorruit met aanbrengen van de 
bewonerskaart, voldoende was.

Onderzoek:
We vernemen dat verzoekster op 3 oktober 2015 niet 1 maar 2 retributies heeft ontvangen. We bemiddelen bij het 
Mobiliteitsbedrijf om toch minstens 1 retributie te annuleren omdat verzoekster sowieso bewoonster is maar niet 
wist dat ze de nummerplaat van de vervangwagen diende door te geven. Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord om de 
eerste retributie te annuleren maar de twee retributies van 30 oktober 2015 blijven wel verschuldigd.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Het Mobiliteitsbedrijf annuleert 1 retributie

overeenstemming met regelgeving
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201510 - 1187
Andere zone.
Ik moet 150 euro aan boetes betalen om te parkeren voor mijn woning als inwoner van .stad Gent. Mijn eerste boete 
(60euro) die ik heb gekregen, ondanks foutieve info van de stadsdiensten, zie ik als terecht en dus ook de betaling 
hiervan. De daarop volgende boetes zijn ook allemaal uitgeschreven voor de deur van mijn woning. Toen was reeds 
contact opgenomen met het Mobiliteitsbedrijf. Vanaf de eerste boete heb ik direct contact opgenomen omdat ik 
absoluut niet wist wat er verkeerd was of waarom ik deze bekeuring recht voor mijn woonplaats kreeg? Het eerste 
contact van het Mobiliteitsbedrijf dateert van 14 oktober 2015, 10 dagen na mijn initiële vraag tot verduidelijking. 
Tijdens deze periode zijn de extra boetes ook binnengekomen. Nog steeds wist ik niet wat er aan de hand was en 
zelf de stadsdiensten van Gent blijven mij verwijzen naar een dienst (Mobiliteit) waar ik geen gehoor kreeg. Na hun 
laatste en enige mail heb ik nogmaals om wat feedback gevraagd die ik tot op de dag van vandaag niet gekregen 
heb. Ik betreur niet alleen de communicatie van Stad Gent die mij initieel in deze zaak op het verkeerde been heeft 
gezet maar ook die van het Mobiliteitsbedrijf. Zoals ik in de mails reeds meegeef ben ik volledig akkoord dat de 
parkeerregels in stad Gent moeten gevolgd worden (ook voor bewoners) maar om 150 euro aan boetes te moeten 
betalen die je voor de deur van je woonplaats hebt gekregen dat is een spijtige zaak.
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Onderzoek:
Volgens verzoeker kreeg hij de verkeerde informatie bij de Dienst Burgerzaken. Doordat de procedure nu veranderd 
is door de digitale bewonerskaarten, zal het Mobiliteitsbedrijf nog eens opnieuw deze dienst contacteren en goed 
uitleggen hoe de procedure nu in elkaar zit zodat zij de juiste informatie kunnen doorgeven aan de nieuwe inwoners. 
Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord dat verzoeker, de eerste retributie betaalt en dat de andere retributies (geen 2 
maar 6) geannuleerd worden. Het gaat hier immers om een bewoners met recht op een bewonerskaart.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

Aanbeveling:
Bij verandering werkwijze is interne communicatie onontbeerlijk. Klachten kunnen info geven dat er soms toch 
nog moet bijgestuurd worden. 

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201510 - 1188
Vergissing.
Op 24 september 2015 sta ik zonder geldig parkeerbewijs in de H. Frère Orbanlaan geparkeerd, waarvoor een 
parkeerretributie werd uitgeschreven. Ik neem de parkeerretributie mee naar huis en betaal een tijd later deze 
boete, weliswaar te laat. In het kader van de laattijdige betaling krijg ik nu een brief met ingebrekestelling van 
Modero. Er wordt verwezen naar een eerste aanmaning die ik niet heb ontvangen.  De verwarring zit hem allicht in 
het feit dat op dat ogenblik mijn vader kortelings was overleden en de wagen nog niet op mijn naam stond, en aldus 
naar het verkeerde adres is gestuurd. Nu, ik begrijp absoluut dat jullie alle briefwisseling bezorgen aan het adres dat 
gekoppeld is aan de nummerplaat, vermits dat de enige informatie is die u uiteraard voorhanden heeft. Toch wens 
ik begrip te vragen voor het feit dat we toen in een overgangsperiode zaten na het overlijden van mijn vader en dat 
de wagen nog niet op mijn naam - en dus niet op het juiste adres - stond, hoewel ik er wel mee reed. Bovendien 
werd de boete betaald en was ik me er omwille van de moeilijke periode niet .van bewust dat de betaling laattijdig 
gebeurde. Anders had ik al eerder stappen ondernomen om dit recht te zetten. 

Onderzoek:
Het is inderdaad zo dat alle briefwisseling omtrent deze retributie (1e herinneringsbrief, 2de aangetekende 
herinneringsbrief en herinneringsbrief van de gerechtsdeurwaarder) altijd moeten verstuurd worden naar het 
officieel adres van de eigenaar van de wagen. Het feit dat de herinneringsbrief van de gerechtsdeurwaarder, 
geadresseerd staat op naam de moeder van verzoekster, doet vermoeden dat zij de eigenaar is van wagen, en 
niet de vader, en dat alle herinneringsbrieven ook aan haar werden geadresseerd op haar officieel adres. Omdat 
verzoekster de 30 euro van de retributie pas betaald heeft op 19 juni 2015 (na de tweede herinneringsbrief met 
administratiekosten) blijven de administratiekosten verschuldigd en is het daarom dat een deurwaardersdossier 
werd 

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - procedure
afdoende motivering
Verzoek: 201510 - 1196
Laden en lossen.
Ik heb op 20 september 2015 een retributie gekregen omdat ik geparkeerd stond met een bestelwagen op een 
parkeerplaats voor bewoners zonder bewonerskaart. De bestelwagen was gevuld met de verhuisinboedel van mijn 
dochter die in Gent op kot komt. Ik heb op 18 oktober 2015 een mail gestuurd met uitleg  over de omstandigheden 
maar ik kreeg enkel een mail met een formele uitleg over het recht op een parkeerkaart, een omschrijving 
van de taak van het Mobiliteitsbedrijf, een citering van de Nationale wegcode en een Ministerieel besluit, en 
totaal voorbijgaat aan de essentie van mijn brief, nl de vraag voor menselijk begrip voor de (uitzonderlijke) 
omstandigheden. Ik zou daarom enkele opmerkingen willen plaatsen. U stelt zich in uw mail in de plaats van de 
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buurtbewoners die “vragende partij zijn voor voortdurende controle”, en die ik m.a.w zou benadelen. Dit is een 
theoretisch standpunt, maar in praktijk waren de omstandigheden anders: ik had namelijk gepraat met de buren, 
die helemaal géén bezwaar maakten voor deze uitzonderlijke en eenmalige ‘benadeling’ : een verhuiswagen voor 
hun huisdeur. Gaat het hier dan over het belang van de bewoners, of over een strikte toepassing van de letter van 
de wet? Een andere omstandigheid die wijst op het primeren van de letter van het reglement versus menselijke 
omstandigheden: waarom nam uw controleur geen contact op met mij op de namiddag van de verhuis zelf? De 
voordeur van het studentenhuis stond de ganse tijd open, met de verhuismeubeltjes heel goed zichtbaar in de gang. 
Idem voor de achter- of zijdeur van de bestelwagen, die ook de meerderheid van de tijd open stonden  (behalve 
tijdens een regenbuitje). Er stond eveneens een werkbankje op de stoep ervoor, omdat ik enkele planken moest 
inkorten. En er werd heel de tijd heen en weer gelopen. Bovendien stonden de knipperlichten van de bestelwagen 
aan. Strikt genomen stond ik niet eens geparkeerd, maar gestationeerd, vermits het hier laden of lossen van 
.goederen betrof. Er staat op de plaats van het ‘delict’ geen stationeerverbod. Op woensdag 15 oktober2015 , de 
dag van de ontvangst van uw aanmaningsbrief van 13 oktober 2015, was ik ‘s namiddags opnieuw in de Bijlokevest 
en hield ik een politiecombi tegen voor meer uitleg. De politieman en -vrouw adviseerden mij om voorlopig nog 
niet te betalen, maar (verzachtende) omstandigheden in te roepen, die er hun inziens wel degelijk waren. Dit kon 
via een document dat de brief zou moeten vergezeld hebben. Van zulk document was er echter geen spoor, noch 
een verwijzing ernaar? Ik begrijp dat u niet wil betrapt worden op eventuele fouten en u daarom redeneert als 
‘een regel is een regel’. Maar op elke regel zijn er uitzonderingen, al vergt dat enig inzicht in de omstandigheden 
en beoordelings-initiatief betreffende de ‘geest van de wet’. Dit is de kern van de meerwaarde van de mens op de 
machine, niet? Als u zelf daarvoor niet de verantwoordelijkheid wil of kan nemen, kan u die misschien doorschuiven 
op de hiërarchische ladder? 

Onderzoek:
Wij bemiddelen bij het Mobiliteitsbedrijf maar zij blijven bij hun standpunt dat de retributie terecht werd 
uitgeschreven. De vaststellers hebben gedurende 8 minuten geen beweging gezien aan het voertuig van verzoeker. 
Laden en lossen betekent nochtans enkel de tijd nemen om iets in of uit de auto te laden of lossen. De vaststellers 
hadden verzoeker zeker moeten opmerken mocht hij enkel de tijd genomen hebben om de meubelen te lossen. 
Het voertuig van verzoeker stond ook enkele meters van de woning vandaan en op de foto’s, die genomen zijn 
tijdens de vaststelling, is te zien dat de deuren van de bestelwagen gesloten waren waardoor de vaststellers, ook al 
stond de deur open van de woning, geen link hebben gelegd met een eventuele verhuis. Ook het feit dat verzoeker 
net aan het signalisatiebord ‘bewoners’ stond maakt het moeilijk om te bemiddelen. Het is niet omdat verzoeker de 
toelating had van de buren om daar te parkeren, dat dit zomaar kan toegestaan worden. Deze parkeerplaatsen zijn 
niet enkel voor de bewoners uit die straat maar ook voor de bewoners uit de omliggende straten. Het is spijtig dat 
verzoeker, na het uitladen van de meubelen, geen parkeerplaats heet gezocht aan de overkant van de straat waar hij 
een parkeerticket had kunnen aanschaffen. Hij had ook, een inname openbaar domein kunnen aanvragen waardoor 
hij vrijgesteld was van de betaalplicht. Het verweerschrift waarnaar verzoeker verwijst, is een verweerschrift bij een 
proces-verbaal en niet bij een retributie.

Beoordeling: ongegrond

redelijke termijn
Verzoek: 201510 - 1210
Spiegel.
Als syndicus van het appartementsgebouw WINGS 2  aan de Helene Dutrieulaan te Sint-Denijs-Westrem heb 
ik op 10 augustus 2015 de vraag gesteld om een spiegel te .plaatsen op het openbaar domein omdat het zeer 
gevaarlijk is voor de fietsers. Doordat fietsers en voetgangers in de Derbystraat links van de weg rijden en ook links 
kunnen afdraaien in de Helene Dutrieulaan, kunnen ze door de muur niet zien wie uit de garage rijdt en kunnen 
de chauffeurs die uit de uitrit rijden niet zien wie van rechts van achter het muurtje komt gereden. Op deze vraag 
hebben we geen antwoord gekregen. Ik heb de vraag herhaald op 26 augustus 2015 en 29 oktober 2015 maar meer 
dan een ontvangstmelding per mail en de melding dat de betreffende medewerker met vakantie was en pas onze 
vraag zou bekijken na 23 november 2015, heb ik niet ontvangen.  

Onderzoek:
We sturen de vraag van verzoeker door naar het Mobiliteitsbedrijf.
Het Mobiliteitsbedrijf heeft verzoeker op 29 augustus 2015 laten weten dat zij de vraag goed hadden ontvangen 
en dat een adviseur van de cel Verkeerstechnische zaken dit zou bekijken. Door de vele lopende aanvragen vroeg 
het Mobiliteitsbedrijf enig geduld. Na de mail van verzoeker van 29 oktober 2015 kreeg verzoeker een antwoord 
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van het Mobiliteitsbedrijf op 5 november 2015 dat men normaal gezien geen spiegels meer plaatst maar dat 
door de gevaarlijke situatie men dit toch nog intern ging onderzoeken. Het Mobiliteitsbedrijf verontschuldigt 
zich bij verzoeker dat hij zolang op een reactie heeft moeten wachten. Op 26 november 2015 antwoordt het 
Mobiliteitsbedrijf uiteindelijk aan verzoeker dat zij toch niet zullen ingaan op zijn vraag om een spiegel te plaatsen 
omdat zo een spiegel vaak een vertekend beeld geeft. Zij willen wel grondmarkeringen aanbrengen om te tonen dat 
er langs beide kanten fietsverkeer komt. Indien verzoeker wenst dat er een spiegel komt dan kan hij dit nog wel op 
privéterrein doen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Door de vele vragen en het nodige intern overleg heeft het inderdaad langer dan normaal geduurd vooraleer 
verzoeker een antwoord kreeg. Het Mobiliteitsbedrijf heeft zich hiervoor verontschuldigd bij verzoeker en hem 
uiteindelijk hun antwoord gegeven.

overeenstemming met regelgeving
flexibiliteit
Verzoek: 201510 - 1214
Geen parkeerplaats.
Ik woon in het Oudburg en heb een bewonerskaart. Met die bewonerskaart mag ik in zone 26 (centrumzone + 
Oudburg). Probleem is dat deze zone echt niet volstaat om een parkeerplaats te vinden dicht bij onze woonplaats, 
wat toch de bedoeling is van een bewonerskaart hebben, dacht ik. Ik heb me op 17/10/2015, na driekwartier zoeken 
naar een parkeerplaats, geparkeerd aan het Winston Churchillplein. Ik heb de wagen nadien niet meer verplaatst 
omdat ik hem niet nodig had, en nu blijkt dat ik tussen 17/10/2015 en 29/10/2015 acht retributies gekregen omdat 
ik in een verkeerde zone stond. Nochtans heb ik daar in het verleden nog gestaan en heb ik nooit een retributie 
gekregen.

Onderzoek:
Verzoekster stond aan het Winston Churchillplein geparkeerd omdat zij dacht dat ze met haar bewonerskaart 
daar mocht parkeren. Dit is echter niet zo want verzoekster heeft zone 26 (centrumzone met Oudburg) en 
het Winston Churchillplein valt in zone 1 om te .parkeren. Het Mobiliteitsbedrijf laat weten dat de vaststellers 
inderdaad de Politie hebben verwittigd toen ze merkten dat er al een aantal retributies achter de ruitenwisser 
zaten. De Politie heeft verzoekster verwittigd waarna zij naar het Mobiliteitsbedrijf is gegaan. Daar werd 1 retributie 
ter plaatse  geannuleerd maar omdat wij opmerken dat verzoekster haar wagen in die periode niet verplaatst 
heeft, gaat het Mobiliteitsbedrijf akkoord om ook de andere retributies te annuleren. Het Mobiliteitsbedrijf 
wil echter niet ingaan op onze vraag om de zone, waar verzoekster kan parkeren met haar bewonerskaart, te 
veranderen. Volgens het Mobiliteitsbedrijf zijn er in die zone ongeveer 900 parkeerplaatsen voorzien waarvan 
er 300 voorbehouden bewonersparkeerplaatsen zijn. Deze voorbehouden bewonersparkeerplaatsen zijn in de: 
Abeelstraat, Ajuinlei, Belfortstraat (tussen Kammerstraat en Hoogpoort), Bisdomkaai, Brabantdam, Brouwersstraat, 
Drabstraat, Gouvernementstraat, Hoogpoort (tussen Belfortstraat en Nederpolder), Hoogstraat, Jan Palfijnstraat, 
Jan Van Stopenberghestraat, Jodenstraat, Klein Raamhof, Kwaadham, Lange Kruisstraat, Lange Boomgaardstraat, 
Ingelandgat, Nederpolder, Onderstraat, Oranjeberg, Pelikaanstraat, Predikherenlei, Ramen, Reep (tussen 
Seminariestraat en Keizer Karelstraat), Sint-Niklaasstraat, Universiteitstraat ,Wolfstraat en Zandberg.
Wij hebben het Mobiliteitsbedrijf er echter op attent gemaakt dat er momenteel in die zone niet zoveel 
parkeerplaatsen meer over zijn door de vele werken en dat het toch niet de bedoeling kan zijn dat een bewoner 
aan de andere kant van het centrum moet parkeren. Het Mobiliteitsbedrijf kan dit op korte termijn echter niet 
aanpassen maar zal dit meenemen naar de verdere uitwerking van het parkeerplan dat voorzien is in de loop 
van 2016. In dit nieuwe parkeerplan wordt het voetgangersgebied uitgebreid en zullen ook de bewonerszones 
anders en groter worden ingericht. Er zullen in de zone rond het voetgangersgebied ook meer voorbehouden 
bewonersparkeerplaatsen ingericht worden. Er is dus niet onmiddellijk een oplossing voor het probleem van 
verzoekster.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Wees voor sommige bewoners, die op de rand van een parkeerzone wonen en problemen hebben om een 
parkeerplaats in hun buurt te vinden, flexibeler in de keuze van een parkeerzone. Compenseer parkeerplaatsen 
tijdelijk als blijkt dat er wegens langdurige werken, veel minder parkeerplaatsen ter beschikking zijn.
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overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201510 - 1216
Laden en lossen.
Ik heb een aanvraag tot annulatie gedaan bij de dienst parkeerheffing, na een penalisatie die ik onterecht bekwam 
via mijn echtgenote. Ik heb mijn argumenten geduid, alsook de toestand waarbij de opzichters duidelijk ervoeren 
dat het hier niet om parkeren handelde doch het laden en lossen gedurende 30 seconden van onze dochter en 
haar bagage in het Prinsenhof. Het Mobiliteitsbedrijf verwees mij door naar de Ombudsdienst hiervoor, vandaar 
mijn aanvraag dus. Ik hoop echt dat ik de kans krijg mijn aanvraag te verdedigen, want we zijn overtuigd van de 
onterechtheid van onze (overigens zware) penalisatie.

Onderzoek:
Verzoeker stuurt ons een gedetailleerd tijdsoverzicht tussen het einde van de school van zijn dochter om 16.35 uur 
en het uitschrijven van de retributie om 16.45 uur. Aan de hand van dit overzicht laat het Mobiliteitsbedrijf ons 
weten dat de vaststellers aan het plein zijn toegekomen om 16.42 en dus bijna onmiddellijk daarna de retributie 
hebben uitgeschreven. De vaststellers beamen het contact tussen hen en de echtgenote van verzoeker maar hebben 
mevrouw enkel uit de woning zien komen maar hebben geen laad- of losbeweging vastgesteld. Het Mobiliteitsbedrijf 
geeft verzoeker het voordeel van de twijfel en annuleert de retributie. We raden hen wel aan om in de toekomst aan 
de overkant van het plein te parkeren waar ze een gratis parkeerticket voor 15 minuten kunnen nemen. Dat sluit 
iedere discussie uit.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201511 - 1227
Bewonerskaart na verhuis. 
Op 13 juli 2015 hebben wij aangifte gedaan dat we verhuisden naar de Onderstraat in Gent en hebben we een 
virtuele tijdelijke bewonerskaart gekregen tot 27 oktober 2015. Gedurende 3 maanden heb ik aangedrongen dat 
de wijkagent zou komen constateren dat wij er ook effectief wonen en uiteindelijk is dat gelukt op 13 oktober 
2015. Ondertussen kreeg ik op 28 september 2015 een schrijven van de het Mobiliteitsbedrijf dat mijn vergunning 
binnen de drie weken verviel. Ik heb toen gebeld om te melden dat de Politie nog steeds niet was geweest en heb ik 
gevraagd wat ik moest doen? Als antwoord kreeg ik dat ik moest terugbellen rond 22 oktober 2015 als het nog niet 
in orde was . Ik heb terug gebeld met de melding dat de Politie wel degelijk geweest was en een brief achter gelaten 
had (vaststelling 13 oktober2015  , heb een aantal dagen later gebeld )met de bevestiging dat wij verhuisd waren 
en wat ik moest doen om zeker in orde te zijn. Men heeft mij gezegd dat met die brief de vergunning automatisch 
zou verlengd worden en ik zelf niets moest ondernemen. Blijkbaar is de adreswijziging wel in een aantal systemen 
ingevoerd sindsdien mijn adres bij de mutualiteit officieel gewijzigd werd nadat zij verwittigd werden. Op 29 oktober 
2015 sta ik voor de eerste keer dat ik plaats heb in de Onderstraat geparkeerd en krijg ik onmiddellijk een boete 
omdat mijn verlenging van de vergunning nog blijkbaar niet is het systeem in orde is gebracht. Ik heb dus persoonlijk 
alles gedaan wat ik moest doen om in regel te zijn en wordt nu beboet omwille van een slecht functioneren van de 
Politie en het Mobiliteitsbedrijf.
Gelieve het nodige te doen om dit zo vlug mogelijk in orde te brengen en de desbetreffende boete te annuleren ? 
Tot hier de mail die ik naar de Politie en naar het Mobiliteitsbedrijf stuurde. Bij het Mobiliteitsbedrijf zeggen ze van 
niets te weten terwijl men mij daar duidelijk laten weten heeft dat ik niets meer moest doen voor een automatische 
aanpassing en verlenging van de bewonerskaart. 

Onderzoek:
Verzoeker had in plaats van met het Mobiliteitsbedrijf, contact gehad met de dienst Burgerzaken. Blijkbaar was 
men daar nog niet helemaal goed op de hoogte van het nieuwe systeem met de digitale bewonerskaarten. 
Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord om de retributie te annuleren want verzoeker was inderdaad al officieel 
gedomicilieerd toen de retributie werd uitgeschreven. Het Mobiliteitsbedrijf laat weten dat zij alle nodige informatie 
nog eens met de dienst Burgerzaken zullen doorlopen.



150

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Zorg dat de dienst Burgerzaken op de hoogte is van de juiste werkwijze bij de nieuwe digitale bewonerskaarten.

zorgvuldigheid - procedure
adequate communicatie
afdoende motivering
Verzoek: 201511 - 1228
Ongewenste fietsenstalling.
Enkele maanden terug vertelde een buurvrouw mij dat zij had horen waaien dat het Mobiliteitsbedrijf van plan 
was om een extra permanente fietsenstalling te voorzien, pal voor mijn deur. Mijn eerste reactie was er een 
van ongeloof. Immers, niemand van het Mobiliteitsbedrijf had mij en de buren hierover gecontacteerd, noch 
geconsulteerd. Ik was in de veronderstelling dat dergelijke ingrijpende maatregelen op zijn minst in samenspraak 
met betrokken bewoners zouden worden genomen. Ik nam contact op met het Mobiliteitsbedrijf en daar kreeg ik 
te horen dat de beslissing genomen was en onomkeerbaar. Enkele dagen later verschenen plots verkeersborden in 
het straatbeeld om een parkeerverbod af te dwingen. Opmerkelijk hierbij is dat de verkeersborden zich bevonden 
in mijn vergund parkeerverbod. Immers, ik ben volop bezig aan de verbouwing van mijn woning en heb, zoals het 
hoort, daar de nodige vergunningen voor aangevraagd en verkregen. 3 keer heb ik een beleefd briefje gehangen 
op de borden van het Mobiliteitsbedrijf met de melding dat de gesignaleerde zone zich bevond in een vergund 
parkeerverbod en dat deze ruimte nodig was voor aannemers die werken op de werf. Telkens kwamen arbeiders 
van het Mobiliteitsbedrijf langs om het briefje te verwijderen en de borden te laten staan. Na de 3e poging heb 
ik gelukkig iemand aan de lijn gekregen bij het Mobiliteitsbedrijf die dan de borden liet wegnemen. In een lang 
mailverkeer met het Mobiliteitsbedrijf haalde ik volgende individuele en collectieve argumenten aan om hen te 
bewegen tot het herbekijken van deze beslissing.
• De verbouwing van mijn woning is nog helemaal niet klaar en zal nog zeker 1-2 jaar duren. Pal in het midden 

van mijn verbouwing wordt deze beslissing eenzijdig genomen door het Mobiliteitsbedrijf, zonder consultatie of 
inspraak van de betrokken bewoners.

• Mobiliteitsbedrijf haalt aan dat het steeds mogelijk is om een vergunning aan te vragen om de fietsenstalling te 
laten wegnemen tijdens de werken. Opzoekingswerk leert mij dat deze procedure wel gevolgen heeft. Zo moet 
deze ver op voorhand aangevraagd worden (wat niet eenvoudig is, aangezien de betrokken aannemers hierop 
ook hun planning moeten afstemmen en zich daaraan houden) en is deze vergunning peperduur. Op deze  
financiële tegenslag heb ik niet gerekend en deze wordt mij ook eenzijdig opgedrongen

• Het nut van een extra fietsenstalling ontgaat mij, en de bewoners, volledig. Akkoord, hier en daar staat al eens 
een fiets tegen de gevel, echter steeds zonder de doorgang voor voetgangers en rolstoelgebruikers te beperken 
(de voetpaden in de Zalmstraat zijn zeer breed). Een fiets aan de gevel neemt ook evenveel breedte in als de 
leuke geveltuintjes en bloembakken op de stoep die onze straat rijk is. Deze laatste worden echter formeel  
goedgekeurd door de stad terwijl die paar fietsen dan een probleem zouden vormen.

• Er bevinden zich al 2 stallingen in de straat die zo al ruimte bieden voor tientallen fietsen.

• De parkeerdruk in de Heirnis wijk is enorm. Door de huidige fietsenstallingen, die dit jaar al geplaatst werden, is 
de parkeerdruk nog verhoogd. Het is nu zelfs zo erg dat er elke nacht auto’s verkeerd moeten parkeren omdat er 
gewoonweg nergens plaats te vinden is. Elke nacht staan wagens half op het voetpad of volledig op de rijbaan 
waardoor hulpdiensten belemmerd kunnen worden. Uiteraard, verkeerd parkeren mag niet, maar wie de wagen 
echt niet kwijt geraakt is hier wel toe verplicht. Noch een stalling impliceert verlies van nog eens 1,5   
parkeerplaatsen en dus 2 auto’s die niet meer correct geparkeerd kunnen worden. 

• Indien een fietsenstalling toch, willens nillens, nodig zou zijn volgens het Mobiliteitsbedrijf werden door ons enkele 
alternatieve locaties voorgesteld waar deze niemand zouden hinderen en ook geen parkeerplaats innemen.

Met bovenstaande waren wij er van overtuigd dat de beslissing op zijn minst herbekeken kon worden. Wij vinden 
geen gehoor en krijgen enkel als antwoord dat de beslissing al genomen werd.
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Onderzoek:
Enerzijds is het duidelijk dat klager niet gelukkig is met het plaatsen van de fietsenrekken omdat dit de parkeerdruk 
voor auto’s verhoogd. De beslissing waarom toch geopteerd wordt voor het plaatsen van fietsenrekken is correct 
gemotiveerd. In de buurt is er zowel nood aan parkeerplaatsen voor auto’s als aan fietsenrekken. Heel wat fietsen 
staan nu tegen gevels en zorgen voor hinder voor voetgangers. De ombudsvrouw kan enkel vaststellen dat het hier 
om een weloverwogen beslissing gaat weliswaar eentje waar de burger zich moeilijk mee kan verzoenen. 
De opmerking dat hij een vergunde inname van het openbaar domein voor privéwerken en dat er dus voorlopig 
noch borden noch fietsenstalling op die plaats mogen komen is terecht. Dat dit toch dreigde te gebeuren komt 
omdat de man ondertussen zijn vergunning, die liep tot 22 november, een dag nadien had verlengd. Men had wel 
rekening gehouden met de eerste periode van inname maar niet met de verlenging. Interne communicatie tussen 
betrokken diensten had mogelijk deze klacht kunnen vermijden. In elk geval wordt de plaatsing van fietsenstalling 
en de borden uitgesteld tot de vergunning is verlopen nl. 23 februari 2016. Mocht verzoeker nog een vergunning 
inname openbaar domein nodig hebben nadat de fietsenstalling geplaatst is dan zal men voor de tijd van de werken 
deze fietsenstalling weg doen. De vergunning is gratis en zal dus geen extra kosten met zich mee brengen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Men zal wachten om de fietsenstalling te plaatsen tot verzoeker zijn vergunning is afgelopen.
Adequate interne communicatie had de klacht gedeeltelijk kunnen voorkomen. De beslissing om de stallingen te 
plaatsen is weloverwogen genomen.

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201511 - 1245
Verhuis binnen Gent. 
Op 3 oktober 2015 meldden mijn partner en ik ons aan bij de Dienst Burgerzaken van het Gentse stadsbestuur voor 
een aangifte van verblijfsverandering. Voor mij was dat een verhuis binnen Gent, mijn partner kwam van buiten 
Gent. Ook hadden wij onze bewonerskaart mee (de wagen staat op mijn naam) maar de mevrouw aan het loket kon 
dat nog niet voor ons wijzigen. Dat kon pas aan het einde van het proces. De eerste stap was dat de wijkagent zou 
langskomen. Heel praktisch was dat voor ons niet, aangezien onze wagen met onmiddellijke ingang in de buurt van 
onze nieuwe woonst zou geparkeerd worden. Maar verder stelden we ons geen vragen bij deze informatie. 
In de tussentijd hebben we steeds onze parkeerschijf gelegd wanneer we een plaats vonden recht voor onze deur. 
Toen de wijkagent langs kwam (als ik me dat goed herinner was dat op maandag of dinsdag 19/20 oktober 2015), 
vroegen we nogmaals wat er moest gebeuren met de bewonerskaart want dat we hier al 3 weken woonden en 
nog steeds telkens de parkeerschijf legden. Ook die meneer zei dat dat pas later kon geregeld worden. We hadden 
toen nog geen ‘parkeerbiljet/retributie’ gekregen, dus er was nog geen probleem. Totdat we deze week, maandag 
2 november 2015, en een maand na feitelijke verhuis, toch een retributie hebben gekregen. Ik belde daarop op 4 
november 2015 naar het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent en deze bevestigden dat er in mijn straat ofwel met 
een parkeerschijf ofwel met een bewonerskaart moest geparkeerd worden. Omdat deze laatste optie ons nog niet 
mogelijk leek, vroegen we of we met de persoon konden spreken die vragen behandelde van (nieuwe) bewoners. 
De mevrouw in kwestie drukte ons op het hart dat we de wet inzake deze materie moesten kennen, reeds een 
tijdelijke bewonerskaart online moesten/konden aangevraagd hebben en in afwachting daarvan dus een ticket 
moesten kopen die bewuste dag. (Wat door afwezigheid van een ticketmachine niet mogelijk is in onze straat). 
Aangezien we echter alle stappen in de procedure hebben gevolgd, ook zelf steeds navraag deden bij de betrokken 
diensten en personen, vinden we het bijzonder spijtig vast te stellen dat we blijkbaar niet de correcte informatie heb 
gekregen. Ik heb daarenboven nog nooit een parkeerboete/retributie gekregen, laat staan een verkeersovertreding 
begaan. Kan mijn zaak bij het Mobiliteitsbedrijf worden bepleit?

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf geeft toe dat er enkele problemen zijn geweest met de doorstroming van de juiste informatie 
over de nieuwe digitale bewonerskaarten naar de Dienst Burgerzaken. Zij gaan akkoord om de retributie te 
annuleren.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

Aanbeveling:
Stuur interne communicatie bij.
Informeer collega’s met wie men samenwerkt grondig en tijdig.
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zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201511 - 1252
Welles, nietes.
Op 30 oktober 2015 omstreeks 11.04 uur ontving ik een forfaitaire parkeerretributie. Ik stond geparkeerd op de 
Nonnemeersstraat te Gent en wilde elektronisch betalen aan de betaalautomaat aanpalend aan de faculteit in de 
straat. De betaalautomaat weigerde echter de elektronische betaling te volbrengen. (Deze weigering heeft niets te 
maken met een ontoereikend saldo.) Ik kon hierdoor geen parkeerticket aanschaffen aangezien ik geen cash bij me 
had. Bijgevolg ontving ik dus deze parkeerretributie van 30euro. Aangezien ik wel degelijk geprobeerd heb om aan 
deze verplichting te voldoen maar dit door een mogelijk defect aan de betaalautomaat niet kon, vind ik het niet 
terecht om beboet te worden.

Onderzoek:
We vragen de lijst van de betalingen op voor 30 oktober 2015 voor de twee parkeerautomaten die zich in de 
Nonnemeersstraat bevinden. We merken dat er die dag aan beide parkeerautomaten zowel betalingen zijn 
geregistreerd met cash geld als met de bankkaart en dit op verschillende tijdstippen van de dag. Volgens het 
Mobiliteitsbedrijf is er ook geen algemene storing gemeld die dag voor het betalen met de bankkaart. We hebben 
onvoldoende argumenten om te annulatie van de retributie te bekomen.

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - procedure
klachtenmanagement
Verzoek: 201511 - 1253
Twee bankkaarten.
Mijn dochter heeft op 8 juni 2015 een parkeerticket willen nemen aan de Kantienberg maar ondanks dat ze met 
twee bankkaarten geprobeerd heeft, is het haar niet gelukt om een parkeerticket te bekomen. Ze heeft dan de 
parkeerschijf gelegd, omdat dit moet bij een defecte parkeerautomaat, maar ze heeft toch een retributie gekregen. 
Op 19 juni 2015 heeft mijn dochter een mail gestuurd naar het Mobiliteitsbedrijf om dit te melden en kreeg 
diezelfde dag nog een ontvangstmelding. Het enige wat we kregen was een herinneringsbrief van 30 juni 2015. 
Volgens het Mobiliteitsbedrijf werd er op 14 juli 2015 een mail teruggestuurd naar mijn dochter met de vraag om 
haar bankkaartnummers door te geven maar die heeft ze niet ontvangen. We hebben hier verder niets meer van 
gehoord tot we op 8 oktober 2015 een tweede aangetekende herinneringsbrief kregen. Als we dan uiteindelijk de 
juiste bankkaartnummers doorgeven laat het Mobiliteitsbedrijf weten dat de termijn voorbij is. Welke termijn? 
Wij gaan dit echt niet betalen zonder een duidelijk antwoord en controle van de parkeerautomaten en de gebruikte 
bankkaarten. 

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf laat weten dat ze uiteindelijk toch akkoord gaan om de retributie te annuleren omdat men aan 
de hand van de bankkaartnummers uiteindelijk de twee pogingen om te betalen heeft teruggevonden en omdat de 
dochter van verzoeker de parkeerschijf had voorgelegd. Het Mobiliteitsbedrijf stuurt ons ook de mail door van 14 juli 
2015 die duidelijk verstuurd is naar de dochter van verzoeker. Omdat er op deze mail geen antwoord kwam, werd de 
procedure verder gezet en werd een tweede herinneringsbrief verstuurd. Wij bevelen het Mobiliteitsbedrijf wel aan 
om elke klacht die ze onderzoeken zeker ‘on hold’ te plaatsen zodat er geen herinneringsbrief kan verstuurd worden 
vooraleer er een antwoord wordt gegeven aan de burger.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

Aanbeveling:
Plaats een retributie zeker ‘on hold’ zolang er nog geen antwoord is verstuurd naar de burger. Zo kan de burger 
geen herinneringsbrief krijgen vooraleer hij een antwoord krijgt.
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zorgvuldigheid-procedure
Verzoek: 201511 - 1259
Fietsenstalling gevraagd. 
Wij zijn recent ingetrokken naar een nieuwbouw met 13 wooneenheden op de Gustaaf Callierlaan. In ons gebouw 
zijn verschillende huurders waaronder ook heel wat studenten, en een veel te kleine fietsenberging. Op de Gustaaf 
Callierlaan is op dit moment nergens een openbare fietsenstalling voorzien. Dit zorgt ervoor dat fietsen op het 
voetpad of tegen de gevels worden geplaatst, wat niet ideaal is, in het bijzonder voor ouderen en mensen met een 
handicap. De overkant van de straat is een klein voetpad met ernaast een grote grasstrook: de ideale plaats voor een 
ruime openbare fietsenstalling. Kan dit bekeken worden?

Onderzoek:
Verzoeker krijgt een antwoord van het Mobiliteitsbedrijf maar gaat hier niet mee akkoord. We informeren nogmaals 
bij het Mobiliteitsbedrijf of er toch geen tijdelijke fietsenstalling kan geplaatst worden in afwachting van de 
effectieve fietsenstalling. Het Mobilitetisbedrijf laat ons weten dat zij, door de vele aanvragen voor fietsenstalling, 
deze aanvragen niet meer aanvraag per aanvraag afwerken maar dat zij nu gebiedsgericht werken. Dat betekent dat 
zij gebied per gebied bekijken welke de aanvragen zijn. Zij hebben een fietsparkeerplan opgesteld. Normaal gezien 
komt de wijk van verzoeker, tegen eind 2016 aan bod. 
Volgens verzoeker zouden er geen fietsenstallingen zijn in de Gustaaf Callierlaan maar volgens het Mobiliteitsbedrijf 
zijn deze er wel op de hoek met de Zebrastraat en in een paar zijstraten van de Callierlaan.

Beoordeling: geen oordeel 

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201511 - 1267
Kapot?
Op 8 oktober 2015 heb ik mij geparkeerd op de Kleindokkaai. Ik heb telefonisch gemeld .dat de parkeermeter 
niet werkte, met duidelijke vraag of ik ’s avonds geen boete zou krijgen. Opnieuw heb ik een boete tussen mijn 
ruitenwissers gekregen. Ondertussen heb ik  een aanmaning ontvangen voor deze boete. 
Mag ik vriendelijk doch dringend verzoeken dat jullie de interne organisatie optimaliseren zodat wij niet telkens 
geconfronteerd worden met 
• Niet werkende parkeermeters

• Slechte opvolging van de dossiers bij het melden van niet werken

• Telkens opnieuw hiervoor moeten bellen en mailen vooraleer actie wordt ondernomen; 
Graag een rechtzetting van dit dossier.

Onderzoek:
Uit de lijst van de betalingen die geregistreerd werden aan de parkeerautomaten aan de Kleindokkaai op 8 oktober 
2015, stellen we vast dat er die dag aan alle parkeerautomaten regelmatig een parkeerticket werd genomen en dit 
zowel met cash als met de bankkaart. Het Mobiliteitsbedrijf meldt ons dat er die dag ook geen storing werd gemeld. 
Wij hebben bijgevolg onvoldoende argumenten om de annulatie van deze retributie te bekomen.

Beoordeling: ongegrond
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zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201511 - 1297
Nachtelijk parkeerticket. 
Ik werk momenteel in de buurt van het Sint Pietersstation en een deel van mijn shiften beginnen om 05:00 uur ‘s 
ochtends. Ik kom dan met de wagen omdat het openbaar vervoer dan nog niet actief is en ik parkeer mij dan in de 
Koningin Fabiolalaan. Ik weet dat het daar betalend is, maar pas vanaf 08:00 uur. Normaal gezien als je dan geld 
inbrengt begint de meter pas te rekenen vanaf 08:00 uur maar hier dus niet. Wat doe ik dus: ik probeer een klant op 
tijd geld in de meter te laten steken, aangezien ik de zaak niet mag verlaten. Maar dit is natuurlijk niet altijd haalbaar, 
waardoor ik dus reeds 3 boetes heb gekregen. Deze week ben ik dan naar het Mobiliteitsbedrijf geweest maar daar 
werd mijn probleem eigenlijk weggelachen ‘Dat kan niet mevrouw!’, en werd er geschuild achter de bureaucratie 
‘Wij kunnen niets doen voor u mevrouw, u moet betalen!’. Ik ben bereid deze boetes te betalen, maar ik had na mijn 
bezoek wel gehoopt dat er samen met mij naar een oplossing kon worden gezocht. Daar is niet eens de moeite voor 
genomen, integendeel: ik ben daar naar 3 verschillende personen doorgestuurd geworden, en geen van hen kon mij 
helpen, ik werd zelfs niet geloofd. Moet ik dan een dure parkeergarage huren daar in de buurt voor 2-3 vroege shifts 
per week? Of gewoon verder boetes blijven betalen. Ik los normaal mijn problemen zelf op, maar na de onwil tot 
hulp van het Mobiliteitsbedrijf zie ik mij toch genoodzaakt mij tot u te richten.

Onderzoek:
We laten verzoekster weten dat ze normaal gezien perfect een parkeerticket kan nemen vóór 5.00 uur. In de 
stationsbuurt kan men geen langparkeerticket nemen maar wel een halvedagticket voor 2,30 euro en waarmee 
men dan 5 uur kan parkeren. Als verzoekster. vóór 5.00 uur een ticket neemt dan begint de parkeertijd pas te lopen 
om 9.00 uur en is .het ticket geldig tot 14.00 uur. We raden verzoekster aan om ook eens te kijken naar eventuele 
alternatieven dan met de wagen naar het station te komen. Verzoekster laat weten dat het haar gelukt is om een 
halvedagticket te nemen voor 5.00 uur. Vermoedelijk deed ze eerder een verkeerde handeling.

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid – procedure
redelijke termijn
coulance
Verzoek: 201511 - 1298
Mijn zoon woont in de Hofstraat te Gent en heeft een bewonerskaart voor het parkeren van zijn wagen. Soms 
gebeurt het dat hij met een vervangwagen rijdt, wanneer bijvoorbeeld zijn wagen naar de garage moet voor 
onderhoud of bij een reparatie na een ongeval, Dit meld ik dan per mail aan het Mobiliteitsbedrijf. Zo ook de laatste 
keer op 20 oktober 2015 waarin duidelijk vermeld staat dat dit nodig is voor 2 dagen, nl. van 19 oktober ’s avonds tot 
en met 21 oktober ’s avonds. Ik krijg antwoord ter bevestiging van mijn vraag.
Op 7 november 2015 ligt er een parkeerboete onder de ruitenwisser. Omdat ik dit niet begreep heb ik een mail 
gestuurd op 9 november 2015 samen met een kopie van zijn bewonerskaart en de boete, denkende dat het hier om 
een vergissing gaat. Hierop krijg ik antwoord dat het onderzocht wordt. Terwijl ik op antwoord wacht krijgt hij op 
14/11/2015 een 2de boete. Ik neem dan op 16 november 2015 telefonisch contact op met het Mobiliteitsbedrijf en 
daar wordt mij nu gezegd dat dit komt omdat zijn bewonerskaart nog steeds gelinkt is aan de vervangwagen. Ik zou 
zelf verantwoordelijk zijn voor het opheffen van die link en het terugkoppelen aan het eigen voertuig. Dat ik dan ook 
verplicht ben de boetes te betalen. Ik heb dan nog een mail gestuurd met de vraag op een beetje begrip voor dit 
voorval. Hier heb ik nog geen antwoord op gekregen.
• ik begrijp niet dat een parkeerwachter een boete uitschrijft als het duidelijk is dat de nummerplaat van de wagen 

en de bewonerskaart overeenstemmen, ook al gebeurt nu alles elektronisch.

• als de periode van vervanging in de mail vermeld staat, waarom wordt de koppeling voor onbepaalde duur 
gemaakt?      Bij een vorige vraag, voor reparatie van zijn wagen, heb ik telkens om verlenging gevraagd omdat je 
niet op voorhand weet hoelang dit duurt, maar in dit geval ging het om gewoon onderhoud en was ik zeker van 
de periode.
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• bij het antwoord als bevestiging zat er inderdaad een ‘bevestigingsbrief’, ik ga er dus vanuit dat alles OK is, maar 
blijkbaar staat er in die brief dat je zelf verantwoordelijk bent voor het opheffen van de link en het terugkoppelen 
naar uw eigen voertuig. Ik geef toe dat ik dit over het hoofd gezien heb, maar bij ‘bevestigingsbrief’ denk ik dan 
dat het een bevestiging is van mijn vraag.

Ik hoop dat met een beetje goede wil een gepaste oplossing kan gevonden worden. Ik vind het vooral spijtig, dat 
door een stom misverstand, mijn zoon nu 2 x 30€ boete moet betalen.
Had ik een sneller antwoord gekregen op mijn mail van 9/11/2015, was die 2de boete er niet gekomen.”

Onderzoek:
Wij bemiddelen bij het Mobiliteitsbedrijf om de retributies te annuleren maar zij wensen hier niet op in te gaan. 
Beide retributies blijven verschuldigd omdat het duidelijk in de mail vermeld werd, die verzoeker kreeg bij het 
aanpassen van de nummerplaat van de vervangwagen, dat ze zelf moet instaan voor de terugkoppeling naar de 
gebruikelijke nummerplaat. Het Mobiliteitsbedrijf heeft verzoekster na 1 week geantwoord, wat zeker binnen een 
redelijke termijn valt.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Verzoekster diende zelf in te staan om de nummerplaat terug aan te passen en heeft dit niet gedaan. De retributies 
werden terecht uitgeschreven maar enige coulance had wenselijk geweest, vooral naar de tweede retributie toe 
alhoewel het Mobiliteitsbedrijf hier zeker binnen een redelijke termijn (1 week) heeft geantwoord.

Overeenstemming met regelgeving
Zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201511 - 1301
Al altijd gestaan.
Ik stond op 18 november 2015 geparkeerd bij Sint-Jacobs omdat ik moest gaan tolken bij de Politie in de 
Belfortstraat. Toen ik terugkwam had ik een retributie gekregen. Omdat ik die dag en de dag nadien door 
professionele redenen niet tot bij het Mobiliteitsbedrijf kon geraken ben ik vrijdagnamiddag daar langs gegaan. 
Ik heb me terug aan Bij Sint-Jacobs geparkeerd, omdat ik dat al altijd doe, en ben te voet tot aan het 
Mobiliteitsbedrijf gegaan. Ondanks dat de kantoren gesloten waren, heeft een medewerkster me toch te woord 
gestaan en me gezegd dat ik daar niet mag staan omdat deze plaatsen niet tot mijn parkeerzone voor mijn 
bewonerskaart behoren. Ik heb zone 7 en ik stond in de centrumzone geparkeerd. Nochtans sta ik daar al jaren 
geparkeerd, iedere keer ik moet gaan tolken voor de Politie. Ze hebben me zelfs nog zelf gezegd dat ik met mijn 
bewonerskaart mocht parkeren tot net voor Sint-Anna. Wat is het nu? Kunnen deze retributies geannuleerd worden 
want ik was niet op de hoogte dat ik daar niet mocht staan.

Onderzoek:
Bij een vorig dossier over dezelfde soort retributie (parkeren in zone O met parkeerkaart zone 7) werd aan verzoeker 
schriftelijk bevestigd dat hij met een bewonerskaart voor zone 7 ook mocht parkeren in zone 0. Vandaar dat 
verzoeker verbaasd was dat hij twee retributies had gekregen. Niemand had hem verwittigd dat dit ‘gedoogbeleid’ 
niet meer van toepassing was sedert het digitaliseren van de bewonerskaarten. Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord 
om de twee retributies te annuleren maar vraagt ons om verzoeker zeker te melden dat vanaf nu hij niet meer in de 
centrumzone mag parkeren met zijn bewonerskaart.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

Aanbeveling:
Veel bewoners weten dat het Mobiliteitsbedrijf het parkeren in een aangrenzende zone, gedoogde maar weten 
niet dat dit ondertussen afgeschaft is door het digitaliseren van de bewonerskaarten. Zorg hier toch voor enige 
communicatie.
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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

overeenstemming met regelgeving
pro-actief handelen
Verzoek: 201511 - 1332
Zwijnaarde of Gent.
In januari 2015 besliste het Gentse kabinet Mobiliteit dat ook de naam van de deelgemeente zou worden vermeld 
op de nieuw te plaatsen borden F1a en F3a. Ingevolge dit besluit werd een nieuw bord F1a geplaatst aan de 
Ebergiste de Deynestraat. Dit vermeldt volgens mij ten onrechte Zwijnaarde en niet Gent. Dé vraag is: wat is de naam 
van de bebouwde kom daar? Is dit Zwijnaarde of Gent? Toen ik die vraag stelde lieten de stedelijke mobiliteitsdienst 
en de Gebiedsgerichte werking weten: “We dienen ons te baseren op de wettelijk bepaalde grenzen van de (deel)
gemeenten. Deze ligt vastgelegd in het kadaster.”
Het is deze stelling die ik betwist, doch het bord wordt niet gewijzigd. Wat ik ten zeerste betreur en ook fout 
vind. Elke gemeente heeft het recht het grondgebied in te delen zoals zij dat nuttig acht voor haar werking en 
dienstverlening. Daar is geen KB of wet meer voor nodig. Indien Gent in het kader van de Gebiedsgerichte Werking 
beslist heeft om de noordelijke grens van de ‘wijk’ Zwijnaarde te laten samenvallen met de Ringvaart dan heeft het 
kadaster daar niets mee te maken. Als het kadaster blijft werken met achterhaalde grenzen is dat hun goed recht. 
Dit rechtvaardigt uiteraard niet dat bebouwde kommen worden benoemd naar achterhaalde kadastergegevens. 
De scholensite van Sint-Jozef ten noorden van de Ringvaart, doorsneden door de private weg Ebergiste De 
Deynestraat, sluit absoluut niet aan bij de bebouwde kom van Zwijnaarde. Ik stoor mij aan het feit dat de diensten 
hun fout niet willen inzien en van oordeel blijven dat als het kadaster die site aanduidt als zijnde in Zwijnaarde dat 
zij louter op basis daarvan beslissen dat dit bebouwde kom Zwijnaarde betreft. Dit is zich verschuilen achter foute 
regels. Derhalve verzoek ik u hier in tussen te komen en de diensten aan het verstand te brengen dat ze ook eens 
mogen nadenken voor ze iets uitvoeren.

Onderzoek:
Onlangs moesten de verkeersborden die de bebouwde kom aangeven, aangepast worden aan nieuw ingevoerde 
wetgeving en er werd beslist om ook de naam van de deelgemeenten te vermelden op de borden. Deze 
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signalisatie heeft louter een verkeerstechnische functie: het aanduiden van de bebouwde kom. Het opschrift 
van de vermelde bebouwde kom duidt geen administratieve grenzen of dergelijke aan en de hulpdiensten noch 
statistische onderzoeken steunen op deze verkeersborden. De dienstorder van het Agentschap Wegen en Verkeer - 
Verkeerskunde zegt: “Indien eenzelfde gemeente meerdere bebouwde kommen omvat, dragen de verkeersborden 
F1a en F1b (begin van een bebouwde kom), uitgezonderd in bijzondere omstandigheden, volgende vermeldingen:
1° vooreerst de naam van de bebouwde kom die deze kan zijn van een dorp, van een gehucht of van een gemeente 
afgeschaft door de samenvoeging van gemeenten.
2° vervolgens, in een kleiner lettertype, de naam van de gemeente indien deze naam niet dezelfde is als de eerste.” 
Volgens de databanken van Stad Gent en ook het kadaster van FOD Ministerie van Financiën bevindt de Ebergiste De 
Deynestraat zich nog op grondgebied Zwijnaarde. Dit los van de postcodewijziging in 1985. Aangezien dit stukje Gent 
voor de fusie bij Zwijnaarde hoorde, kan de vermelding ‘Zwijnaarde’ op het bord F1b dus wel degelijk.
Het Mobiliteitsbedrijf is zich er echter van bewust dat de huidige databanken niet steeds beantwoorden aan de 
laatste ontwikkelingen. Daarom zal zij op (korte) termijn de bebouwde kom volledig screenen en aanpassingen 
voorstellen waar nodig. Dit zal vermoedelijk in de loop van volgend jaar gebeuren. Kortom: regel is regel voor de 
uitvoerende ambtenaar en ook burgers laten niet na op die regels te wijzen als dit in hun doelstellingen te pas komt 
maar verzoeker heeft gelijk: regel is regel maar dat is  niet altijd genoeg. Er wordt dus bijgestuurd.

Beoordeling: ongegrond
Het bord is volgens de regels correct. Dit stukje Gent wordt echter door niemand meer beschouwd als Zwijnaarde en 
het Mobiliteitsbedrijf zal dit dan ook aanpassen. Klacht bewijst dat ‘regel is regel’ niet altijd voldoende is…

zorgvuldigheid - procedure
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201511 - 1333
Geen compensatie wel retributie.
Ik woon in Schepenhuisstraat en heb onlangs een retributie gekregen omdat ik op het Edward Anseeleplein 
geparkeerd stond op een parkeerplaats voor de Marktkramers. Ik stond daar geparkeerd omdat wij in het centrum 
,en zeker dichtbij de Belfortstraat ,werkelijk nergens nog een parkeerplaats vinden door de vele werken. Waarom 
mogen wij  die in het centrum wonen geen bewonerskaart krijgen die toch wat ruimer is dan de zones die we nu 
toebedeeld krijgen maar waar voortdurend door allerlei activiteiten plaatsen worden ingenomen die nooit worden 
gecompenseerd? Dus ik weet dat ik daar niet mocht staan met mijn bewonerskaart maar goed waar moet ik dan wel 
staan? Ik ben een bewoner van het centrum . Dus ik vraag hier toch een annulering want voor ons is het werkelijk 
overmacht. Ik kan ook niet ondergronds parkeren want mijn auto is 2,60 hoog dus ondergronds is voor mij geen 
oplossing . 

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf wil niet ingaan op deze vraag tot annulering van de retributie omdat verzoekster geparkeerd 
stond op een voorbehouden parkeerplaats voor marktkramers die duidelijk aangeduid staan met een begin- en 
eindbord ‘P met onderbord: parkeerkaart voor marktkramers op vrijdag van 6.00 uur tot 14.00 uur’.  Indien het 
Mobiliteitsbedrijf zomaar toelaat dat andere wagens daar parkeren dan heeft het voorzien van voorbehouden 
parkeerplaatsen, geen nut meer. Het Mobiliteitsbedrijf beseft dat er door de werken in het centrum vele 
parkeerplaatsen zijn verloren gegaan maar kan deze zone, die is goedgekeurd door de Gemeenteraad, niet zomaar 
veranderen.  Het Mobiliteitsbedrijf is momenteel aan het bekijken of er voorbehouden bewonersparkeerplaatsen bij 
kunnen worden gecreëerd. In principe zouden, in kader van het nieuwe verkeersplan, tegen eind februari 2016 een 
aantal bijkomende locaties vastgelegd worden in een specifiek reglement maar omdat de nood zo hoog is hoopt het 
Mobiliteitsbedrijf dit te kunnen vervroegen naar het eind van dit jaar nog. Normaal gezien zullen er in de buurt van 
de Belfortstraat een twintigtal voorbehouden parkeerplaatsen bijkomen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Er worden bijkomende voorbehouden bewonersparkeerplaatsen voorzien in het centrum.
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Zorgvuldigheid-procedure
Verzoek: 201512 - 1364
Pijnlijke bevalling. 
IK heb bijna 9 maanden moeten wachten op een woonstvaststelling. Pas nu is het in orde, dus het is een pijnlijke 
bevalling geworden. De reden ligt bij een onzorgvuldigheid bij dienst bevolking…maar dat mankement breekt mij nu 
zuur op want ik heb ondertussen mijn voorlopige parkeerkaart niet meer kunnen verlengen en heb nu door dit alles 
7 retributies aan mijn been. Terwijl ik al op 27 april 2015 op mijn nieuw adres in Gent woon en mijn aanvraag heb 
ingediend. Ik ben dus gedomicilieerd in Gent en heb recht op een bewonerskaart voor de zone waar ik woon. Wat is 
er mis gelopen
• Ik doe elektronisch een aanvraag in maart (ik zal u mijn ontvangstmelding bezorgen) en krijg ontvangstmelding 

van dienst Bevolking dat mijn aanvraag ontvangen is.

• Ik vraag een tijdelijke parkeerkaart aan die ik krijg voor 3 maanden.

• Na drie maanden heb ik echter nog altijd geen wijkagent gezien, ik verleng dus mijn kaart. 

• Ik merk nog altijd iets van woonstvaststelling en wordt zeer ongerust  maar ik werk ook overdag en stond er niet 
bij stil.

• Tot ik een eerste retributie krijg en denk verdorie dat is nu al 6 maanden en ik contacteer dus de wijkagent en die 
meldt mij laconiek: dat ze geen aanvraag hadden binnen gekregen, dus ik val achterover.

• Ik neem contact op met dienst Bevolking , ik bel dus : begin van de maand daar zeggen ze me: wij hebben de 
aanvraag binnengekregen maar dat de aanvraag niet was doorgestuurd door de wijkagent !!!!!

• Ik contacteerde op maandag de dienst Bevolking maar die kon dat pas doorsturen op vrijdag tenzij de wijkagent 
zelf gingen bellen….

• Dus ik weer naar die wijkagent en inderdaad die neemt contact op met dienst bevolking maar dan duurde het 
nog drie weken vooral ze langs kwam. Dus ondertussen kreeg ik nog maar retributies, ik wou geen tickets nemen 
omdat ik meen dat ik niet de dupe moet zijn van een onzorgvuldigheid van de administratie. 

• Pas op 1 december geraak ik ingeschreven, ik doe bij loketbediende dienst Bevolking  mijn verhaal over mijn 
retributies  en die zegt dat ze daar over niet kan oordelen en dat haar leidinggevende niet bereikbaar was, maar ik 
kreeg wel e mail adres van Isabelle de Baene, ik mail op 1 december en krijg tot nu toe geen antwoord. Ik vind dit 
dus straf.

• Ik heb naar Parkeerbedrijf gebeld  om die retributies te betwisten en daar krijg ik antwoord dat ik ze moet betalen 
omdat ze maar een parkeerkaart kunnen geven voor een half jaar.

Ik meen dat ik wel degelijk schade heb ondervonden door het niet tijdig verwerken van mijn aanvraag. Ik heb recht 
op die kaart en had men gewoon mijn aanvraag doorgestuurd naar de politie dan was er eigenlijk geen probleem 
geweest. Ik had teveel vertrouwen in de administratie dat het in orde ging komen en daarom heb ik ook niet zo vlug 
gereageerd ,ik werk ook full time maar ondertussen heb ik wel al een en ander moeten aflopen door die fout. En ja 
ik heb maar gereageerd na die eerste retributie omdat ik inderdaad ook de tijd uit het oog verloren was en ik dacht 
in orde te zijn met mijn aanvraag. 
Omdat dit alles maar niet in orde komt en ik ondertussen 7 retributies heb, terwijl ik recht heb op een 
bewonerskaart kom ik bij de Ombudsvrouw.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord 6 van de 7 retributies te annuleren. Niet alleen duurde de domiciliëring heel erg 
lang maar verzoeker kreeg ook de verkeerde informatie over de contactpersoon bij het Mobiliteitsbedrijf waardoor 
hij geen antwoord ontving. 
Er wordt 1 retributie niet geannuleerd omdat deze werd uitgeschreven in een andere zone dan de zone waar 
verzoeker mag parkeren met zijn bewonerskaart. Sowieso had hij in die andere zone moeten betalen om te 
parkeren.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
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Hoofdstuk 14
Kabinetssecretariaten College van Burgemees-
ter en Schepenen

14.1. Kabinet schepen van Mobiliteit 
en Openbare Werken
zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201502 - 122
Niet keren.
Een hele tijd geleden hadden wij een onderhoud met de dienst Mobiliteit Gent betreffende het sluiten van de 
middenberm aan de  Sint-Lievenslaan. Door deze ingreep zijn de bewoners van de Bourgondische Wijk, vooral zij 
die hun woning betreden via de Sint-Lievenslaan quasi onbereikbaar. Er kan gekeerd worden, komende van de 
Sint-Lievenstunnel richting Heuvelpoort, aan de verkeerslichten van die Heuvelpoort. Maar dit is zeer omslachtig 
en duurt in de spitsuren zeker 30 minuten. Bovendien wordt daardoor de file nog langer. Het onderhoud was 
hoopgevend en nuttig. Wij wachten echter nu nog steeds op een reactie van de bevoegde schepen. En dat is niet de 
eerste keer. Onze klacht gaat vooral over “niet reageren op positieve voorstellen“ door de schepen.

Onderzoek:
Uit onderzoek bij het kabinet van de bevoegde schepen blijkt dat er een mail verstuurd werd in november 2014 naar 
betrokkene. Maar door zijn klacht is uitgekomen dat het gebruikte mailadres niet correct was. Hierop ontspint zich 
een mailcorrespondentie tussen het kabinet en verzoeker over de betwiste verkeersingreep in de Sint-Lievenslaan. 
Omdat het duidelijk is dat de discussie voeren via mail niet zo geschikt is, wordt beslist om de zaken uit te praten 
tijdens een overleg met de schepen, tot tevredenheid van verzoeker en zijn buren.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Al was er vanuit het kabinet van de schepen bevoegd voor Mobiliteit een antwoord geformuleerd binnen een 
redelijke termijn, verzoeker en zijn buren hebben dat antwoord niet ontvangen omdat het gebruikte mailadres niet 
correct was. Er volgt wel bijsturing. 

redelijke termijn
klachtenmanagement
Verzoek: 201502 - 145
Afgesloten middenberm.
Een paar maanden geleden heeft de Stad Gent een beslissing genomen om het niet meer mogelijk te maken om 
linksaf te slaan van de Sint-Lievenslaan naar de Stropkaai. Als iemand die in deze buurt al 15 jaar woont, vond ik 
deze beslissing onbegrijpelijk. Ik heb dus contact opgenomen met het Agentschap Wegen en Verkeer en ze lieten mij 
volgende reden voor deze beslissing weten:
“De stad Gent, beheerder van de Stropkaai, wil het gebruik van de Stropkaai als sluipweg verminderen en zodoende 
de veiligheid voor de fietser op deze weg verhogen. Het instellen van een linksafslagverbod vanaf de stadsring moet 
hier toe bijdragen.” Vervolgens heb ik contact opgenomen met de Ombudsvrouw van Gent om te vragen hoe ik 
een bezwaarschrift kan indienen tegen deze beslissing. Ze gaf mij het e-mailadres van de schepen van Mobiliteit en 
Openbare Werken om bij hem een klacht in te dienen. Ik vond het niet kunnen dat ik een klacht moest indienen bij 
de persoon die zelf deze verkeerde beslissing heeft genomen maar toch heb ik het gedaan. Zoals de Ombudsvrouw 
heeft voorgesteld heb ik mijn (goed geargumenteerde) bezwaarschrift gestuurd naar de schepen op 27 oktober 
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2014. Op dit bezwaarschrift heb ik nooit een antwoord teruggekregen. Dit bezwaarschrift voeg ik toe aan deze e-mail 
als bijlage. Ik zou graag willen weten waarom ik geen antwoord heb gekregen op mijn bezwaarschrift. Verder vraag ik 
u om me een manier te helpen vinden om deze beslissing te herzien: ik geloof echt dat als u mijn tegenargumenten 
grondig bekijkt in mijn bezwaarschrift, dat u dan ook niet zal begrijpen waarom de Stad Gent die beslissing .heeft 
genomen. Ten laatste zou ik ook willen weten wat voor onderzoek het Agentschap Wegen en Verkeer heeft gedaan 
om de beslissing van de schepen goed te keuren.

Onderzoek:
Deze klacht is niet de enige over deze verkeersmaatregel: ook het buurtcomité heeft hierover contact opgenomen 
met de schepen van Mobiliteit. Er is daarop een overleg gehouden met een, volgens het buurtcomité, constructief 
gesprek. De zaken waren uitgeklaard. Volgens de schepen van Mobiliteit waren er verschillende klachten over dit 
onderwerp ontvangen. Blijkbaar was de mail van verzoeker aan hun aandacht ontsnapt. Pas na tussenkomst van de 
Ombudsvrouw is die  klacht onderzocht en beantwoord.

Beoordeling: gegrond
De klacht van verzoeker is na tussenkomst van de Ombudsvrouw uiteindelijk beantwoord.

redelijke termijn
Verzoek: 201506 - 703
Geen reactie.
Reeds eerder (29 mei 2015) gaf ik, via mail, aan de burgemeester te kennen dat ik bezwaren had tegen sommige 
modaliteiten van de enquête inzake het proefproject ‘Verkeerscirculatie Zuidelijke Stationsbuurt’. Reeds op 30 mei 
2015 kreeg ik als antwoord dat mijn bezwaar doorverwezen was naar de bevoegde schepen met het verzoek om 
daarop een antwoord te formuleren. Aangezien ik, tot op heden, vanwege de bevoegde schepen geen antwoord 
kreeg en aangezien de bedoelde bevraging gebonden is aan de limietdatum van 7 juli 2015, richt ik mij met 
mijn bezwaar tot u. Volgens de richtlijnen bij de bevraging kunnen slechts een beperkt aantal wijkbewoners zich 
uitspreken over het proefproject. Uit de feiten blijkt nochtans dat het hele gebied ten zuiden van de spoorlijn, vanaf 
de Kortrijksesteenweg tot aan de Ringvaart, de invloed ondergaat van de gewijzigde verkeerssituatie. Het zou dus 
maar billijk zijn dat de bevraging uitgebreid wordt naar alle bewoners van dat gebied en dat de modaliteiten van de 
bevraging, op dat punt, gecorrigeerd worden.

Onderzoek:
Op ons verzoek krijgt verzoeker nog diezelfde dag een antwoord op zijn mail.

Beoordeling: ongegrond
Het antwoord aan verzoeker had misschien iets vlugger gemogen maar valt toch nog binnen een redelijke termijn. 
Wat de enquête zelf betreft, is de ombudsvrouw niet bevoegd.

redelijke termijn
Verzoek: 201508 - 916
Prijsverhoging. 
Ik heb over de prijsverhoging van de tweede bewonerskaart een eerste mail gestuurd naar schepen Watteeuw op 15 
juni 2015. Ik heb een ontvangstmelding gekregen op 15 juni 2015 maar verder niets meer. Ik heb dan op 10 juli 2015 
een herinneringsmail gestuurd maar tot op vandaag 14 augustus 2015 heb ik nog geen antwoord gekregen. Mijn 
grieven zijn: 
• Het ontbreken van elke communicatie/antwoorden en bijhorende transparantie van de bevoegde schepen. 

• Het willekeurig veranderen van informatie bij andere burgers die thans een verlenging van hun 2de bewoners-
kaart doen; 

• Geen communicatie te vinden op de website over deze veranderingen

• Het dreigen van terugvorderacties in 2016 bij de personen die hun bewonerskaart nu met 2 jaar hebben verlengd



161

• De verhoging van het bedrag voor de tweede bewonerskaart van 100 euro naar 250 euro. Op welke basis is dit 
verantwoord? 

Ik wacht met veel hoop het antwoord af alvorens verdere stappen te zetten.

Onderzoek:
Over de inhoud van de klacht van verzoeker, nl de verhoging van de prijs voor de tweede bewonerskaart, kan de 
Ombudsvrouw geen uitspraak doen want dit is een beleidsbeslissing. Het feit dat verzoeker na twee maanden 
nog geen antwoord heeft ontvangen van de bevoegde schepen, valt wel onder haar bevoegdheid. Verzoeker krijgt 
uiteindelijk op 10 september 2015 een uitvoerig antwoord namens de bevoegde schepen.

Beoordeling: gegrond
Verzoeker heeft drie maanden moeten wachten op een antwoord.

redelijke termijn
klachtenmanagement
Verzoek: 201508 - 921
Geen Spiegel.
Ik woon aan de Ferdinand Lousbergskaai en wij hebben samen met de syndicus op 24 december 2014 een brief 
geschreven naar het college van burgemeester en schepenen met de vraag om een spiegel te plaatsen aan de uitrit 
van de parking. Doordat er wagens parkeren dicht bij de uitgang van de garage is het gevaarlijk om buiten te rijden. 
Eventueel paaltjes aan de zijkant van de garage zou ook al helpen. Het probleem is nu dat we noch op de brief van 
24 december 2014, noch op onze mail van februari 2015 een antwoord hebben gekregen. Ik heb de brief ook nog 
eens afgegeven aan een medewerkster van de bevoegde schepen op het overlegmoment over het Mobiliteitsplan 
op 18 juni 2015. Ook hier is geen antwoord op gekomen.

Onderzoek:
Na onze herinneringsmail aan het Mobiliteitsbedrijf krijgt verzoekster een antwoord van .het kabinet van de 
bevoegde schepen en het Mobiliteitsbedrijf. Er zal geen spiegel komen maar er zullen wel parkeerhaken geplaatst 
worden.

Beoordeling: gegrond
Verzoekster heeft inderdaad een hele tijd op een antwoord moeten wachten
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Hoofdstuk 15
OCMW 

15.1. Departement Financiën
actieve informatieverstrekking
redelijke termijn
Verzoek: 201505 - 510
Terugvordering.
Ik ontving een vraag tot terugvordering van het OCMW voor een bedrag van 2.838,01 euro.
Ik betwist niet dat ik iets meer dan een maand weg was. Ik heb altijd correct de vliegtuigtickets aan de assistente 
opgestuurd. Ik ben zeker niet ter slechter trouw, maar ik ben er niet door mijn assistente op attent gemaakt dat ik 
niet langer dan een maand mocht weg zijn. Ik vraag dus waarop al die terugvorderingen zijn gebaseerd. Ik heb ook 
altijd meegedeeld wanneer ik weg was en heb dit op voorhand meegedeeld. Waarom is er dan nog uitbetaald? Want 
dit brengt mij nu in de grootste moeilijkheden. Ook begrijp ik niet op basis van wat men meer terugvordert dan een 
maand.
Ik heb tot nu niet gereageerd want ik ben overigens verkeerdelijk vijf maanden ambtshalve afgevoerd. Daardoor 
is heel wat post niet toegekomen. Ik heb nu recent een formele ingebrekestelling ontvangen. Die ambtshalve 
afschrijving is rechtgezet.

Onderzoek:
Volgens het OCMW verbleef verzoeker tussen 10 juli 2013 en 9 februari 2014 in totaal 142 dagen in Marokko. 
Nog volgens het OCMW had hij inderdaad zijn verblijf in het buitenland op voorhand aangekondigd. Echter, gezien 
zijn veelvuldig verblijf in het buitenland besloot het OCMW dat zijn hoofdverblijf niet in België was. Het Recht 
op Maatschappelijke Integratie is gekoppeld aan voorwaarden. Een van deze voorwaarden is dat de persoon 
hoofdzakelijk in België verblijft. Omdat verzoeker te lang in het buitenland verbleef, werd dus beslist om hem 
met ingang van 1 januari 2014 geen leefloon meer te verlenen. Ook werd het verleende leefloon teruggevorderd 
van 10 juli tot 10 augustus 2013, alsook van 26 september tot 31 december 2013. Omdat verzoeker dus niet aan 
de voorwaarden voldeed, werd ook nog eens een terugvorderbare financiële steun voor het vereffenen van een 
verblijfsfactuur in een opvangcentrum teruggevorderd. Dit betreft de periode van 11 april tot 2 mei 2014.
De beslissingen om de verleende steun terug te vorderen werden genomen op 18 maart .en 13 mei 2014. Dat 
is meer dan een jaar geleden. Verzoeker had toen drie maanden de tijd om bij de Arbeidsrechtbank beroep aan 
te tekenen. Op dit moment is dus geen beroep meer mogelijk. Wij raden verzoeker aan met het OCMW een 
afbetalingsplan af te spreken waarbij hij maandelijks een bedrag aflost.

Besluit:
Verzoeker verstopt zich achter een zogezegd gebrek aan actieve 
informatieverstrekking, maar men kan niet van twee walletjes eten. Men kan niet voor het grootste deel van de tijd 
in een ander land verblijven en toch hier op steun van het OCMW willen rekenen. Van elke beslissing van het OCMW 
ontvangt de steuntrekker overigens een schriftelijke bevestiging. Het was aan verzoeker om ervoor te zorgen dat hij 
zijn brieven kon ontvangen. Op dit moment is hij te laat om protest aan te tekenen.

Beoordeling: ongegrond
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15.2. Departement Sociale Dienstverlening
redelijke termijn
consequent handelen
Verzoek: 201502 - 107
Niemand gezien.
Ik heb al een tijdje geleden gevraagd om een maatschappelijke assistent om mij te begeleiden bij het verwerken 
van mijn administratie. Ik heb gevraagd om langs te komen omdat ik wegens een prostaatoperatie, incontinent ben 
geworden en ik moeilijk nog ergens naar toe kan gaan. Ze hebben me beloofd om langs te komen maar na meer dan 
een maand heb ik nog niemand gezien. Ik heb echt iemand nodig om mij te helpen.

Onderzoek:
Wij ontvangen deze vraag op 26 januari. Volgens het OCMW werd op 6 januari een maatschappelijke werkster 
toegekend, die verzoeker een brief schreef dat op 3 februari een huisbezoek zou gebeuren. Echter, er bleek iets te 
zijn fout gegaan met de post want verzoeker had die brief niet ontvangen. Uiteindelijk vond het bezoek wel plaats op 
de aangekondigde datum.

Besluit:
Het OCMW deed wat was gepland maar door een extern probleem, de postbedeling, had verzoeker de indruk dat 
geen gevolg werd gegeven aan zijn vraag.

Beoordeling: ongegrond

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.
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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. 

afdoende motivering
Verzoek: 201503 - 245
Medische tussenkomst.
Men weigert medische tussenkomst en hulp voor onze kinderen. Ik ben Jordaniër, mijn correcte naam is bij vonnis 
gecorrigeerd en dat kan ook nagegaan worden. Ik verblijf al 17 jaar in België. Ik heb een bevel gekregen om het land 
te verlaten maar verblijf hier nog altijd in het land. Ik kan ook het land niet verlaten zonder mijn kinderen. 
De kinderen staan ten gevolge van een identiteitsfraude (vonnis en boete zijn hier al uitgesproken maar enkel voor 
de ouders) onder een andere naam ingeschreven en kunnen dus ook het land niet verlaten.
Ik heb zes kinderen die nog altijd onder de vorige naam bekend zijn. Vijf ervan zijn in Gent geboren en daarvoor nu 
een procedure loopt om ze onder echte identiteit in de geboorteacte te schrijven. De oudste is 18 jaar en de jongste 
5 jaar. Drie kinderen hebben grote problemen met de tanden. Twee ervan hebben een brief gekregen van het CLB en 
moeten naar de specialist om oren en tanden te laten verzorgen.

Onderzoek:
Volgens het OCMW deed het gezin een nieuwe asielaanvraag die werd aanvaard, op de nieuwe identiteit, door het 
Commissariaat-Generaal Vluchtelingen en Staatlozen. Zij vallen nu onder de bevoegdheid van Fedasil voor dringende 
medische hulp (ook de kinderen).
De medische kaarten zijn dus niet meer afgeleverd. Het OCMW onderhoudt contacten met Fedasil en betrokkenen. 
Hun netwerk wordt geïnformeerd en volgens het OCMW is er goede samenwerking met het gezin.

Beoordeling: ongegrond

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.
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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.

afdoende motivering
Verzoek: 201503 - 319
Jordaanse familie.
Wij zijn een familie uit Jordanië.
Mama vertelt me dat ze op 24 maart bij het OCMW is langs geweest. Daar kreeg ze te horen dat wij geen recht 
hebben op een medische kaart, en dat het OCMW niet zou tussenkomen voor medische kosten. Kunt u meer 
duidelijk geven over de situatie? Welke stappen moeten wij ondernemen om in orde te zijn met onze medische 
kaart?

Onderzoek:
Volgens het OCMW wordt de familie begeleid voor dringende medische zorg. Er waren verblijfrechtelijke en 
administratieve problemen en de rechtzetting daarvan gaat traag. Waar verbeteringen gebeurden, werden medische 
kaarten uitgereikt. Waar dossiers hangende zijn, werden afspraken gemaakt met klanten, zorgverstrekkers en 
partners om dringende medische zorg mogelijk te maken en de factuur aan het OCMW te bezorgen. Volgens het 
OCMW wordt dit dossier verder opgevolgd en is er sprake van een goede samenwerking met het gezin.

Beoordeling: ongegrond

redelijke termijn
consequent handelen
Verzoek: 201503 - 323
Antwoord.
Ik schreef een brief aan het OCMW waar ik weer eens geen antwoord op ontvang. Betreffende deze brief kan ik 
zeggen dat de betekening niet meer uitgevoerd moet worden aangezien ik onder bedreigingen van de advocaat van 
het OCMW het teveel al betaald heb.
Ik vraag dan ook het te veel betaalde bedrag terug. (OCMW heeft voor de rechtbank toegegeven dat ze zich 
misrekend hadden). Tevens verwijs ik u naar het arrest. Ik ben wel verplicht om er in te berusten doch een en ander 
is niet eerlijk verlopen en het OCMW heeft duidelijk zijn macht misbruikt. Ik kan nog het volgende meegeven dat 
niet correct is verlopen:
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• De medewerker van het OCMW heeft nooit een correct financieel verslag willen opstellen voor het BCSD. Hoewel 
het verslag over mij alleen gaat heeft het OCMW tot nu toe nog altijd de inzage ervan geweigerd. Ik ben er dan 
ook van overtuigd dat het BCSD nooit kennis heeft gekregen van de zware leningslasten die ik had doordat ik aan 
mijn ex 119.000 euro uitgekeerd heb. Ik heb hem nochtans de stukken van de notaris gegeven.

• Toen ik in beroep ging tegen de eerste beslissing van het BCSD (omdat de medewerker zijn werk niet naar 
behoren deed), werd dat beroep behandeld door hem zelf. Die zei natuurlijk dat hij goed bezig was, wat had je 
gedacht?

• Ik ben nooit eerlijk behandeld door het OCMW. Zij zagen mij enkel als een bron van inkomsten. Voor elke 100 
euro dat zij uitgekeerd hebben in dit dossier hebben zij 175 euro kunnen ontvangen. Een mooi rendement.

• Gelet op de verklaringen van mijn dochter zegt de rechter dat er duidelijk fraude is gepleegd maar dat het OCMW 
daar niets kan aan doen.

Zij mogen dus alles incasseren en ik zou zelf een proces moeten instellen tegen mijn dochter. Dit is echt de 
omgekeerde wereld.
Het OCMW is in de fout: ik heb meer dan genoeg gezegd dat er bedrog gepleegd werd maar zij hebben geweigerd 
dat te onderzoeken.
Ja, zij waren zelf belanghebbende partij, ze konden zich zelf goed verrijken door een oogje toe te knijpen voor dit 
bedrog. Het OCMW heeft het bijzonder smerig gespeeld. Zij hebben opzettelijk gewacht tot vlak voor de verjaring 
om de zaak aanhangig te maken in een poging om door de verwijlintresten hun winst nog groter te maken. 
Zo hebben ze mijn onrust met ruim drie jaar verlengd.
Het OCMW heeft volgens de rechter wel het onderzoek gevoerd in overeenstemming met de wettelijk vereiste 
minima. Dat wil zeggen dat ze de nodige kaftjes hebben aangelegd en dat de kwaliteit en objectiviteit van het 
onderzoek er helemaal niet toe doet. Ik blijf erbij dat hier zeer slechte kwaliteit door het OCMW is geleverd, zeer 
subjectief en bij het haar getrokken. Zij hebben duidelijk bedrog laten passeren om zichzelf te verrijken.
Ik hoop dat u passend kan tussenkomen. Ik hoop ook dat uw dienst eventueel een passende druk kan uitoefenen 
naar aanpassing van de wet zodat de ‘niet-OCMW’ cliënt toch een minimum aan rechten kan krijgen. Nu zijn we 
volledig overgeleverd aan de willekeur van het OCMW die te pas en te onpas zijn macht kan misbruiken.
Tenminste zou men moeten verkrijgen dat als een maatschappelijk assistent een verslag over u schrijft, dat je recht 
hebt enerzijds op een kopie, anderzijds dat je het recht zou hebben om er verbeteringen of opmerkingen aan toe te 
voegen. Dit zijn heden toch basisrechten. Ik ben ervan overtuigd dat het BCSD nooit een correct en objectief verslag 
gekregen heeft maar ik kan dat niet bewijzen want alles bij het OCMW is geheim.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat het OCMW de aangetekende brief niet terugvindt: als een brief aan de voorzitter is 
gericht, dan wordt die ongeopend aan de voorzitter doorgegeven.
Wij vragen verzoeker daarom een kopie van zijn brief en leggen die voor aan het OCMW. Volgens het OCMW heeft 
het arrest van 14 januari 2015 definitief een einde gemaakt aan de betwisting die is gestart in 2000. Verzoeker heeft 
volgens het OCMW met zijn raadsman alle argumenten die nu opnieuw zijn aangehaald tijdens de procedure kunnen 
ontwikkelen.
Volgens het OCMW heeft de rechtbank geoordeeld dat het OCMW of zijn medewerkers geen fout maakte. 
Verzoeker is veroordeeld tot het betalen van onderhoudsgeld. Op 28 januari ontving verzoeker via de advocaat een 
afrekening. Deze afrekening houdt rekening met het door de rechtbank definitief bepaalde bedrag. De afrekening 
werd zoals gebruikelijk geregeld via de raadsheren. Er dient, zoals dit gebruikelijk is, te worden betaald op de 
derde rekening van de advocaat. Volgens het OCMW kiest verzoeker ervoor om slechts de dagvaardingskosten, 
rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg en beroep te storten aan de raadsman. Volgens het OCMW betaalde 
verzoeker te laat de hoofdsom en de intresten.
Het OCMW beschouwt de zaak hiermee definitief gesloten. De Ombudsvrouw sluit zich hierbij aan.

Besluit:
Verzoeker kreeg geen antwoord binnen een redelijke termijn op zijn aangetekende brief waarvan - vreemd genoeg - 
geen spoor is te vinden bij het OCMW. Anderzijds is de inhoud van de brief eigenlijk overbodig daar de belangrijkste 
elementen ervan het onderwerp uitmaakten van de rechtszaak waarbij een vonnis is uitgesproken. Overigens mag 
de Ombudsvrouw zich niet inlaten met een geschil dat door een rechter is/wordt beslecht.

Opvolging:
Wij bezorgen het OCMW onze aanbeveling. OCMW reageert daarop dat dit dossier niet representatief is. Volgens 
het OCMW ligt de eerste oorzaak in de keuzes die door het kind worden gemaakt en de gevolgen die daarmee 
samenhangen waar de onderhoudsplichtige ouder het niet mee eens is.
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Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Gegrond: verzoeker ontving geen antwoord op de brief die bij het OCMW onvindbaar is.
Ongegrond: de brief stelt eigenlijk een aantal zaken, waarover de rechter een vonnis velde, opnieuw in vraag.

Aanbeveling:
Wanneer men in de plaats van de ouders beslist om onderhoudsgeld te betalen dat men nadien ook alleen bij de an-
dere terugvordert, dient altijd voldoende onderzoek te worden gedaan bij de andere ouder of die misschien niet kan 
terugbetalen. Altijd dienen in een onderzoek beide ouders te worden gehoord, want zij zijn toch betrokken partij.

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. 
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. 

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201504 - 337
Geschorst.
Ik ben al drie maand geschorst van het OCMW. Ik wil een nieuwe aanvraag indienen maar telkens word ik geweigerd. 
Ik krijg geen voedselpakketten. Mijn assistent weigert mij langs alle kanten te helpen. Wat kan ik nog meer doen?

Onderzoek:
Volgens het OCMW werd het leefloon niet geschorst, maar wel stopgezet vanaf 1 mei. Bovendien zou verzoeker 
een maand worden geschorst indien hij opnieuw recht zou hebben op leefloon. Dit alles werd beslist op de 
hoorzitting van 19 maart, waarbij verzoeker aanwezig was. Reden was dat verzoeker geen gewoonlijk verblijf 
meer heeft in Gent: hij verblijft vooral bij zijn partner in een andere gemeente en die partner ontvangt een 
werkloosheidsvergoeding. Om die reden verwijst het OCMW verzoeker ook niet door voor voedselpakketten. 
Een tweetal weken nadat hij zich tot de Ombudsvrouw richtte, deed verzoeker een nieuwe aanvraag. Wij raden 
verzoeker aan duidelijk aan te tonen dat hij op het grondgebied Gent verblijft. Uiteindelijk beslist het Bijzonder 
Comité van de Sociale Dienst van het OCMW om verzoeker leefloon te verlenen.

Besluit:
Het OCMW handelde zorgvuldig volgens de gangbare procedure, met alle gevolgen van dien.

Beoordeling: ongegrond



168

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?

afdoende motivering
overeenstemming met regelgeving
redelijke termijn
Verzoek: 201504 - 379
Naïef of domiciliefraude.
Ik ben geschorst van stempelgeld. Blijkbaar omdat ik niet had aangegeven dat ik ziek was.
In elk geval, sinds februari heb ik geen inkomen en ik heb beroep gedaan op het OCMW. Ik betaal 250 euro in de 
hand van de eigenaar: de huur. De maatschappelijke assistente heeft een huisbezoek gedaan en vastgesteld dat ik 
daar woon, blijkbaar zonder contract, maar mijn domicilie is daar in elk geval. Ik kan geen betaalbewijzen van de 
huur geven, want ik betaal in de hand. De eigenaar is ook een Ghanees die in het huis woont samen met zijn familie. 
Er zijn daar geen problemen. Ik kan aan de eigenaar vragen dat ik maandelijks huur betaal. Ik wil niet op straat staan.
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Onderzoek:
Het valt op hoe weinig deze burger over de nodige documenten beschikt om aan te tonen dat hij wel degelijk op 
zijn domicilieadres verblijft. Het betalen van huur in de hand en niet beschikken over aparte betalingen van energie 
kunnen het gevolg zijn ofwel van domiciliefraude maar ook van een mogelijks wat naïef vertrouwen in mondelinge 
afspraken. Vooral in bepaalde culturen merk je dat men toch iets te veel op het woord vertrouwt terwijl men bij de 
overheid juist om de papieren vraagt. Het is aan het OCMW om deze burgers toch ook hierin te begeleiden. 
Het OCMW deelt mee dat het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op 2 juni, dat is twee maanden nadat 
verzoeker zich tot de Ombudsvrouw richtte, heeft beslist om verzoeker geen leefloon toe te kennen. De reden is 
dat hij niet kan bewijzen dat hij verblijft op het adres dat hij heeft opgegeven. Nochtans zegt klager dat hij wel op 
het adres was toen een medewerkster van OCMW langs is gekomen. Het OCMW echter stelt de nodige bewijzen te 
hebben dat hij er niet verblijft, op basis van een onderzoek. De stukken en argumenten die verzoeker aanvoerde acht 
het OCMW onvoldoende om het tegendeel te bewijzen. Inderdaad zijn er weinig schriftelijke overtuigingsstukken. 
Nog volgens het OCMW heeft verzoeker al een nieuwe aanvraag voor leefloon ingediend. Het OCMW zal deze 
nieuwe aanvraag onderzoeken. Hij zal de wijzigingen in zijn situatie wel dienen aan te tonen, bijvoorbeeld met 
energiefacturen van het adres waar hij verblijft en een huurcontract (maar een contract alleen is niet voldoende). 
Hij zal dus moeten bewijzen dat hij effectief verblijft op zijn adres. De maatschappelijke werker zal ook een 
huisbezoek brengen.
De Ombudsvrouw vraagt verzoeker ook ermee rekening te houden dat hij vrij is om zijn kennissen te bezoeken, maar 
dat hij zoveel mogelijk zijn aanwezigheid op zijn domicilieadres dient te bewijzen, wat niet altijd eenvoudig is zeker 
als men samenwoont met andere familie.

Besluit:
De weigering is vooral gesteund op gebrek van bewijzen dat de man er effectief ook woonde. De motivering van 
weigering had nog iets concreter kunnen zijn dan “uit onderzoek is gebleken dat”. Wij stellen vast dat er inderdaad 
een aantal bewijzen ontbreken. Ook is het vaag waarom de man zijn recht op stempelgeld is kwijtgeraakt. En zien 
we wel een ernstige aanwijzing dat zijn informatie naar RVA ook niet volledig was. Anderzijds stellen we ook vast dat 
het antwoord van het OCMW lang op zich laat wachten waardoor verzoeker lang in het ongewisse wordt gelaten. 
De wettelijke termijn voor het kenbaar maken na aanvraag van een leefloon is een maand. Hier gaat het om twee 
maanden en pas na onze tussenkomst dat de man een duidelijk antwoord heeft gekregen.

Beoordeling: geen oordeel
De versies van verzoeker en OCMW spreken elkaar tegen, maar het is het OCMW dat beslist om geen leefloon toe 
te kennen. Hij had wel vroeger een duidelijk antwoord moeten krijgen. Anderzijds heeft het OCMW de plicht om 
zorgvuldig onderzoek te voeren en is het aan burger om nodige bewijsstukken aan te voeren. 

klachtenmanagement
Verzoek: 201504 - 440
De Baai.
Wij hebben klachten, die wij ook al hebben kenbaar gemaakt op de bewonersraad van De Baai. Maar er staat nooit 
iets in het verslag en wij menen dat de Ombudsvrouw moet tussenkomen om te vragen of de OCMW-leiding wel 
op de hoogte is van de problemen die daar zijn. Wij zijn dankbaar voor deze opvang en het feit dat het bestaat is 
super. Maar wij vragen toch iets meer beheer. De maatschappelijke werkers hebben ongeveer elk tien bewoners 
maar die worden bijvoorbeeld niet maandelijks aangesproken. Wij zien ze bitter weinig spontaan. Wij zijn daar op 
een ongelukkige manier terechtgekomen maar hebben nog een zekere zelfredzaamheid. Wij menen dat wij toch 
aanspraak kunnen maken op enig respect en vooral dat ook onze klachten ernstig zouden moeten genomen worden. 
Wij menen dat wij niet in de watten moeten worden gelegd want sommige van de bewoners zijn zeker geen katten 
om zonder handschoenen aan te pakken, maar wij doen toch ons best om er toch nog iets van te maken. Volgens 
ons komt de leefbaarheid echt in het gedrang. De Baai is voor chronische daklozen maar de jongste tijd lijkt het meer 
en meer op een rvt.
• Er zijn mankementen in het beheer van het gebouw:

• A) Het water in de oude bouw is ‘s morgens donkerbruin. Nooit heeft iemand van de maatschappelijke werkers 
een staal genomen om te zien of dit niet gevaarlijk is. Normaal zou het drinkbaar water moeten zijn.

• B) Herstellingen gaan zeer traag, maar wij merken wel dat de nieuwe beheerder veel meer druk zet zodat de her-
stellingen toch gebeuren. Een waterkraan heeft vier jaar gedrupt.

• C) De verwarming in het oude gebouw slaat tilt. Van de nacht was het koud: geen chauffage.
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• D) De permanentie die zogenaamd zou bestaan: in 95 procent van de gevallen, na de werkuren komt er geen 
antwoord, men neemt de telefoon zelfs niet op.

• E) Het nieuwe passieve gebouw is zeer mooi (zolang men daar niet alle deuren laat open staan), maar er zijn er 
altijd die het oude verkiezen maar dan moet het ook leefbaar zijn. En vooral het is ook een kwestie van geld.

• De voeding. De prijs is laag en daarvoor zijn wij dankbaar (ook in De Boei is het maar 5euro maar daar zegt ieder-
een dat het goed is). Daar zijn opvallend veel klachten over: 

• dat is zoutloos voor iedereen omdat er twee bewoners geen zout mogen hebben. Opvallend weinig groenten 
(hoewel groenten niet echt duur zijn in het algemeen). Soms te weinig. De mensen in de keuken hebben geen 
notie van het werken in een grootkeuken.

• Problematiek bewoners. De meeste bewoners hebben een verslavingsproblematiek maar de jongste maanden 
komen er bewoners die totaal niet meer zelfredzaam zijn en dat creëert bij de andere bewoners heel wat pro-
blemen. Er zijn er die een totaal gebrek hebben aan hygiëne (daar worden geen opmerkingen over gemaakt of 
bijgestuurd), die zelfs hun kamer niet terugvinden en eigenlijk ook sommigen die in een verzorgingstehuis zouden 
moeten zijn want de verpleegkundige verzorging is totaal ondermaats of er is niet de mogelijkheid om hierin te 
kunnen voorzien. Enkele bewoners hebben een totaal gebrek aan wooncultuur. Een medewerkster die bijzonder 
hard werkt, en waar ze echt wel terecht kunnen, is daar schoonmaakster, maar die zou vertrekken en we houden 
dus ons hart vast. Wij hebben meer contact met die medewerkster dan met de maatschappelijke assistente.

• Openheid. Daar hebben wij het meeste klachten over. Als wij toch met klachten komen, krijgen wij te horen: “Als 
het u niet aanstaat, bol het af”, maar wij willen toch gehoord worden.

• Er wordt te veel met de mantel der liefde toegedekt: diefstallen bij bewoners, agressiviteit. Men heeft wel een 
huishoudelijk reglement maar men controleert het niet.Wij vragen iets meer sturing vanuit de beheerders.

Onderzoek:
Volgens het OCMW kwamen beide verzoekers bij de Ombudsvrouw omdat zij op de vingers waren getikt. Een 
van beiden woont eigenlijk zelfstandig en zaait volgens het OCMW verdeeldheid onder de bewoners, hij viseert 
ook minder sterke bewoners. De andere verzoeker woont daar sinds minder dan een jaar; hij eet maar eens in de 
week mee en klaagt over alle maaltijden. Volgens het OCMW zijn een aantal technische problemen, zoals met de 
verwarming, bekend. Zij worden opgevolgd en verholpen. Van een aantal andere zaken is het OCMW niet op de 
hoogte. Zij zullen uitvoerig worden bekeken met de teamleden en de bewoners. Anderzijds, nog altijd volgens het 
OCMW, zijn de klachten van de twee personen die zich meldden bij de Ombudsvrouw, niet representatief voor de 
meerderheid van de bewoners. 

Opvolging:
Het OCMW plant een bewonersenquête, om te kunnen werken aan de optimalisering van de dienstverlening. In de 
eerste plaats is het aangewezen om zaken binnen de bewonersraad te bespreken, maar dan moet men wel aanwezig 
zijn.
In verband met de problemen die het samenleven moeilijk maken, stelt het OCMW dat De Baai net als doel heeft om 
een heel kwetsbare groep op te vangen. Hierin een evenwicht zoeken is niet eenvoudig. De Ombudsvrouw stelt dat 
beide verzoekers ervoor kunnen opteren om op termijn zelfstandig te gaan wonen; zij zouden een sociale woning 
kunnen aanvragen, of een meer aangepaste opvang kunnen zoeken. Maar het is duidelijk dat ze op een bepaalde 
manier toch hun stek hebben gevonden in de Baai, dat ook aan vrij lage prijzen onderdak en eten aanbiedt. 

Besluit:
Er is duidelijk een trend dat meer en meer daklozen lang op straat leven en dat het samenleven binnen een 
gemeenschap inderdaad aanpassingen vereist. Voor daklozen met een complexe problematiek (dronkenschap, 
drugsgebruik) vinden nog moeilijk een onderdak. Dank zij De Baai kunnen zij toch nog aan een onderdak geraken. 
Dit geeft soms spanningen met bewoners die inderdaad in een aantal gevallen ook zelfstandig kunnen wonen.

Beoordeling: geen oordeel
Soms spanningen met bewoners die inderdaad in een aantal gevallen ook zelfstandig kunnen wonen. Anderzijds 
zijn er ook bewoners aanwezig die totaal geen wooncultuur hebben. Maar iedereen is er wel over eens dat De Baai 
onmisbaar is en door het organiseren van een enquête is er wel positieve opvolging. 
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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.
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zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201505 - 553
Oud rekeningnummer.
Het OCMW heeft mijn leefloon overgeschreven op mijn Belfius-rekening.
Het geld van mijn artikel 60 is echter overgeschreven op een andere rekening die al drie maanden niet meer bestaat. 
Het was ook een Belfius-rekening maar ik weet het nummer niet meer. Ik contacteerde het OCMW hierover. Men 
zegt me dat het geld eerst door Belfius moet worden teruggestort voor het op de juiste rekening zal worden gezet.
Ik heb mijn gezin met kinderen te voeden. Ik heb dit geld dringend nodig. Kan het nodige zo spoedig mogelijk 
worden gedaan?

Onderzoek:
Wij nemen met Belfius contact op om te checken of dit verhaal klopt en in dat geval het geld zo spoedig mogelijk 
terug te laten gaan naar het OCMW.
Van het OCMW vernemen wij dat wordt gewerkt met diverse programma’s. Er wordt getracht om voor een en 
dezelfde persoon in de diverse systemen dezelfde gegevens te gebruiken. In de lijst voor het uitbetalen van het 
artikel 60 staat nog de oude rekening vermeld. Het OCMW geeft toe dat hier een menselijke fout is begaan. Voor 
de volgende betaling zal op de juiste rekening worden overgeschreven. Het geld van de fout gelopen betaling mag 
verzoeker aan de kas komen ontvangen, vijf dagen nadat verzoeker met de Dienst Ombudsvrouw contact opnam.

Besluit:
Het OCMW maakte een fout die zo spoedig mogelijk is rechtgezet.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

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).
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, 
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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. 

overeenstemming met regelgeving
professionaliteit
Verzoek: 201506 - 620
Baliebediende.
Ik schrijf u om een geschil aan te kaarten met het OCMW van Gent. Gisteren 3 juni was ik met mijn racefiets gaan 
rijden. Op mijn terugweg reed ik langs de Doornakkerstraat om zo naar huis te gaan. Daar werd ik aangereden door 
een fietser. Hij kwam uit een steegje, haaks op de bovenvermelde straat gelegen en hij reed me aan langs mijn 
rechterzijde. Ik kon amper remmen en reed niet snel daar ik al 70 km had gefietst en een honderd meter verder 
woon, ik was dus aan het uitbollen. Ik viel over mijn stuur met mijn rechterschouder kwam ik op de grond terecht en 
botste met mijn hoofd eerst tegen de grond en daarna tegen de bumper van een geparkeerde auto.
Ik zag sterren en zwart voor mijn ogen. Ik zei tegen de man dat ik me niet goed voelde. Ik probeerde ook recht 
te staan. Toen dit uiteindelijk lukte, na een tiental seconden, zei ik dat hij me aangereden had en dat ik de politie 
zou bellen om het op papier te zetten. Ik toonde mijn politiekaart en legitimeerde mij. Hij gaf me een harde duw 
waardoor ik achterover viel en nog eens met mij hoofd tegen de bumper van de geparkeerde auto botste. Ik riep nog 
dat hij vluchtmisdrijf pleegde. Daar mijn fiets kapot was kon ik hem niet achterna rijden.
Ik ging binnen in het steegje waar hij was komen uitgereden. Als ik dit volgde kwam ik in het OCMW terecht. Daar 
legde ik alles uit. Ik gaf een beschrijving van de man die me aanreed. Ze zeiden dat hij daar effectief was geweest. 
Ik toonde mijn politiekaart en zei dat ik de 101 had gebeld. Toen ik vroeg of ik mocht wachten zeiden ze dat mijn 
fiets niet in de ingang mocht staan. Ze zeiden dat het misschien beter was dat ik buiten zou wachten. Ik heb toen 
gezegd dat de manier waarop ze me behandelden helemaal niet oké vond. Ik vroeg nog eens achter de naam van de 
vluchtende partij. Ze zeiden me dat hij zou terugkomen daar hij een afspraak had. Een half uur later kwam de andere 
partij terug binnen in het gebouw. Ik sprak hem aan. Hij begon me onmiddellijk uit te schelden, ik bleef rustig en 
belde terug naar de 101 om er beetje spoed achter te zetten. De baliebediende hoorde dat en ging bij de man. Ik 
hoorde dat ze zei: “je zou beter vertrekken want de politie komt naar hier”. Ik sprak de vrouw hierover aan, ik zei dat 
dat echt niet kon en legde haar uit hoe ik me daarbij voelde, ze antwoordde niks en vertrok gewoon. Een tijdje later 
kwam een politieambtenaar binnen, ik legde alles uit. Hij vroeg de naam van de andere partij, wat ook hij niet kreeg. 
Hij belde zelfs met de juriste van het OCMW maar kreeg daar te horen dat ze geen namen doorgeven. En als ze een 
naam willen dat ze via de onderzoeksrechter of procureur zullen moeten passeren. Ik vind dit echt niet kunnen. 
Voor feiten van verkeersongeval met lichamelijk letsel en slagen en verwondingen geen naam doorgeven. Ik ben nu 
werkonbekwaam met een hersenschudding, een gekneusde schouder en een whiplash thuis. Mijn fiets is niet meer 
rijvaardig. Wat zijn mijn mogelijkheden behalve me burgerlijke partij stellen bij de onderzoeksrechter afwachten 
op een katschrift van de Procureur des Konings? Kan ik een klacht indienen tegen het OCMW en die ambtenaren? 
Moet ik naar de pers? De manier waarop ik behandeld werd door de leden van het OCMW (afdeling Dampoort, 
Wittemolenstraat) is echt alles behalve.

Onderzoek:
De rol van het OCMW zou positiever kunnen zijn dan wat verzoeker heeft ervaren. Zo kan het OCMW ook een 
rol spelen in de mogelijke begeleiding van de cliënt mocht het tot een veroordeling komen, met onder meer de 
begeleiding van een mogelijke afbetaling van een schadevergoeding. Volgens het OCMW is inderdaad in eerste 
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instantie geweigerd om de naam van de cliënt bekend te maken, ook al drong ook de politie-inspecteur hier op aan. 
Maar de man was er niet in zijn functie van politieman maar wel als slachtoffer van een verkeersongeval. 
Die weigering om de naam van de cliënt mee te delen is gebaseerd op art. 458 van het strafwetboek. Enkel nadat 
een gerechtelijk onderzoek wordt geopend (na tussenkomst van de procureur), wordt dit beroepsgeheim opgeheven 
(ondertussen zijn ook de camerabeelden overgemaakt en wordt door het OCMW meegewerkt aan het onderzoek). 
Dit artikel voorziet inderdaad in een beroepsgeheim dat onder enkele strikte voorwaarden kan opgeheven worden. 
Toen verzoeker aankwam was er nog geen sprake van een gerechtelijk onderzoek, was het OCMW ook geen getuige 
en kon men inderdaad die naam niet bekend maken. Wat betreft de volgens verzoeker weinig vriendelijke houding 
naar hem toe, daar is het zijn woord tegen dat van het OCMW maar de ombudsvrouw kan zich wel inbeelden dat 
die weigering om de naam bekend te maken zeker bij verzoeker overgekomen is, als het in de steek laten van een 
slachtoffer. Het OCMW stelt ook dat er in elk geval informatie is gegeven dat de politie op komst was. Maar niet dat 
hij zich uit de voeten moest maken. Hier is het woord tegen woord. Ook aan verzoeker is meegedeeld dat de cliënt 
nog zou langs komen. Volgens het OCMW heeft het personeel hier een neutrale rol opgenomen. Het personeel heeft 
duidelijk gemaakt dat het geen getuige is en geen partij kiest. Tot slot stelt het OCMW dat, als de cliënt inderdaad de 
dader is, hij zal worden geresponsabiliseerd voor zijn gedrag. Hem zal worden aangeraden contact te nemen met de 
politie voor de afhandeling van dit ongeluk en de regeling van de schade.

Besluit:
Het OCMW-personeel handelde in overeenstemming met de regelgeving betreffende het beroepsgeheim. Dat kan 
bij het slachtoffer (die ook politieman is) overgekomen zijn als een weigering om te helpen. Gecombineerd aan de 
informatie die aan het slachtoffer was gegeven, namelijk dat de politie op komst was, is het niet ondenkbeeldig dat 
het slachtoffer de indruk kreeg dat hij in de steek werd gelaten. Of er nu al dan niet is gezegd dat de cliënt zich uit de 
voeten moest maken kan niet meer achterhaald worden: dat is woord tegen woord.

Beoordeling: geen oordeel
Ongegrond wat betreft handelen in overeenstemming met regelgeving, omtrent beroepsgeheim. Geen oordeel 
wat betreft neutrale houding: woord-tegen-woord situatie. Anderzijds heeft mogelijk gebrekkige wederzijdse 
communicatie hier ook een rol gespeeld. 

zorgvuldigheid - procedure
inventieve houding
Verzoek: 201506 - 681
Opgevangen.
Ik heb geen Identiteitskaart meer, die is ingehouden. Ik ben niet officieel gescheiden maar ik leef wel gescheiden van 
mijn vrouw die mij ambtshalve heeft laten afvoeren op haar adres in Antwerpen. Ik ben nu tijdelijk opgevangen door 
mijn stiefzoon die mij niet op straat wil gooien maar ik moet er wel weg. Ik ben dus structureel dakloos maar zolang 
ik geen adres heb, krijg ik mijn inkomen niet terug van 950 euro werklozensteun en bij het OCMW krijg ik geen 
referentieadres.
Dit heeft tot gevolg dat ik:
• Mij niet kan laten inschrijven voor sociale woning omdat ik geen adres heb.

• Ook geen inkomen krijg omdat ik geen adres heb.

• Ik dus ook niets kan gaan huren op de privémarkt omdat ik geen inkomen heb.
Men zegt mij ook het OCMW mij niet kan helpen, ook niet met een referentieadres. Ik zou al content zijn met een 
gemeubelde kamer, maar daar geraak ik ook niet aan.
Ik moet 300 euro voor onderhoud aan mijn stiefzoon geven. Die geeft mij eten en drinken.
Kan hier geen referentieadres zodat ik tenminste mijn papieren in orde kan maken? Ik heb ook geen spaargeld. Ik 
heb dringend medische zorgen nodig (onder andere tanden), maar ik heb geen enkel inkomen juist omdat ik geen 
adres heb.
Ik ging bij het OCMW. Ik zou 500 euro op zijn rekening gestort krijgen, maar ik weet dat niet.
Ik heb een schuldenlast van 8000 euro (vooral energierekeningen en deurwaarderskosten) omdat ik in een cirkel zit). 
Dus zou ik zeker moeten begeleid worden. Misschien kan dit ook gekoppeld worden aan dat referentieadres. Zelfs in 
een opvangcentrum kan ik niet omdat ik geen enkel inkomen heb.
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Onderzoek:
De ombudsvrouw ontvangt deze vraag op 17 juni.
Volgens het OCMW deed verzoeker, in het bijzijn van zijn stiefzoon, een aanvraag voor financiële hulp. 
Zijn werkloosheidsvergoeding werd met ingang van 1 mei geblokkeerd wegens ambtshalve schrapping. Op 16 juni 
werd een eerste betaling verleend als samenwonende (categorie 1). Er werd op 30 juni beslist hem dit te verlenen 
voor de periode van 6 maanden.
Nog volgens het OCMW geeft de stiefzoon aan dat het inwonen van zijn stiefvader slechts een heel tijdelijke 
oplossing is. Verzoeker kent een onstabiele woonsituatie met lange periodes van dakloosheid. Er wordt hem een 
referentieadres bij het OCMW toegekend. Verzoeker komt ook vrijwel elke week langs in het OCMW, samen met 
hem wordt gebeld naar verschillende eigenaars in zijn zoektocht naar een woonst.

Besluit:
Het OCMW handelt zorgvuldig volgens de gebruikelijke procedure en neemt een inventieve houding aan bij de 
geleiding van de cliënt. Uit het feit dat verzoeker bij de Ombudsvrouw kwam, een dag nadat hem een eerste betaling 
is verleend, kan worden opgemaakt dat hij blijkbaar iets niet goed had begrepen en ten onrechte ervan uit ging dat 
hij negatieve antwoorden zou krijgen op zijn vragen.

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - procedure
afdoende motivering
Verzoek: 201506 - 725
Referentieadres.
Al van 2012 heb ik geen inkomen meer. Ik was levenslang geschorst van de werkloosheidsteun (gepakt op 
zwartwerk). Ik zou opnieuw drie jaar aan het werk moeten gaan om aan mijn dagen te komen om te stempelen. 
In 2012 had ik een eerste contact met het OCMW, maar dit is mislopen. Ik ben ten einde raad. Ik ben ambtshalve 
afgevoerd. Ik verblijf hier en daar bij vrienden en moet dus eerst aan een adres geraken. Dat is bij drie vrienden en af 
en toe bij mijn ex die ook bevestigt bij OCMW dat wij niet samenwonen maar dat ze mij af en toe wel opvangt. 
Ik heb mij opnieuw bij het OCMW gemeld en die zouden niets voor mij kunnen doen. Ook geen referentieadres. 
Ik kan mij ook niet melden bij interimkantoren want ik heb geen identiteitskaart. Ook mijn mutualiteit is niet in orde. 
Ik heb geen schulden. Eerst moet mijn identiteitskaart in orde komen. Ik ben schoorsteentechnieker en zou het dus 
zeker niet zo moeilijk hebben om aan een job te geraken. Maar zonder kaart kan dit niet. Ik vraag ook leefloon aan 
aangezien ik geen inkomen heb en van ‘de krijg’ leef omdat ik al twee jaar op de sukkel ben. Ik wil graag een artikel 
60. Ik heb twee kinderen van mijn eerste vrouw en dus niet van mijn vriendin. Ik heb een goede band met mijn 
ex- vrouw, maar ik kan mijn kinderen zelf niet meer opvangen. Ik kan mij ook niet laten inschrijven voor een sociale 
woning, omdat ik geen adres heb. Ik ben ambtshalve afgeschreven na een onderzoek door de politie. Daaruit blijkt 
dat ik bij mijn ex niet meer constant inwoon.
Ik heb ook dringende medische hulp voor mijn tanden nodig. Kan ik hier terecht bij het OCMW voor een medische 
kaart want ik heb dus geen mutualiteit meer? En ook geen papieren. Ik heb een vriend die werkt in kader van artikel 
60 en mij wel een referentieadres wil bezorgen. Ik verblijf er één keer in de maand). Mag hij dat wel?

Onderzoek:
Volgens het OCMW deed verzoeker in 2014 een aanvraag voor referentieadres bij het OCMW, maar hij 
was niet structureel dakloos en voldeed dus niet aan de voorwaarden. Hij liet zich toen inschrijven op een 
privaat referentieadres. Verzoeker vroeg ook leefloon aan, maar ook hier was de beslissing negatief wegens 
oncontroleerbare inkomsten en onjuiste verklaringen over zijn financiële situatie. Daarna kwam hij enkele keren 
terug, telkens met een ander verhaal. Om deze redenen is een sociaal onderzoek nodig. Wij raden verzoeker aan 
open kaart te spelen. Een tweetal maanden later vernemen wij van het OCMW dat hem leefloon als samenwonende 
wordt verleend. Later wordt dit een leefloon als alleenstaande. Bovendien heeft hij ondertussen een referentieadres 
bij het OCMW. Identiteitskaart en aansluiting bij het ziekenfonds worden in orde gebracht.

Besluit:
Het OCMW volgt zorgvuldig de gebruikelijke procedure en motiveert zich op afdoende wijze, maar ook verzoeker 
moet open kaart spelen. De Ombudsvrouw brengt beide partijen dichter bij elkaar. 

Beoordeling: ongegrond
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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 
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.
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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 
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
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201507 - 864
Geen papieren.
Ik zit zonder vaste verblijfplaats, zonder papieren, ook zonder mutualiteitspapieren. Momenteel heb ik normaal 
recht op een ziekte-uitkering maar is die verloren door de afschrijving van mijn adres. Ik heb vijf weken geleden 
contact gehad met OCMW welzijnsbureau. Na vier weken kreeg ik een mail dat het referentieadres is geweigerd. 
Zonder enige verdere begeleiding of voorstel tot oplossing.
Na de breuk met mijn vriendin kwam ik op straat terecht. Ik ben uitgeschreven op mijn ouderlijk adres. Ik was nooit 
ingeschreven op het adres van mijn vriendin. Ik was dit van plan maar het is tot een breuk gekomen. Ik heb een kind 
van tien maanden en mijn vriendin weigert ook het kind mee te geven omdat ik geen adres heb. Ik ga wel op bezoek 
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bij haar om mijn 10 maanden oude zoon te zien maar ik verblijf in elk geval niet bij haar. Ik heb een schuld te betalen 
van in totaal 5000 euro, maar dat loopt op omdat ik nu niet meer kan afbetalen. Ik zou hier begeleiding moeten 
hebben wat dus zeker een voorwaarde gekoppeld aan referentieadres kan zijn. Ik krijg ziekte-uitkering (ik was altijd 
aan het werk als dakwerker, fulltime, maar ben ziek geworden en leef dus niet van een leefloon maar van een ziekte-
uitkering; ik mag terugkomen naar mijn baas).
Omdat ik ambtshalve ben afgeschreven, had ik dus een referentieadres gevraagd omdat ik dan ook mijn stempelgeld 
kan krijgen en ik op zoek kan gaan naar een studio want nu heb ik geen inkomen meer. Na vier weken wachten 
krijg ik te horen dat ik niet in aanmerking kom voor een referentieadres. Zonder motivering krijg ik een mail van 
het OCMW dat zegt dat ik niet in aanmerking komt voor referentieadres. Ik ben zeker structureel dakloos, ik heb 
daarvoor de nodige documenten binnengebracht. Ik slaap bij een vriend, af en toe in een tent (mijn grootmoeder 
heeft een vispremie betaald om ‘s nachts te mogen vissen en ik kan dan in een tent aan de Ringvaart blijven slapen), 
ik heb nachtopvang CAW gecontacteerd maar er was geen plaats. Normaal zou de maatschappelijke werker kunnen 
bellen om mij toch opvang CAW te bezorgen maar dit is niet gebeurd. Ik slaap ook af en toe bij mijn meetje.
Ik heb ook door de CM een papier laten invullen zodat ik een voorschot zou kunnen krijgen maar ook dat wordt 
geweigerd door OCMW. Dus gaat het OCMW dan binnenkort mijn leefloon aanvraag behandelen? Mocht ik een 
referentieadres krijgen, meteen ook een inkomen (ziekte-uitkering; ik word behandeld door een neuroloog, maar ik 
kan dit nu niet meer betalen, ook zijn medicatie niet) en zou ik op zoek kunnen gaan naar een studio.
Ik zit al drie maanden zonder enig inkomen. Ik heb vijf weken geleden contact met OCMW opgenomen en dat zijn 
vijf verloren weken. Mijn vraag om een referentieadres is geen onredelijke vraag.

Onderzoek:
Van het OCMW vernemen wij dat een aantal gesprekken met verzoeker plaatsvonden. Het referentieadres is 
aangevraagd en er wordt werk gemaakt van de schuldenproblematiek.
Voor alle nodige en bijkomende vragen kan verzoeker terecht bij zijn maatschappelijke werker. De indruk bij 
verzoeker dat niet zou worden ingegaan op zijn vragen, ontstond toen hij aanvankelijk aan het OCMW verklaarde 
hoofdzakelijk bij een vriend te verblijven. Om een referentieadres bij het OCMW te hebben, kan dit niet. Het was ook 
duidelijk dat hij met dat referentieadres zijn schuldeisers wou ontlopen.
Enkele weken later stelde verzoeker opnieuw een vraag, maar kwam niet opdagen op een afspraak.
Een tweetal weken later vond dan wel een drietal afspraken plaats. Toen bleek dat verzoeker op diverse adressen 
verbleef. Daarom kon de aanvraag voor het 
referentieadres worden opgestart. Eens dit in orde is, kan hij opnieuw aanspraak maken op ziektevergoeding van het 
ziekenfonds. Daarom vraagt hij geen voorschotten meer van het OCMW.

Besluit:
Het OCMW motiveert op afdoende wijze de weigering, die berustte op de regelgeving. Verzoeker trekt er zijn lessen 
uit zodat alles in orde komt.

Beoordeling: ongegrond
Het OCMW weigerde terecht de aanvraag, maar verzoeker trekt er zijn lessen uit en kan verder worden geholpen en 
begeleid.

zorgvuldigheid - onvolledig dossier
rechtszekerheid
Verzoek: 201508 - 929
Gefoefel.
Ik woon al jaren in een caravan en ik heb mijn referentieadres bij het OCMW. Op 13 juli 2015 kreeg ik bericht van 
het OCMW dat ik geen leefloon meer krijg omdat ik weiger mee te werken aan het sociaal en financieel onderzoek. 
Dat is onzin! Zo zou ik het OCMW niet toelaten tot mijn caravan. Er zijn dus twee maatschappelijk werkers langs 
geweest en ze hebben gewoon eens aan de deur gekeken. Ze wouden zelf niet naar binnen gaan omdat het te 
rommelig lag. De commentaar was direct dat ik daar niet zou slapen omdat het er zo overhoop lag. Ik leef toch op 
de manier dat ik wil zeker! Ik ben bij de buurtbewoners langs gegaan met een soort petitie om aan te tonen dat 
ik daar wel degelijk woon. Een hele hoop mensen hebben getekend, want die kennen mij… die weten dat ik daar 
woon omdat ze mij daar voortdurend zien. Ook de mensen van het buurthuis in de Jozef II-straat hebben een brief 
geschreven om te bevestigen dat ik daar wel degelijk woon. Op de hoorzitting hebben ze al dat bewijs gewoon weg 
gefoefeld en ze hebben er niet eens naar gekeken. En luisteren doen ze ook al niet! Nee! Ik moet gewoon zwijgen! 
Dan het financiële onderzoek. Ik heb bij de bank duplicaten gevraagd van al mijn laatste uittreksels, maar dat moet 
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aangevraagd worden in Brussel en dat duurt een tijdje. De mensen van de bank hebben ook een briefje voor het 
OCMW geschreven om dat uit te leggen. Maar ook dit werd weg gefoefeld! Ik word gewoon gezocht omdat ik mij 
niet laat doen en omdat ik mijn mening zeg zonder daar doekjes om te winden. Het is een manier om hun eigen 
incompetentie te verbergen.

Zo heb ik bijvoorbeeld problemen met de belastingen omdat mijn maatschappelijk werkster mijn post laat liggen op 
haar bureau. Ik ga iedere dag langs in Onderbergen en nooit is er post. Om dan later te ontdekken dat het allemaal 
op de bureau van mijn maatschappelijk werkster ligt en dat die mij dat niet bezorgt!
Bij de hoorzitting is er gelijk ook van alles op haar bureau blijven liggen… Ze vond het zelf niet de moeite om zelf 
eens langs te komen, ze stuurde een vervangster.
Ondertussen zit ik wel in de problemen! Geen leefloon omdat ik niet zou meewerken, omdat ik niet zou wonen waar 
ik zeg, omdat ik bij een ander OCMW geld zou krijgen (?), … En ik krijg niet eens een papier voor de voedselbedeling. 
Ik leef nu van wat ik hier en daar krijg van de mensen, maar droog brood begint na al die tijd ook serieus tegen te 
steken.
Kunt u mij helpen, want naar mij luisteren ze niet?

Onderzoek:
Het OCMW zegt dat verzoeker inderdaad niet meewerkt met het sociaal en financieel onderzoek. Na verschillende 
keren aandringen, mochten de maatschappelijk werkers toch in zijn caravan komen kijken, maar ze konden niet 
binnen door de rommel die voor de ingang lag. Tijdens de hoorzitting kon verzoeker ook niet zeggen waar hij dan 
eigenlijk sliep in de caravan. Ook bij het financieel onderzoek doet verzoeker er alles aan om het OCMW geen inzage 
te geven in zijn verrichtingen of dat op zijn minst toch te vertragen. Daarom heeft het OCMW uiteindelijk beslist om 
zijn leefloon te schorsen. Op het moment van de hoorzitting had de maatschappelijk werkster van verzoeker verlof 
en werd ze vervangen door de hoofdmaatschappelijk werkster die zijn dossier ook kent. Wat de post betreft zegt het 
OCMW dat verzoeker heel goed weet dat al zijn post wordt doorgestuurd naar het Welzijnsbureau Gent Noord en 
dat hij die bij zijn maatschappelijk werkster kan ophalen. Toch blijft hij telkens naar de hoofdzetel in Onderbergen 
gaan om daar zijn post op te vragen. We begrijpen dat verzoeker op zijn privacy staat, maar we proberen hem 
duidelijk te maken dat hij toch wat water bij de wijn zal moeten doen als hij leefloon wil ontvangen. Hij zal open 
kaart moeten spelen over waar en bij wie hij werkelijk verblijft.

Beoordeling: ongegrond
Er zijn sterke vermoedens van sociale fraude en verzoeker slaagt er niet in om die vermoedens te ontkrachten. Dat is 
toch iets anders dan niet gehoord worden.

continuïteit
redelijke termijn
Verzoek: 201508 - 947
Drie maanden.
Het ABVV heeft mij al 3 maanden niet uitbetaald, zij staan in contact met het OCMW.
Men heeft vandaag een mail verzonden naar het OCMW.
Mijn maatschappelijke assistente is al een maand afwezig en onbereikbaar. Ik vind dit niet kunnen. Ik ben al tijdig mij 
gaan inschrijven bij de VDAB en ben onmiddellijk naar het ABVV geweest voor een uitkering. Ik heb me ingeschreven 
op 28 mei en men heeft me nog steeds niet correct uitbetaald. Heb na het einde van men artikel 60 traject geen 
euro ontvangen van de socialistische vakbond en de RVA. Heb ook al alle stempelkaarten binnengebracht.
Ik ben nogal ongerust over deze oncomfortabele situatie en beschouw dit ook als een schending van het 
burgerrecht. Het kan niet zomaar zijn dat men drie maanden moet wachten op een uitkering en terwijl aan spaargeld 
moet zitten om te kunnen overbruggen. We spreken hier dan ook over een bedrag dat zij me moeten betalen dat 
tamelijk hoog is. Namelijk: 2786,16 euro. Gelieve deze zaak te onderzoeken en op te volgen want ik heb er geen 
vertrouwen in. De uitbetalingsdienst is gelegen op de Vrijdagsmarkt.
Ik hoop dat u het komende proces misschien in een versnelling kan brengen. Alles is in orde, dossier en al. 
De communicatie tussen OCMW en ABVV is alvast niet van superieure kwaliteit. Kan het zomaar dat zij mensen drie 
maanden lang zonder geld zetten? Dit is nog eens een schending van de sociale zekerheid waar ik recht op heb. Ik 
.hoop dat u voor mij iets kan betekenen. 

Onderzoek:
Volgens het OCMW is verzoeker in budgetbeheer. De afwezigheid van zijn maatschappelijke werkster betrof de 
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jaarlijkse vakantie. Zij werd vervangen door een collega voor dringende vragen. Verzoeker had contact met de 
vervangster op 18 augustus.
Nog volgens het OCMW werd hij bij het aanvragen van zijn werkloosheidsvergoeding ondersteund door een 
medewerker. In juli 2015 bleek dat zijn werkloosheidsuitkering door een administratieve vergissing vertraging zou 
oplopen. De medewerkster voorzag voorschotten op deze uitkering en nam het initiatief om de administratieve 
vergissing recht te zetten. Volgens het OCMW kon verzoeker met deze voorschotten in zowel de betaling van 
zijn vaste kosten als zijn levensonderhoud voorzien. Tot slot deelt het OCMW mee dat ondertussen zijn recht op 
werkloosheidsuitkering is toegekend en de uitbetalingen zijn opgestart. Dit is een week nadat verzoeker zich tot de 
Ombudsvrouw richtte. Wij delen deze versie van het OCMW mee aan verzoeker, die bevestigt dat hij voorschotten 
ontving, dat hij met deze voorschotten zijn vaste kosten en zijn levensonderhoud kon betalen en dat ondertussen 
zijn werkloosheidsvergoeding is toegekend en dat de betalingen zijn opgestart.

Besluit:
In tegenstelling tot de indruk die verzoeker geeft, behandelde het OCMW het dossier van verzoeker binnen een 
redelijke termijn en werd gezorgd voor continuïteit in de dienstverlening.

Beoordeling: ongegrond
OCMW zorgde continuïteit in de dienstverlening en dit alles binnen een redelijke termijn.

zorgvuldigheid - procedure
afdoende motivering
Verzoek: 201509 - 1005
11.000 euro.
Op 4 juni ben ik ontslagen. Op 29 juni heb ik mijn uitbetaling van 11.000 euro ontvangen. Daar ik dacht dat mijn 
werkloosheidsuitkering inging na 3 maanden heb ik met de vergoeding een deel mee geleefd en een groot stuk 
achterstallige betalingen mee gedaan met de gedachte om niet onder schuldbemiddeling te komen of onder OCMW. 
Voor mijn vaste afbetalingen betalingen vanaf augustus had ik geen geld meer. Ik heb een afspraak gevraagd bij het 
OCMW-kantoor Rerum Novarumplein Gent.
Ik had al mijn vaste betalingen mee. De man ging het bespreken met de verantwoordelijke boven hem. Na weken 
had ik nog geen antwoord en ben ik teruggegaan. Daar gaf hij mij het negatieve nieuws, dat wegens mijn hoge 
uitbetaling, ze niets konden voorschieten. Ik mocht zoveel betalingen niet gedaan hebben, was het antwoord. 
Hij heeft me voorgesteld de schuldeisers te contacteren voor uitstel. Ik vertrouwde hem. Deze week heb ik al twee 
rappels van deurwaarders omdat ik niet betaald heb. Ik heb beide gebeld en ze waren niet op de hoogte gebracht. 
Nu is mijn vraag wat is de bedoeling dan van mensen op het OCMW? Ik zoek dringend werk en vindt er geen en het 
is dan ook jammer dat mensen die werk hebben hun werk niet doen. Een maand geleden bel ik terug naar hem voor 
de vraag een huurwaarborg voor te schieten, want daar mijn mama herstellend is van kanker komt ze niet meer naar 
huis en daar ik bij haar woon moet ik dringend verhuizen. Weer weken geen antwoord. Deze morgen heb ik gemaild 
en het antwoord was terug de hoge uitbetaling in juni. Mijn ontslagpremie dient toch niet voor een huurwaarborg. 
Toen wist ik nog niet dat mijn mama naar een home ging gaan. Het is de eerste keer van mijn leven dat ik beroep 
doe op OCMW of RVA en ben dan ook diep verwonderd welk antwoord ik kreeg. Ik heb nog nooit in mijn leven een 
dag gestempeld of bijstand gevraagd aan jullie en ben dan ook diep ontgoocheld dat er zoveel moet gebeuren omdat 
ik een keer in de problemen zit.
Gelieve mijn dossier grondig na te zien, want ik als Belg vindt dit niet kunnen wetende dat er meerdere mensen 
profiteren van jullie vzw.

Onderzoek:
Opdat het OCMW een beslissing neemt, dient een grondig onderzoek te gebeuren. Verzoekster ontving een 
ontslagpremie van 11.000 euro en het OCMW eist daarom van verzoekster dat zij alle details meedeelt over de 
uitgaven die zij verrichtte met dat geld. Hier betreft het een vraag voor voorschotten op de werkloosheidsuitkering, 
alsook voor de huurwaarborg. Het duurt een tweetal maanden voor verzoekster ervan overtuigd lijkt dat zij de 
gevraagde bewijsstukken aan het OCMW bezorgt. Dit gebeurt trouwens mondjesmaat.
Uiteindelijk ontvangt het OCMW alle nodige stukken zodat het financiële onderzoek kan worden gestart. Het OCMW 
beslist om verzoekster leefloon te verlenen in voorschot op haar werkloosheidsuitkering, alsook een tussenkomst in 
de huurwaarborg.
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Besluit:
Voor het verlenen van financiële tegemoetkomingen volgt het OCMW zorgvuldig de procedure. Het was verzoekster 
niet duidelijk dat aan het ontvangen van tegemoetkomingen voorwaarden zijn gekoppeld.

Beoordeling: ongegrond
Het was verzoekster niet duidelijk dat men niet zomaar geld krijgt van het OCMW.

professionaliteit
toegankelijkheid en bereikbaarheid
Verzoek: 201510 - 1103
Maatschappelijk assistente.
Wij hebben herhaaldelijk getracht om een nieuwe afspraak met onze nieuwe maatschappelijke assistente te maken. 
Wij hadden problemen met facturen energie. Misschien hebben wij dubbel betaald. Dit is het probleem. Er was een 
afspraak, maar de maatschappelijke werker was er niet. Zij had opleiding en had niet afgebeld. Opnieuw kwamen wij 
nadat de onthaalbediende had gezegd dat ze dan wel aanwezig was, maar ze was er niet. Dan is afgesproken dat ze 
zelf ging bellen: niets gehoord. De eerste twee assistenten waren uitstekend, maar wegens zwangerschap konden ze 
niet blijven. Nu zullen we dus maar alles betalen omdat we ‘van niemand hulp krijgen‘. Ik werk. Mijn vrouw is thuis 
en heeft zes kinderen. Wij hebben het moeilijk met administratie. Wij hadden al meerdere problemen met Electrabel 

Onderzoek:
Na zijn bezoek aan de Ombudsvrouw wordt verzoeker tot drie keer uitgenodigd door het OCMW. Geen enkele keer 
daagt verzoeker op. De Ombudsvrouw dient daarom dit dossier te sluiten.

Besluit:
De klachten kunnen niet worden onderzocht omdat verzoeker niet ingaat op de uitnodigingen voor gesprekken waar 
de problemen zouden kunnen worden uitgeklaard. Als verzoeker de maatschappelijke werker verwijst afspraken niet 
na te komen, dan 

Beoordeling: geen oordeel

zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing
inventieve houding
Verzoek: 201510 - 1145
Boter.
Ik ontving maandelijks 260 euro van het OCMW. Ik ga naar school in CVO Lokeren.
Ik woon bij mijn vader samen met mijn zus. Ook mijn zus gaat nog naar school. Mijn vader ontvangt ziekte-uitkering 
of invaliditeit. Het botert niet goed met mijn vader en van mijn OCMW-geld moet ik mijn eigen eten en het wassen 
van mijn kleren betalen. Ik kom niet toe met die 260 euro. Ik zou graag meer ontvangen, maar volgens het OCMW 
kan dit niet. Ik zou ook kunnen werk zoeken overdag, want mijn lessen zijn ’s avonds.

Onderzoek:
Volgens het OCMW is verzoeker in arbeidsbegeleiding bij het Opleidings- en tewerkstellingscentrum (OTC). 
Kort na de opstart van de begeleiding stelde het OCMW hem voor om een art. 60 te doen. Hij weigerde dit eerst 
aanvankelijk, maar na gesprekken kwam hij tot inzicht toch hiermee te starten. Het OCMW wenst hem zo snel 
mogelijk tewerk te stellen en uiteindelijk gebeurt dit inderdaad. Als hij een tewerkstelling art. 60 aanvat, dan 
ontvangt hij een volwaardig loon van gemiddeld 1.200 euro. Dit loon is meer dan de helft hoger dan het leefloon dat 
hij nu ontvangt als samenwonende in opleg op het mee-rekenbare inkomen van zijn vader. Volgens het OCMW vroeg 
verzoeker ook een tussenkomst borg omdat hij wenste alleen .te gaan wonen. Het OCMW kan hem niet verbieden 
om alleen te wonen. Toch wenst het OCMW hem te stimuleren dat hij zelf voor zijn waarborg en eventueel eerste 
huishuur spaart, nadat hij is tewerkgesteld op grond van art. 60.
Het OCMW had ook een gesprek met de vader. Uit dat gesprek bleek dat de vader bezorgd is om zijn zoon. Volgens 
het OCMW is er een verschil in visie en een terechte bezorgdheid. Dit wordt door het OCMW verder opgevolgd. 
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Verder blijkt dat het OCMW het financiële probleem – verzoeker dient te betalen voor eten en wassen – niet met de 
vader heeft besproken. Het OCMW doet dit pas in tweede instantie, na ons aandringen. 

Besluit:
Het OCMW handelt in overstemming met de regelgeving en doet dit zo persoonsgericht als mogelijk. Het heikele 
punt over het betalen van een aantal kosten, wordt door het OCMW pas aangepakt na ons aandringen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond wat betreft het volgen van de juiste werkwijze.
Gegrond maar gecorrigeerd wat betreft het heikele wrijvingspunt tussen vader en zoon over het meebetalen van 
een aantal kosten.

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201510 - 1154
Gescheiden.
Mijn moeder en zussen wonen in hetzelfde gebouw. Ik woon elders en werk als meubelmaker. Mijn vader en moeder 
zijn al 6 jaar gescheiden. Mijn zussen wonen bij mijn moeder in hetzelfde gebouw maar op een ander verdiep. 
Het OCMW weigert nu om hem nog leefloon te geven omdat men meent dat hij niet echt gescheiden is van mijn 
moeder.
Dat is wel het geval, ze zijn na meer dan 30 jaar huwelijk gescheiden omdat hij roept en tiert.
Hij komt nog wekelijks naar mijn zussen. Ik ga wel af en toe naar hem, ik ben de enige. Het gaat hier echt niet om 
een schijnechtscheiding maar mijn vader heeft ook het recht om naar mijn zussen te komen en naar mij, of niet 
soms? Ook het leefloon van mijn moeder is gestopt.

Onderzoek:
Het OCMW deelt mee dat de controlecel gedurende drie maanden 29 acties heeft ondernomen (uitgebreide 
observaties en huisbezoeken), waarbij de vader geen enkele keer is aangetroffen op het adres waar hij aangeeft 
dat hij verblijft. Daarnaast werden wel verschillende vaststellingen van samenwoonst gedaan op het adres van de 
moeder.
Enkele dagen voor verzoeker bij de Ombudsvrouw kwam, had het OCMW zowel met de vader als met de moeder 
een confrontatiegesprek gepland, waarbij het OCMW de vaststellingen trachtte uit te leggen. Echter, door de 
verbaal agressieve houding van de vader was dit niet mogelijk. In elk geval stelt het OCMW dat de beslissing tot 
de stopzetting van het leefloon wordt .niet zomaar is genomen. Er ging een uitgebreid sociaal onderzoek aan 
vooraf. Zowel de vader als de moeder worden uitgenodigd om naar de hoorzitting te komen en er hun situatie te 
verdedigen.

Besluit:
De versies van verzoeker en OCMW spreken elkaar wat tegen, maar de beslissing van het OCMW is afdoende 
gemotiveerd.

Beoordeling: ongegrond

afdoende motivering
Verzoek: 201510 - 1172
Paniek.
Ik kom hier in paniek omdat mijn maatschappelijke werker heeft meegedeeld dat mijn leefloon tijdelijk zou 
stopgezet worden, te beginnen met volgende maand. Dit zou betekenen dat ik ook mijn huishuur niet zou kunnen 
betalen in mijn sociale woning. Ik heb geen klacht over de maatschappelijke werker. Integendeel, zonder hem zou ik 
verloren gelopen zijn. Ik ben opnieuw gestart met mijn studies in 2013. Ik heb 9 van de 10 vakken afgelegd en moet 
tegen juni de masterproef afleggen. In januari volgend jaar moet ik het laatste examen afleggen. Ik heb een 1 kindje 
van 5 jaar. Hoe kan dit zomaar beslist worden?
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Ook een vonnis bij de rechter was duidelijk. Het argument dat ik te lang studeer kan hier niet aangehaald worden: ik 
maak vorderingen. Ook mijn punten zijn goed.
In elk geval heb ik geen schriftelijke bevestiging gekregen dat ik eind oktober geen leefloon zou krijgen. Mijn contract 
is vervallen in september maar er is geen nieuw contract opgemaakt door de maatschappelijke werker.
Er zijn ook nog een paar vragen. Hoe komt het dat ik de voorbije maanden altijd een ander bedrag leefloon heb 
gekregen? Deze maand 1086,62 en normaal krijg ik 1089,82. Hoe komt men aan dit verschil? Ook het leefloon 
van juni heb ik op 8 juli pas gekregen, dat van augustus op 4 september. Wie geen overschot heeft, moet toch wel 
enkele dagen nog meer de ceintuur aanhalen. Er is 345,27 euro teruggestort omwille van een onterechte afhouding: 
volgens mij moet ik 400 terugkrijgen. Waar zit het verschil want het bedrag dat per maand verkeerdelijk zou zijn 
afgehouden ging om 50 euro.

Onderzoek:
Ondanks het gegeven dat verzoekster al 10 jaar aan het studeren is (met 1 jaar onderbreking door een zwangerschap 
met complicaties), heeft de maatschappelijke werker een positief en bijzonder verzoek gericht aan het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst om toch 1 jaar extra leefloon tijdens studies toe te kennen vanaf 01/10/2015. 
De beslissing wordt weloverwogen genomen op 03/11/2015. Er is intussen een betaling voor de maand oktober 
doorgevoerd op 26/10/2015. Het is wel de bedoeling dat zij tegen juni 2016 haar masterproef af heeft, dan heeft zij 
ruimte om werk te zoeken.
Ondertussen zou zij normaal als student ook jobs moeten doen, maar daarvan is zij vrijgesteld. Wat de 
terugvordering van het leefloon betreft, is een beroepsprocedure ingeleid door .haar raadsman, maar na 
bemiddeling ook stopgezet. De raadsman en die van het OCMW zijn tot een akkoord gekomen rond de schuld en het 
teruggestorte bedrag van 345,27 euro. Eindresultaat is dat er geen schuld meer moet terugbetaald worden aan het 
OCMW. Het leefloon wordt in principe altijd uitbetaald de laatste 3 werkdagen van de maand. De maatschappelijke 
werker vroeg automatische maandelijkse uitbetalingen in die periode, maar de uitvoering liep tot twee maal toe 
fout. De betaling is dan manueel in orde gebracht. Dit verklaart de vertraging. Het leefloon bedroeg tot en met 
augustus 2015 1.089,82 euro. In september 2015 verhoogde dit naar 1.111,62 euro. Dit bedrag is in twee keer 
uitbetaald: 1.086,62 + 25 euro.

Besluit:
Verzoekster sloeg vals alarm, want door de zeer ruime coulance van het OCMW heeft zij toch verder recht op 
leefloon. De andere punten die zij aanhaalde worden ook verklaard.

Beoordeling: ongegrond

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 
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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. 

overeenstemming met regelgeving
afdoende motivering
adequate communicatie
Verzoek: 201511 - 1220
Weigeringsbeslissing.
Mijn cliënt kreeg op 18 augustus een weigeringsbeslissing van het OCMW Gent 
gepresenteerd waarbij hem werd aangekondigd dat hij vanaf 8 mei geen leefloon meer krijgt.
Mijn cliënt is het volstrekt niet eens met deze beslissing en wel om de volgende redenen:
• Hij heeft steeds ten volle meegewerkt aan het sociaal en financieel onderzoek van het OCMW.

• Er wordt hem verweten dat hij onvolledige informatie gaf over zijn reizen naar Tunesië, maar hij was niet op de 
hoogte van het feit dat een dergelijke meldingsplicht op zijn schouders zou rusten. Er wordt door hem niet ont-
kend dat hij enkele malen afreisde naar Tunesië, maar dit was wanneer zijn aanwezigheid daar noodzakelijkerwijs 
vereist was (zoals voor de afwikkeling van het overlijden van zijn echtgenote en een ander familielid in Tunesië en 
een juridische kwestie die eveneens daar diende afgehandeld te worden). Deze reizen werden betaald door zijn 
kinderen.

• Hij heeft geen eigendommen in Tunesië. Een document ter bewijs werd al door hem aangeleverd aan het OCMW, 
maar het OCMW aanvaardt dit stuk niet.

• Hij legt een uittreksel uit het bevolkingsregister voor waaruit blijkt dat hij woonachtig is in Gent en dat zijn 17-jari-
ge dochter, die hij dient te onderhouden, bij hem woont. Opnieuw wordt dit niet aanvaard door het OCMW.

• Wanneer hij in Tunesië verblijft, dan is dit noodgedwongen op hotel, welke betaald wordt door zijn kinderen. De 
bewijzen die staven dat hij op hotel in Sousse verblijft, worden niet aanvaard door het OCMW en men oordeelt 
dat hij onvoldoende informatie zou geven over zijn verblijfplaatsen in Tunesië.

U begrijpt dat hij met mij opgenomen omdat hij telkens weer op een muur botst bij het OCMW en niet begrijpt 
welke documenten en stukken nu wel van tel zijn om het OCMW te doen inzien dat hij weldegelijk behoeftig is en op 
dit moment zonder enig inkomen dient in te staan voor zijn eigen leven en dat van zijn studerende 17-jarige dochter.
Hij probeert ondertussen een nieuwe aanvraag tot leefloon te richten aan het OCMW, maar u begrijpt dat hij zeer 
weinig vertrouwen heeft in de slaagkansen van zijn nieuwe aanvraag.
Met betrekking tot de weigeringsbeslissing probeerde het kabinet van de OCMW-voorzitter al te bemiddelen, maar 
werk werpt jammer genoeg geen vruchten af. Het OCMW begrijpt niet dat de huidige zaak zeer dringend is. Omwille 
van deze urgentie schrijf ik u aan, in de hoop dat de zaak dan in een stroomversnelling zou kunnen geraken op het 
vlak van minnelijk overleg. U zult in het licht hiervan begrijpen dat ik graag een datum van u zou vernemen wanneer 
u beoogt enig resultaat bekomen te hebben (indien dergelijke raming mogelijk is).
Indien de weg via de ombudsdienst zeer lang zou aanslepen, zit er eigenlijk niks anders op dan eerstdaags de 
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gerechtelijke procedure op te starten voor de Arbeidsrechtbank, maar mijn cliënt werd al op de hoogte gesteld van 
het feit dat dergelijke procedures eveneens veel tijd in beslag kunnen nemen vooraleer er een definitieve uitspraak 
wordt geveld. Graag zou ik uw standpunt en indien mogelijk een tijdsraming ontvangen.

Onderzoek:
De man heeft onvoldoende bewijsstukken binnen gebracht die moeten aan tonen dat de reis en kosten zijn 
betaald door zijn kinderen. Het bewijsstuk dat hij geen eigendom meer in Tunesië is duidelijk en dit gegeven werd 
ten onrechte betwist door OCMW. In elk geval moet hij bij afwezigheid van meer dan een maand het OCMW op 
voorhand waarschuwen wat niet is gebeurd. We trachten klager te overtuigen van voldoende bewijsstukken aan te 
voeren dat de kosten in Tunesië door zijn kinderen werden betaald. De zaak is ingeleid voor rechtbank. Het is aan de 
rechter om een uitspraak te doen.

Besluit:
Er dient te worden onderzocht of de beslissing in overeenstemming gebeurde met de regelgeving, de beslissing 
voldoende gemotiveerd is en of de communicatie tussen OCMW en cliënt adequaat gebeurd, maar het is aan de 
rechter om te oordelen. De Ombudsvrouw mag immers niet tussenkomen in een zaak die wordt behandeld door de 
rechtbank.

Beoordeling: geen oordeel
Het is aan de rechtbank om te oordelen.

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
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redelijke termijn
professionaliteit
Verzoek: 201512 - 1378
Trage opvolging?
Ik ontvang van het OCMW een opleg bovenop mijn inkomsten. Mijn klacht gaat vooral om het contact met mijn 
maatschappelijke werker en vooral over het niet zorgvuldig genoeg opvolgen van mijn dossier van afbetalingen 
waardoor ik extra onkosten krijg. Zij heeft mij de laatste keer vorige week donderdag de deur gewezen. Ik kom met 
het verzoek tot bemiddeling en oplossing. Ik ben Bulgaarse met een opleiding economie op universitair niveau 
maar die ik niet heb afgewerkt. Ik heb wel een humanioradiploma. Ik ben hier 13 jaar maar heb altijd gewerkt. 
Het is de eerste keer dat ik contact heb met het OCMW, sinds 22 maart 2015. Mijn klacht is vooral dat ik, door de 
trage opvolging van mijn dossier (met afbetalingsplan voor een bedrag van 1750 euro), extra onkosten krijg van 
deurwaarderskosten.

Onderzoek:
Volgens het OCMW was verzoekster in de periode voorafgaand aan haar aanvraag zelfstandige. Uit het sociaal 
onderzoek bleek zij meer dan een jaar achterstallige bijdragen sociale zekerheid te hebben. De maatschappelijke 
werker probeerde tevergeefs kwijtschelding van deze bijdragen te krijgen bij het sociaal verzekeringsfonds (de 
termijn waarbinnen dit moest gebeuren was al verlopen en het dossier overgemaakt aan de deurwaarder)  Om haar 
alsnog in regel te brengen met de ziekteverzekering werd door haar maatschappelijke werker aan het bijzonder 
comité voor de sociale dienst (BCSD) voorgesteld deze bijdragen ten laste te nemen. Het BCSD volgde hierin en 
ondertussen werden de bijdragen betaald. Het OCMW stelt dat de opgelopen deurwaarderskosten helemaal niet 
het gevolg zijn van het trage optreden van zijn medewerker en liggen aan het feit dat verzoekster al meer dan een 
jaar geen bijdragen betaalde of enig initiatief ondernam om hiervoor een oplossing te zoeken. Nog volgens het 
OCMW uitte verzoekster tijdens een recent bezoek tegenover haar maatschappelijke werker haar ongenoegen 
aangaande de wachttijd (34 minuten). Het betrof een druk consultatiemoment waardoor de wachttijd langer was 
dan gebruikelijk. Verzoekster vroeg toen de doorverwijzing naar een welzijnsbureau, maar zij werd gewezen op de 
interne taakverdeling. Verzoekster zou volgens het OCMW nog bijkomende vragen hebben gesteld en verwijten 
hebben geuit ten aanzien van de medewerker, die haar voorstelde het gesprek te stoppen (zoals voorzien in het 
agressieprotocol). Het OCMW wijst er nog op dat voor verzoekster alle mogelijke inspanningen zijn gedaan om haar 
in regel te stellen met haar administratie maar dat ze ook haar eigen verantwoordelijkheid moet nemen. 

Besluit:
Verzoeker heeft duidelijk spanningen met haar maatschappelijke werkster, of dit ten gevolge is van onredelijk eisend 
gedrag  is niet duidelijk. In elk geval stellen we vast dat om haar in regel te stellen met de mutualiteit al bijdragen 
die ze zelf had moeten betalen toch al voor rekening van OCMW zijn genomen. Het is dan ook vreemd dat dit niet 
tot deze burger doordringt. Hier loopt duidelijk iets mis met de onderlinge communicatie. Het klikt duidelijk niet 
ondanks de al gedane inspanningen. Ook de ombudsvrouw slaagt er niet in om dat duidelijk te maken, de verzoeker 
blijft bij haar eis om een andere maatschappelijke werker te krijgen. Hierop wordt niet ingegaan.

Beoordeling: ongegrond
Er is een duidelijke inspanning geleverd. 
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15.3. 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.
• 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?

• 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.

• 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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15.4. Lokale Dienstencentra
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 
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.



189

flexibiliteit
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201506 - 742
Wijs.
Wij hebben ons abonnement voor Wijs vernieuwd vanaf februari. In mei wordt beslist dat het abonnement gratis 
wordt vanaf september. Kortom: voor de periode september tot februari 2016 hebben wij te veel betaald en wij 
willen 5 euro terug. Dit lijkt ons fair.
Anderzijds is de beslissing om het abonnement gratis te maken in mei genomen.
Men wist al in april dat men vanaf mei het abonnement gratis zou maken en men heeft dit dan laten horen aan een 
aantal abonnees. (Men moest zeggen dat de machine kapot was.) Dit is niet zo moeilijk om uit te zoeken. Aan wie in 
januari, februari en maart zijn abonnement heeft verlengd en er ook om vraagt (soms moet men zijn recht halen), 
moet men het abonnement terugbetalen of in elk geval het te veel betaalde teruggeven. Voor ons gaat dat enkel om 
5 euro (namelijk gratis vanaf september tot februari, juist de helft van de prijs).

Onderzoek:
We krijgen uitvoerig uitleg waarom het OCMW in mei een nieuwe beslissing heeft genomen. Dankzij die duiding 
kunnen deze burgers zich vinden in die aanpassing en zien ze af van hun verzoek. Wel wensen ze toch te reageren 
op de opmerking dat ze dankzij het abonnement ook al 32 euro korting hebben genoten en dat, mocht er toch 
een teruggave van 5 euro worden gevraagd, ook die korting zal teruggevraagd worden. Verzoekers merken op 
dat die korting, die overigens bij hun betaalde abonnement hoorde, niet alleen voor hen was maar ook voor een 
bevriend koppel voor wie ze kaarten hadden gevraagd en die naast vrijwilliger ook een abonnement hadden en 
dat er in elk geval geen sprake is van een onterecht gevraagde korting. Overigens merken ze ook fijntjes op dat als 
ze die 32 euro zouden moeten terugbetalen dan ook de hele abonnementsprijs zou moeten terugbetaald worden, 
maar ze willen het helemaal niet op de spits drijven. Verder wijst het OCMW erop dat de aanpassing van de 
abonnementsprijs gebeurde op basis van een beslissing door de OCMW-raad, waarvan niet kan worden afgeweken. 
Maar na bemiddeling kunnen verzoekers zich vinden in de beslissing van het OCMW voor nieuwe prijsafspraken voor 
activiteiten en het gratis aanbieden van Wijs.

Besluit:
Na bemiddeling zien verzoekers af van hun verzoek.

Beoordeling: geen oordeel
Geen oordeel meer nodig want beide partijen vinden elkaar
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Hoofdstuk 16
Lokale Politie Gent

16.1. Directie Operaties - Interventiepolitie
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.

Beoordeling: geen oordeel
DIT mag ons wegens beroepsgeheim de resultaten van het onderzoek niet meedelen en voor het Parket zijn wij niet 
bevoegd.

gelijkheid
Verzoek: 201507 - 860
Onder de kathedraal.
Op de eigendom van de Sint-Baafskathedraal in de Kapittelstraat is een werf opgetrokken voor de restauratie van 
de toren. Hier mag niemand parkeren, ook niet wanneer de werf er niet staat omdat het door de stad beschouwd 
wordt als wandelzone, ook niet door de eigenaar zelf, leden en personeelsleden van de kerkfabriek. Tot op heden 
zijn de personeelsleden van de Sint-Baafskathedraal hiervoor steeds binnen de kortste keren beboet. Tijdens 
de Gentse Feesten, van 17 tot en met 27 juli, hebben personen de werf opengebroken door werfhekken weg te 
halen en men heeft er twee heftrucks geparkeerd. Dit gebeurde zonder toelating van de kerkfabriek van de Sint-
Baafskathedraal als eigenaar van de grond, en zonder toelating van de aannemer. De heftrucks staan er dus al van 
17 juli tot op heden 27 juli. Zelf contacteerde ik op 17 juli 2015 telefonisch de politie om dit te melden en stuurde 
ik mails. Dit alles zonder enige concrete oplossing, buiten het antwoord: “Wij kijken hoe we dit verder kunnen 
opnemen.” De kerkfabriek van de Sint-Baafskathedraal vindt het niet kunnen dat er met twee maten en gewichten 
wordt gewerkt. Enerzijds kan er worden ingebroken op een werf door werfhekken te verwijderen en kan er worden 
geparkeerd gedurende 10 dagen, anderzijds worden de eigenaars van de grond beboet als eigen werknemers van de 
kathedraal er een paar uur parkeren. Dit bewijst dat het verbod op parkeren op zijn minst gezegd twijfelachtig is en 
dat in de toekomst de eigenaar (kerkfabriek Sint-Baafskathedraal) toelating kan geven om de paar personeelsleden 
van de Sint-Baafskathedraal te laten parkeren op hun eigendom.

Onderzoek:
Er mag inderdaad niet geparkeerd worden op dat stuk grond; noch door het personeel, noch door de aannemer, 
noch door de organisatoren van de Gentse Feesten.
De politie is wel degelijk langs geweest na de oproep van verzoeker en er werd ook pv opgemaakt. Voor verzoeker 
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was dat niet zichtbaar omdat er geen briefje achtergelaten .werd bij de heftrucks (wegens geen voorruit) en omdat 
er niet getakeld werd (wat trouwens ook niet bij het personeel gebeurde). Er werd dus niet met twee maten en 
gewichten gewerkt. Blijft wel dat de heftrucks er 12 dagen blijven staan zijn. Dit voorval zal ook meegenomen 
worden bij de evaluatie van de Gentse Feesten zodat dit in de toekomst zeker niet meer gebeurt.

Beoordeling: ongegrond

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?

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 
helemaal 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.
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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

toegankelijkheid en bereikbaarheid
Verzoek: 201511-1282
Onbereikbaar nummer. 
Zoals elk jaar ontvangen wij als buurtbewoners een informatiebrief over de Zesdaagse Vlaanderen Gent. 
Daarop staat een telefoonnummer van de politie Gent.
Op dinsdag 17 november probeerde ik tussen 9 en 10 uur ‘s avonds vier maal het nummer te bereiken. Dit nummer 
was onbereikbaar. Laat me toe daar een vraag over te stellen. Als zo’n evenement, in een periode van verhoogde 
veiligheidsmaatregelen, niet in staat is een eenvoudige telefoon op te nemen (een telefoonnummer dat ze per brief 
aan alle bewoners doorgeeft), stel ik me toch wel wat vragen over de slagkracht van onze Gentse politie.
Ik hoop dat het event verder rustig verloopt en groet u vriendelijk.

Onderzoek:
Het telefoonnummer van de Politie was inderdaad een tijd onbereikbaar op de openingsdag van de Zesdaagse. 
Nochtans was de dag ervoor alles gecontroleerd en werkte de telefoon prima. Toen ontdekt werd dat er geen 
verbinding meer was, werd er onmiddellijk iemand langs gestuurd in het Kuipke. De technici van de Zesdaagse 
hadden voor het aansluiten van internet de fiche van de politietelefoon gebruikt zonder dit te laten weten, waardoor 
de telefoon niet meer bruikbaar was. Bij de tussenkomst werd er onmiddellijk een nieuwe fiche voorzien, waardoor 
nadien de telefoon weer operationeel was.
De technici die de fiche van de Politie hadden uitgetrokken werden hierover aangesproken en bij de volgende edities 
zal er vanaf nu steeds dubbel gecheckt worden of alles nog altijd werkt.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Door toedoen van anderen was het speciale telefoonnummer van de Politie inderdaad .even onbereikbaar. Toen de 
Politie dit ontdekte, hebben ze dat onmiddellijk in orde gebracht.
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16.2. Directie Operaties - Verkeersdienst
adequate communicatie
fair play
Verzoek: 201506 - 608
Lucratieve boetes.
Ik woon in de Frederik Burvenichstraat te Gentbrugge. De klachten die binnenkomen omtrent de werken en de 
mobiliteitsproblemen zijn wellicht talrijk. Ik heb alle begrip voor de geplande werken en verkeersellende, maar stel 
mij toch vragen over het optreden van de politie bij dit alles. Aangezien er op verschillende plaatsen omleidingen 
zijn, reed ik gisterenochtend door het centrum van Gent. Meer dan een uur stond ik vast in het verkeer en raakte ik 
niet op mijn bestemming. Door de wegenwerken zag ik mij genoodzaakt om mijn gps te gebruiken.
Ik reed nietsvermoedend de Academiestraat in. Deze straat is ten gevolge van de werken blijkbaar tijdelijk een 
éénrichtingsstraat. Groot was dan ook mijn verbazing toen twee politieagenten verder in de straat verscholen 
stonden.
Ik legde de situatie uit en verduidelijkte dat ik de weg niet vond en mijn gps volgde. Het was duidelijk dat er geen 
sprake was van kwaad opzet. Toch vonden de agenten het .nodig om mij een boete van 165 euro te geven. De 
verwarring in deze straat is een gekend probleem volgens de politie. Ik was dan ook zeker de twintigste persoon 
die gisterenochtend de straat in reed (opnieuw volgens de politie). Ik zag inderdaad nog verschillende personen 
de straat inrijden. Als zoveel mensen - waarschijnlijk net zoals ik geheel per ongeluk - deze straat inrijden, is de 
verkeerssituatie wellicht nogal verwarrend. Ik heb zeer weinig begrip voor dergelijke – ongetwijfeld zeer lucratieve 
- acties van de politie. De verkeersellende en omleidingen worden misbruikt om mensen collectief te beboeten. 
Positiever zou zijn om in het begin van de straat te posten en mensen duidelijke instructies te geven hoe zij op hun 
bestemming kunnen raken. Een waarschuwing en wat begrip vanwege de politie lijkt mij meer aangewezen en zou 
tot veel minder frustraties leiden.

Onderzoek:
We gaan zelf ook ter plaatse. Het verbodsbord aan de Academiestraat (kant Sint-Margrietstraat) staat volgens ons 
duidelijk zichtbaar, maar wie gewoon is om de Academiestraat langs hier in te rijden, ziet dat waarschijnlijk al snel 
over het hoofd. Er staan echter ook twee grote, oranje borden die heel duidelijk aangeven dat de verkeerssituatie 
gewijzigd is en dat je de Academiestraat niet mag inrijden. Daar kan je echt niet naast kijken. Tijdens ons kort 
plaatsbezoek merken we echter dat er verschillende auto’s toch de straat inrijden, in de verkeerde richting du. Het 
is ook om deze reden dat de Politie controle doet. Ondanks de correcte signalisatie, en ondanks de heel opvallende 
borden die de gewijzigde verkeerssituatie aangeven, blijven mensen (moedwillig) de straat inrijden in de verkeerde 
richting. Wat natuurlijk heel gevaarlijk is. Jammer genoeg moet er dus repressief opgetreden worden. Als verzoekster 
vindt dat zij onterecht beboet werd, of dat de signalisatie niet duidelijk was, kan zij een bezwaarschrift indienen 
bij het Parket. Volgens ons is de signalisatie echter meer dan duidelijk en het moedwillig spookrijden van veel 
chauffeurs maakt de repressieve actie van de Politie noodzakelijk.

Beoordeling: ongegrond
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16.3. Directie Operaties - Wijkdienst
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?
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Onderzoek:
De Politie heeft de aanvraag wel gekregen, maar ze kunnen geen woonstvaststelling doen omdat er problemen zijn 
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.

Professionaliteit
Verzoek: 201503 - 293
Tegenligger.
Ik kreeg een proces-verbaal van een politie-inspecteur die in burger was gekleed en zich verplaatste met zijn 
privévoertuig. Langs beide kanten van de straat stonden voertuigen geparkeerd. Zodoende was en geen ruimte voor 
normaal verkeer in beide richtingen. Ik reed iets over de helft van de straat, wanneer zich een tegenligger vertoonde. 
Ik bemerkte dat deze tegenligger niet stopte. Om een rustig en veilig verkeer te waarborgen, verplaatste ik mij 
uiterst rechts en kwam zelfs tot stilstand. De tegenligger passeerde, keek mij aan en schuddebolde. De tegenligger 
stopte na enkele meter, stapte uit en ging naar mijn auto die nog stilstond. Ik zag de man naderen en stapte ook uit. 
De man was in burger gekleed en de burgerkleren bedekten een uniform. Hij liet zijn legitimatiekaart van de politie 
zien en eiste mijn identiteitskaart zeggende dat ik in overtreding was en een pv zou worden opgemaakt. Ik was totaal 
verbaasd, gaf mijn identiteitskaart en liet mijn gegevens noteren, waarna de agent zich verwijderde, in zijn auto 
stapte en wegreed. Twee dagen later vond ik het pv in de bus, daarin lees ik zaken die niet overeenkomen met de 
werkelijkheid.

Onderzoek:
Wij geven dit verzoek door aan het Dienst Intern Toezicht (DIT) van de Lokale Politie Gent.
 Ongeveer een maand later vernemen wij van DIT dat de verbalisant niet handelde volgens een aantal richtlijnen 
binnen het korps en dat een passend gevolg werd gegeven.
De verkeersinbreuk zelf wordt behandeld bij het parket.

Beoordeling: gegrond
De verbalisant handelde niet volgens de richtlijnen binnen de Lokale Politie Gent.

redelijke termijn
zorgvuldigheid - procedure
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201504 - 382
Andere vrouw.
Ik heb vorig jaar mijn echtgenoot betrapt terwijl hij hand in hand liep met een andere vrouw. Hij heeft nadien 
het echtelijke dak verlaten maar wou zijn domicilie niet veranderen. Ik heb toen gebeld naar de wijkagent met 
de vraag om langs te komen en vast te stellen dat mijn man niet meer bij mij woonde maar het heeft maanden 
geduurd vooraleer de wijkagent is langs geweest. Ondertussen mocht ik het slot niet veranderen en kon mijn man 
ongegeneerd in mijn huis komen om mij uit te schelden en te vernederen. Ook de politie kon mij niet verder helpen 
omdat zijn adres nog steeds bij mij stond. Ik zou hier toch willen vragen dat men vlugger komt vaststellen dat iemand 
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niet meer op een adres woont zodat veel vrouwen deze problemen kunnen bespaard blijven en er geen gevaarlijke 
situatie ontstaat.

Onderzoek:
Wij vragen aan verzoekster verdere toelichting. Daaruit blijkt dat zij in mei/juni 2014 aan de Dienst Burgerzaken 
het verlaten van de woonst door de echtgenoot had gemeld. Burgerzaken meldde dit aan de politie voor 
woonstvaststelling. Op 24 juni 2014 had zij aan de politie haar ongenoegen gemeld omdat die vaststelling uitbleef. 
De politie zou dan hebben geantwoord dat de buurtinspecteur vakantie had.
Volgens de politie had verzoekster een proces-verbaal ‘verlaten echtelijke woonst’ moeten laten opmaken. Op deze 
basis had een procedure ‘voorstel ambtshalve afvoering’ kunnen worden opgestart. Uiteindelijk werd de echtgenoot 
per 29 juli ingeschreven op zijn nieuwe adres (en dus uitgeschreven uit zijn vorige adres). Een procedure ambtshalve 
afvoering had langer kunnen duren: minstens twee maanden en soms een jaar.
De politie deelt mee dat op een overleg van de Wijkdienst van de politie en de Dienst Burgerzaken is afgesproken 
om de werking rond woonstvaststellingen te verbeteren en die prioritair te behandelen. Het is overigens niet aan de 
politie om toestemming te verlenen een ander slot te steken.

Besluit:
Wij kunnen erin komen dat volgens verzoekster een en ander te langzaam verliep; de politie is zich daarvan bewust. 
Toch handelde de politie in overeenstemming met de regelgeving. Het is overigens, voor iemand van wie de partner 
het echtelijke dak heeft verlaten, wat doorgaans een uiterst emotionele ervaring is, niet helemaal duidelijk welke 
stappen dienen te worden gezet.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De vaststelling door de politie duurde te lang. Het is niet aan de politie om toe te laten dat een slot kan worden 
veranderd.

redelijke termijn
adequate communicatie
Verzoek: 201504 - 385
Wachten op Godot?
Ik mail nu al acht maanden en er is nog steeds geen oplossing.
Ik zend het bewust naar hoofdkantoor Ekkergem. Deze zenden het weer naar de buurt die al maanden niet optreedt. 
Ook de fietsentrommel in deze zone blijft staan ondanks de schepen van Mobiliteit, burgemeester en politie te 
contacteren. Wie gaat nu eindelijk iets ondernemen? Ofwel moeten ze het parkeerregime aanpassen ofwel de 
borden laten naleven. Zodat ik ook eens niet meer vervelends toe moet mailen. Als de politiediensten geen tijd 
hebben (verstaanbaar) dan moeten ze er maar ander parkeerregime op nahouden zodat parkeerbedrijf toezicht 
doet in deze. Er staan twee voertuigen maanden ter plaatse: het ene vier maanden, het andere zeven maanden. 
Ook 17 overtreders in een zone met verkeersbord E9b. Is het mogelijk de verkeerspolitie eens te laten komen? 
Wat meermaals is gemaild naar de buurtpolitie maar deze hebben belangrijkere taken dan deze blijkbaar. De 
spoorwegviaduct valt sinds 1986 onder de kleine wegen, openbaar dus. Geef dit ter inzage aan de diensthebbende 
commissaris. Hoog tijd om eens te bekeuren en te slepen in deze zone. Het kan toch niet dat voertuigen die er niet 
mogen zijn er maanden staan, ondanks te melden aan alle instanties.

Onderzoek:
De vragen slaan op de zone tussen (en deels onder) de spoorwegviaduct en de Robert Rinskopflaan. Een jaar geleden 
stelde verzoeker ook al een reeks vragen over diverse soorten voertuigen op dit terrein. Alle vragen werden toen 
beantwoord door de Lokale Politie Gent en het Mobiliteitsbedrijf. Wij geven deze vragen nu opnieuw door aan de 
politie al de volgende dag neemt de wijkcommissaris contact op met verzoeker. De vertraging in het beantwoorden 
van de vragen en het optreden van de politie ligt onder meer hieraan dat verzoeker niet de kortste weg gebruikte 
bij het verzenden van zijn e-mails: hij stuurde berichten aan de burgemeester en het wijkcommissariaat Gent-West 
(terwijl dit Gentbrugge moest zijn). De e-mails kwamen dan wel binnen de politie terecht bij de juiste dienst, maar 
verzoeker ontving geen antwoord. Een aantal van de gemelde zaken zijn inderdaad overtredingen; hiertegen treedt 
de politie op. Andere punten zijn geen overtredingen. Bij nog andere maakt de politie een afweging tussen repressie 
en tolerantie als de feiten niet hinderlijk zijn.
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Besluit:
De meldingen van verzoeker werden wel behandeld, maar verzoeker ontving daarover geen nieuws.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
De diverse meldingen werden wel behandeld, maar verzoeker wist dit niet.

Aanbeveling:
Als een melding binnenkomt via een omweg, let er dan op dat verzoeker een antwoord ontvangt.

efficiëntie en effectiviteit
professionaliteit
Verzoek: 201504 - 388
Niet opgetreden.
De situatie in mijn straat is weer verslechterd. Ik verwijs naar wat ik verleden jaar al heb meegedeeld:
• Er wordt voortdurend voor mijn poort geparkeerd, soms uren aan een stuk.

• Er wordt ook door allerlei bestelwagens geparkeerd aan de verkeerde kant van de straat.

• Het voetballen op straat is weer gestart: er wordt dus opnieuw weer tegen mijn poort en ramen geshot.  
Daarenboven hinderen ze het verkeer en is dat gevaarlijk voor henzelf.

Het gaat nog altijd over dezelfde mensen.
Ik krijg van de buurtinspecteur weinig medewerking. Er wordt niet opgetreden. Af en toe zeg ik tegen de overburen 
dat ze daar niet mogen staan, maar verder niets. Zij trekken zich niets aan van wat ik zeg. Ik zou graag hebben dat u 
nog eens tussenkomt.
Ik heb al de 101 gebeld. Een keer gaf de 101 mij de raad om mijn auto al ‘s avonds buiten te zetten als ik ‘s morgens 
zou moeten wegrijden. Ik doe dit liever niet uit schrik voor beschadiging. Bovendien vraag ik mij af waarom ik een 
garage zou hebben? Een andere keer antwoordde men dat ik beter een uurtje later zou terugbellen. Als ik dat zou 
doen en dan wachten op de interventie, dan kom ik niet op tijd op mijn werk.

Onderzoek:
Verzoeker bezorgt ons ook vele tientallen foto’s: van auto’s die voor de garage geparkeerd staan, andere die fout 
geparkeerd staan en al dan niet beletten dat verzoeker met zijn auto ruimte heeft om weg te rijden, van een incident 
waarbij auto’s midden op de straat staan en foto’s van kinderen die op straat met een bal spelen. Voor dit laatste 
gaat de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid ter plaatse die stelt dat verzoeker wel gelijk heeft maar dat men 
soms een beetje water bij de wijn moet doen. De politie stelt van de verkeersovertredingen werk te maken door 
regelmatig toezicht te houden in de straat op foutief parkeergedrag.
In verband met de oproep naar de 101 is het zo dat deze dienst tot de Federale Politie behoort. Nadat de 101 een 
oproep ontvangt voor Gent, wordt die doorgegeven aan de Dienst Zonale Sturing van de Lokale Politie Gent. De 
reactie die wordt gegeven hangt af van diverse factoren zoals de dringendheid (bijvoorbeeld bedreiging van de 
fysieke integriteit) en de beschikbaarheid van personeel op het ogenblik van de oproep. Het personeel van de 101 
mag daarover, omwille van beroepsgeheim, niet zomaar informatie geven. Wij geven verzoeker de raad, indien hij 
vaststelt dat hij met zijn auto zijn garage niet zou kunnen verlaten, toch maar de 101 op te bellen. Wij hopen dat zijn 
oproep dan beter wordt behandeld dan die vorige keren. Mocht hij opnieuw problemen vaststellen met de 101, dan 
vraagt de Dienst Zonale Sturing dat hij nauwkeuring noteert vanuit welk telefoonnummer en op welke dag en tijdstip 
hij belde.

Besluit:
Dat mensen hun auto’s fout en/of hinderlijk parkeren is niet de schuld van de politie die wel haar best doet om op te 
treden; het zijn burgers die hun auto’s zetten waar dan niet mag, dit is niet te voorspellen. Over de reacties van de 
101 kunnen wij niet oordelen.

Beoordeling: geen oordeel
De politie kan niet preventief optreden om foutparkeren tegen te gaan. Er kan wel worden opgetreden bij 
vaststelling ervan. Voor de 101 zijn wij niet bevoegd.
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efficiëntie en effectiviteit
doorschuifgedrag
Verzoek: 201504 - 418
Parkeerverbod.
Sinds enkele weken staan hier in de Kiekenbosstraat, tijdens het weekend, opnieuw opleggers en vrachtwagens. 
Soms zes of zeven na elkaar. De chauffeurs bezoeken de McDonalds en de ene vrachtwagen trekt de andere aan. 
Er zijn lijnen getrokken. Die verwijzen naar parkeerverbod maar de chauffeurs trekken zich daar niets van aan.
Een drietal weken geleden belde ik hiervoor naar het commissariaat van Wondelgem. Daar verwees men mij naar 
Ekkergem. Toen ik naar Ekkergem belde verwees men mij naar Wondelgem.

Onderzoek:
Het duurt te lang (enkele maanden) voor wij van het Mobiliteitsbedrijf een reactie ontvangen. Dit is onder meer 
omdat het dossier daar een tijd blijft liggen wegens de interne overdracht ervan naar een ander medewerker. 
Ook diende het Mobiliteitsbedrijf te wachten op gegevens die van de Lokale Politie moesten komen. Van de politie 
ontvangen wij overigens geen commentaar over het aangehaalde doorschuifgedrag. Het Mobiliteitsbedrijf besluit 
dat de huidige regeling niet op afdoende wijze werkte. Er wordt een nieuwe regeling uitgewerkt waarbij onder meer 
de vrachtwagens worden geweerd uit het bewoonde deel van de straat. Het Mobiliteitsbedrijf deelt ook mee dat de 
nieuwe regeling kan worden gehandhaafd met de steun van de politie.

Besluit:
Geen reactie van de politie op het doorschuifgedrag. De vorige regeling was onvoldoende effectief en het 
Mobiliteitsbedrijf werkte een nieuwe uit, maar de klacht sleepte te lang aan.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Omdat de vorige regeling niet effectief was, wordt een nieuwe uitgewerkt door het Mobiliteitsbedrijf.

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201505 - 573
Verkeerd ingeschreven.
Per toeval ontdekte ik dat er vreemde mensen ingeschreven staan op mijn adres, namelijk door een brief van de 
gerechtsdeurwaarder die aan hen gericht was! Ik ben toen naar het dienstencentrum in Mariakerke geweest en 
daar waren ze vrij grof: als ze tijd hadden, zouden ze dit dossier eens bekijken. Ik ben dan zelf naar AC Zuid geweest 
en bij de lokale politie in Wondelgem. Ik woon in een sociale woning en ik ben op invaliditeit. Mijn huur en mijn 
tegemoetkoming kunnen beïnvloed worden doordat die mensen op mijn adres staan. Bovendien krijg ik voor die 
mensen ook nog eens een deurwaarders over de vloer. Hoe kan dit? En kan dit zo snel mogelijk in orde gebracht 
worden?

Onderzoek:
Wat er precies aan het loket is meegedeeld, kan niet achterhaald worden.
Unieburgers moeten onmiddellijk ingeschreven worden op het verklaarde adres. DVZ laat ook niet toe dat steden 
en gemeenten nog andere voorwaarden zouden stellen om te controleren of een adres wel correct is. Verzoekster 
woont op nummer 33 en de mensen die op haar adres staan, kraken een pand in dezelfde straat op nummer 53. 
Er is dus ergens een fout gebeurd, maar het is niet duidelijk of die familie een verkeerd nummer opgaf, of dat 
het verkeerd genoteerd werd. Dienst Burgerzaken zet dit recht in het bevolkingsregister, maar dat duurt enkele 
maanden. Mensen uitschrijven (ambtshalve schrappen) is moeilijker dan ze in te schrijven. De inschrijving van de 
vreemde mensen wordt wel retroactief ongedaan gemaakt zodat verzoekster er later ook geen problemen van zal 
ondervinden. En die ook geen impact heeft op haar invaliditeitsuitkering, noch op haar sociale huur.

Beoordeling: geen oordeel
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efficiëntie en effectiviteit
adequate communicatie
Verzoek: 201506 - 584
Geen uittreksel.
Ik ben op 26 mei rond 16.20 uur naar het politiekantoor te Belfortstraat geweest voor een aanvraag uittreksel 
strafregister model 1. Achter mij was nog een dame, ook voor dezelfde zaak als mij. Na 15 minuten werd zij 
opgeroepen en kreeg ze haar uittreksel, maar ik moest nog een half uur wachten totdat ik een antwoord kreeg dat 
ze het niet konden uitprinten terwijl ik zei dat het dringend was voor een sollicitatie bij De Lijn die de dag nadien 
doorging.
Ze moesten bellen naar het strafregister, maar daar konden ze niemand bereiken. Ze hebben dan mijn 
telefoonnummer genoteerd en ze gingen mij de volgende morgen contacteren als ze het hadden. Ik heb niemand 
meer gehoord! De Lijn moet het op dezelfde dag van de sollicitatie nog hebben, hoorde ik van vrienden die ook 
geweest zijn vroeger. Nu ben ik die kans kwijt zoals ik het bij De Post ook eens heb meegemaakt: doordat ik m’n 
rijbewijs niet bij had, mocht ik niet binnenkomen voor de test.

Onderzoek:
Het is niet duidelijk of de dame waarover verzoeker spreekt ook een uittreksel uit het strafregister nodig had en 
wel nog geholpen werd, maar de Politie bevestigt dat er bij verzoeker een probleem was met het uitprinten via 
strafregister. De medewerkers hebben via verschillende computers geprobeerd, maar het lag blijkbaar aan het 
systeem zelf.
De medewerkster die verzoeker bediende zegt dat zij hem toen heeft meegedeeld dat ze het nog gingen proberen 
en dat hij er de volgende dag om 8.00 uur mocht omkomen. Ze heeft ook zijn telefoonnummer genoteerd, maar 
toen het uiteindelijk lukte om het model 1 af te drukken, is de medewerkster uit het oog verloren dat ze verzoekster 
nog moest bellen. De dag nadien is verzoeker ook niet meer langs geweest.

Beoordeling: gegrond
Op het moment zelf konden de medewerkers er zelf ook niet aan doen dat verzoeker niet onmiddellijk geholpen 
kon worden. Het is echter bijzonder jammer dat ze niet meer getelefoneerd hebben toen het wel lukte. Dit was niet 
efficiënt, maar het is niet zo dat dit dé reden zou zijn waardoor verzoeker een job zou mis lopen. Ten eerste kon 
verzoeker er nog voor zijn sollicitatie om komen, maar dat heeft hij niet gedaan en hij heeft ook geen contact meer 
opgenomen met de Politie. Ten tweede kon verzoeker de situatie uitgelegd hebben bij zijn sollicitatie, dit is toch 
geen onoverkomelijk probleem. Ten slotte moet verzoeker de volgende keer misschien toch wat vroeger in actie 
komen zodat dit soort onvoorziene omstandigheden en foutjes geen roet in het eten gooien.

redelijke termijn
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201506 - 734
Uitschrijving.
Op 23 mei 2015 is er een verblijfsverandering aangevraagd in het buurtcommissariaat .Gent-centrum, maar tot op 
heden [25 juni 2015] gebeurde er niets. Ik heb reeds telefonisch contact opgenomen en er was mij beloofd om het in 
orde te brengen. Ik heb ook telefonisch contact opgenomen met de commissaris en er is mij toen hetzelfde beloofd, 
maar tot nu toe niets. Mijn vraag is nu aan u waarom dit zo lang duurt en wanneer gebeurt er iets om dit toch in 
orde te krijgen? Ik ben een invalide persoon met een dossier bij de FOD en dat komt ook niet in orde, daar mij ex-
vrouw niet van mijn adres wordt geschrapt. Ik verlies iedere maand mijn tegemoetkomingen en ook mijn verhoogde 
teruggave van het ziekenfonds en ik kan daardoor ook geen recht maken op een sociale woning. Wie gaat dat ooit 
compenseren en hoe lang gaat dit nog duren voor het in orde is?

Onderzoek:
De buurtinspecteur zegt dat verzoeker al telefoneerde nog voor de aanvraag tot adreswijziging aankwam op 
het commissariaat op 28 mei 2015. Hij bleef maar bellen en aandringen om het dossier te bespoedigen volgens 
de buurtinspecteur en telkens veranderde de uitleg. Onder andere daardoor ontstond er een vermoeden van 
sociale fraude en de buurtinspecteur wou dit persoonlijk opvolgen. Volgens de Politie is de termijn waarbinnen de 
woonstvaststelling gebeurde niet buiten proporties gezien de uren die de ex-vrouw van verzoeker opgaf voor een 
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bezoek en de werkuren van de buurtinspecteur. Hij is verschillende keren langs geweest, maar kon haar nooit thuis 
aantreffen. Uiteindelijk kon hij de vrouw aantreffen op 28 juni 2015 en op 6 juli werd ze ingeschreven op het nieuwe 
adres. Het duurde dus exact een maand vooraleer de woonstvaststelling gebeurde. Dit is nog binnen de wettelijke en 
redelijke termijn.

Beoordeling: ongegrond
Een maand voor een woonstvaststelling is zeker niet ideaal, maar gezien de werkdruk bij de Politie, de beperkte uren 
die de ex-vrouw van verzoeker opgaf, de moeilijke bereikbaarheid en de gevoeligheid van het dossier is dit ook niet 
onredelijk.

zorgvuldigheid - procedure
hoffelijkheid
Verzoek: 201508 - 889
De Politie, uw vriend?
Mijn lang verhaal in een notendop: een oud herenhuis wordt gerenoveerd en verdeeld in appartementen waarvan ik 
er één gekocht heb. Ik heb mijn verhuis bij de dienst bevolking medegedeeld en mijn mobiel nummer achtergelaten. 
Omdat het appartement niet tijdig klaar was/is en ik mijn vorige appartement moest vrij maken voor de nieuwe 
huurders ben ik tijdelijk bij familie ingetrokken. Blijkbaar is de wijkagent tijdens de werken verschillende keren 
komen ‘controleren’. En kon hij mij niet bereiken!? (Hij meldde mij telefonisch dat hij ondertussen al 17 keer ter 
plaatse geweest is.) Dit klopt niet. Bij dienst bevolking is mijn mobiel nummer gevraagd, in geval de wijkagent ter 
plaatse komt en ik niet aanwezig was, om mij te kunnen contacteren en/of een brief na te laten van zijn bezoek 
(1 wit briefje d.d. 20 juli). Niettegenstaande het appartement nog niet volledig klaar is, ben ik ondertussen verhuisd 
en heb ik dat gemeld aan de wijkagent. Zijn antwoord wil ik hier niet schriftelijk herhalen, maar getuigde van géén 
respect en een politieagent niet waardig. Blijkbaar is er een .miscommunicatie met de dienst bevolking Gent en kan 
dit de reden zijn voor zijn ‘frustratie’. De relatie met mijn nieuwe wijkagent is zodanig verziekt dat hij niet meer wil 
langs komen en mijn dossier terug gaat sturen naar de dienst bevolking.
Mijn ID-kaart vervalt 20 augustus. Maar dat is volgens de wijkagent ‘mijn probleem’. Ik hoef geen excuses van hem, 
al zou dit wel gepast zijn. Ik wil heel graag een oplossing. Ik was met heel veel enthousiasme naar Gent centrum 
komen wonen, omdat het leuk, gezellig en aangenaam is om er te wonen, werd mij verteld. Doch is de start minder 
leuk. De politie, uw vriend?

Onderzoek:
Op 15 juni 2015 ontvangt de buurtinspecteur een eerste aanvraag tot woonstvaststelling. Hij weet echter dat het 
pand in totale renovatie is en dat bewoning eigenlijk niet mogelijk is. Daarom neemt hij contact op met de eigenaar 
(de zus van verzoekster) en daaruit blijkt dat verzoekster voorlopig nog bij haar zus woont. De buurtinspecteur zegt 
dat ze zich daar dan ook moet inschrijven en als ze effectief in Gent komt wonen kan ze een nieuwe aanvraag doen. 
Hij stuurt de aanvraag terug naar Dienst Burgerzaken met negatief advies.
Op 17 juli 2015 ontvangt de buurtinspecteur opnieuw een aanvraag tot woonstvaststelling. De werken zijn nog altijd 
bezig, maar hij gaat tussen 20 en 24 juli 2015 elke dag eens langs. De toegangsdeur van het pand is afgesloten, er is 
geen bel en de parlofoon hangt verderop in de hal, onbereikbaar voor bezoekers. Op 24 juli heeft de buurtinspecteur 
voor de eerste keer telefonisch contact met verzoekster. Zij zegt dat ze er vanaf 29 juli 2015 effectief zal wonen en ze 
vraagt een afspraak. De buurtinspecteur zegt dat dat niet kan en volgens hem ontstaat er dan een discussie over het 
al dan niet hebben van een telefoonnummer van verzoekster om haar te kunnen contacteren. De buurtinspecteur 
zegt dat hij ten allen tijde professioneel doch kordaat is geweest. Volgens zijn oversten staat hij ook zo bekend 
binnen het korps. Op 30 juli 2015 gaat de buurtinspecteur opnieuw langs en toevallig staat de deur open. Hij kan dus 
voor de eerste keer het pand betreden. Verzoekster is echter niet aan te treffen en de werklui verzekeren hem dat er 
niemand woont. Op 31 juli 2015 staat de buurtinspecteur opnieuw voor een gesloten deur en er is nog steeds geen 
bel. Op 3 augustus gaat hij opnieuw langs en van een buurtbewoner verneemt hij dat verzoekster er niet woont. 
Het gerucht zou de ronde doen dat ze ook niet van plan is om daar te gaan wonen, maar dat het appartement 
verhuurd zal worden. In totaal is de buurtinspecteur ondertussen 11 keer langs geweest en nooit werd verzoekster 
aangetroffen. Samen met de informatie die hij kreeg van de werklui en de buurtbewoner doet hem dat beslissen 
om negatief advies te geven en op 6 augustus  2015 stuurt hij zijn verslag door naar Dienst Burgerzaken. Dezelfde 
dag belt verzoekster hem een tweede keer en hij deelt haar zijn beslissing mee en dat ze dus een nieuwe aanvraag 
zal moeten doen. Verzoekster wil hem echter niet geloven omdat ze zelf bij Dienst Burgerzaken had geïnformeerd 
en dat ze daar nog niets ontvangen hadden. Ze is ervan overtuigd dat de buurtinspecteur haar bewust tegenwerkt. 
Daarop neemt ze contact op met de Ombudsdienst. Eerst en vooral moet verzoekster zich laten inschrijven waar 
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ze effectief woont. Ze zal echter nooit meer op tijd een nieuwe identiteitskaart kunnen krijgen via de normale 
procedure. Dat kan eventueel wel via een spoedprocedure, maar daar zal ze dan ook extra voor moeten betalen. 
En natuurlijk ook pas na positieve woonstvaststelling.

Beoordeling: ongegrond
Er zijn sterke vermoedens dat verzoekster niet woont op het adres waar ze zich wil inschrijven. De buurtinspecteur 
heeft de procedure correct gevolgd en motiveert zijn beslissing om negatief advies te geven.
Over hoffelijkheid is moeilijk te oordelen omdat de contacten telefonisch verliepen. De buurtinspecteur ontkent ook 
helemaal niet dat er een discussie was, maar volgens hem bleef hij professioneel en was het juist verzoekster die 
allerlei lelijke dingen zei. In elk geval is er het objectieve gegeven dat de inspecteur maar liefst 11 keer ter plaatse is 
geweest.

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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Hoofdstuk 17
Ivago
efficiëntie en effectiviteit
klachtenmanagement
Verzoek: 201501 - 13
Pmd blijft staan.
Ik heb al meermaals gemerkt dat Ivago zijn opdrachten niet nakomt. Onder andere door de laatste stakingsdagen 
werd er niet opgehaald, maar wordt er ook geen alternatief 
geboden. Op 24 december 2014 was er een geplande ophaling van pmd in mijn straat (De Guchteneërestraat in 
Gentbrugge). Geen enkele zak werd opgehaald.
Wanneer ik op 26 december belde naar Ivago zei men mij dat ik vermoedelijk mijn zak te laat had buiten gezet. 
Terwijl ik dat deed om 6.30 uur voor ik naar mijn werk ging.
En wat bieden ze als oplossing? Niks, gewoon wachten tot de volgende ophaling.
In de praktijk laten nu heel wat buren hun zakken buiten staan, wat de algemene hygiëne en schone buurt principes 
volledig teniet doet, door een nalatigheid van Ivago. Ik heb nu zelf gebeld, maar de meeste buren weten van niks of 
worden niet op de hoogte gebracht. Ik vind dat een dienst waarvoor betaald wordt, in orde moet zijn en dat ze de 
mensen geen blaasjes moeten wijsmaken.

Onderzoek:
Wanneer een ophaling op de geplande dag niet meer lukt, moeten bewoners hun afval op de eerstvolgende werkdag 
opnieuw aanbieden. Voor de straat van verzoeker was dat vrijdag 26 december en volgens Ivago is er toen wel 
degelijk een ploeg langs geweest. Omdat de stortplaats voor pmd die dag vroeger zou sluiten, is Ivago het pmd wel 
vroeger dan anders komen ophalen. Behalve de klacht van verzoeker kwam er volgens Ivago ook geen enkele andere 
klacht bij hen binnen. Verzoeker blijft er echter bij dat het pmd van de meeste buren er 14 dagen gestaan heeft voor 
het opgehaald werd. Wij vragen hem of de buren ons eventueel ook willen contacteren, zodat we de verschillende 
klachten nog eens kunnen voorleggen aan Ivago. Hij ziet het echter niet zitten om ons in contact te brengen met de 
andere bewoners omdat hij dat toch wat vreemd vindt, waar we natuurlijk alle begrip voor hebben. We blijven dit 
nog een tijdje opvolgen en de volgende maanden verloopt de ophaling in de straat zonder enige problemen.

Beoordeling: geen oordeel
Ivago zegt dat het pmd de eerstvolgende werkdag wel werd opgehaald, verzoeker blijft erbij dat dat niet gebeurde. 
We kunnen dus alleen oordelen over de geplande ophaling die niet gebeurde. Over de opvolging kunnen we niet 
oordelen.

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201501 - 31
Veegplan.
Het kleine steegje (met trapjes) waar ik woon wordt nooit geveegd, hoewel dit in het wekelijkse veegplan staat 
opgegeven (op woensdag). Het steegje ligt vol mos (glad en gevaarlijk!) en vuiligheid van voorbijgangers. 
Na meerdere malen bellen en mailen gedurende de laatste maanden is de straat nog steeds niet geveegd. Vroeger 
deden ze dit wel als ik na enkele maanden opnieuw belde of mailde. Nu krijg ik gewoon geen respons. Aan het 
wekelijkse veegplan hebben ze zich nooit (!) gehouden. Het is een openbare straat, dus niet mijn taak om het vuilnis 
en het mos te verwijderen (ik heb hier ook geen materiaal voor). Ik hoop dat dit probleem bij deze opgelost wordt.

Onderzoek:
Het steegje ligt geklemd tussen twee gebouwen en aan een van de gevels hangen asbesttegels. Geregeld vielen er 
tegels naar beneden en daarom veegde Ivago de trappen niet meer. We contacteren Milieutoezicht om de eigenaar 
van het pand op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Hij breekt uiteindelijk een deel van de tegels uit en de rest 
wordt beveiligd waardoor er geen tegels meer naar beneden zouden mogen vallen.
Hoewel er nu geen kapotte asbesttegels meer in het steegje liggen, verloopt het vegen toch nog altijd niet zoals het 
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zou moeten. Ofwel wordt er niet geveegd, ofwel worden enkel de bovenste trappen geveegd, het mos wordt niet 
aangepakt… Het diensthoofd van de openbare reiniging bij Ivago bevestigt dat er niet geveegd wordt zoals het zou 
moeten en hij spreekt de veegploeg hierop aan.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Aanvankelijk werd er niet meer geveegd uit veiligheidsoverwegingen, maar ook als het probleem van de asbesttegels 
opgelost is, wordt er niet geveegd zoals het hoort. Het diensthoofd spreekt de veegploeg hierop aan.

actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201501 - 97
Oude wasmachine.
Deze namiddag belde ik naar de ophaaldienst voor grofvuil om een wasmachine te komen halen, daar mijn 
schoonmoeder op het ogenblik verblijft in een home de refuge en daar het appartement waar ze verbleef, 
zal verkocht worden.
Ik kreeg daar het antwoord dat ze niet om de wasmachine gingen komen. Ik moest maar bellen naar de speciale 
ophaaldienst recupel. Daar kunnen ze mij echter niet helpen daar ik een particulier ben. Daar ik niet over een grote 
auto beschik, kan ik de machine niet naar het containerpark brengen. Ik belde terug naar de ophaaldienst, waar ik 
het antwoord kreeg: huur een camionette. Waarvoor betalen wij dan een taks recupel?
Daar ik geen nieuwe wasmachine koop, kan ik met de oude nergens naartoe.
Kan u mij met deze vraag verder helpen?

Onderzoek:
Ivago zegt dat verzoekster een nieuwe medewerkster aan de lijn had die haar deels verkeerde informatie gaf. 
Zij verontschuldigen zich daar ook voor bij verzoekster en geven haar de nodige alternatieven. Ivago haalt inderdaad 
geen elektrische toestellen op met het grofvuil. Als verzoekster het. toestel zelf niet naar het recyclagepark kan 
brengen, kan ze nog altijd terecht bij de .Kringwinkel. Zij halen de toestellen wel op, ook als ze defect zijn.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

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.
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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
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 
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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.

consequent handelen
klachtenmanagement
Verzoek: 201504 - 349
Ongestoord niet gesorteerd. 
Op woensdag 25 maart, 15.44 uur ga ik met mijn, zoveel mogelijk geselecteerde, afval naar het containerpark in 
Drongen.
Bijna gelijktijdig komt er een werfcamionette aan, volgeladen met van alles en nog wat: roofing, hard plastic, 
bloempotten enz. De twee toezichters zien die camionette aankomen en gaan daarop binnen in hun kantoortje en 
komen er de volgende 20 minuten ook niet uit. Het park blijft dus die tijd zonder enig toezicht.
De camionette zet zich aan het brandbaar afval en ze kieperen alles zonder selecteren in de container. Bovendien zet 
de man zelf de machine in werking zodat al het afval wordt verpulverd en alle sporen verdwijnen. Het was duidelijk 
dat de man precies wist hoe hij de machine in gang kon zetten, het leek voor hem de normale gang van zaken. Een 
frequente bezoeker van dit park?
Als burger die wel sorteert en weet dat enkel het personeel (maar waar waren zij?) deze machine kan bedienen 
heb ik dan ook mijn burgerplicht gedaan en de man zelf aangesproken, aangezien er ook geen enkele toezichter te 
bespeuren viel. Ik kreeg een bijzonder agressieve, buiten proportionele en beledigende reactie terug, gevolgd door 
een bedreiging. Van die aard dat ik ook aangifte heb gedaan bij de politie. Ik wens niet door beide burgers beticht te 
worden van discriminatie, want dit is mij vreemd en heeft met dit hele gebeuren niets te maken. Toen de camionette 
vertrok kwamen de toezichters buiten en heb ik hen op de hoogte gesteld, hun reactie: “Ge gaat hier toch niet 
beginnen vechten zeker?” Ze zijn gaan kijken naar de container voor brandbaar afval op het moment dat de man 
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klaar stond om te vertrekken maar konden natuurlijk niets vaststellen omdat de man de knop had bediend. Kortom 
daarmee was blijkbaar voor hen de kous af. Niet voor mij want ik was toch wel geschrokken en vrees dat zonder 
toezicht dergelijke onveilige situaties zich kunnen herhalen. Ik wil vooral een signaal geven aan Ivago: 
A) De hele klacht en toestand op het containerpark in Drongen had vermeden kunnen worden mochten ze het park 
geen 20 minuten zonder toezicht hebben gelaten.
B) Ik had geen behoefte gehad aan een beroepsinstantie wanneer mijn klacht bij Ivago ernstig was genomen. Ik heb 
vier keer contact opgenomen: drie keer telefonisch waar men mij bij het eerste gesprek beloofde me terug te bellen 
wat niet is gebeurd, bij een tweede telefonisch contact moet ik opnieuw mijn verhaal doen aan ik denk dezelfde 
dame en opnieuw de belofte om terug te bellen wat opnieuw niet gebeurt. Ik ben ook een keer in de Proeftuinstraat 
geweest om een verantwoordelijke te spreken wat niet kon. Opnieuw stelde ik vast dat een medewerkster slechts 
gedeeltelijk het verhaal had geregistreerd en voor de derde keer deelde ik nog maar eens mee dat ik over de 
nummerplaat beschikte van die agressieve klant.

Onderzoek:
Op de containerparken moet volgens het protocol altijd ten minste één parkwachter aanwezig zijn, Ivago noemt 
dit dan ook een uitzonderlijke situatie. De parkwachters mogen niet op hetzelfde moment pauze nemen als er 
bezoekers zijn, de parkwachters worden hier over aangesproken. De bezoekers mogen de pers niet bedienen, 
de burger die dit wel deed is hierover aangesproken. Klachten van bezoekers worden op de functionerings- en 
evaluatiegesprekken met de parkwachters besproken. 
De verantwoordelijke voor de klachtenbehandeling was zelf niet aanwezig op het moment dat verzoeker belde 
om zijn klacht door te geven. De medewerker die de telefoon beantwoordde heeft het nummer van verzoeker 
doorgegeven aan de klachtenbehandelaar. Toen deze het nummer wilde bellen bleek het niet te kloppen. 
De klachtenbehandelaar heeft de klacht wel overlopen met de verantwoordelijke. Op het moment dat verzoeker 
opnieuw belde heeft de klachtenbehandelaar laten weten dat het dossier in behandeling was. Aan het onthaal is 
verzoeker ook te woord gestaan door de klachtenbehandelaar waarbij hem is aangeraden naar de Politie te stappen 
als er bedreigingen waren.

Beoordeling: gegrond 
• Er moet altijd 1 parkwachter aanwezig zijn.

• Bij het indienen van de klacht kon verzoeker niet direct worden doorverbonden naar de juiste medewerker.  
Door miscommunicatie had de klachtenbehandelaar een verkeerd telefoonnummer doorgekregen. De klachten-
behandelaar heeft bij een nieuw telefonisch contact en aan het onthaal verzoeker te woord gestaan en geluisterd 
naar zijn verhaal. 

• De parkwachters hebben de burger die de pers heeft aangezet aangesproken hierover. Er moet altijd één 
parkwachter aanwezig zijn op het park, de wachters worden hier nog eens extra op gewezen.

efficiëntie en effectiviteit
klachtenmanagement
Verzoek: 201504 - 355
Vergeten gft-bak.
Ik woon in de Kalandestraat, samen met twee vriendinnen. Wij hebben sinds september 2014 een groene gft-bak 
van Ivago. Wij zetten die om de twee weken buiten zoals aangegeven op de ophaalkalender. Helaas vergeet Ivago 
dikwijls om onze gft-bak op te halen en te ledigen. Dit is al zes keer gebeurd sinds september. We hebben al vijf keer 
gebeld naar Ivago om te zeggen dat ze onze bak altijd vergeten te ledigen. Telkens opnieuw zeggen ze dat ze het 
zullen doorgeven en bij de volgende vuilnisophaal ze het wel zullen ledigen. Maar telkens opnieuw is dit dus niet het 
geval…
Vandaar mijn klacht over de ophaaldienst van de gft-bak in de Kalandestraat. Graag zouden wij willen dat die om 
te twee weken effectief wordt geledigd, want anders vraag ik mij af wat het nut is om een gft-bak aan te schaffen? 
Aangezien ze toch nooit 
wordt opgehaald. Ik hoop echt dat jullie hier iets aan kunnen doen. Wij hebben al geprobeerd, maar krijgen steeds 
hetzelfde liedje te horen…
Als de bak effectief zal worden opgehaald, ben ik jullie eeuwig dankbaar.
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Onderzoek:
Ivago ziet geen reden waarom het zo dikwijls fout loopt met de ophaling bij verzoekster. Zelf vermoeden we dat dit 
komt omdat de Kalandestraat afwijkt van de ‘normale’ ophaalroute en verzoekster de enige is die gft aanbiedt in het 
kleine straatje.
Ivago zal extra aandacht besteden aan het adres van verzoekster en een planner-opvolger zal dit ook verder 
opvolgen.

Opvolging:
Een maand later contacteert verzoekster ons opnieuw omdat haar gft blijft staan. Ivago zal de melding meegeven 
aan de ploegen zodat die op voorhand weten waar ze moeten op letten. Dit wordt ook verder opgevolgd. Wanneer 
we later nog eens informeren bij verzoekster blijkt dat het gft toch nog altijd meer niet dan wel wordt opgehaald. 
Verzoekster heeft daarom beslist om gewoon geen gft-container meer aan te bieden.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Zoek uit waarom na herhaalde klachten de planner-opvolger er nog altijd niet in slaagt om dit probleem op te 
lossen.

afdoende motivering
Verzoek: 201504 - 410
Vroege veger. 
Sinds kort gaat Ivago elke vrijdagmorgen rond zes uur door onze straat met veegmachines. Dit gaat gepaard met een 
enorm lawaai, in een straat waar op dat moment nog honderden mensen slapen (de meesten aan straatzijde). Ik heb 
Ivago hier reeds over gecontacteerd en was zelfs genoodzaakt videobeelden door te sturen gezien dit volgens hen 
niet klopte. Bovendien is het redelijk nutteloos daar te vegen, gezien de straat op dat moment propvol auto’s staat, 
het effect is verwaarloosbaar.
Het antwoord was helaas wat laconiek, dat men nu eenmaal ergens moet beginnen en dat deze route niet aangepast 
kan worden. Het behoeft geen ingenieur om te weten dat deze routes en uren perfect aangepast kunnen worden en 
dat een schoonmaakactie ondergeschikt is aan de rust van de inwoners (voor wie ze schoonmaken). Ik (en de andere 
bewoners) zouden het op prijs stellen mocht de Ombudsdienst kunnen intermediëren hierin, om alsnog tot een 
oplossing te komen, om zo de rust van de bewoners te garanderen.

Onderzoek:
We vragen Ivago wat de motivering is om deze straat rond dit tijdstip te vegen: omdat deze straat op een later 
tijdstip drukker wordt is er voor gekozen om de straat vroeg te vegen. Rondom de geparkeerde auto’s worden 
blazers gebruikt om het afval weg te blazen. De veegmachines die nieuw worden aangekocht worden geselecteerd 
op het geluid dat zij produceren. De veegroute verplaatsen zal overlast veroorzaken voor het verkeer dat later op 
gang komt in deze straat. Daarbij wordt de geluidsoverlast dan alleen verplaatst en niet opgelost. Ivago erkent dat zij 
verzoeker eerder verkeerd hebben ingelicht. Toen zij ontdekten dat er wel rond deze tijd geveegd werd, hebben zij 
dit recht gezet in een tweede contact met de burger.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
De route die de vegers volgen wordt niet veranderd omwille van de verkeersdrukte in de straat. Ivago probeert wel 
de geluidsoverlast voor de bewoners tot een minimum te beperken. Een verandering van de route zou trouwens 
gewoon ergens anders lawaai veroorzaken. In het eerste contact met de burger heeft Ivago inderdaad ontkent dat er 
vroeg in de ochtend in de straat geveegd wordt. Men heeft dit rechtgezet in het volgende contact met verzoeker.
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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 - 663
Ten laatste om 12 uur.
Als inwoner van de Voetweg wordt ons reeds jarenlang gevraagd ons afval ten laatste om 12 uur ‘s middags buiten 
te zetten, gezien de feestende studenten er vaak een boeltje van maken. Dit doe ik dan ook al jaren, helaas moet ik 
bijna wekelijks naar Ivago bellen gezien ze voor 12 uur reeds het merendeel van het afval hebben opgehaald. 
Dit probleem stelt zich bij de ophaling van pmd, gft, glas én papier, de restafval-ophaling gebeurt correct. Als gevolg 
van mijn werk slaap ik ongeveer tot ‘s middags, waardoor ik elke ophaling misloop. Ik contacteer u nu pas, omdat 
ik merk dat mijn telefoontjes naar Ivago in dovenmansoren vallen. Reeds twee jaar bel ik telkens om dit te melden, 
maar tevergeefs.
Als ik in de toekomst merk dat geen gehoor wordt gegeven aan dit probleem, dan zal ik het reeds ‘s avonds 
aanbieden… met alle gevolgen van dien. Ik hoop dat u mij kan helpen.

Onderzoek:
We nemen contact op met Ivago: in de Voetweg wordt er volgens de planners pas na 12 uur opgehaald. Het is niet 
duidelijk waar het fout loopt bij verzoeker, maar dit zal nauw opgevolgd worden.
Wanneer we later nog eens contact opnemen met verzoeker verloopt de afvalophaling inderdaad vlotter.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

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 
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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.

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

klachtenmanagement
Verzoek: 201506 - 750
Slechte service.
Enkele jaren geleden kregen we een zwarte container van Ivago die volgens ons al gebruikt was en die verschrikkelijk 
stonk. Maar goed, we hebben die uitgekuist en de stank was verdwenen… Vorige week zag ik dat men mijn zwarte 
vuilnisemmer met hengsel waar ik mijn glas in doe tegen de kant van de camion kletste waardoor die volledig kapot 
was. Het was een ongeluk, en ik heb dat ook met die mannen besproken. Ik belde dan naar de klantendienst van 
Ivago en ik was niet te spreken over het telefonisch onthaal! Ik kreeg te horen dat het mijn woord tegenover dat van 
Ivago was… zonder dat men ook maar eens bij die medewerkers navraag had gedaan. Men deed zelfs geen moeite 
om mijn klacht te onderzoeken of stelde bijvoorbeeld ook niet voor om mijn oude emmer te vervangen. Soit, ik ben 
dan zelf maar op zoek gegaan naar een andere manier om mijn glas aan te bieden, maar nu hebben ze alles laten 
staan. Er waren hier grote werken in de buurt en vermoedelijk denken ze dat ze niet door kunnen, maar iedereen 
heeft zijn afval voor zijn deur gezet, want ze kunnen zonder problemen door. Ik belde opnieuw en ik kreeg te horen 
dat men voor anderen ook al is moeten opnieuw komen wegens die wegenwerken… Mijn afval staat echter nog 
altijd voor mijn deur. Als ze voor anderen kunnen terugkomen, waarom niet voor mij?

Onderzoek:
Er waren inderdaad nog meldingen dat het glas niet werd opgehaald in de straat van verzoeker en er werd dan ook 
nog een ploeg gestuurd om alles op te halen.
De klantendienst kan nu niet meer achterhalen wat er juist gebeurd is met de glasbak van verzoeker, maar ze bieden 
hem alleszins gratis een nieuwe bak aan en ze zullen hem thuis laten afleveren. Ivago biedt ook haar excuses aan.

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:
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• 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. 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).
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flexibiliteit
Verzoek: 201507 - 806
Chip werkt niet.
Restafval wordt niet meegenomen omdat de chip niet werkt. De hittegolf zal voor ongedierte en stank zorgen. 
Ten vroegste volgende week sturen ze iemand langs. Ik moet mijn restafval nu maar in vuilniszakken stoppen daar 
mijn container vol zit, kreeg ik als antwoord en als de container volgende week geleegd wordt mijn zakken er in 
stoppen want die mogen ze niet extra meenemen!!

Onderzoek:
Als er iets mis is met de chip kan het laadsysteem van de vrachtwagen die niet lezen en kan de container ook niet 
geledigd worden. De vrachtwagen is te hoog om het manueel te doen.
Verzoekster nam contact op met Ivago op vrijdag 3 juli. Het was toen niet meer mogelijk om dit de dag zelf of 
de volgende dag (weekend) nog in orde te maken. Er moest dus een afspraak ingepland worden en dat was op 
woensdag 8 juli. Het afval van verzoekster werd toen ook effectief opgehaald en de chip werd gemaakt.

Beoordeling: ongegrond
We begrijpen het ongenoegen van verzoekster, maar Ivago kan niet zomaar een twee 

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
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actieve informatieverstrekking
coulance
Verzoek: 201507 - 868
Verkeerd gestort.
Ik heb op 17 juli 2015 betaald voor mijn restafval, maar op de verkeerde rekening (recyclagepark). Ivago heeft dit 
geld dus ontvangen, maar heeft daar verder niets mee gedaan. Vandaag heb ik dat zelf ontdekt omdat ze bij de 
ophaling de bak hebben laten staan. Ik heb dus gebeld naar Ivago en ze willen mijn afval niet meer komen ophalen, 
tenzij door een extra betalende ophaling.

Onderzoek:
Ivago stuurde verzoeker op 12 juni 2015 een betalingsuitnodiging voor zijn ophalingen met het correcte 
rekeningnummer. Hij betaalde echter op een andere rekening, die van het recyclagepark. Sommige mensen storten 
op die rekening zodat ze een krediet hebben als ze naar het recyclagepark gaan, Ivago zag daar dus geen graten in. 
Ook de mededeling bij de betaling (‘onder voorbehoud’) deed niets vermoeden. Ivago kon met andere woorden 
niet weten dat dat geld eigenlijk bedoeld was voor de ophalingen van verzoeker. Ivago zal het geld nu van de ene 
rekening naar de andere rekening overzetten, maar die rechtzetting kan niet zomaar op een twee drie gebeuren. 
Zolang het krediet van verzoeker niet opgeladen is, kan de container ook niet geledigd worden, want de belading van 
de vrachtwagen zal de chip niet kunnen lezen en de containers kunnen niet met de hand geledigd worden door de 
hoogte van de vrachtwagen. Een lediging op de dag zelf zat er dus niet meer in. Voor een lediging op een andere dag 
moet er een planning opgemaakt worden en moeten er extra mensen voorzien worden. Ivago rekent daar dan ook 
extra geld voor aan: in plaats van 7 euro voor 240 liter (normale ophaling) wordt het dan 14 euro (comfortophaling). 
Als verzoeker dit niet ziet zitten, zal hij moeten wachten tot de volgende ophaling.

Beoordeling: ongegrond
Ivago heeft verzoeker op tijd geïnformeerd dat zijn krediet bijna op was en bezorgde hem ook het correcte 
rekeningnummer. Zij konden niet weten dat het geld dat hij stortte niet voor het recyclagepark was bedoeld. 
Een extra kosteloze ophaling ziet Ivago niet zitten.

klachtenmanagement
Verzoek: 201508 - 942
Niet geactiveerd.
Na één maand is mijn groene container nog steeds niet geledigd en was tot op vandaag nog steeds niet geactiveerd 
voor ophaling. Na klacht bij Ivago geeft men de fout toe, maar geeft men als uitleg dat men een extra dienst moet 
inleggen en dit is alleen mogelijk volgende week woensdag.
Wat moet ik dan doen met al mijn groen afval terwijl de eerste ophaling voor nieuwe huurders gratis is. Ik kan mijn 
verhaal niet volledig zetten, anders zou ik te weinig ruimte hebben. Maar voor een propere stad lijkt mij dit buiten 
proportie en een callcenter is geen verbetering, in tegendeel.

Onderzoek:
Verzoeker meldde op 10 augustus zijn verhuis aan Ivago. Zijn restafvalcontainer werd toen geactiveerd, maar zijn gft-
container niet. Dat was inderdaad een fout en Ivago verontschuldigde zich daar ook voor op 21 augustus. Verzoeker 
kwam toen namelijk melden dat zijn gft niet was opgehaald. Daardoor kwam de fout ook aan het licht. Ivago 
beloofde dat er op 26 augustus een extra ophaling zou gebeuren (dit kan volgens Ivago enkel op woensdagen door 
de drukke werkroosters de rest van de week). Verzoeker was daar niet tevreden mee en daarom contacteerde hij de 
Ombudsvrouw. We begrijpen de ontevredenheid van verzoeker, maar de klantendienst heeft zich verontschuldigd 
en heeft gezocht naar de snelst mogelijke oplossing. Het ligt trouwens ook een beetje aan verzoeker zelf dat hij nu 
opgescheept zit met een volle gft-container aangezien hij heel lang wachtte om zijn verhuis te melden aan Ivago.

Beoordeling: ongegrond
Er was inderdaad een fout gebeurd door Ivago. Wanneer verzoeker hierover kloeg, werd dit onmiddellijk rechtgezet, 
er werd gezocht naar de snelst mogelijke oplossing en er kwamen verontschuldigingen. De klantendienst kon op dat 
moment niet veel meer doen.
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overeenstemming met regelgeving
adequate communicatie
billijkheid
Verzoek: 201509 - 972
Onverwachte kosten.
Ik heb vandaag via internet het telefoonnummer opgezocht van de verantwoordelijke van de communicatiedienst 
van Ivago, gevonden, rechtstreeks gebeld en contact gehad. Ik wou de echte reden weten waarom ze mijn bezoek 
niet aanzien als een misverstand en niet willen verrekenen met mijn nog 11 beurten saldo, daar het antwoord nog 
steeds betalen blijft.
Uit het gesprek met de man bleek dat ze enkel konden, maar naar mijn inzien enkel willen, rechtzettingen doen 
als Ivago in fout was en niet de klant (dus een klant mag geen fouten maken). Die betaling van 9 euro blijkt een 
retributie te zijn die is uitgevonden door Stad Gent en verkiezingen… Wat hij allemaal vertelde aan de telefoon. 
Het is niet iets dat van Ivago komt, maar van Stad Gent en dat zij dat bedrag ook moeten betalen. Toen ik vroeg 
wat er met misverstanden gebeurt of fouten van klanten, kreeg ik een antwoord dat dit niet kon en dus niet kan 
rechtgezet worden. Ivago kan niets doen aan een beleid dat zo moet verwerkt worden, was dan ook het antwoord. 
Ik moest het volgens de man maar melden aan de burgemeester. Het is nu niet dat ik die 9 euro niet kan betalen, 
maar dit gaat duidelijk om een misverstand dat ik niet goed begreep en ook vind ik dat dit onterecht is daar het wel 
degelijk kan verrekend worden. Ik gebruik bijna ieder jaar onze containerparkbeurten die we krijgen als inwoner 
van stad Gent. Als ik dit bezoek had gedaan in een normale camionette, dan was ik nu twee beurten kwijt of neem 
dat ik het wegdeed met een remorque in twee keer dan was ik vier beurten kwijt. Nu ben ik twee beurten kwijt en 
nog eens 9 euro erbovenop, gewoon omdat een vervangcamionette 10 à 15 cm groter was en bleek dat ik in een 
ander tarief viel, wat me ook niet duidelijk was. Ik had dit maar moeten weten. Daar het om de staking ging en wou 
dat onze straat proper werd, heb ik zelf pmd en papier (inclusief vier buren) weggedaan en uiteraard ook nog wat 
eigen materiaal, vandaar een camionette. Is het mogelijk om deze beurt, ook al ben ik in fout omdat ik het niet wist, 
te kunnen verrekenen met mijn andere beurten? Ik heb tot op vandaag nog steeds 11 beurten over (12 beurten - 2 
beurten van deze afhaling + 1 beurt die we kregen als hinder van de staking = 11 beurten). Ik had dan ook gevraagd 
om die gratis beurt te verwerken daar ik zelf ben geweest, dan is dit bezoek een 3-beurtenbezoek geweest. Ik hoop 
bij deze dat dit kan rechtgezet worden, daar het gaat over een misverstand, want was er geen staking geweest, dan 
was ik sowieso ook niet naar het containerpark geweest en was dit allemaal niet gebeurt. Ik heb alleen gedaan om 
goed te doen en Gent proper te houden, je had onze straten moeten zien. Hopend op een positief bericht en zo niet, 
zal ik alsnog die 9 euro betalen doch wij vinden dit onterecht.

Onderzoek:
De inzet van mevrouw voor haar buurt, die er verloederd uitzag na de staking, is natuurlijk te waarderen maar is 
dit genoeg om een afwijking toe te staan? Dat is de vraag voor de Ombudsvrouw. Billijkheid kan enkel toegepast 
worden als anderen niet worden benadeeld en een afwijking niet de deur openzet voor willekeur. Hier in dit geval is 
mevrouw een van de velen die een voertuig hoger had dan 1,90. Wanneer een voertuig hoger is dan 1,90 m worden 
er twee beurten aangerekend en wordt het voertuig ook gewogen. Tot 150 kg afval is het gratis, alles daarboven 
wordt nog eens extra aangerekend. Dit wordt met een groot bord aangekondigd aan de ingang van het recyclagepark 
en ook tijdens de intake wordt er duidelijk gemaakt dat er per gewicht betaald moet worden. Verzoekster heeft 
telkens op een knop gedrukt om akkoord te gaan met de verschillende stappen. Ze kon altijd annuleren, maar dat 
heeft ze niet gedaan. Bij het buiten rijden kreeg ze dan een ticket waarop stond hoeveel ze moest betalen, maar 
verzoekster geeft zelf aan dat ze dat niet bekeken heeft.
De regels werden correct gevolgd en die regels werden ook duidelijk gecommuniceerd, maar verzoekster heeft dat 
allemaal niet bekeken omdat ze na al die jaren wel wist hoe het eraan toe gaat in het recyclagepark. Ivago kan voor 
haar de regels niet zomaar gaan veranderen dit zou aanleiding geven tot een ongelijke behandeling. Bovendien had 
Ivago kort na de staking het containerpark ook enkele dagen gratis opengesteld, daar had verzoeker kunnen gebruik 
van maken.

Beoordeling: ongegrond
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efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201509 - 1016
Een keer op tien.
Hierbij wens ik een klacht in te dienen over Ivago. Ik ben sinds april 2015 inwoner van de Maagd van Gentlaan te 
9050 Gentbrugge. Dat ligt in de Industriezone Gentbrugge II. Ik ben de enige inwoner van heel deze zone daar de 
rest industrie en kantoren zijn. Sinds april is zo goed als geen enkele ophaling (rest, glas, papier) doorgegaan op de 
afgesproken dagen. Hiervoor heb ik al tientallen keren moeten bellen naar Ivago en sturen ze steeds een speciale 
dienst om mijn vuil op te halen. Dit is enorm vervelend. Laatst was ik enkele dagen weg naar het buitenland en 
trof ik dus mijn papier/karton en restafval na een week nog steeds aan. Het papier en karton was één grote drek 
geworden doordat het een hele week in de regen heeft buiten gestaan. Dit is ten eerste geen zicht en geen plezier 
om op te ruimen, en ten tweede loop ik hierdoor het risico om een bekeuring te krijgen voor sluikstort.
Bij de talloze gesprekken met Ivago heb ik al gevraagd of ik desnoods niet mee kan schakelen op containerophaling 
in plaats van gele zakken. Deze worden wel steeds in mijn straat opgehaald, maar hierbij was steeds het antwoord: 
“Neen, je bent particulier dus zijn het zakken.” Als oplossing had dit voor hen de makkelijkste oplossing geweest.
De Maagd van Gentlaan te Gentbrugge ligt nu eenmaal officieel op hun route, maar doordat er slechts één inwoner 
is, veronderstel ik dat de chauffeurs zich op de moeite steken om die omweg te doen. Héél uitzonderlijk komt er wel 
eens een ophaling, maar dat is eerder uitzondering dan regel (een keer op de tien).

Onderzoek:
Volgens Ivago is de ophaling via de bedrijfsronde geen optie. De ophaalploegen worden er op gewezen om hier de 
nodige aandacht aan te besteden, maar het blijft toch verkeerd gaan. Ivago bespreekt dit nog eens intern. 
Van verzoeker krijgen we geen meldingen meer dat de afvalophaling verkeerd loopt.

Beoordeling: gegrond
De afvalophaling bij verzoeker loopt inderdaad verkeerd. Ook na zijn klachten bij Ivago, blijven er problemen met de 
afvalophaling. 

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.

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 
bijgestuurd worden en kan er feedback gegeven worden aan burgers.
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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.

efficiëntie en effectiviteit
adequate communicatie
Verzoek: 201511 - 1239
Bladzakken?

Ik heb op 4 november gebeld naar Ivago om nogmaals bladzakken aan te vragen. Dit had ik al 2x per mail 
aangevraagd en 1x telefonisch een drietal weken geleden. Ik heb ook nooit een brief ontvangen waarin ik de zakken 
kon aanvragen, dit heb ik per mail gemeld bij Ivago met hierbij de uitleg waar ik woon en toch zakken wens te 
ontvangen. Tot op vandaag heb ik nog steeds niets ontvangen. De vraag die ik mij stel is: waarom jullie de manden 
vervangen door zakken? Waarom iets veranderen als het goed gaat?! Als je de omvang van de zakken ziet dan is dit 
alles behalve gemakkelijk en vraag ik mij af hoeveel zakken er wel niet nodig zijn om alles netjes te houden. Onze 
straat heeft er nog nooit zo uitgezien als nu. Ik vraag mij af hoe gevaarlijk de situatie voor fietsers zal worden als het 
begint te regenen.

Onderzoek:
Aanvankelijk zegt Ivago dat ze geen aanvragen hebben van verzoekster. Na onze tussenkomst krijgt ze wel een rol 
bladzakken op 10 november. We informeren nog eens bij verzoekster wanneer ze Ivago contacteerde. Ze heeft geen 
exacte data meer, maar de eerste keer stuurde ze een e-mail begin oktober. Ze kreeg daar wel een reactie op, maar 
ze zegt dat ze toen geen bladzakken kreeg. Daarom heeft ze twee weken later nog een e-mail verstuurd en daar 
kreeg ze naar eigen zeggen geen reactie op. Daarna heeft ze nog twee keer getelefoneerd. Er werden haar zakken 
beloofd, maar die kreeg ze niet. Wanneer we dit voorleggen aan Ivago bevestigen ze dat er in oktober een aanvraag 
was en volgens Ivago werden er op 16 oktober zakken geleverd. Het is niet duidelijk wat er juist misliep. We krijgen 
echter nog klachten over aanvragen van bladzakken die verkeerd lopen. Wat de verandering van bladmanden naar 
bladzakken betreft. Ivago kon de bladmanden niet meer op tijd leegmaken en dit was sowieso heel arbeidsintensief. 
Daarom werd er na een proefperiode van drie jaar volledig overgeschakeld naar bladzakken.

Beoordeling: gegrond
Verzoekster zegt dat ze verschillende keren contact heeft opgenomen met Ivago en nooit zakken kreeg. Ivago zegt 
dat verzoekster maar een keer contact opnam en dat er toen wel zakken werden geleverd. Voor ons is het niet 
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mogelijk om in deze woord tegen woord situatie te oordelen. Uit andere klachten maken we echter op dat de 
bedeling van bladzaken niet optimaal verloopt. Bovendien stellen we vast dat wij in eerste instantie ook geen correct 
antwoord hebben gekregen… Ontbreekt hier een overzichtelijke registratie?

Aanbeveling:
Een overzichtelijk registratiemodel van bedeling bladzakken zal elke discussie uitsluiten. Wij kunnen dan immers 
op basis van een kopie van de registratie de klachten beoordelen. Het woord van klager tegenover de registratie 
van Ivago.

efficiëntie en effectiviteit
klachtenmanagement
Verzoek: 201511 - 1311
Nooit schoonmaak.
Helaas wordt onze straat nooit schoongemaakt en wordt maar de helft van het afval wekelijks weggenomen. Ik 
onderhoud nu zelf de straat: glas, bladeren, sluikstort aan de kant vegen en opruimen. Groenafval wordt gewoonweg 
niet opgehaald. Ik ben nu al drie maanden in contact met Ivago, maar er verandert niets. Vandaar dat ik u nu 
contacteer. Het lijkt mij dat ook onze straat gewoon schoongemaakt moet worden.

Onderzoek:
De straat van verzoekster is een smalle, doodlopende straat en die kan gemakkelijk over het hoofd gezien 
worden. De klantendienst van Ivago heeft haar klacht echter verschillende keren doorgegeven aan de ploeg die 
verantwoordelijk is voor de straat met de vraag om hier extra aandacht aan te besteden. Maar de medewerkers 
doen niet wat hun opgedragen wordt.
Er wordt na deze zoveelste klacht eerst en vooral voor gezorgd dat de straat nu wel degelijk wordt schoongemaakt 
en er wordt een interne procedure opgestart tegen de medewerkers.

Beoordeling: gegrond
De ophalingen en het vegen van de straat gebeuren inderdaad niet op efficiënte manier. En ondanks de verschillende 
klachten van verzoekster verandert er niets. Dat komt omdat de verantwoordelijke medewerkers niet doen wat er 
hun opgedragen wordt. Ivago zal dit verder intern afhandelen.

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.
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Effectiviteit en efficiëntie
Verzoek: 201511 - 1327
Boete voor sigarettenpeuk.

Mijn man gooide op 22 juni 2015een sigarettenpeuk door het raam van zijn auto en dit werd vastgesteld door een 
politieman in burger. Mijn man die hier later telefonisch over werd ondervraagd erkende dat ook. Hij zou een GAS-
boete van 60 euro krijgen en hij aanvaardde dat ook. Toen de rekening kwam, was het echter geen 60 euro maar 120 
euro. We informeerden toch even bij de Politie of het geen vergissing was. Reactie: “Ja, meneer ik weet dat ook niet. 
Ik ken de bedragen van die GAS-boetes niet.”
We hebben de 120 euro betaald, ook al werden we niet correct geïnformeerd.
Plots kregen we van Ivago nog eens een kostenstaat voor een bedrag van 125 euro. We begrepen dit niet omdat er 
in de brief sprake was van een sluikstort waar onze gegevens in werden gevonden (we maakten dus niet onmiddellijk 
de link met die sigarettenpeuk). Er stond op die kostenstaat wel een PV-nummer en we gingen dus naar Ekkergem 
om te weten te komen over welk PV het hier ging en waarvan we eigenlijk verdacht werden. Ook al omdat er op 
de brief stond dat we bij politie meer info konden krijgen. De manier van onthaal in Ekkergem die dag (ik dacht 10 
november rond 16.30 uur) was echt de moeite waard. Mijn man vroeg om op te zoeken over wat dat PV ging om 
meer duidelijkheid te krijgen.
Onthaal: “Ge moet toch zelf weten wat ge gedaan hebt.”
Mijn man: “Ik weet echt niet waarover dit PV gaat en we hebben geen idee van een sluikstort waar onze gegevens in 
zouden zitten.”
Onthaal: “Ge moet toch weten wat ge gedaan hebt en waarom dat PV is opgesteld.” (Tot drie keer herhaald.)
Mijn man: “Neen, daarom kom ik hier juist. Ge ziet dat toch op uw computer en in de brief staat dat we inlichtingen 
bij de politie mogen komen nemen.”
Onthaal: “Uw identiteitskaart!”
Mijn man: “Ik moet erom in de auto, ik heb me zo gehaast… maar u hebt toch het PV-nummer en ik kan u mijn SIS-
kaart en bankkaart geven om me te identificeren.
Onthaal: “U moet ze altijd bij hebben…”
Mijn man: “Zou het misschien gaan over die sigarettenpeuk?”
Onthaal: “Als ge het weet, waarom zijt ge hier dan?”
Mijn man: “Ja we zijn gekomen omdat we zekerheid willen, want we hebben al een GAS-boete betaald van 120 euro. 
Dat kan toch niet dat een opruiming van een sigarettenpeuk 125 euro kost. Trouwens, mijn kwartier parkeren is bijna 
om, dus ik moet terug naar de auto, want zie dat ik er nog een boete bijkrijg.”
Onthaal: “Wel, dan zal best zijn dat je voortgaat…”
Einde verhaal. Wij stonden dus op straat en wisten nog niets.
En dan komt het: we hadden 14 dagen tijd om te betalen. De brief was verstuurd op 6 november en we hadden de 
brief pas ontvangen de 10de, want er zat een weekend tussen. We kregen Op vrijdag 19 november kregen we al 
opnieuw een brief van Ivago en dit keer maar liefst met een opslag van 37,5 euro. Bovendien stond er dat ze ons 
op 11 juni een kostenstaat hadden gestuurd terwijl de feiten pas zijn gebeurd op 22 juni! We belden naar Ivago en 
daar konden ze alleen meedelen dat ze voor een sigarettenpeuk nooit een kostenstaat van 120 euro stuurden. Ik heb 
daarop gezegd dat de brieven hier voor mij lagen.
Ik opnieuw naar Politie Gent-West voor meer info, dit keer (20 november in de voormiddag) waren ze heel 
behulpzaam en heel vriendelijk. De vrouwelijke inspecteur, die overigens goed op de hoogte was, heeft telefonisch 
contact opgenomen met de GAS-ambtenaar en Ivago. Bij Ivago deelde men mee dat de invordering van die 
kostenstaat enkel kon stopgezet worden via de rechtbank! Dus dat maakte dat ik een advocaat zou moeten nemen 
voor 125 euro! Ook de agente vond dit er over en deelde mij onmiddellijk mee dat dit voor de vrederechter is 
en dat ik ook zonder advocaat zou kunnen gaan… maar dat ik best toch eerst nog een paar andere stappen kon 
zetten. Dus ik neem telefonisch contact op met Ivago. Daar hoorde ik dat er al contact was geweest met de GAS-
ambtenaar(dankzij de Politie?). De man aan het onthaal was vriendelijk en raadde mij aan om toch een e-mail te 
sturen zodat het verder intern onderzocht kon worden. Men ging mij dan maandag contacteren wat er intern beslist 
was. Ik ben in elk geval toch ook naar de GAS-ambtenaar gegaan in de Keizer Karelstraat. Daar was men correct 
en vriendelijk, en men kende mijn dossier al. Er was ook al contact geweest met Ivago. Op maandag zat ik dan te 
wachten op een telefoon van Ivago, maar die is er niet gekomen. Op dinsdagmorgen nam ik dan zelf contact op en 
mijn naam deed blijkbaar al een bel rinkelen. Het was nog niet intern besproken. Tien minuten later kreeg ik dan 
telefoon dat ik die kostenstaat niet moest betalen en men vroeg of ik hierover nog een e-mail ter bevestiging wou. 
Waarop ik natuurlijk ja heb geantwoord. Ik wil toch maar eens aangeven dat mijn man zonder meer verantwoordelijk 
was voor die peuk. Maar correcte info over de hoogte van de boete lijkt mij toch ook de verantwoordelijkheid van 
de Politie. Ik wens ook te benadrukken dat dit alles meer gevolgen heeft voor een burger dan Ivago denkt. Waarom 
sturen ze een kostenstaat op als er geen kosten zijn gemaakt? Ivago zegt dat ze geen inzage hebben waarom de GAS-
boete werd uitgeschreven, maar de GAS-ambtenaar zegt dat ze dat wel kunnen zien…
Naar de politie toe wil ik meegeven dat de kwaliteit van de ontvangst in Ekkergem ongelooflijk verschillend was. 
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Dag en nacht! Naar de gasambtenaar kan ik enkel lovend zijn over de werking. Niettegenstaande zijn niet altijd 
sympathieke rol… Wel wil ik opmerken dat de inbreuk op 22 juni gebeurde en dat we de GAS-boete bijna 3;5 
maanden later kregen. De invordering 4 maanden later. Wat het niet gemakkelijk maakt om nog te weten waarom 
er wordt ingevorderd. Waarom ik toch naar de Ombudsvrouw kom: mocht ik de tweede brief met die fout niet 
ontvangen hebben, dan hadden wij als brave burgers toch betaald omdat we vreesden voor een deurwaarder. Voor 
ons is het nu in orde, maar er schort duidelijk iets aan de werking. Dat was zeer frustrerend. We hopen dus dat er 
wordt bijgestuurd.

Onderzoek:
We geven dit signaal door aan Ivago, de Politie en de GAS-ambtenaar zodat ze kunnen bijsturen waar nodig.

Beoordeling: gegrond
We zijn hier al vorig jaar tussengekomen in identieke klacht.

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201512 - 1428
Geen ophaling gft.
Op maandagavond heb ik de restfractie, PMD-fractie en GFT-container buiten gezet zodat Ivago deze zou komen 
afhalen op dinsdag 22 december 2015. Dinsdagavond 22 december moest ik vaststellen dat de GFT-container niet 
was geledigd. Ik nam daarop contact op met Ivago. Tot op heden [24 december 2015] werd de GFT-container niet 
geledigd, ondanks het feit dat deze steeds, zoals afgesproken met het personeel van de frontoffice van Ivago, buiten 
is blijven staan. Ik wens dan ook klacht in te dienen.

Onderzoek:
De klantendienst van Ivago krijgt de boodschap van de ophaalploeg dat ze langs geweest zijn, maar dat ze geen 
gft-container gezien hebben. Verzoeker blijft erbij dat hij de container niet binnen gehaald heeft sinds de normale 
ophaaldag. Aan de straatkant waar verzoeker woont, mogen geen auto’s parkeren en de straat is zo goed als recht 
met allemaal rijhuizen. De container was dus duidelijk zichtbaar. Na zijn klacht bij de Ombudsvrouw en de bevoegde 
schepen wordt de container nog diezelfde namiddag geledigd door de ophaalploeg.

Beoordeling: geen oordeel
Het is een woord-tegen-woord situatie: de ophaalploeg zegt dat er geen container buiten stond, verzoeker zegt dat 
de container altijd buiten is blijven staan. Na onze tussenkomst wordt de container zonder problemen geledigd.
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Hoofdstuk 18
SOGENT
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:
1. 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.
2. 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 
bewoners hiervan op de hoogte moeten brengen. In dit opzicht is de klacht van gebrekkige informatieverstrekking 
wel gegrond.
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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.

doorschuifgedrag
vertrouwen
Verzoek: 201505 - 514
Schade door werfverkeer.
Mijn huurder woont dichtbij de werf Waalse Krook. Hij werd op 9 februari 2015 opgeschrikt door een grote bonk 
op de gevel, hij vloog naar beneden en zag nog net een grote vrachtwagen doorrijden, maar slaagde er niet in de 
nummerplaat te noteren. Toen hij naar de gevel keek, zag hij schade van een aanrijding. Kortom: vluchtmisdrijf en 
wij zitten met de gebakken peren. Mijn advocaat schreef een brief naar SoGent, meer bepaald naar de cvba Waalse 
Krook, en hij kreeg een antwoord terug dat zij niet verantwoordelijk zijn en dat we maar naar onze verzekering 
moesten gaan. (De verzekering zegt: wij komen niet tussen voor die buitengevel. Ik dus naar de politie met een 
klacht tegen onbekenden.). Wat mij vooral razend maakt, is de opmerking: “Wij kunnen niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor al het voorbijkomend verkeer.” Ja, dat zal wel. Maar alle verkeer dat voorbijkomt, is werfverkeer 
en we zitten al jaren met die werf aan ons been. Ik had hier toch enige goodwill verwacht, wij klagen niet over 
overlast, maar als ze onze gevel meenemen…
Kunt u toch bemiddelen? Dan zijn we uit dat juridisch steekspel en zijn wij ook weer tevreden. De schade is een 
bezetwerk van ongeveer één vierkante meter, dus we vragen geen miljoenen.

Onderzoek:
De cvba Waalse Krook is een aparte rechtspersoon, speciaal opgericht voor de bouw van de nieuwe bibliotheek. 
Stad Gent heeft daar echter een groot aandeel in via SoGent. Wij nemen dus ook contact op met SoGent. 
De schadeclaim wordt voorgelegd aan het directiecomité van de cvba en er wordt beslist om de schade te herstellen.

Beoordeling: gegrond 
De cvba schuift aanvankelijk zijn verantwoordelijkheid af, maar na onze bemiddeling worden er toch 
herstellingswerken beloofd. Die worden echter nooit uitgevoerd binnen een redelijke termijn. Na een half jaar 
besluit de eigenaar om werken zelf uit te voeren. De burger is terecht verbolgen op de cvba. 

redelijke termijn
Verzoek: 201509 - 1067
Discriminatie.
Op 8 april 2015 verstuurde ik een klacht naar de anti-discriminatiecel Gent over SoGent. Er werd me verzekerd dat er 
een antwoord zou volgen dat uiteraard geleverd dient te worden door SoGent. In de daarop volgende maanden heb 
ik geregeld gevraagd naar de stand van zaken. Die was in het begin: ‘nog geen antwoord van SoGent.’ Op mijn laatste 
twee mails kreeg ik gewoon geen antwoord meer.

Onderzoek:
Verzoeker voelde zich gediscrimineerd omdat hij als alleenstaande man niet in aanmerking kwam voor de aankoop 
van een sociale woning met tuin in het project Lijnmolenpark.
Op 24 april 2015 kwam de schriftelijke vraag van Meldpunt Discriminatie aan SoGent naarde voorwaarden van dat 
project. Op 27 april kregen ze daar een antwoord op. Een van de voorwaarden ging over de gezinssamenstelling: 
minimum twee personen (koppel, of volwassene met kind). Verzoeker voldeed daar niet aan.
Op 20 mei 2015 vroeg verzoeker naar een stand van zaken bij Meldpunt Discriminatie en diezelfde dag vroeg het 
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Meldpunt dan naar de motivering van die voorwaarden. Op 22 mei 2015 kregen ze daar antwoord op van SoGent: 
er is een blijvende stadsvlucht van jonge gezinnen (met kinderen) en daarom wordt in dit project juist die doelgroep 
beoogt bij de toewijzing van ‘grotere’ woningen. Daarna verneemt SoGent niets meer van Meldpunt Discriminatie 
en zij beschouwen dit dus als afgerond. Na onze tussenkomst krijgt verzoeker een antwoord van Meldpunt 
Discriminatie: “Het doel om het migratiesaldo van jonge gezinnen te verbeteren lijkt legitiem, en de criteria lijken 
niet disproportioneel om het doel te bereiken.” Op basis van de Antidiscriminatiewet is er dus geen probleem.

Beoordeling: ongegrond
SoGent heeft telkens kort na de vraag van het Meldpunt Discriminatie geantwoord. Het Meldpunt Discriminatie 
(bevoegdheid federale overheid) heeft echter nagelaten om klager binnen een redelijke termijn te antwoorden. 
Wij beoordelen enkel SoGent.
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Hoofdstuk 19
CO-ACTOREN
In 2015 kregen we ook veel verzoeken die niets met de stadsdiensten te maken hebben. Deze vermelden we hier 
niet maar als deze co-actoren hier meer over willen weten, kunnen ze altijd een overzicht krijgen op onze dienst. 
Het gaat dan over volgende co-actoren:

Aquafin
Bpost
Eandis
Energiebedrijven
Farys
Federale overheid
Gemeentebestuur andere gemeente
Gerecht
Gerechtsdeurwaarders
Havenbedrijf
Huisvestingsmaatschappijen
Mutualiteiten
N.M.B.S.
OCMW andere gemeente
Privé
Provinciebestuur
Rusthuizen
S&R Rozebroeken
Student en Mobiliteit
Telecommunicatiebedrijven
Vakorganisaties
Verzekeringen in het algemeen
Vlaamse Overheid
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn
Vrij Onderwijs
Woonfonds
Ziekenhuizen


