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Geachte raadsleden 
Geachte lezer

2017 was een belangrijk jaar voor de Gentse Ombudsdienst. Niet alleen werd de twintigste verjaardag gevierd van deze 
instelling, we hadden voor het eerst in die lange periode een wissel aan het hoofd van de Ombudsdienst. Mijn voorgangster, 
Rita Passemiers, heeft in 1997 de Ombudsdienst vanuit het niets opgericht en zij heeft in die twintig jaar veel bakens verzet. 
Zij heeft als Ombudsvrouw de bevoegdheden van de dienst uitgebreid van enkel de stadsdiensten tot het OCMW, de Lokale 
Politie, Brandweer, Sogent en Ivago en WoninGent. Zij heeft er ook steeds mee over gewaakt dat iedereen gehoord werd, ook 
de meest kwetsbaren. 

Een deel van dit jaarverslag is dan ook gebaseerd op het werk van mijn voorgangster, aangezien ik pas midden 2017 in dienst 
ben getreden als Ombudsvrouw. 

Het is belangrijk dat een stad als Gent er blijft voor kiezen om te investeren in een Ombudsdienst. Het is niet alleen een 
spiegel voor de werking van de administratie, maar het blijft ook een dagelijkse toetsing of het bestuur van de stad trouw 
blijft aan de democratische waarden. Het is ook een teken van vertrouwen van het stadsbestuur in zijn medewerkers, dat men 
bereid is zichzelf in vraag te stellen om tot een betere dienstverlening te komen.

De Ombudsdienst is het leven zoals het is, met alle dagelijkse problemen die soms klein zijn, maar die soms ook onoverko-
melijk lijken. De Ombudsvrouw is een luisterend oor, ook als er niet direct een oplossing kan worden gevonden. 

De grote trends van 2017 zijn natuurlijk het Mobiliteitsplan en de parkeerklachten, de lange wachtlijsten voor sociale wonin-
gen en het tekort aan betaalbare huurwoningen op de private markt. Sluikstorten, klachten over de staat van voetpaden en 
wegdek, overhangende takken blijven prominent op de klachtenlijst. 

De tijd dat de burger het beleid onderging is lang voorbij. Vandaag krijgen wij burgers over de vloer die betrokken zijn bij alles 
wat er gebeurt in hun stad, en hun bezorgdheden uiten. Ik geef u dan ook graag inzicht in deze signalen van de burger door 
middel van dit verslag. Het zal u zeker inspireren bij het besturen van deze stad.

Met respect,

Helena Nachtergaele
Ombudsvrouw Groep GentWoord vooraf
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De signalen in 2017
In dit hoofdstuk vindt u de belangrijkste trends en onderwerpen die de burgers het nauwst aan het hart lagen in 2017. 

Mobiliteit

Parkeren en meer bepaald het bewonersparkeren blijft veruit de populairste klacht voor de Gentenaren. De invoering van 
het nieuwe parkeerplan in 2016, de plaatsing van de nieuwe parkeermeters, de afbakening van de nieuwe parkeerzones en 
het einde van het gedoogbeleid om in aangrenzende zones te mogen parkeren waren een bron van klachten. 

Ook het circulatieplan gaf aanleiding tot veel vragen, meldingen maar opvallend weinig klachten over het plan op zich. Over 
beleidsbeslissingen kan de Ombudsvrouw zich niet uitspreken, en dat werd ook telkens uitgelegd aan de burger die hierover 
met ons contact opnam. We hebben wel degelijk klachten over het Mobiliteitsplan onderzocht, als het ging over fout uitge-
reikte vergunningen, het niet begrijpen van het tijdskader waarbinnen een vergunning mag gebruikt worden, of het langs een 
verkeerde ingangspoort binnenrijden van het Autovrij gebied. 

De noden van de oudere en minder mobiele burger

“Als ze willen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en dus overal verspreid wonen in de stad, moet er voor gezorgd 
worden dat wij in onze buurt kunnen buitenkomen zonder ons voeten te breken”. We krijgen regelmatig het signaal van 
oudere mensen dat de kwaliteit van trottoirs en wegdek te slecht is, of dat er niet genoeg wordt op toegezien dat er voldoen-
de vrije doorgang is voor rollator, rolstoel, scootmobiel en buggy’s. Ook het gebrek aan zitbanken op het openbaar domein 
is lastig, of dat de bestaande zitbanken niet snel genoeg worden teruggeplaatst na evenementen zoals op de Botermarkt na 
de Gentse Feesten. Ook voor mensen die na een behandeling in het AZ Sint-Lucas tram 1 willen nemen aan het Gravensteen, 
zou een zitbank op het Sint-Veerleplein welkom zijn. Het zijn kleine dingen die de senioren soms het gevoel geven dat ze niet 
meer meetellen voor het beleid. Het wandelbusje is een goed initiatief, maar geldt enkel voor een beperkt gedeelte van het 
grondgebied.

De lange wachtlijsten voor een sociale woning

Het is geen geheim dat de wachtlijsten voor een sociale woning ontmoedigend lang zijn. Mensen klagen hier terecht over, 
en vragen vaak om een tussenkomst van de Ombudsvrouw om toch voorrang te krijgen bij het toekennen van een sociale 
woning, wat natuurlijk niet kan. WoninGent en de andere sociale woonmaatschappijen doen hun best, maar voorlopig is er 
nog geen zicht op een merkbare stijging van het aanbod en dat blijft een groot probleem.

De zoektocht naar een betaalbare woning

Wij krijgen ook veel mensen over de vloer die wanhopig op zoek zijn naar een betaalbare woning, hetzij omdat ze dakloos 
zijn, omdat hun huis ongeschikt is verklaard, of dat hun huurwoning verkocht wordt. Het aanbod aan huurwoningen waarvan 
het bedrag aan huur haalbaar is voor een alleenstaande ouder, een gezin met vier kinderen, en zelfs voor alleenstaanden 
met een beperkt inkomen is ontoereikend op de private markt. 
Mensen putten echt alle mogelijkheden uit in hun zoektocht naar een betaalbare woning als ze niets vinden: de sociale-
woonmaatschappijen, het CAW, Dienst Wonen van het OCMW, Dienst Wonen van de Stad Gent, het Huursalon en de Woon-
winkel. Ten einde raad kloppen ze aan bij de Ombudsdienst, maar ook wij staan machteloos in dat geval. Wij kunnen waar 
mogelijk nog een bijkomende doorverwijzing doen, en het signaal nogmaals doorgeven aan het beleid, maar het blijft 
frustrerend en dit nog het meest voor de betrokkenen zelf.

Hoofdstuk 1: trends en cijfers

Trends en cijfers
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Cijfers en grafieken

Tussenkomsten en tweedelijnsklachten.

Ten opzichte van 2016 is het aantal tussenkomsten ongeveer gelijk gebleven.
In 2017 waren er in totaal 1814 tussenkomsten (12 minder dan vorig jaar) en bij 1584 daarvan maakten we ook effectief een 
dossier op. Van alle tussenkomsten werden er 441 tweedelijnsklachtendossiers gemaakt. Zowel het aantal dossiers en het 
aantal tweedelijnsklachten zijn gestegen ten opzichte van 2016.

Bij 230 tussenkomsten ging het om een onmiddellijke tussenkomst die gebeurde via telefoon (128) of bij een bezoek (102). 
Burgers worden op dat moment direct verder geholpen en daar is dan geen neerslag van in een dossier. Meestal ging dit om 
klachten waar burgers niet wisten bij welke instantie ze terecht moesten.

Schriftelijk of mondeling?

Algemeen zien we dat mensen er dit jaar iets meer voor kozen om hun klacht schriftelijk kenbaar te maken dan vorig jaar.
De meeste verzoeken gebeurden via e-mail (966 – 53%). Twee meer dan vorig jaar. Daarna volgen toch nog steeds de bezoe-
ken op ons kantoor (375 – 21%), maar daar zien we een lichte daling ten opzichte van 2016 waar nog 413 mensen op kantoor 
langs kwamen.
Dan komen het aantal verzoeken per telefoon (304 – 17%), wat toch een daling van 39 tussenkomsten per telefoon betekent 
ten opzichte van 2016.
En ten slotte gebeurde nog een deel van de verzoeken via brief of fax (169 – 9%). Opnieuw een stijging ten opzichte van 2016, 
toen er al een opvallende stijging was (in 2015 waren er slechts 67 brieven).

evolutie totaal aantal tussenkomsten en tweedelijnsdossiers
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Foutlopende communicatie

Dit is één van de vaakst voorkomende criteria bij het evalueren van de tweedelijnsklachten, en dit geldt voor alle diensten en 
departementen.

Klachten ontstaan doordat de burger niet weet of zijn klacht of melding is ontvangen doordat er geen ontvangstbevestiging 
komt. Of soms komt deze bevestiging wel, maar daarna valt het stil. Als wij dan navraag doen bij de betrokken dienst blijkt 
dat er wel degelijk wordt ingegaan op het gemelde probleem en dat daar allerlei acties uit voortvloeien, maar men vergeet dit 
aan de betrokken burger te melden zodat deze in het ongewisse blijft. De ervaring wijst uit dat, als een burger de achterlig-
gende redenen kent waarom iets langer duurt dan men zou verwachten, hij of zij daar best kan mee leven. Het is het uitblij-
ven van informatie dat frustraties opwekt en klachten genereert.

Dit geldt overigens voor alle partijen. Niet alleen de diensten communiceren te weinig of niet efficiënt genoeg, ook de burger 
bezondigt zich hieraan. Zo merken wij regelmatig aan klachten dat bijvoorbeeld de burger die een bewonersvergunning heeft 
om te parkeren, er van uitgaat dat deze kaart geldig blijft ook als hij tijdelijk een vervangwagen heeft. En dan verontwaardigd 
reageert als er een retributie wordt uitgeschreven. Hoe kunnen de parkeerwachters en het Mobiliteitsbedrijf nu weten dat 
een bewonersvergunning, die vasthangt aan een nummerplaat, plots voor een andere wagen met andere nummerplaat moet 
gelden ?

Sluikstorten

Dit blijft één van de grote toppers bij de klachten. Het is echter nog te vroeg om te kunnen beoordelen of de invoering van 
de sluikstort-app in september 2017 hierin een grote invloed zal hebben. Zowel Ivago als de Dienst Toezicht stellen hierdoor 
merkelijk meer signalen binnen te krijgen van de burger.

Trends en cijfersTrends en cijfers
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E-mails leiden in 25% van de gevallen tot een tweedelijns klachtendossier, bij bezoeken is dat 26,5%, telefoons 18% en bij 
brieven of faxen 27%.

Allemaal tussenkomsten, soms klachten

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

In 2017 ging het bij 13% om onmiddellijke tussenkomsten. Verder waren 24% van de verzoeken effectief een tweedelijns klach-
tendossier. Een duidelijke stijging ten opzichte van 2016 (toen nog 18,5%).
Bij 21,5% van de verzoeken ging het om een eerstelijns klacht. Bij 22% van de verzoeken ging het om een informatievraag of 
een doorverwijzing en bij 20% om een melding.
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Kort op de bal?

Van de 429 tweedelijns klachtendossiers die bij de opmaak van het jaarverslag afgesloten waren, was 71,5% na twee maanden 
afgesloten. 28,5% van de dossiers werd pas na meer dan twee maanden afgesloten. 
Dossiers duren onder andere langer omdat er lang bemiddeld wordt of omdat de diensten zelf eerst een grondig onderzoek 
moeten voeren vooraleer ze kunnen reageren.
Jammer genoeg duren dossiers ook langer omdat we bij sommige diensten verschillende keren moeten aandringen op een 
antwoord of omdat we helemaal geen antwoord meer krijgen.

Meestal opgelost

Van alle gesloten klachtendossiers in 2017 beoordeelden we 90% als opgelost. Dat is meer dan vorig jaar waar nog 85% van de 
dossiers werd opgelost.
Een oplossing wil niet per se zeggen dat een klager gelijk krijgt. Het betekent wel dat er duidelijkheid wordt geschapen of dat 
een probleem opgelost wordt of ten minste op een gecoördineerde manier aangepakt wordt.

Als een dossier niet opgelost werd (10%), waren daar verschillende redenen voor. Soms was er onvoldoende informatie om 
een degelijk onderzoek te voeren, of was het een woord tegen woord situatie. In andere gevallen bleven de standpunten van 
de diensten, de burger en de ombudsvrouw onverzoenbaar, of er kwam gewoon geen reactie meer van een dienst of een 
burger. Een andere reden waarom dossiers niet opgelost worden, is dat ze in handen worden gegeven van het Parket of dat er 
een rechtszaak wordt gestart. Op dat moment is de Ombudsvrouw niet meer bevoegd en wordt een dossier gesloten.

Gegronde klachten

Bij de beoordeling van een klacht zijn er vijf mogelijkheden:

1. Gegrond
2. Gedeeltelijk gegrond
3. Gegrond maar gecorrigeerd
4. Ongegrond
5. Geen oordeel

In 2017 was 51% van de afgesloten klachtendossiers op een of andere manier gegrond (1, 2 en 3), 41% van die klachtendossiers 
werd ongegrond verklaard en bij 8% hadden we geen oordeel. 
Ten opzichte van 2016 zien we een opvallende stijging van het aantal ongegronde klachten, toen was dat nog 33%.

Indeling volgens criteria

Klachtendossiers worden onderzocht aan de hand van een aantal criteria. Bij één dossier kan een medewerker tot drie ver-
schillende criteria kiezen. Deze criteria zijn in feite kwaliteitsnormen waaraan een behoorlijk werkende lokale overheid moet 
voldoen.
Hieronder een overzicht van het aantal keer dat de criteria gebruikt werden in 2017.

Trends en cijfersTrends en cijfers
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zorgvuldigheid - procedure 106

redelijke termijn 100

adequate communicatie 86

overeenstemming met regelgeving 67

efficiëntie en effectiviteit 52

klachtenmanagement 40

afdoende motivering 36

zorgvuldigheid - fouten 36

coulance 34

klantgerichtheid 32

actieve informatieverstrekking 16

consequent handelen 10

toegankelijkheid en bereikbaarheid 10

redelijkheid en evenredigheid 9

hoffelijkheid 8

transparantie 7

gelijkheid 6

zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing 6

proactief handelen 5

professionaliteit 5

coördinatie 4

fair play 3

flexibiliteit 3

integriteit - machtsafwending 3

passieve informatieverstrekking 3

continuïteit 2

discriminatie 2

doorschuifgedrag 2

hoorplicht 2

vertrouwen 2

zorgvuldigheid - onvolledig dossier 2

integriteit - voorbeeldfunctie 1

inventieve houding 1

misverstanden 1

onpartijdigheid 1

privacy en discretie 1

billijkheid 0

integriteit - belangenvermenging 0

rechtszekerheid 0

Ten opzichte van 2016 zijn criteria als procedures, termijnen en efficiëntie gestegen, maar dat zijn altijd toppers geweest. Nog 
een opvallende stijger is adequate communicatie en dit is een criterium waarover toch steeds meer geklaagd wordt.
Bij de andere criteria zijn er slechts kleine stijgingen of dalingen.

Welke onderwerpen?

In de eerste plaats zijn burgers nog altijd vooral bezig met mobiliteit en dan vooral met parkeren. Ook het nieuwe circulatie-
plan zorgde voor heel wat klachten en bezorgdheden.
Daarna komen klachten en vragen over huisvesting gevolgd door de klachten over het wegdek en de trottoirs, sluikstorten, 
lawaaihinder, groen en de ophalingen door Ivago.

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

Wijk Aantal Meest voorkomende klachten

Kuip 114
Mobiliteit (parkeren, circulatieplan, fietsers), wegdek en trottoirs, 

lawaaihinder, huisvesting, inname openbare weg

Sint-Amandsberg 80 Parkeren, wegdek en trottoirs

Brugse Poort 69
Huisvesting, mobiliteit, complexe samenlevingsproblemen, 

sluikstort

Gentbrugge 67 Mobiliteit, wegdek en trottoirs, signalisatie

Ekkergem-Watersportbaan 66
Huisvesting, wegdek en trottoirs, mobiliteit, complexe 

samenlevingshinder

Zuid en Kouterbuurt 62
Mobiliteit (parkeren, fietsers, circulatieplan), wegdek en trottoirs, 

sluikstorten, bibliotheek, lawaaihinder

Ledeberg 55 Mobiliteit, huisvesting

Mariakerke 52
Wegdek en trottoirs, mobiliteit (verkeer algemeen, openbaar 

vervoer)

Tolhuis-Sluizeken 52 Mobiliteit (circulatieplan, parkeren), huisvesting, sluikstorten

Burgstraat-Coupure 51 Mobiliteit, lawaaihinder

Wondelgem 49 Parkeren, wegdek en trottoirs, groen

Drongen 39 Parkeren, wegdek en trottoirs

Stationsbuurt 37 Huisvesting, parkeren

Universiteitsbuurt 37 Mobiliteit (parkeren, circulatieplan), ophalingen Ivago

Sint-Pieters-Buiten 35 Wegdek en trottoirs, Ivago

Nieuw Gent 34 Huisvesting, complexe samenlevingsproblemen

Oostakker 31 Wegdek en trottoirs, parkeren, nutsvoorzieningen

Dampoort-St-Macharius 29 Mobiliteit, huisvesting

Keizerpoort-Vlaamse Kaai-Heernis 29 Mobiliteit, wegdek en trottoirs, signalisatie

Rabot 29 Huisvesting, parkeren, sluikstorten

Bloemekenswijk 25 Huisvesting

Sint-Denijs-Westrem 21 Parkeren, stedenbouwkundige vergunningen, ophalingen Ivago

Havengebied 17 Wegdek en trottoirs

Muide-Meulestede 16 Huisvesting, parkeren

Zwijnaarde 16 Mobiliteit (verkeer algemeen, parkeren)

Strop 8 Lawaaihinder

Het grootste deel van de verzoekers komt uit Gent-centrum (44%), dan uit de deelgemeenten met 25% en 9% komt van buiten 
Gent. Bij 21,5% van de verzoekers was de herkomst onbekend.

Trends en cijfersTrends en cijfers



14 15

Indeling volgens departement

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

IVA Mobiliteitsbedrijf 149

Departement Publieke Ruimte 54

WoninGent 48

Bedrijfsvoering 42

Ivago 33

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 24

Lokale Politie Gent 22

OCMW Gent 22

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd 14

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd 9

Departement Samenleven en Welzijn 6

Departement HR 4

Departement Financiën 3

AGB SoGent 2

Kabinetssecretariaten College van Burgemeester en Schepenen 2

Brandweerzone 1

Extern Verzelfstandigde Agentschappen met privaatrechtelijke vorm 1

Aantal aanbevelingen in 2017

In 2017 deden we 92 aanbevelingen om de werking bij te sturen en om dus klachten te vermijden.

De klagers

Sinds het begin van de Dienst Ombudsvrouw consulteren meer mannen dan vrouwen de ombudsvrouw. Ook in 2017 is dat 
niet anders. We zien opnieuw dat ook bedrijven de weg vinden naar de ombudsdienst: 55% mannen, 40% vrouwen en 5% 
bedrijven.

Ons netwerk

In 2017 kwam de Ombudsman voor de Pensioenen 8 keer langs voor een persoonlijk contact met 15 klagers. Hier komen zowel 
Gentenaars als burgers van buiten Gent.

De Federale Ombudsdienst kwam 9 keer langs in de Mammelokker en ontving 17 bezoekers. Bezoekers kwamen hier voorna-
melijk uit Gent. Er werd geklaagd over personenbelasting, visumaanvragen en invaliditeitsuitkering. 

In 2017 was er geen maandelijkse contactdag meer van de Kinderrechtencommissaris. Men kon wel via de Ombudsdienst Stad 
Gent een afspraak krijgen bij de Kinderrechtencommissaris. 

Voorts is de Gentse Ombudsvrouw lid van POLO (het Overlegplatform van Lokale Ombudslui), is ze lid van het Europees (EOI) 
en Internationaal Overlegplatform voor Ombudslui (IOI) en van het Belgisch overlegplatform van Ombudslui (POOL).

Ons budget

Budget 2012 25.042,00 euro

Budget 2013 23.489,00 euro

Budget 2014 19.432,13 euro

Budget 2015 19.548,75 euro

Budget 2016 19.666,01 euro

Budget 2017 26.284,01 euro

In 2017 was er meer budget voorzien voor de viering van 20 jaar ombudsdienst Gent.

Trends en cijfersTrends en cijfers
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Net zoals de voorgaande jaren hebben we ervoor gekozen om voor de structuur van dit jaarverslag de onderverdeling per 
departement, per verzelfstandigd bedrijf en andere diensten te volgen. Het laat een makkelijke vergelijking toe met de 
voorgaande jaren. Dit verhindert echter niet dat we toch een paar grote lijnen hebben zien terugkeren over de diensten en 
departementen heen, zoals bijvoorbeeld een niet altijd adequate communicatie.

Werkwijze van de Dienst Ombudsvrouw

Onderverdeling van klachten

Wij verdelen onze klachten onder in vier categorieën: informatievragen, meldingen, eerste- en tweedelijnsklachten. De infor-
matievragen, meldingen en eerstelijnsklachten geven we door aan Gentinfo of aan de betrokken diensten, de ontvankelijke 
tweedelijnsklachten worden door ons onderzocht. Daarnaast hebben we nog wat wij onder ‘onmiddellijke tussenkomsten’ 
klasseren, wanneer het gaat om klachten waar wij totaal niet voor bevoegd zijn maar waarvoor wij soms wel naar derden 
kunnen doorverwijzen, zoals bijvoorbeeld bij geschillen met de huisbaas. Enkel van deze tussenkomsten wordt geen dossier 
opgemaakt.

Onafhankelijk

De Ombudsvrouw is onafhankelijk. Zij kan niet door het Stadsbestuur onder druk worden gezet om dingen wel of niet te on-
derzoeken, of om bepaalde standpunten in te nemen.

Twee kanten van de medaille

Wij zijn neutraal bij het onderzoeken van een klacht. Dit wil zeggen dat we, nadat we het verhaal van de burger gehoord 
hebben, ook de versie van de betrokken dienst of diensten nagaan en pas na een gedegen onderzoek langs beide kanten een 
oordeel vellen.

Bemiddelen

De Ombudsvrouw kan ook bemiddelen tussen burger en administratie. Soms kan er geen feitelijke vergissing of ‘fout’ gevon-
den worden waardoor iets is misgelopen, maar is het een samenloop van omstandigheden en/of misverstanden. De praktijk 
wijst uit dat burgers niet altijd uit zijn op een vergoeding of rechtzetting van de geleden schade, maar genoegdoening kunnen 
nemen met verontschuldigingen vanwege de stadsdiensten.

Eindbeoordeling en mogelijke aanbevelingen

Er volgt een beargumenteerde beoordeling van gegrond, gedeeltelijk gegrond, gegrond maar gecorrigeerd, ongegrond of geen 
oordeel, en er wordt nagegaan welke ombudscriteria (zie bijlage) werden geschonden. Dit is belangrijk zodat de diensten we-
ten op welk vlak ze kunnen bijsturen. Bij terugkerende klachten of bij een belangrijke gegronde klacht kan er een aanbeveling 
geformuleerd worden. Deze wordt voorafgaand aan de presentatie van dit verslag al aan de betrokken dienst meegegeven, 
zodat de haalbaarheid van deze aanbeveling kan getoetst worden. De meeste diensten reageren hier dan ook op. 

Hoofdstuk 2: achter de cijfers en grafieken
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Departement Bedrijfsvoering
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers

2017 evolutie

113 ê
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

42 37 14 20

Evaluatie*

gegrond ongegrond geen oordeel

24
(57%)

16
(38%)

2
(5%)

Oplossingsgraad*

wel niet

38
(90,5%)

4
(9,5%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Inschrijving in registers 13

2. Vreemdelingenzaken 12

3. Belastingen 10

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Identiteitskaarten
 Huwelijken

4

3. Inschrijving in registers 3

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Overeenstemming met regelgeving
 Redelijke termijn

12

3. Zorgvuldigheid - procedure 11

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Zorgvuldigheid - procedure 9

2. Redelijke termijn 8

3. Adequate communicatie 6

Meest bevraagde diensten

1. Dienst Burgerzaken 59

2. Juridische Dienst en Kennisbeheer 17

3. Dienst Belastingen 12

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Burgerzaken 18

2. Juridische Dienst en Kennisbeheer 3

3. Dienst Belastingen
 Dienst Communicatie
 Dienst Publiekszaken

1

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

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

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

Dienst Belastingen 2 0 3 7 1

Dienst 
Beleidsparticipatie

0 1 3 0 0

Dienst 
Bestuursondersteuning

0 1 0 0 0

Dienst Burgerzaken 7 6 17 29 18

Dienst Communicatie 0 1 0 1 1

Dienst Data en 
Informatie

0 0 0 0 0

Dienst Internationale 
Relaties en Netwerken

0 0 0 0 0

Dienst Interne Audit 0 0 0 0 0

Dienst 
Organisatieontwikkeling

0 0 0 0 0

Dienst Protocol 0 0 0 0 0

Dienst Publiekszaken 4 4 5 1 1

Dienst Stedelijke 
Vernieuwing

0 0 0 0 0

Dienst Strategische 
Subsidies

0 0 0 0 0

Juridische Dienst en 
Kennisbeheer

7 0 6 4 3

Stadsarchief Gent 0 1 3 0 0

Strategische Coördinatie 0 0 0 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Globaal genomen kregen we minder dossiers over dit departement, maar het aantal tweedelijnsklachten bleef gelijk. Het per-
centage gegronde klachten steeg evenwel van 33% in 2016 naar 57% in 2017, wat toch veel is. Bijna negen op de tien klachten 
geraakten wel opgelost. Omdat dit departement verschillende diensten overspant, is een globale beoordeling minder rele-
vant. Dat de Dienst Burgerzaken het klachtengevoeligst is, is ergens logisch, als men bedenkt hoeveel verrichtingen er over 
het jaar heen gebeuren.

Dienst Burgerzaken

Elk van de bijna 260.000 Gentenaars komt wel eens in contact met deze dienst, zij het voor de aanvraag van een rijbewijs, een 
nieuwe identiteitskaart, de erkenning van een kind, een adreswijziging of om een attest aan te vragen. De Dienst Burgerzaken 
is dus een veelbevraagde dienst en heeft een belangrijke loketfunctie, verspreid over het centrum van de stad, de diensten-
centra en het Mobiel Dienstencentrum. Rekening houdend met het aantal contacten met de burger wijzen de 18 gegronde 
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klachten op een totaal van 29 tweedelijnsklachten op een goede werking van deze dienst. Een groot deel van de klachten 
geraakt bovendien opgelost na de tussenkomst van de Ombudsvrouw.

De kans op vertraging of communicatiefouten wordt groter als er verschillende diensten betrokken zijn bij de gevraagde 
dienstverlening. De voorbeelden die steeds terugkomen zijn aanvragen voor adreswijziging en woonstvaststellingen, omdat 
hier zowel de Dienst Burgerzaken als de Lokale Politie bij betrokken zijn :
“Op 15 juni 2017 werd ik ambtelijk geschrapt nadat ik in november 2016 uit mijn vorig appartement was gezet. Op 24 juni 2017 
heb ik een aanvraag ingediend om gedomicilieerd te worden op mijn huidige adres. De wijkagent is nog steeds niet langsge-
komen. Ik ga regelmatig langs om te vragen naar de stand van zaken, en in de computer hebben ze gezien dat de wijkagent 
op 1 augustus bij mij zou langsgekomen zijn. Ik heb nochtans de uren opgegeven wanneer ik thuis ben. Het probleem is dat 
ik geen pensioen krijg zolang ik niet opnieuw gedomicilieerd ben. Ik ben alleen en ik heb geen ander inkomen, dus hoe rap-
per ik opnieuw gedomicilieerd ben hoe beter. (201708-1002)”

De woonstvaststelling gebeurt na onze tussenkomst uiteindelijk op 14 september 2017. Dat is bijna drie maanden na de 
aanvraag en ook al was er een vakantieperiode is dit toch heel lang. Zeker gezien de precaire situatie waarin verzoeker zich 
bevond. We krijgen geen verdere uitleg waarom het zo lang duurde.

Sinds 1 juli 2017 is het digitaal doorgeven van de aanvragen voor woonstcontroles vanuit de Dienst Burgerzaken naar de Loka-
le Politie een feit, waardoor tijd wordt gewonnen. In de zomerperiode waren er nog een aantal kinderziektes, die intussen zijn 
opgelost in overleg met beide diensten en Digipolis/CEVI. 

De aangifte van het verlies en het aanvragen van nieuwe identiteitskaarten vereist evenzeer soms bijsturing : 

“Na verlies van identiteitskaart en rijbewijs ging ik vrijdagmorgen [31 maart 2017] aangifte doen bij politie Wondelgem. 
Men gaf me twee attesten mee en meldde me dat ze mijn foto in het Rijksregister hadden opgezocht en dat ik onmiddellijk 
naar het dienstencentrum kon gaan voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart en rijbewijs zonder nieuwe foto’s. In 
Dienstencentrum Mariakerke hangen aan de deur tarieven uit voor gewone en versnelde procedure. Na wachten meldde de 
dame mij dat ik toch nieuwe pasfoto’s nodig had. Frustrerend dat politie en stadsdiensten verschillende info geven. Ik liet 
onmiddellijk foto’s nemen en keerde terug en vroeg de versnelde procedure aan, aangezien ik de identiteitskaart snel nodig 
had. Nu zei men dat dit niet kan in Mariakerke, maar enkel aan het Zuid. Waarom hebben we dan een dienstencentrum? 
Bovendien hangt in de wachtzaal het tarief voor versnelde aanvraag uit… Waarom hangt men daar dan geen document dat 
versnelde procedures enkel in het Zuid kunnen? Dan hoeft men niet tweemaal nodeloos aan te schuiven. Benieuwd wat ze me 
in het Zuid gaan vertellen. (201704-428)”

Uit het onderzoek van de klacht bleek dat er wel degelijk een nieuwe pasfoto nodig is voor de aanmaak van een nieuwe iden-
titeitskaart en rijbewijs. Dienst Burgerzaken had na dit voorval zelf al contact opgenomen met de Politie om te vragen in de 
toekomst niet meer aan de burgers mee te delen dat ze geen nieuwe pasfoto nodig hebben – want zo worden de burgers met 
foutieve info op pad gestuurd.

Voor een elektronische identiteitskaart (eID) via dringende procedure kan de burger inderdaad enkel terecht in AC Zuid omdat 
het bedrijf dat de kaarten maakt enkel daar het basisdocument komt afhalen en alleen daar ook de aangemaakte eID afle-
vert. Een aanvraag en aflevering in een dienstencentrum zou tijdverlies en een meerkost betekenen door het overbrengen van 
de documenten naar/van het AC. 
De medewerkster zegt dat ze haar excuses heeft aangeboden aan verzoeker, maar meer kon ze op dat moment niet doen. Ze 
heeft ook verschillende keren aangeboden om een afspraak te maken voor hem in AC Zuid, maar daar ging hij niet op in. Het 
ongenoegen van verzoeker is natuurlijk wel te begrijpen: eerst het verlies van de documenten zelf, dan de foutieve informatie 
over de pasfoto en ten slotte nog eens de doorverwijzing naar AC Zuid.

Loket Migratie en wachttijden

De voorbije jaren waren er geregeld klachten over de wachttijden vooraleer er een afspraak kon worden bekomen bij Loket 
Migratie. Door de genomen maatregelen is dit sterk verminderd. Toch kunnen niet alle klachten worden voorkomen :

“Gisteren, 9 mei 2017, ben ik naar Gent Zuid geweest om mijn echtgenote in te schrijven in het bevolkingsregister. Ze was 
daags voordien toegekomen in België met D-visum. Ons huwelijk is erkend en staat zo vermeld in het attest van woonst. Tot 
mijn grote verbazing moest ik ze inschrijven via dienst migratie waar ik me dan naar begeven heb. Daar werd een afspraak 
gemaakt op 2 juni om haar in te schrijven, vroeger kon niet. D.w.z. latere tijdstip voor inschrijving ziekteverzekering, bankre-
kening, rijbewijs, … wat privé wat gevolgen heeft. Nu mijn vrouw heeft ook contact met een andere Thaise vrouw die in Lede-
berg is gaan wonen en die heeft zich in Gentbrugge moeten inschrijven. Deze inschrijving is direct gebeurd, daar geen lange 
wachtrijen. Aan Gent Zuid hebben ze me verteld dat iedereen gelijk is voor de wet en dat men moet wachten zoals iedereen 
vooraleer men zich kan inschrijven, daar ga ik akkoord mee. Maar wat ik niet akkoord mee ga dat is dat iedere Gentenaar 
niet op evenredige manier behandeld wordt naargelang zijn woonplaats. Als burger van de stad respecteer ik alle regle-
menten en wetten die iedereen gelijk stel maar de dienstverlening vind ik niet hetzelfde en discriminerend. Graag dezelfde 
behandeling voor elke burger (201705-599).”

In deze gedeeltelijk gegronde klacht hebben we nagekeken of er effectief een verschillende werkwijze wordt gehanteerd en 
waarom. Dienst Burgerzaken geeft ons meer uitleg over de procedure: mensen die niet de Belgische nationaliteit hebben 
en die zich de allereerste keer in België laten inschrijven moeten zich in Gent aanmelden in het dienstencentrum van hun 
woonplaats. Het hoofddienstencentrum van de cluster waartoe dat adres behoort, start een dossier op en handelt dit dan 
verder af. Deze onderverdeling heeft te maken met de politiezones waarmee samengewerkt wordt voor de woonstcontroles. 
In de dienstencentra waar migratiedossiers opgemaakt en opgevolgd worden, kan iedereen tijdens de gewone openingsuren 
zonder afspraak terecht. Voor de mensen die in Gent centrum wonen, moet bij Loket Migratie voor de opstart van een dossier 
een afspraak gemaakt worden. De wachttijd bedroeg op dat moment 3 weken. Er werden sinds 2016 wel extra loketten en dus 
afspraakmomenten voorzien maar nog meer bijkomende loketten is momenteel niet haalbaar. Daarnaast werkt men aan de 
invoering van een digitaal dossier, waarbij het dossier overal simultaan raadpleegbaar zal zijn.

In overeenstemming met de regelgeving

Relaties zijn complexer geworden tegenover vroeger : mensen leven ongehuwd samen en hebben kinderen uit vroegere 
relaties, een Belg huwt met een niet-Belg, één van de partners is illegaal in het land… en dat zorgt voor moeilijkheden om de 
juiste documenten aan te leveren. Vooral bij de erkenning van kinderen en bij huwelijken doen deze problemen zich voor. 

De Dienst Burgerzaken is verplicht zowel de nationale wetgeving als het internationaal privaatrecht strikt toe te passen, 
omdat er belangrijke juridische gevolgen vasthangen aan het toekennen van een identiteit, nationaliteit of de wijziging van 
een burgerlijke staat. De burger begrijpt echter niet altijd waarom dit zo is: “Op mijn Belgische identiteitskaart staat mijn 
voornaam en familienaam samen bij ‘Naam’. Bij ‘Voornaam’ staat niets genoteerd. Op mijn geboorteakte uit Singapore 
staan beide bij mijn ‘full name’. Omdat op mijn Belgische identiteitskaart geen voornaam staat, ben ik bijvoorbeeld bij VDAB 
geregistreerd met een voornaam X. Een potentiële werkgever ziet X staan wat mijn kansen op een job vermindert. Ik heb 
tweemaal contact gehad met de dienst Bevolking en zij zeggen dat zij dit niet kunnen rechtzetten en dat ik een naamsver-
andering moet aanvragen bij FOD Justitie wat veel tijd en geld kost. Ik vraag geen naamsverandering. Ik vraag een correcte 
registratie van mijn naam (201703-306).”

Uit het onderzoek door de Ombudsdienst bleek echter dat de verzoekster zelf een verklaring ondertekende met haar naam 
als één geheel en ook in haar huwelijksakte staat haar naam zoals op de geboorteakte. Dienst Burgerzaken kan niet zomaar 
zelfstandig namen veranderen naar eigen goeddunken. Zij moeten zich baseren op de officiële documenten en dat doen ze 
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hier ook. Aangezien er een Belgische akte is (de huwelijksakte) moet er voor het veranderen van de naam een verbeterings-
vonnis zijn van de rechtbank van Eerste Aanleg.

Foute samenloop van omstandigheden

Soms gaat het heel erg fout, zoals bij het koppel dat afgelopen zomer in het huwelijk zou treden :

“Ik heb een klacht in verband met de Dienst Huwen van Stad Gent. Op 28 juli zijn ik en mijn toekomstige en een veertigtal 
vrienden en familieleden naar het gemeentehuis gegaan om te trouwen. Toen het onze beurt was, kreeg ik te horen dat wij 
niet konden trouwen omdat onze papieren niet in orde zouden zijn. Nu, wat dat betreft is er al een nalatigheid van hen, want 
ik heb alles aan hen gegeven. Dit gaat over twee huwelijksakten. Ik heb deze al reeds gegeven en deze moeten in het dossier 
van 2007 en 2010 zitten. Maar dat zij mij niet verwittigd hebben terwijl ze mijn telefoonnummer en mailadres hebben is af-
schuwelijk! Ik stond daar voor joker! Ze zeggen dat ze een brief aangetekend hebben opgestuurd en daar heb ik mijn twijfels 
over. Ik zou daar dan niet voor joker hebben gestaan tegenover iedereen en een zaal met traiteur hebben gehuurd. Waarom 
heeft men dit gedaan met ons? (201708-939)”

Een medewerkster van Dienst Burgerzaken – Huwen en Samenwonen besliste op basis van de voorgelegde documenten dat 
het huwelijk van verzoeker geweigerd moest worden. De procedure is dan dat betrokkenen hiervan aangetekend op de hoogte 
worden gebracht, maar dat gebeurde hier niet. De klager wist dus inderdaad niet dat zijn huwelijk geweigerd werd.

De leidinggevende van de dienst Huwen en Samenwonen was toen met vakantie. Zodra hij op de hoogte was van dit dossier 
heeft hij dat zelf onderzocht. De leidinggevende kon er toen natuurlijk niets meer aan doen dat verzoeker op het moment 
van het geplande huwelijk in het stadhuis stond. Bleef wel nog de weigeringsbeslissing. Uit zijn onderzoek bleek dat die 
weigeringsbeslissing onterecht genomen was en dat verzoeker dus wel degelijk mocht trouwen… Hij heeft verzoeker uitgeno-
digd voor een gesprek om de situatie uit te leggen en om zich te verontschuldigingen. Er werden ook onmiddellijk de nodige 
afspraken gemaakt om het huwelijk zo snel mogelijk te voltrekken en op 25 augustus is de verzoeker getrouwd.
Verzoeker heeft een schadeclaim ingediend (wat de dienst ook begrijpt) en dit wordt verder afgehandeld door de verzeke-
ringsmaatschappij van Stad Gent.

Juridische Dienst en Kennisbeheer

De hoofdmoot aan (deels) gegronde klachten gaat hier over de GAS-boetes die gegeven worden voor verkeerd parkeren en 
daarbij komen twee thema’s herhaaldelijk naar voren. Enerzijds verloopt er teveel tijd tussen de vaststelling van de overtre-
ding en het moment waarop de burger de boete ontvangt, en de uiteindelijke behandeling van het verweerschrift. Anderzijds, 
en dit volgt deels uit het voorgaande, is het voor de burger niet duidelijk of hij kan wachten met de betaling tot er uitspraak 
is over zijn verweer. Sommige burgers betalen immers voordien, uit vrees bijkomende kosten voor niet-tijdige betaling te 
krijgen.

De timing van de GAS4-procedure zorgt dus voor veel ongenoegen. Vooreerst zit er nogal wat tijd tussen de overtreding en de 
betekening. Dat heeft de Juridische Dienst echter zelf niet in handen, zij zijn gebonden aan een wettelijke termijn vanaf het 
moment dat ze zelf op de hoogte zijn. Het grootste probleem zit hem in de termijn bij verweer: een burger moet binnen de 30 
dagen verweer aantekenen, maar de GAS-ambtenaar heeft geen termijn om te reageren. Dat duurt vaak enkele maanden en 
de burger verliest dit dan uit het oog of gaat ervanuit dat het ‘geseponeerd’ is. Als de brief met de beslissing dan niet terecht 
komt bij die burger is de volgende stap een deurwaarder en op dat moment heeft hij ook geen beroepsmogelijkheid meer 
omdat hij na de betekening van de beslissing slecht 30 dagen heeft.

In een concreet geval werd op 10 maart 2017 een inbreuk vastgesteld. De GAS-ambtenaar ontving pas twee maanden later het 
proces-verbaal, en stuurde diezelfde dag nog de eerste kennisgeving naar de burger. Op 19 mei 2017 ontving de GAS-ambte-
naar het schriftelijk verweer maar pas op 11 september 2017 kreeg de verzoeker een aanmaning met de vermelding dat het 
verweer als ongegrond werd beschouwd. Op zich was het correct dat het verweer werd verworpen, en wettelijk zijn er geen 
termijnen voorzien voor de behandeling van GAS-boetes. Nochtans zijn de twee maanden die verlopen tussen de inbreuk en 
het moment waarop het dossier bij de GAS-ambtenaar komt, zeer lang. Wie herinnert zich nog exact wat er twee maanden 
voordien is gebeurd bij het parkeren? Het is bovendien bedenkelijk dat de burger in dit geval vier maanden na de inbreuk 
op het verkeersreglement enkel een standaardbrief ontving, waarin niet werd ingegaan op de argumenten van de klager. De 
burger mag hier terecht een beter inhoudelijk antwoord verwachten.

Dienst Belastingen

Over de werking van deze dienst kregen we wel 7 klachten, maar slechts één ervan was gegrond. De ongegronde klachten 
gaan vooral over belastingen op tweede verblijven, die geheven worden op panden die verhuurd worden maar waar er op 
1 januari niemand officieel is gedomicilieerd. In dat geval wordt de belasting op tweede verblijf correct geheven, wat soms 
moeilijk te verteren is voor de eigenaar van het pand. 

Een deels gegronde klacht ging over de laattijdig geheven belasting op bedrijfsvestiging, waarbij de berekende oppervlakte 
werd betwist. De communicatie vanuit de dienst naar de burger toe kon beter en de aanslagen voor 2015 en 2016 werden pas 
in 2017 verstuurd, wat laat is. Als gevolg van onze tussenkomst ging er een controleur ter plaatse, en werd de belasting beter 
uitgelegd aan de burger.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Verderop in dit verslag vindt u een selectie van klachten in woorden van klagers ter illustratie van bovenstaande analyse.

Een volledig overzicht van de tweedelijnsklachten vindt u in het elektronische verslag op de website:
 www.stad.gent/Ombudsvrouw

AANBEVELINGEN
•	 Voer een onderzoek voor ‘ambtshalve schrapping’ zeer grondig, op basis van meerdere informatiebronnen of docu-

menten, zeker als het om kwetsbare personen zoals niet-begeleide minderjarigen, gaat.
•	 Bekijk alle informatie die uithangt in een dienstencentrum nog eens vanuit het standpunt van de onwetende burger. 

Staat alle essentiële informatie er wel degelijk op?
•	 Communiceer beter via de website over wat er mogelijk is en wat niet bij een huwelijksplechtigheid.
•	 Een nieuwe identiteitskaart voor mensen met dementie. Werk een duidelijke procedure uit voor dit soort situaties 

(eventueel met een checklist) en communiceer dat naar alle medewerkers zodat er ook correct en volledig gecom-
municeerd kan worden naar de burger.

•	 Zorg intern voor een regelmatige opfrissing van de procedures bij de medewerkers, zodat alle burgers op een gelijke 
manier behandeld worden.

•	 Organiseer de werking van de dienst zodanig dat er voldoende kundig toezicht is bij afwezigheid van de verantwoor-
delijke.

•	 Werk aan kortere termijnen voor de afhandeling van een GAS-dossier; zeker de termijn tussen de vaststelling van 
de overtreding en de eerste kennisgeving van de boete aan de overtreder moet korter. Bespreek dit met de Politie. 
Als het dan toch langer duurt om een reactie te geven op een verweerschrift, mag er ook een inhoudelijk ruimer 
antwoord worden verwacht dan enkel een standaardbrief.

•	 Overweeg om in de GAS-procedure beslissingen na verweer aangetekend te versturen.
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•	 Als Gentinfo (langdurig) geen reactie krijgt van een stadsdienst, neem dan tussentijds ook eens contact op met de 
burger. Stuur dan geen standaardantwoord, maar maak de boodschap persoonlijker. Wacht niet passief af tot een 
dienst eindelijk eens reageert op de vele rappels. Neem persoonlijk contact op.

•	 De Stadswinkel is een belangrijk gezicht van Stad Gent. Als er een fout is gebeurd binnen de Stad verontschuldig je 
daar dan voor, ook als je er zelf niets mee te maken hebt. Communiceer daarna ook duidelijk naar de burger wat je 
gaat doen om de fout recht te zetten of maak op zijn minst duidelijk waar hij zelf terecht kan om dit te laten recht-
zetten.

•	 Stuur de interne klachtenprocedure bij: bij gezamenlijke projecten moeten alle betrokkenen ook intern eerst ge-
hoord worden vooraleer een standpunt voor beide diensten in te nemen. Bijsturingen ten koste van de eigenheid 
en flexibiliteit van het door de burgers gewaardeerd Mobiel Dienstencentrum zijn af te raden. Vragen voor Burger-
zaken zijn opvallend groter dan voor Gentinfo. Burgers hebben behoefte aan meer uren dienstverlening door Dienst 
Burgerzaken en mogelijks aan minder uren door Gentinfo maar de ondersteuning van Gentinfo naar Burgerzaken 
toe komt ook ten goede aan de wachtende burgers. Denk out of the box. Bijvoorbeeld, kan men niet in station Gent 
Sint-Pieters zelf een dienstverlening aanbieden?

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers

2017 evolutie

43 é
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

9 13 17 4

Evaluatie*
gegrond ongegrond geen oordeel

1
(11%)

5
(55,5%)

3
(33%)

Oplossingsgraad*
wel niet

7
(78%)

2
(22%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Bibliotheek 11

2. Sport en recreatie 8

3. Cultuur 6

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Facturen 1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Zorgvuldigheid – procedure
 Redelijkheid en evenredigheid

2

2. Adequate communicatie
 Afdoende motivering

 Discriminatie
 Efficiëntie en effectiviteit

 Fair play
 Gelijkheid

 Klachtenmanagement
 Klantgerichtheid
 Onpartijdigheid

 Proactief handelen
 Transparantie

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Proactief handelen 1

Meest bevraagde diensten

1. Bibliotheek 12

2. Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
 Sportdienst

10

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Sportdienst 1

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

Achter de cijfers en grafiekenAchter de cijfers en grafieken
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Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

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

Bibliotheek 0 6 2 4 0

Cultuur Gent 0 2 2 0 0

Departementsstaf 0 2 0 0 0

Dienst Evenementen, 
Feesten, Markten en 

Foren

2 3 4 1 0

Dienst Toerisme 0 1 0 0 0

IVA Historische Huizen 
Gent

1 0 2 1 0

Sportdienst 1 3 3 3 1

INTERESSANTE SIGNALEN

Minder dan een vierde van het aantal dossiers over dit departement zijn tweedelijnsklachten, waarvan dan de bibliotheek en 
de Sportdienst het meest bevraagd worden. Een grote helft van de klachten bleek ongegrond, en bijna 80% van de klachten 
geraakte opgelost na onze tussenkomst.

Af en toe krijgen we meldingen van burgers die in het centrum wonen, en die de opeenvolgende culturele evenementen moe 
zijn. Het Lichtfestival kort na de Winterfeesten; ’s zomers de Gentse Feesten, met de bijhorende parkeerproblemen en lawaai-
overlast, wordt sommigen teveel. “Kan het niet wat kleinschaliger ?” klinkt de verzuchting. “Moet het telkens meer en beter 
zijn ?”

De Bibliotheek

Drie van de vier tweedelijnsklachten over de bibliotheek zijn ongegrond; het gaat meestal over retributies voor laattijdig of 
niet teruggebrachte materialen, die terecht worden toegekend. Ook de klacht van een burger dat de bibliotheek niet de door 
hem gevraagde 3 DVD’s kon bestellen, omdat deze niet verkrijgbaar zijn bij de vaste leverancier, was niet gegrond. De Biblio-
theek is immers gebonden aan een bepaalde leverancier door een raamcontract voor overheidsbestedingen, en daar waren 
ze niet verkrijgbaar. Om deze burger tegemoet te komen heeft de bibliotheek nagekeken of de drie titels elders in één van de 
andere Vlaamse openbare bibliotheken in de collectie zitten, maar dat was slechts voor één DVD het geval. Er werd dan ook 
aan de verzoeker uitgelegd hoe hij deze documentaire kon aanvragen via het interbibliothecair leenverkeer. 

De signalen die de burger hier geeft gaan grotendeels over de circulatie in De Krook; de smalle doorgangen in de gangen 
dichtbij de trappen als alle tafeltjes bezet zijn door studenten; of het gebrek aan toegang tot / lang wachten voor de compu-
ters met de catalogus. 

Sportdienst

In tegenstelling tot voorgaande jaren was er slechts één ontevreden burger die een klacht heeft geuit over het online in-
schrijfsysteem voor sportcursussen. Door een technische fout was het kind van de klager op de wachtlijst terechtgekomen 

voor een cursus watergewenning. De Sportdienst heeft hierop voldoende en redelijke alternatieve voorstellen gedaan om de 
verzoeker tegemoet te komen als compensatie voor de fout gelopen inschrijving. 

Wat geldt voor vele stadsdiensten, en dus ook voor de Sportdienst, is dat een duidelijke communicatie naar de burger toe 
klachten kan voorkomen. Een onterecht bij de Sportdienst terechtgekomen storting, die eigenlijk bedoeld was om een retri-
butie bij het Mobiliteitsbedrijf te betalen, werd pas twee maanden later aan de klager teruggestort. De Sportdienst was er al 
langer mee bezig, maar had nagelaten een ontvangstbevestiging te verzenden aan de burger. De klacht was gegrond voor wat 
het gebrek aan adequate communicatie betreft.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Verderop in dit verslag vindt u een selectie van klachten in woorden van klagers ter illustratie van bovenstaande analyse.

Een volledig overzicht van de tweedelijnsklachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw

AANBEVELINGEN
•	 Bevestig de ontvangst van de mail aan burger. Zo weet die dat de vraag wel degelijk bij de juiste dienst terecht 

kwam. Informeer ook over het verdere verloop zodat verzoeker - indien die dat wenst - contact kan opnemen met 
de Dienst Invorderingen die hier verder instond voor de afhandeling.

Achter de cijfers en grafiekenAchter de cijfers en grafieken
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Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling 
en Ondernemen
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers*

2017 evolutie

45 é
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

24 7 8 6

Evaluatie**

gegrond ongegrond geen oordeel

10
(43,5%)

11
(48%)

2
(9%)

Oplossingsgraad**

wel niet

22
(96%)

1
(4%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Stedenbouwkundige vergunningen 22

2. Subsidies en premies
 Huisvesting

5

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Stedenbouwkundige vergunningen 9

2. Subsidies en premies
 Monumenten

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 11

2. Adequate communicatie 8

3. Klantgerichtheid 5

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 7

2. Adequate communicatie 4

3. Klantgerichtheid 3

Meest bevraagde diensten

1. Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 25

2. Dienst Wonen 9

3. Dienst Milieu en Klimaat 7

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 9

2. Dienst Milieu en Klimaat
 Dienst Monumentenzorg

1

* Bij de opmaak van het jaarverslag was 1 tweedelijnsklacht nog niet afgerond.
** De evaluatie en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

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

Dienst Economie 2 0 0 1 0

Dienst Milieu en 
Klimaat

0 3 1 3 1

Dienst 
Monumentenzorg

0 0 0 1 1

Dienst Stedenbouw en 
Ruimtelijke Planning

2 4 3 16 9

Dienst Werk 0 0 0 0 0

Dienst Wonen 2 1 3 3 0

Stadsarcheologie Gent 0 0 0 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Hier zijn het vooral de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en de Dienst Milieu en Klimaat die het meeste klachten 
genereren. Dit is ook normaal, iedereen wil wonen, en er wordt dan ook veel gebouwd en verbouwd. Daar komen vergunnin-
gen en premies bij kijken en soms loopt het fout. Dat 96% van alle tweedelijnsklachten over dit departement werd opgelost, 
wijst erop dat de diensten wel bereid zijn om wat initieel fout is gelopen recht te zetten.

Zoals in andere diensten is ook hier de communicatie of het gebrek eraan vaak het zwak punt.

Dienst Milieu en Klimaat

Er bestaan in dit domein veel verschillende premies die door verschillende overheden worden uitbetaald (Vlaamse, Stad 
Gent, Eandis…). Elke premie heeft een bijhorend reglement. Dat het voor de burger niet altijd makkelijk is om de juiste premie 
op het juiste moment aan te vragen is daarvan een gevolg, en dan is het aantal klachten dat wij hierover hebben ontvangen 
nog zeer beperkt. Van de drie tweedelijnsklachten was er slechts één waarin de dienst iets kan worden verweten, namelijk 
dat er zorgvuldiger had kunnen worden nagekeken of de burger een punt had waardoor de klacht mogelijks in eerste lijn was 
opgelost. Deze klager stelde namelijk aan alle voorwaarden voor een subsidie te voldoen, maar de dienst bleef de subsidie 
weigeren omdat uit het dossier bleek dat de woning deels werd verhuurd : een brochure van de guesthouse, inkomsten uit 
verhuur op het aanslagbiljet, vermelding van het guesthouse op diverse websites en het e-mailverkeer met de klager. Het is 
dus zeker niet onlogisch dat men deze conclusie trok.

Uit ons onderzoek bleek echter dat er op het moment van de aanvraag geen verhuur meer gedaan werd. Verder onderzoek via 
de websites en een huisbezoek staafde dit. De Dienst Milieu en Klimaat heeft dit ook aanvaard en was bereid om het dossier 
opnieuw te bekijken.

Verdere klachten over deze dienst bleken ongegrond : de dienst had veel inspanningen gedaan om de procedures en re-
glementen uit te leggen aan de burger, die toch moeite had om dit te vatten en er zich bij neer te leggen dat de verhoopte 
premie niet of slechts een deel zou worden uitbetaald.

Achter de cijfers en grafiekenAchter de cijfers en grafieken
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Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 

Voor de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning was het een moeilijk jaar : onderbemand moesten ze de invoering van 
digitale bouwaanvraag en van de Omgevingsvergunning, dat de gewone stedenbouwkundige aanvraag moet vervangen, in 
goede banen leiden. De invoering ervan werd verschoven van juni naar 1 januari 2018, omdat de (Vlaamse) digitale toepas-
sing niet klaar was. Deze nieuwe manier van werken bracht onder meer met zich mee dat alle medewerkers moesten worden 
opgeleid, en dat bestaande werkwijzen worden aangepast. Dat dit kinderziektes met zich zou meebrengen stond dan ook in 
de sterren geschreven. De grote stijging van het aantal tweedelijnsklachten is dan ook verklaarbaar, en dat ongeveer de helft 
van de klachten terecht was evenzeer.

Een vaak terugkerende opmerking was “wij hebben altijd zo een goeie service gehad van Loket Stedenbouw, maar de laatste 
maanden zijn ze niet meer bereikbaar noch bereid ons op korte termijn de gevraagde informatie te geven”. Wat ging er mis ?

Door een tekort aan beschikbaar personeel kon de dienstverlening niet meer gegeven worden zoals architecten en particu-
lieren het gewoon waren. Vragen om voorontwerpen te bespreken of telefonische adviezen te verlenen werden afgewezen, of 
niet binnen een redelijke termijn beantwoord. 

De dienst heeft op de knelpunten gereageerd door zeer strikt interne richtlijnen toe te passen voor wat het beantwoorden 
van telefonische vragen en vragen per e-mail betreft. Naar het publiek toe kwam dit over als zeer rigide, en weinig klantvrien-
delijk. Nadat er verschillende klachten binnenkwamen hierover heeft de dienst wat bijgestuurd, en werden individuele klagers 
ingelicht over de reden van de gewijzigde opstelling.

Deze bijsturing van de dienst kwam te laat, en kan bovendien niet alle terugkerende klachten oplossen. Een nieuwe telefoon-
centrale zou pas tegen het voorjaar van 2018 technisch haalbaar zijn. In het najaar 2018 zal er een systeem aan toegevoegd 
worden waarin de wachtende beller verwittigd wordt hoeveel wachtenden er voor hem zijn,

Een andere terechte klacht ging over de termijn van inzage in een openbaar onderzoek, dat liep van 3 december 2017 tot 3 
januari 2018: “Ik wil van de kerstperiode gebruik maken om een bouwaanvraag in te zien (een vorige aanvraag werd al inge-
houden omdat er veel bezwaren waren) en – indien nodig – mijn bezwaar uit te schrijven en in te dienen. Maar nu blijkt dat 
de kantoren gesloten zijn van deze middag tot en met 2 januari 2018. Hier verloopt dus een periode van een aantal werkda-
gen. In de brief die ik hierover kreeg werd niet vermeld dat de kantoren gesloten zijn. Mijn recht op inzage wordt mij op deze 
manier ontnomen en ik teken hiertegen bezwaar in. Kan de termijn van inzage (en indienen bezwaar) verlengd worden zodat 
ik mijn rechten nog kan laten gelden?
Ik probeerde deze namiddag hierover naar Stedenbouw te bellen, maar kreeg een voicemail dat door het groot aantal 
ingediende bouwaanvragen de telefoon in de namiddag niet wordt opgenomen. Ik kan dus nergens terecht met mijn verzoek 
(201712-1583).”

Uit ons onderzoek bleek dat de Dienst Stedenbouw vergat om de collectieve sluiting tijdens de kerstperiode te vermelden 
in de brief aan de omwonenden. De dienst reageerde zeer snel op deze klacht en de periode van openbaar onderzoek werd 
onmiddellijk verlengd. De aanplakking op het betreffende perceel werd aangepast en de buren opnieuw aangeschreven. Hier 
werd zeer snel en professioneel gereageerd. Verzoeker kreeg zo dus toch de gelegenheid om de bouwaanvraag in te kijken.

Dienst Wonen

Mensen in (woon)nood hebben soms verwachtingen die de mogelijkheid van de dienst overstijgen. De drie tweedelijnsklach-
ten die we over deze dienst hebben onderzocht bleken telkens ongegrond. Dit gaat over een misgelopen premie omdat de 
facturen dateerden van voor het in werking treden van de premie, tot misgelopen afspraken tussen de begeleider en een 
bewoner van een transithuis door een moeilijke communicatie als er een tolk moet aan te pas komen. 

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Verderop in dit verslag vindt u een selectie van klachten in woorden van klagers ter illustratie van bovenstaande analyse.

Een volledig overzicht van de tweedelijnsklachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw

AANBEVELINGEN
•	 Optimaliseer de communicatie met de burger en de manier van werken aan het loket van Dienst Stedenbouw
•	 Zorg voor een duidelijke communicatie met de burger. Beantwoordt steeds de telefoon of zorg ervoor dat de beller 

op zijn minst weet de hoeveelste hij in de wachtrij staat. Als niet kan of mag worden doorverbonden, laat dan ook 
weten waarom. Beantwoordt e-mails niet met een standaard bericht over werkdruk en wachttijden, maar communi-
ceer met een persoonlijke boodschap die betrekking heeft op het specifieke verzoek van deze burger.

•	 Anticipeer op en houd rekening met periodes van collectieve sluiting door van bij het begin de periode van inzage 
(openbaar onderzoek) te verlengen met het aantal dagen van deze collectieve sluiting. Kondig de periode van col-
lectieve sluiting duidelijk aan in briefwisseling en aanplakking.

Achter de cijfers en grafiekenAchter de cijfers en grafieken



32 33

Departement Facility Management
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers

2017 evolutie

5 =
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

0 2 2 1

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Stadseigendommen 2

2. Begraafplaatsen
 Parkeren

 Personeel – evaluatie, loon, e.a.

1

Meest bevraagde diensten

1. Dienst FM Beleidsondersteuning
 Dienst FM Onderwijs

 Dienst FM Themagebouwen
 Dienst Aankoop en Logistiek

 Dienst Vastgoed

1

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond

Dienst Aankoop en 
Logistiek

0 1 0 0 0

Dienst FM 
Beleidsondersteuning

0 0 1 0 0

Dienst FM Onderwijs 0 1 0 0 0

Dienst FM 
Themagebouwen

1 0 0 0 0

Dienst FM Welzijn 0 0 0 0 0

Dienst Vastgoed 0 0 1 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Geen tweedelijnsklachten over dit departement, waarmee de burger vrijwel nooit rechtstreeks in contact komt. Dit departe-
ment komt enkel zijdelings in beeld, in samenwerking met andere diensten. Zo gaat het bijvoorbeeld over het reinigen en 
openhouden van de toiletten bij de Westerbegraafplaats en de begraafplaats van Mariakerke, of over de toegankelijkheid 
van de stadsdiensten. Ook als de Ombudsdienst naar aanleiding van een vraag naar zitmogelijkheid in het omgeving van het 
Gravensteen peilt bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, komt FM om het hoekje kijken voor wat de technische moge-
lijkheden betreft.

UIT HET LEVEN GEGREPEN 

Verderop in dit verslag vindt u een selectie van klachten in woorden van klagers ter illustratie van bovenstaande analyse.

AANBEVELINGEN
Er zijn geen aanbevelingen voor dit departement.

Achter de cijfers en grafiekenAchter de cijfers en grafieken
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Departement Financiën
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers

2017 evolutie

4 é
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

3 1 0 0

Evaluatie*

gegrond ongegrond geen oordeel

1
(33%)

2
(67%)

0
(0%)

Oplossingsgraad*

wel niet

3
(100%)

0
(0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Facturen 2

2. Deurwaarder (niet parkeren)
 Belastingen

1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Belastingen 1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Zorgvuldigheid - procedure 2

2. Integriteit – machtsafwending
 Redelijke termijn

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn
 Zorgvuldigheid - procedure

1

Meest bevraagde diensten
1. Dienst Invorderingen 4

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Invorderingen 1

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

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

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

Dienst Financiële 
Planning

0 0 0 0 0

Dienst Invorderingen 0 0 1 3 1

Dienstenbedrijf 
Financiën

0 0 0 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Met drie tweedelijnsklachten waarvan er slechts één gegrond was is Departement Financiën voor de Ombudsvrouw een 
kleine speler, maar wel een belangrijke. Dit departement speelt immers vaak mee op de achtergrond bij het behandelen van 
klachten voor het Mobiliteitsbedrijf, Onderwijs, de belastingen of justitie. De Dienst Invorderingen komt namelijk tussen in 
het belang van de Stadskas. Hiervoor heeft de Ombudsvrouw in de voorgaande jaren al bekomen dat er, voorafgaand aan de 
tussenkomst van de deurwaarder wat de kosten hoog doet oplopen, nog een laatste herinnering wordt verstuurd.

Soms gaat het echter toch nog mis :

“Ik blijf erbij, deze factuur was ook geprotesteerd, zoals je kan zien in onze verschillende mails die wij in 2015-2016 doorge-
stuurd hebben naar jullie diensten. Voor ons was deze factuur geprotesteerd, en werd er steeds correct gereageerd. Dienst 
Invorderingen betracht nu ons als hardwerkend bedrijf onder druk te zetten met herhaaldelijke bedreigingen dat ze ons 
gaat vervolgen indien wij de 5,92 euro aanmaningskosten niet gaan betalen voor de herinneringsbrief die zij maar liefst 
bijna twee jaar geleden verstuurd heeft, nadat de factuur reeds geprotesteerd was. Ik ga niet verder tijd, energie en moeite 
in dit verhaal steken. Ik ben opnieuw diep teleurgesteld in de incompetentie van Stad Gent en zijn ambtenaren. Het tart alle 
verbeelding dat er twee jaar na de feiten zo iets mogelijks is. ./.. Het is onbegrijpelijk dat er in een departement van onze 
stad de beginselen van behoorlijk bestuur niet nageleefd worden waardoor er twee jaar na datum nog aanmaningskosten 
onterecht (!) doorgerekend worden. Ook moet men zich vragen stellen bij de incompetentie van zo een departement, waar-
door dergelijke kosten pas twee jaar na datum opduiken. ./.. Ik zal morgen de betaling doen, en wens dan ook nooit meer 
iets te horen van deze zaak. Ik reken erop dat ik niet binnen twee jaar terug een aanmaningskost krijg voor dit mailverkeer, 
en neem nu al voorbehoud om die kosten te verwerpen. (201712-1572)”

Uit ons onderzoek bleek dat het bedrijf van de verzoekster een belasting moest betalen voor reclame zichtbaar van op de 
openbare weg, maar omdat de reclame op een plaats stond waar dat niet mocht werd die uiteindelijk verwijderd. Het bedrijf 
vindt daarom dat het minder belastingen zou moeten betalen. In het ‘belastingreglement op reclame zichtbaar van op de 
openbare weg’ staat in artikel 3 echter dat deze belasting per dag of per jaar verschuldigd is. Bij de ‘jaarformule’ is het ver-
schuldigde bedrag niet deelbaar, maar na 23 dagen heeft men al een voordeel ten opzichte van de dagformule. Het bedrijf 
van verzoekster koos voor de jaarformule en de belasting is hier dus correct geheven. Dat het bedrijf zijn reclame plaatste 
waar dat eigenlijk niet mag, doet niets af aan de belasting zelf.

Het tweede aspect zijn de kosten van de aangetekende brief. Het bedrijf zegt dat ze verweer aantekenden tegen de aanslag 
en dat er dus geen aanmaningen verstuurd mochten worden. De aanslag kregen ze op 4 september 2015. Vanaf dan had het 
bedrijf drie maanden de tijd om verweer in te dienen (tot 4 december 2015 dus). Op 19 september 2015 stuurde de bedrijfs-
leider een e-mail naar Dienst Belastingen waarin hij de situatie schetst en een compromis voorstelt: hij zal de helft van de 
belasting betalen. In die mail staat ook het zinnetje: “Ik protesteer deze onredelijke en oneerlijke belasting.” Op 21 september 
2015 reageerde Dienst Belastingen per e-mail. Daarin verwezen ze naar een eerdere mail waarin ze al uitleg gaven over de 
belasting en alle wetgeving die van toepassing was. Conclusie was dat een compromis geen optie was. Verder staat er: “U 

Achter de cijfers en grafiekenAchter de cijfers en grafieken
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kan ook nog bezwaar indienen. Dit moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van 
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van 
verzending van het aanslagbiljet. […] U kan alsnog schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen. Uw bezwaarschrift wordt best 
gericht aan het college van burgemeester en schepenen, botermarkt 1 te Gent tav dienst Belastingen – cel bezwaarschriften.” 
Daaruit blijkt volgens ons toch duidelijk dat het mailtje van de bedrijfsleider niet beschouwd werd als verweerschrift. Dat ene 
zinnetje is geen verweerschrift. Het bedrijf betaalt de helft van de belasting op 30 oktober 2015, maar er komt geen verweer 
meer. Op 25 november 2015 stuurde Stad Gent nog een minnelijke aanmaning en op 8 februari 2016 volgt dan uiteindelijk een 
aangetekende brief (met 5,92 euro extra kosten). Het bedrijf richt zich daarna tot een schepen, maar ook daar krijgt het de 
boodschap dat de belasting wel degelijk verschuldigd is en dat de verweertermijn verlopen is. Op 1 maart 2016 betaalt het 
bedrijf dan de andere helft van de belasting, maar niet de extra kosten van de aangetekende brief.

Daarmee komen we bij het derde aspect van de klacht: de lange duur tussen de laatste storting (1 maart 2016) en de herinne-
ring (4 december 2017) van Dienst Invorderingen. De dienst zegt hierover dat ze bij nazicht van de boekhouding (via status-
controle) het kleine verschuldigde saldo opgemerkt hadden. Dit nazicht heeft volgens Dienst Invorderingen pas eind 2017 
kunnen plaatsvinden door de hoge werkdruk waar het team mee te kampen heeft.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Verderop in dit verslag vindt u een selectie van klachten in woorden van klagers ter illustratie van bovenstaande analyse.

Een volledig overzicht van de tweedelijnsklachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw

AANBEVELINGEN
Er zijn geen aanbevelingen voor dit departement.

Departement HR
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers

2017 evolutie

17 é
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

4 6 5 2

Evaluatie*

gegrond ongegrond geen oordeel

2
(50%)

1
(25%)

1
(25%)

Oplossingsgraad*

wel niet

4
(100%)

0
(0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Personeel – evaluaties, loon, e.a. 10

2. Rekrutering en selectie 3

3. Sodigent 2

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Pensioenen
 Sodigent

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 2

2. Overeenstemming met regelgeving
 Zorgvuldigheid - fouten

 Zorgvuldigheid - procedure

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 2

Meest bevraagde diensten

1. Dienst Personeelsbeheer 8

2. Dienst Selectie & Mobiele Ploeg 6

3. Sodigent 2

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Personeelsbeheer
 Sodigent

1

* De evaluatie en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

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

Dienst HR Data & 
Planning

0 0 0 0 0

Dienst HR Juridische 
Ondersteuning en 

Sociaal Overleg

0 0 0 0 0

Dienst HR Partners en 
Organisatie

0 0 0 0 0

Dienst HR 
Beleidsondersteuning

0 0 0 0 0

Dienst Talent & 
Ontwikkeling

0 0 0 0 0

Dienst 
Personeelsbeheer

1 1 4 2 1

Dienst Selectie & 
Mobiele Ploeg

1 3 2 0 0

Interne Dienst 
voor Preventie en 

Bescherming op het 
Werk

0 1 0 0 0

Sodigent 0 0 0 2 1

INTERESSANTE SIGNALEN

De Ombudsvrouw is niet bevoegd om klachten van personeelsleden van de Stad Gent over hun werkgever te onderzoeken. In 
sommige gevallen komen we wel tussen, als het fout gaat tussen verschillende overheidsdiensten onderling of als het gaat 
over Sodigent, de personeelsvereniging.

“Ik was een periode in dienst bij de Stad als opvoeder in het internaat van de Stad van 1976 tot 1991, van 1979 tot 1983 werkte 
ik in vast dienstverband. Ik wil een raming voor mijn pensioen op 65 jaar. Ik ben al drie jaar geleden gestart bij de admi-
nistratie van onderwijs van Stad Gent om informatie. Zij stuurden mij door naar de Pensioendienst, naar Ethias ,… Toch heb 
ik nu nog altijd niet de nodige informatie gekregen. De Stad moet de nodige gegevens doorsturen naar de FOD, maar die 
gebeurt niet. Er werden door de FOD al verschillende e-mails gestuurd. (201703-287)”
De Dienst Personeelsbeheer liet weten dat de oorzaak van de laattijdigheid bij hen lag en niet bij IVA Onderwijs. Door wijzi-
gingen in de taakverdeling en een gebrek aan kennis van de dossiers van onderwijs, liep de opvolging mis. Na onze tussen-
komst werd dit onmiddellijk rechtgezet en kreeg verzoekster de nodige informatie. Er werden verontschuldigingen aangebo-
den voor de vertraging. Door interne reorganisatie zou dit in de toekomst vlotter moeten verlopen.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Verderop in dit verslag vindt u een selectie van klachten in woorden van klagers ter illustratie van bovenstaande analyse.

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

AANBEVELINGEN
Er zijn geen aanbevelingen voor dit departement.
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Departement Onderwijs en Opvoeding
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers*

2017 evolutie

30 é
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

14 10 4 2

Evaluatie**

gegrond ongegrond geen oordeel

8
(61,5%)

5
(38,5%)

0
(0%)

Oplossingsgraad**

wel niet

13
(100%)

0
(0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Facturen 9

2. Kinderopvang
 Onderwijs

7

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Kinderopvang 4

2. Facturen 2

3. Cultuur
 Onderwijs

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Adequate communicatie 6

2. Zorgvuldigheid - procedure 5

3. Klachtenmanagement 3

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Adequate communicatie
 Zorgvuldigheid - procedure

3

3. Klachtenmanagement 2

Meest bevraagde diensten

1. IVA Stedelijk Onderwijs Gent 14

2. Dienst Kinderopvang 10

3. Jeugddienst 3

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Kinderopvang 4

2. IVA Stedelijk Onderwijs Gent 2

3. Educatieve Diensten
 Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding

1

* Bij de opmaak van het jaarverslag was 1 tweedelijns klachtendossier nog niet afgerond.
** De evaluatie en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-
klacht

Gegrond**

Departementsstaf 0 0 1 0 0

Interstedelijk 
Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding

0 0 0 1 1

Dienst Kinderopvang 0 1 3 6 4

Educatieve Diensten 0 0 0 1 1

IVA Stedelijk 
Onderwijs Gent

2 1 5 6 2

Jeugddienst 0 2 1 0 0

Onderwijscentrum 
Gent

0 0 0 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Uit het relatieve lage aantal dossiers over dit departement blijkt dat de eerstelijnsklachten goed worden opgevolgd. Als men 
rekening houdt met het aantal kinderen dat in de kinderopvang verblijft en onderwijs geniet in het stedelijke net, zijn 14 
tweedelijnsklachten waarvan 60% gegrond is een goed resultaat. Alle klachten raakten bovendien opgelost.

Betwiste facturen

Meer dan een derde van de dossiers gaat over facturen en aanmaningsprocedure. Hier gaat het zowel om klachten over 
facturen van de kinderopvang, als van het onderwijs (zwemmen, opvang onder de middag). Deze klachten zijn zeker niet 
altijd gegrond. Soms werden er inderdaad fouten gemaakt door de diensten, waarna dit rechtgezet werd. De kinderopvang en 
het onderwijs hanteren bovendien een verschillend facturatiesysteem, waardoor er soms verwarring optreedt bij ouders die 
zowel een kind in de opvang als in het onderwijs hebben. 
Ouders lezen niet altijd goed de reglementen, brieven, mededelingen op facturen en schrikken dan van bijkomende kosten, 
als een kleine som door aanmaningen uitgroeit tot een substantieel bedrag. Of ze zijn ervan overtuigd dat alles via domicili-
ering verloopt, maar verliezen uit het oog dat er soms een correctie op een factuur manueel dient te worden overgeschreven.

Onverwacht busvervoer

Twee ouderparen trokken eind augustus 2017 aan de alarmbel toen plots bleek dat de kleuterklas van hun kinderen zou 
ingericht worden in containers een eindje van de school vandaan. Hiervoor zouden de kleuters elke dag met een bus van de 
normale schoolplek enkele kilometers verderop naar Wondelgem gebracht worden, waar containersklassen werden ingericht 
in de tuin van Woonzorgcentrum De Liberteyt.

“Mijn kinderen gaan naar een stadsschool waar verbouwingen bezig zijn. Tot voor kort kregen alle kinderen les in container-
klassen. Nu zijn er enkele containers weg, maar de verbouwingen zijn nog niet klaar. De kleuters zullen zeker tot eind dit jaar 
elke dag met de bus naar een andere school gebracht worden, waar ze opgevangen worden in containerklassen. Het instap-
klasje blijft wel op dezelfde locatie. Waarom kiest men hier voor een andere locatie voor de jongste kinderen? Kinderen van 
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de lagere school kunnen hier toch beter mee om? Ik vroeg hierover uitleg aan de directie, maar kreeg als antwoord “het is nu 
zo, het zal niet veranderen”. We zijn betrokken bij het oudercomité en we wisten wel dat er containers weggehaald werden, 
maar we wisten niet wat de consequenties waren voor de kinderen. (201708-1052)”

Uit ons onderzoek bleek dat IVA Onderwijs een goeie week voor het begin van het nieuwe schooljaar het nieuws kreeg dat 
enkele gerenoveerde klaslokalen afgekeurd waren wegens stabiliteitsproblemen. Na spoedoverleg werd beslist om de kleu-
ters op te vangen in containerklassen die eerder gebruikt werden tijdens werken in een andere school. Alle ouders werden 
opgebeld om hen in te lichten door administratieve medewerkers van op de centrale dienst. De medewerkers van de school 
zelf waren druk bezig met de concrete voorbereidingen ter plaatse. Ouders kregen de mogelijkheid om samen met hun kind 
kennis te maken met de nieuwe locatie en de busrit die zij dagelijks zouden moeten maken. Om alles snel te laten verlopen 
werd gekozen voor de verplaatsing van de kleuters, aangezien het materiaal van deze klassen ingepakt stond voor verhuis 
naar de nieuwe klassen.

De klagers zijn het niet eens met deze keuze, maar IVA Onderwijs had hiervoor een redelijke argumentatie. Er werd tijdens de 
infosessie voor de ouders rekening gehouden met de opmerkingen en bezorgdheden van de klagers. Men deed ook de belofte 
om de ouders tijdig te informeren en te betrekken bij het verdere verloop en de terugkeer naar de eigen klaslokalen. IVA 
Onderwijs heeft deze onverwachte situatie op een goede manier opgelost, en heeft daarbij zo goed mogelijk getracht om de 
ouders tegemoet te komen.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Verderop in dit verslag vindt u een selectie van klachten in woorden van klagers ter illustratie van bovenstaande analyse.

Een volledig overzicht van de tweedelijnsklachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw

AANBEVELINGEN
•	 Stem de facturatie en administratie van onderwijs en kinderopvang beter op elkaar af. Ouders hebben vaak kin-

deren op school en in de opvang, die bovendien soms ook op dezelfde locaties gelegen zijn. Men verwacht een 
gelijkaardige behandeling van de facturatie. Indien er toch een andere werkwijze is, leg dit dan uit en communiceer 
dit duidelijk naar ouders.

Departement Publieke Ruimte
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers*

2017 evolutie

228 é
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

54 79 76 19

Evaluatie**

gegrond ongegrond geen oordeel

34
(67%)

12
(23,5%)

5
(10%)

Oplossingsgraad**

wel niet

37
(72,5%)

14
(27,5%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Wegdek en trottoirs 76

2. Groen 29

3. Inname openbare weg 14

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Wegdek en trottoirs 12

2. Groen 6

3. Inname openbare weg
 Stedenbouwkundige vergunningen

3

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 18

2. Afdoende motivering 14

3. Adequate communicatie 12

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 17

2. Adequate communicatie 10

3. Afdoende motivering 6

Meest bevraagde diensten

1. Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 113

2. Groendienst 48

3. Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu 42

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 14

2. Groendienst 10

3. Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu 7

* Tijdens de opmaak van dit jaarverslag waren 3 tweedelijns klachtendossiers nog niet afgerond.
** De evaluatie en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

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

Dienst Administratie 2 5 6 4 4

Dienst Coördinatie 0 0 0 0 0

Dienst Toezicht 
Wonen, Bouwen en 

Milieu

5 12 14 11 7

Dienst Wegen, Bruggen 
en Waterlopen

8 12 14 24 14

Eco-Werkhuis 0 7 1 0 0

Groendienst 4 15 14 15 10

INTERESSANTE SIGNALEN

De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen heeft van dit departement voor het meeste gegronde aantal tweedelijnsklachten 
gezorgd (14), maar het is ook een dienst die het meest in het oog springt. Wegenwerken zorgen voor hinder, het uitblijven er-
van ook en het gebrek aan communicatie erover samen met de termijn waarbinnen werken worden uitgevoerd nog het meest. 

De Groendienst is een goede tweede met tien gegronde klachten, gevolgd door de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu 
en de Dienst Administratie.

Het is normaal dat we veel meldingen, vragen en klachten krijgen over wat de onmiddellijke omgeving is voor de Gentenaar: 
het voetpad, de staat van het wegdek, overhangende takken of onkruid. Zo deed een kunstenaar een originele melding van 
een door overhangende takken onzichtbaar geworden STOP-bord op het Maria Hendrikaplein in de vorm van een videomon-
tage. Maar het gaat niet altijd over kleine ergernissen. 

Het is voor een burger ook niet altijd makkelijk te begrijpen dat er overleg tussen meer diensten dan gedacht nodig is om een 
ogenschijnlijk simpel probleem op te lossen. Een goed voorbeeld hiervan is de Moscou-brug en het onkruid in de bermen, 
op het voetpad en in de greppels. Een boze klaagster die zich van het kastje naar de muur gestuurd voelde diende hiervoor 
klacht in bij de Ombudsvrouw. Zowel Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, de Groendienst, Infrabel, en Ivago zijn bij deze 
problematiek betrokken. De netheidscoördinator van het Ecowerkhuis heeft beloofd dit probleem in 2018 uit te klaren.

Dienst Administratie (Inname Openbaar Domein)

Een groot pijnpunt in deze context zijn de aannemers die werken moeten uitvoeren aan gebouwen of woningen die gelegen 
zijn in het Autovrij gebied. Parkeren is er niet toegelaten, maar aannemers kunnen vaak niet zonder hun bestelwagen met 
hun werkmateriaal. Ze kunnen bij de Dienst Administratie een ‘ inname van het openbaar domein’ aanvragen, maar dat moet 
minstens 21 dagen vooraf worden ingediend. Voor noodinterventies (“mijn parket staat onder water !”) ligt dat al wat moei-
lijker, waardoor ze boetes riskeren. Komt daar nog bij dat, eens een aannemer een inname heeft bekomen voor een bepaal-
de periode, op die voorbehouden plaats evengoed een andere aannemer kan gaan parkeren, want deze plaats wordt niet 
gereserveerd op nummerplaat. De frustraties lopen soms hoog op, zeker in straten zoals de Onderstraat, waar verschillende 
werven tegelijk aan de gang zijn.

Bewoners van het Autovrij gebied klagen enerzijds dat aannemers extra aanrekenen voor het bijkomend geregel om werken 
te kunnen doen in het Autovrij gebied. Anderzijds klagen deze bewoners soms ook dat teveel plaatsen voorbehouden voor 
bewonersparkeren tijdelijk verdwijnen als werfparking, die dan nog niet altijd wordt gebruikt : “had ik dat geweten, ik had 
nooit betaald voor die tweede bewonersvergunning”. 

Het is dus, met alle werken die er aan de gang zijn in de binnenstad, verwonderlijk dat er slechts vier tweedelijnsklachten 
waren over deze dienst in 2017.

Eén van deze klachten werd op de valreep voor de Gentse Feesten opgelost waarbij zowel de aannemer als de Dienst Admi-
nistratie water bij de wijn deden : 
“Wij hebben onze werf op de Nederpolder en deze is nog lopend tot 31 december 2017. Ons huidige vergunning voor par-
keerverbod verloopt 20 juni 2017. Wij hadden een vergunning voor twee borden en een plaats van max. 15 meter, dus dit was 
voor twee camionettes. Maar we hebben het echt nodig voor één camionette omdat daar vaste machines in staan en er dure 
gereedschappen in liggen. Op 12 juni 2017 vroegen we een verlenging aan en we kregen de volgende boodschap: “Door een te 
hoge parkeerdruk ter hoogte van Bisdomkaai en Reep, en de vele klachten van buurtbewoners dat men geen parkeerplaats 
meer kan vinden, hebben we intern besloten geen verlengingen en nieuwe aanvragen toe te staan. U dient daarom uit te kij-
ken naar een nieuwe locatie.” Dit was nogal plots en we vroegen dus waar we dichtbij wel een nieuw parkeerverbod konden 
aanvragen. Daar kregen we enkel de reactie op dat een parkeerverbod niet kon in de periode van de Gentse Feesten, maar 
dit is voor ons het probleem niet want dan werken wij ook niet en zijn wij met bouwverlof. Wij starten terug met werken op 31 
juli 2017. Wat moeten we echter doen in de weken tot aan de Gentse Feesten en de maanden na het bouwverlof? Daar kregen 
we geen oplossing voor. Kunt u ons helpen? (201706-752)”

Door de uitbreiding van het Autovrij gebied, de vermindering van het aantal parkeerplaatsen in de buurt en de werken aan 
Bisdomkaai / Reep is de parkeerdruk inderdaad heel erg toegenomen en momenteel zijn er volgens Dienst Administratie 
geen alternatieven. Er komen ook heel veel klachten van buurtbewoners. Na onze bemiddeling krijgt de firma van verzoekster 
een vergunning voor parkeerverbod tot aan de Gentse Feesten voor één werfwagen in de Nederpolder. Na de Gentse Feesten 
zullen er beperkt parkeerverboden toegestaan worden: maximaal één werfwagen per aanvraag.

Dienst Toezicht Bouwen, Wonen en Milieu

De invoering van de sluikstort-app in september 2017 is een grote stap vooruit. Dit versnelt immers niet enkel meldingen aan 
Ivago; ook de Dienst Toezicht houdt zich bezig met sluikstort, weliswaar op privédomein. 

Er komen ook klachten van bijvoorbeeld appartementsbewoners over de verhuur van verschillende appartementen in hun 
gebouw aan studenten, waardoor er van residentieel wonen nog weinig sprake is. Bovendien is dit niet toegelaten door de 
Vlaamse Wooncode. Voor de burger, in wiens ogen de klacht overduidelijk is, is het soms moeilijk te begrijpen dat de Dienst 
Toezicht daadwerkelijk moet kunnen vaststellen dat een als gezinswoning bedoeld appartement gedeeld wordt gehuurd door 
studenten. Daarom plant de dienst onaangekondigde bezoeken in doorheen het academiejaar, waardoor een sluitend ant-
woord aan de klagende burger soms lang op zich laat wachten.

Het conformiteitsonderzoek van woningen in het kader van huursubsidies gebeurt sinds 1 september 2017 niet meer door Wo-
nen Vlaanderen, maar deze bevoegdheid is nu overgedragen aan de lokale besturen. Dienst Toezicht behandelt voortaan zelf 
alle klachten en meldingen over woningkwaliteit. Hierdoor zullen de verschillende beoordelingen tussen Wonen Vlaanderen 
en de controleurs van Dienst Toezicht, die tot grote verwarring leidden bij de burgers, tot het verleden behoren.

We krijgen soms de verzuchting te horen van burgers die graag hun melding of vraag aan de Dienst Toezicht mondeling zou-
den willen doen, en het betreuren dat dit enkel kan via e-mail of telefoon. Er is geen loketfunctie bij deze dienst.
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Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

De toegankelijkheid en de kwaliteit van de trottoirs en het wegdek zijn een heikel punt voor gebruikers van een rolstoel of 
rollator, en burgers voelen zich in dat geval geen volwaardig lid van de samenleving als dat aspect over het hoofd wordt 
gezien.

Ook oudere mensen klagen regelmatig over het gebrek aan voldoende rustpunten op het openbaar domein. Een terugkerende 
vraag is bijvoorbeeld een zitbankje op het Sint-Veerleplein in de buurt van de tramhaltes aan het Gravensteen, waar nu niets 
voorzien is : “met mijn pensioentje kan ik niet elke keer op een terras gaan zitten hé”. Het kan niet de bedoeling zijn dat het 
Autovrij gebied enkel voor de fitte en gezonde medemens is. Het wandelbusje dekt een deel, maar zeker niet alle noden.

Er is ook een toenemende vraag naar een aangepaste aanleg van de openbare ruimte om zo de snelheid van bussen en 
auto’s te verminderen. Desondanks zijn verkeersdrempels niet populair : we krijgen veel klachten over door slecht aangelegde 
of verzakte verkeersdrempels veroorzaakte trillingen en geluidsoverlast. Een geplande herstelling of her-aanleg liet in de loop 
van 2017 soms ook op zich wachten, door de sperperiode die werd ingesteld bij het opstarten van het circulatieplan en die in 
sommige straten geen wegenwerken toeliet. Het plateau dat is aangelegd op het kruispunt van de Ham en de Blekersdijk is 
daar een goed voorbeeld van.

De nieuwe LED openbare verlichting geeft soms een te grote lichtintensiteit tijdens de nachtperiode en daar komen klachten 
over. De Cel Openbare Verlichting van de Stad Gent werkt hiervoor samen met Eandis, en geeft toe dat “op sommige locaties 
de lichtintensiteit inderdaad wat minder mag”.

Groendienst 

Meestal klaagt de burger over bomen op het openbaar domein wiens takken overhangen op privédomein, en schaduw geven 
of schade dreigen te veroorzaken. Bladeren, bloesems en zaden veroorzaken soms verstoppingen van dakgoten of maken het 
voetpad glad bij regenweer.

Bij de gegronde klachten gaat het vaak over de termijn die verloopt tussen de door de Groendienst beloofde snoei- of rooi-
werken van bomen, en de uitvoering ervan : 
“In mei van dit jaar nam ik contact op met de Groendienst met de vraag om de overhangende takken van de bomen die 
eigendom zijn van Stad Gent te snoeien. Ik kreeg hier een positieve respons op, in de zomer zou worden gesnoeid. Intussen 
zijn we eind september en door de felle wind een 3-tal weken geleden vielen grote takken op mijn dak met als gevolg dat er 
een aantal dakpannen gebroken waren. De regen is door de gebroken dakpannen naar binnen gesijpeld, rechtstreeks in mijn 
boiler en heeft ervoor gezorgd dat mijn boiler stuk was. Een, achteraf bekeken, levensgevaarlijke situatie. De dakpannen en 
de boiler zijn intussen hersteld. Nu vraag ik mij af wie ik kan contacteren om de geleden schade te compenseren en of er 
alsnog een onderhoud kan gebeuren van de bomen die vervaarlijk overhangen op mijn eigendom. (201709-1222)”

De Ombudsdienst heeft de Groendienst verzocht om de snoeiwerken zo vlug mogelijk uit te voeren. De klager werd ook 
doorverwezen naar de Juridische Dienst van de Stad Gent om de geleden schade aan te geven. Twee weken later meldt de 
Groendienst dat de snoeiwerken werden uitgevoerd.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Verderop in dit verslag vindt u een selectie van klachten in woorden van klagers ter illustratie van bovenstaande analyse.

Een volledig overzicht van de tweedelijnsklachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw

AANBEVELINGEN
Voor de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen:

•	 Stuur burgers een ontvangstbevestiging zodat zij weten dat hun brief is aangekomen en dat deze zal opgevolgd 
worden.

•	 Probeer in de communicatie met de burger een procesverloop en een tijdsindicatie mee te geven. Hierdoor kan de 
burger zijn verwachtingen bijstellen.

•	 Bezorg bewoners een brief om hen op de hoogte te stellen van de plaatsing van een straatlamp aan hun gevel. Geef 
hen in deze brief ook de contactgegevens van de persoon tot wie zij zich mogen richten als zij vragen of klachten 
hebben over deze straatlamp.

•	 Communiceer meer en beter met de burger over de geplande termijn van werken of aanpassingen

Voor de Dienst Toezicht :
•	 Evalueer de samenwerking met Wonen Vlaanderen voor wat de geschiktheid of de conformiteit van huurwoningen 

betreft, want uit de verschillende beoordelingen lijkt dit toch niet optimaal te verlopen. Probeer ook intern de neu-
zen in dezelfde richting te krijgen over de toepassing van de regelgeving en zorg voor een grondige motivering naar 
de burger toe.

•	 Stuur een ontvangstmelding bij elke nieuwe klacht. De burger weet zo dat de klacht is toegekomen en kent eventu-
eel al de naam van de dossierbeheerder. Kijk of er ook al een (realistische) termijn van behandeling kan meegege-
ven worden. Dit schept enige zekerheid.

•	 Momenteel wordt er voor wat de sluikstort-app betreft enkel feedback gegeven nadat het sluikstort effectief werd 
verwijderd. Geef de melders via de app ook snel duidelijkheid over wie verantwoordelijk is en informeer hen over de 
voortgang van hun melding. Op die manier weten ze tenminste dat er effectief iets met hun melding gebeurt.
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Departement Samenleven en Welzijn
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers

2017 evolutie

49 é
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

6 7 31 5

Evaluatie*

gegrond ongegrond geen oordeel

4
(67%)

2
(33%)

0
(0%)

Oplossingsgraad*

wel niet

6
(100%)

0
(0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Afval 11

2. Complexe samenlevingshinder 10

3. Lawaaihinder 6

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Personen met een handicap
 Publicaties en website

 Senioren
 Sociale tegemoetkomingen

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Efficiëntie en effectiviteit
 Redelijke termijn

 Zorgvulidgheid – fouten

2

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Zorgvulidgheid - fouten 2

2. Adequate communicatie
 Coulance

 Efficiëntie en effectiviteit
 Klachtenmanagement

 Overeenstemming met regelgeving
 Proactief handelen
 Redelijke termijn

1

Meest bevraagde diensten

1. Dienst Preventie voor Veiligheid 22

2. Gemeenschapswachten 13

3. Dienst Welzijn en Gelijke Kansen 7

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Welzijn en Gelijke Kansen 4

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

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

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

Dienst Asiel- en 
Vluchtelingenbeleid

0 0 0 0 0

Dienst Ontmoeten en 
Verbinden

1 1 1 0 0

Dienst Outreachend 
Werken

0 2 1 0 0

Dienst Preventie voor 
Veiligheid

4 13 4 1 0

Dienst Welzijn en 
Gelijke Kansen

0 3 0 4 4

Gemeenschaps-
wachten

0 11 1 1 0

Medisch Sociaal 
Opvangcentrum

0 1 0 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Voor dit departement wordt het meest geklaagd over afval, complexe samenlevingshinder, en in mindere mate over lawaai-
overlast. We krijgen zeer veel meldingen binnen over sluikstorten, overlast zoals wildplassers of hangjongeren, of buurten 
waar “het altijd vuil ligt”.

Twee derden van de tweedelijnsklachten over dit departement zijn gegrond, maar alle klachten geraakten opgelost. 

Taxi-cheques

Soms is het dankzij een klacht dat de regelgeving wordt aangepast. Zo kregen we de klacht van een dame die door gezond-
heidsproblemen haar reeds aangekochte taxicheques niet meer kon gebruiken. Zij vroeg de terugbetaling van deze cheques, 
maar het dan gangbare reglement liet dit niet toe. Wij kunnen deze dienst dan ook niet verwijten dat hij het reglement con-
sequent heeft toegepast. De directeur vond echter, naar aanleiding van dit dossier, dat terugbetalingen in een dergelijk geval 
wel mogelijk zouden moeten zijn. Het reglement wordt in de toekomst aangepast om terugbetaling mogelijk te maken.

Premies

Een aanvraag voor een stedelijke toelage bij de Dienst Sociale Voorzieningen liep mis doordat de dienst van naam gewijzigd 
was en ook de e-mail adressen wijzigden. De klagende burger kreeg uiteindelijk zijn premie, weliswaar met vertraging.

Gemeenschapswachten

Er komen geregeld meldingen binnen over baasjes die hun honden niet aan de leiband houden, terwijl dat niet mag. Burgers 
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vinden dat de Gemeenschapswacht hiertegen te weinig optreedt. Deze dienst is er zich van bewust dat dit een probleem is 
en ze nemen deze meldingen wel degelijk ernstig. Middelen en tijd zijn echter beperkt en de inspanningen moeten verdeeld 
worden over de gehele stad. Intussen is de Gemeenschapswacht ook in overleg met het hondenteam van de Lokale Politie 
om afspraken te maken voor gezamenlijke acties tegen loslopende honden, en hopelijk leidt deze samenwerking tot meer 
zichtbare resultaten.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Verderop in dit verslag vindt u een selectie van klachten in woorden van klagers ter illustratie van bovenstaande analyse.

Een volledig overzicht van de tweedelijnsklachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw

AANBEVELINGEN
•	 Voorzie een back-up voor dossiers over premies, zodat de termijn zoals beschreven in het reglement steeds geres-

pecteerd kan worden.
•	  Zorg voor een tijdige en goede overgang bij een nieuw e-mail adres : sluit het oude tijdig af met een melding aan 

de gebruiker of blijf de inkomende e-mails regelmatig opvolgen.
•	 Zorg dat alle informatie over de distributie/omruiling van de huisvuilzakken volledig en duidelijk is voor alle mede-

werkers van het infopunt. Bij twijfel moet de medewerker van het infopunt de juiste procedure opzoeken en stuurt 
in geen geval de burger weg met verkeerde informatie.

Kabinetssecretariaten College Burgemeester   
en Schepenen
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers

2017 evolutie

31 =
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

2 6 18 5

Evaluatie*

gegrond ongegrond geen oordeel

2
(100%)

0
(0%)

0
(0%)

Oplossingsgraad*

wel niet

1
(50%)

1
(50%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Verkeer 11

2. Fietsers
 Parkeren

3

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Markten en foren
 Verkeer

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 2

2. Adequate communicatie
 Zorgvuldigheid - procedure

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 2

2. Adequate communicatie
 Zorgvuldigheid - procedure

1

Meest bevraagde 
kabinetten

1. Kabinet schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 21

2. Kabinet van de Burgemeester 3

3. Kabinet schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen 2

Kabinet met meeste 
gegronde klachten

1. Kabinet schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie
 Kabinet schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

1

* De evaluatie en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

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

Kabinet schepen 
van Burgerzaken en 

Protocol en Ambtenaar 
van Burgerlijke Stand

0 0 0 0 0

Kabinet schepen van 
Cultuur, Toerisme, 
Evenementen en 

Architectuur

0 0 0 0 0

Kabinet schepen van 
Financiën, Feesten, 

Middenstand en 
Innovatie

0 0 0 1 1

Kabinet schepen van 
Haven, Economie en 

Ondernemen

0 0 0 0 0

Kabinet schepen van 
Milieu, Klimaat, Energie 

en Noord-Zuid

0 1 0 0 0

Kabinet schepen van 
Mobiliteit en Openbare 

Werken

2 14 4 1 1

Kabinet schepen van 
Onderwijs, Opvoeding 

en Jeugd

1 0 0 0 0

Kabinet schepen van 
Personeelsbeleid, 

Facility Management 
en Administratieve 
Vereenvoudiging

0 0 0 0 0

Kabinet schepen van 
Seniorenbeleid, Werk 

en Armoedebestrijding

0 1 0 0 0

Kabinet schepen van 
Stadsontwikkeling, 

Ruimtelijke Planning 
en Wonen

0 1 1 0 0

Kabinet schepen van 
Welzijn, Gelijke Kansen, 
Gezondheid en Sport

0 1 0 0 0

Kabinet van de 
Burgemeester

2 0 1 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Het klachtengevoeligste onderwerp voor wat klachten over kabinetten van Schepenen betreft is alles wat met het verkeer te 
maken heeft. 

Veel burgers schrijven bij het versturen van hun klacht iedereen tegelijk aan : de burgemeester, kabinetten en administraties. 
De Ombudsdienst staat ook vaak in kopie als burgers hun gerieven uiten. In dergelijke gevallen komt de Ombudsvrouw niet 
tussenbeide. 

Dit gebeurt wel wanneer burgers klagen dat zij niet of niet binnen een redelijke termijn een antwoord hebben ontvangen van 
een kabinet, of dat door manke communicaties tussen de burger, kabinet en administratie één en ander misloopt. Voor 2017 
gaat het om slechts om twee gegronde klachten : één over het kabinet van de Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, 
en één over het kabinet van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Verderop in dit verslag vindt u een selectie van klachten in woorden van klagers ter illustratie van bovenstaande analyse.

Een volledig overzicht van de tweedelijnsklachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw

AANBEVELINGEN
•	 Een antwoord dat onredelijk lang uitblijft wekt wantrouwen en schaadt het imago van de Stad en heeft ook impact 

op de economische activiteiten van verzoekers. Stuur dit als dienst bij.
•	 Vermijd het scheppen van verwachtingen vooraleer de hele procedure is doorlopen en stroomlijn de communicatie 

tussen kabinet en bevoegde diensten wanneer beide betrokken zijn.
•	 Het is aangewezen om de Juridische Dienst, die onafhankelijk staat van de betrokken dienst en het kabinet, een 

antwoord per kerende te laten bezorgen op de initiële vraag van de Antiekbeurs (en dit getoetst aan de collegebe-
slissing van 18 december 2015 die de voorwaarden vastlegt voor de organisatie van tweedehandsbeurzen).

•	 Een collegebeslissing kan overigens ook altijd herzien worden door het college. Behoorlijk bestuur houdt in dat dit 
ook weloverwogen gebeurt.
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IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers*

2017 evolutie

447 é
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

154 120 109 64

Evaluatie**

gegrond ongegrond geen oordeel

65
(42,5%)

84
(55%)

4
(3%)

Oplossingsgraad**

wel niet

144
(94%)

8
(5%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Parkeren 278

2. Verkeer 85

3. Fietsers 37

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Parkeren 54

2. Verkeer 5

3. Gemeentelijk Administratieve Sanctie (GAS4) 3

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Zorgvuldigheid - procedure 63

2. Overeenstemming met regelgeving 42

3. Coulance 39

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Zorgvuldigheid - procedure 20

2. Redelijke termijn 18

3. Adequate communicatie 13

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

INTERESSANTE SIGNALEN

Het thema mobiliteit is een dagelijkse zorg, niet alleen in Gent. Dat het aantal dossiers dat de Ombudsdienst in 2017 (448 
dossiers) meer dan het dubbele is ten opzichte van het totaal van 2014 (202 dossiers), ligt niet enkel aan de invoering van het 
circulatieplan. Ook in 2015 (313 dossiers) en 2016 (316 dossiers) was dit al fel gestegen.

We hebben uiteraard veel vragen, meldingen en klachten ontvangen over het circulatieplan, van rabiate tegenstanders tot 
supporters. Zolang deze meldingen of klachten echter over het plan op zich gaan, gaat dit over de beleidskeuze van het 
stadsbestuur en dit valt buiten de bevoegdheid van de Ombudsvrouw. Wanneer het echter gaat om klachten over een ver-
meende fout van de administratie bij de uitvoering van het plan (een verkeerde vergunning, door een knip gereden…) kunnen 

wij wel bemiddelen. Het maandelijks overleg tussen het Mobiliteitsbedrijf en de Ombudsvrouw heeft al vele malen zijn nut 
bewezen.

Ook bij de tweedelijnsklachten verwacht bijna iedereen dat het circulatieplan met stip op één zal staan bij de Ombudsdienst. 
Nochtans is dit helemaal niet zo, maar gaat het vooral over dat waar talloze Gentenaars dagelijks mee worden geconfron-
teerd: het gebrek aan beschikbare parkeerplaatsen. Van de 154 tweedelijnsklachten over mobiliteit, gaan er 130 over parkeren 
en alles wat daarbij komt kijken.

Parkeren

Schijnbaar een dagelijkse strijd. Bewoners klagen over tekort aan voor hen voorbehouden parkeerplaatsen; teveel van deze 
plaatsen ingenomen voor werven; dat er te weinig beboet wordt als buitenstaanders deze plaatsen bezet houden, terwijl wij 
veel klachten ontvangen over de hoge boetes van 80 euro voor het onterecht parkeren op deze plaatsen. 

Bewonersparkeren

Na een verhuis vergeet men vaak om de bewonersvergunning aan te passen aan het nieuw adres en aan de nieuwe zone. 
Men parkeert dan in een verkeerde zone, met een boete tot gevolg. Hetzelfde geldt voor wat de aanpassing van de nummer-
plaat betreft voor de bewonersvergunning voor een vervangwagen. Veel burgers vergeten zelf de koppeling terug te maken 
naar hun eigen nummerplaat, ondanks de expliciete vermelding hiervan in de e-mail van het Mobiliteitsbedrijf. Burgers gaan 
er soms van uit dat er een ‘big brother’ is die alles weet en alles vanzelf regelt, zeker als het een bewonersvergunning betreft.

Samen met het parkeerplan werden ook sommige zones voor het bewonersparkeren aangepast, maar niet alle bewoners 
waren hier van op de hoogte. Hierdoor parkeert men in een straat die niet meer tot de zone behoort en krijgt men een retri-
butie. 

Een terugkerende vraag in dit verband is deze van burgers die op de grens van twee parkeerzones wonen, en makkelijker 
parkeerplaats vinden in de zone die niet die van hen is. Hoewel men ervoor bij het afbakenen van de nieuwe zones geko-
zen heeft om zoveel mogelijk natuurlijke grenzen te gebruiken (de Coupure, de Leie…) is dat niet overal gelukt. Het werd ook 
jarenlang gedoogd dat burgers net buiten de hun toegestane zone hun wagen parkeerden. Dat dit gedoogbeleid beëindigd is, 
is rechtvaardiger, want het schept duidelijkheid. Eender welke begrenzing zal altijd iemand bevoor- of benadelen.

Retributies

Bij de uitvoering van het nieuwe parkeerplan heeft men er voor gekozen om de zones ‘betalend parkeren’ groter te maken 
maar met minder signalisatie te werken. Niet in alle straten staat er een parkeerautomaat en er wordt alleen een begin- en 
een eindbord geplaatst waarbinnen het betalend parkeren geldt. Vele parkeerders letten hier niet op en gaan er dan van uit 
dat ze mogen parkeren zonder te betalen. Nochtans hoef je met het nieuwe systeem niet meer heen en terug naar je voertuig 
om het ticketje achter de voorruit te plaatsen. 

Bij de nieuwe parkeerautomaten wordt er regelmatig een verkeerde nummerplaat ingetikt. We bekomen dat het Mobiliteitsbe-
drijf een boete bij een dergelijke misser één keer annuleert, als blijkt dat er geen kwaad opzet mee gemoeid is.

De Stad Gent heeft er voor gekozen om mensen met een parkeerkaart voor gehandicapten gratis te laten parkeren op beta-
lende parkeerplaatsen. Dit geldt echter niet voor parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor bewoners. Niet-bewoners die 
op deze plaatsen parkeren, andersvalide of niet, krijgen een boete van 80 euro. Velen letten niet op en komen dan bij ons 
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terecht, maar dit zijn ongegronde klachten. We gaan wel telkens na of de signalisatie voldoende duidelijk was, en of er in de 
omgeving voldoende parkeerplaatsen zijn voor mensen met een gehandicaptenkaart.

Tijdens de Gentse Feesten verandert de hele binnenstad in bewonersparkeren en velen laten zich erdoor verrassen. Ze letten 
bij het binnenrijden van de zone niet op de oranje borden die dit aankondigen omdat ze op dat eigenste moment nog niet 
naar een parkeerplaats een het zoeken zijn, en lopen vervolgens een boete van 80 euro op. We hebben dan ook nogmaals bij 
het Mobiliteitsbedrijf aangedrongen op meer en ruimere communicatie hierover, en het plaatsen van bijkomende herhalings-
borden binnenin het gebied.

Een vaste waarde bij de parkeerretributies zijn de discussies over laden en lossen. Dit vereist dat je zichtbaar aan het laden 
en het lossen bent maar dit wordt ruim geïnterpreteerd door de burger. De regels worden terecht strikt toegepast: als het een 
betalende parkeerplaats is kan je afhankelijk van de zone een gratis kwartiertje of half uurtje nemen, als het enkel een zone 
is voor laden en lossen moet deze activiteit ook echt zichtbaar zijn.

Een klein gedeelte van de parkeerboetes bereikt de deurwaarder, als na verschillende verwittigingen de retributie niet tijdig is 
betaald. Of soms betaalt men de boete wel, maar weigert men de 25 euro administratiekosten te betalen die samengaat met 
de laatste verwittiging. Wij bekijken geval per geval, samen met het Mobiliteitsbedrijf.

Parkeerplan

Bij het vervangen van de parkeerautomaten werden de oude parkeerautomaten vaak met een zak overtrokken om ze zo aan 
het straatbeeld te onttrekken. Vaak dachten bestuurders dat ze hierdoor niet moesten betalen om te parkeren. De nieuwe 
automaten stonden er wel, maar verder uit elkaar en niet noodzakelijk op dezelfde plaats. Er was dus geen gerechtvaardigd 
excuus om niet te betalen. 

Aan de meeste parkeerautomaten kan men enkel met de bankkaart betalen. Om de transactie zo eenvoudig mogelijk te 
maken heeft het Mobiliteitsbedrijf er voor gekozen om de betaling via bankkaart zonder het invoeren van de pincode te laten 
verlopen. Sommige burgers hebben deze optie om pinloos te betalen laten deactiveren bij hun bank, waardoor het betalen 
met hun kaart in de nieuwe parkeerautomaten niet lukt, en dan krijgen ze een boete.
Een andere veel voorkomende klacht is dat er niet kan betaald worden met munten in de parkeerautomaten. Er zijn er echter 
wel, en je kan ook online terug vinden waar de automaten, die cash en kaarten aanvaarden, staan. Daar ben je als burger vet 
mee als je na lang zoeken een plaatsje hebt gevonden en de weinige parkeerautomaten die je vindt in de omgeving van je 
wagen aanvaarden enkel een betaalkaart. Cash geld is nog steeds een wettelijk betaalmiddel. Onze aanbeveling is dan ook op 
de parkeerautomaten aan te duiden op welke afstand er zich een automaat bevindt die muntjes aanvaardt.

Protest tegen de locatie van sommige nieuwe parkeerautomaten, is ook een populaire klacht. Soms heeft de burger een punt 
en gaan de stadsdiensten akkoord met een verplaatsing. Soms is dat niet mogelijk en ook niet gewenst. De locatie heeft het 
met factoren te maken waar een gewone sterveling niet meteen aan denkt : nutsvoorzieningen, verschillende parkeertarieven 
in aangrenzende straten, beschikbare oppervlakte etc.

En om het verhaal over de nieuwe parkeerautomaten helemaal af te ronden is er nog het aanraakscherm dat niet altijd 
gemakkelijk bedienbaar is voor mensen met een handicap of oudere gebruikers. Het is bijvoorbeeld niet gemakkelijk om de 
bankkaart na de betaling uit de automaat te halen omdat ze zo diep zit, zelfs al heb je nog geen reumatische vingers. Als je je 
vingers niet meer kan gebruiken kan je het zelfs helemaal vergeten. Als gevolg van onze tussenkomst in een dergelijk dossier 
zal het Mobiliteitsbedrijf in de nabije toekomst enkele ‘card pullers’ aan het loket ter beschikking stellen voor mensen met 
een handicap.

Het Circulatieplan

Bij de invoering van het Mobiliteitsplan werd de zone van de binnenstad onderverdeeld in vier subzones, met eigen vaste 
toegangspoortjes. Het was hopeloos ingewikkeld, dat logischerwijs aanleiding gaf tot veel onduidelijkheden, boetes en klach-
ten. Het plan werd aangepast en vereenvoudigd, maar daarmee blijft het bepalen van welke vergunning je nodig hebt als 
burger en hoe je deze kan aanvragen een moeilijke oefening.

Oude vergunningen voor voetgangersgebied tellen niet meer voor de volledige dag maar enkel voor 11u00 en na 18u00; er 
werden verkeerde vergunningen uitgereikt en er werd veelvuldig bemiddeld.

We kunnen niet voor elke klacht een oplossing bekomen die de burger tevreden stelt: zo is de bewoner van de Recolettenlei 
die een garage bezit net buiten het Autovrij gebied maar in de Bagattenstraat, de pineut: deze burger krijgt geen vergunning 
om doorheen het Autovrij gebied van het Koophandelsplein van zijn huis naar zijn garage te rijden, omdat hij onder geen 
enkele van de categorieën valt. Deze burger moet dus een grote omweg maken, zoals voor velen het geval is.

De aannemers en zorgverstrekkers

Dit zijn twee groepen die terecht klagen over de gevolgen van het parkeerverbod binnen het Autovrij gebied. Voor de aan-
nemers is er een oplossing die voor een deel tegemoet komt aan hun eisen (zie bij Departement Publieke Ruimte), al is het 
niet volledig zoals zij dit zouden wensen. Voor de zorgverstrekkers is het een ander verhaal. Zij krijgen wel probleemloos een 
vergunning om met hun voertuig het Autovrij gebied binnen te rijden, maar mogen dit vervolgens nergens parkeren tijdens 
hun bezoek aan hun patiënt. Moeten ze hun auto ergens aan een haakje hangen of telkens zorgen voor een tweede chauffeur 
om het parkeerverbod te vermijden? De regels zonder enige uitzondering gelijk houden voor iedereen is nobel, maar blijft 
een moeilijke oefening.

De Gas-boetes

Met het nieuwe Autovrij gebied moet men een vergunning hebben om het gebied te mogen binnenrijden. Heeft men die 
niet, of rijdt men de zone binnen via een niet toegelaten ingang, dan krijgt men een GAS-boete. De Rekelingenbrug aan het 
Gravensteen is zo een voorbeeld. Op papier is de Burgstraat een doodlopende straat geworden, behalve voor hulpdiensten, 
openbaar vervoer etc. Vergunninghouders mogen het Autovrij gebied echter niet binnenrijden via de Burgstraat, en begrijpen 
niet waarom ze langs daar niet binnen mogen en via de Geldmunt wel. De reden ligt in de smalle Begijnengracht, die anders 
teveel vrachtvervoer zou te slikken krijgen op weg naar het Autovrij gebied via de Burgstraat. 

Door een knip rijden mag enkel door openbaar vervoer, hulpdiensten, taxi’s en Ivago. Voor anderen levert dat steeds een 
GAS-boete op. 

Openbaar vervoer

De weinige klachten hierover gaan vaak over ontbrekende wachthokjes bij een halte van De Lijn. Klachten die enkel over De 
lijn (boetes, een bruusk rijdende tram) gaan, worden doorgestuurd naar de Vlaamse Ombudsman.
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Fietsers

Samen met het Mobiliteitsplan werd ook in een aantal winkelstraten beperkt fietsverkeer ingevoerd, waar tussen 11 en 18u 
niet mag gefietst worden. We kregen zowel klachten van voetgangers die vinden dat er niet genoeg boetes worden uitgeschre-
ven voor mensen die zich niet aan deze regel houden, als van fietsers die beboet werden maar de signalisatie niet duidelijk 
vonden. Aan dit laatste werd intussen al gewerkt. De verkeersborden werden aangepast en begin februari 2018 werden de 
wit-groene informatiezuilen vervangen door een betere, duidelijker boodschap over wat mag en niet mag.

Fietsenstallingen zijn er nooit genoeg; het zijn magneten voor rondslingerend vuil en het gaat soms mis als fietsen moeten 
worden verwijderd omwille van werken. Zo was er de burger die zijn fiets had vastgemaakt aan een parkeerautomaat, die 
moest vervangen worden door een nieuw exemplaar. De regels schrijven voor dat de aannemer de fiets in dit geval mag los-
maken, maar deze moet laten overbrengen naar het fietsendepot. In dit geval had de aannemer de fiets losgemaakt en tegen 
een nabijgelegen gevel gezet. De fiets werd gestolen en de gedupeerde fietser diende klacht in bij de Ombudsvrouw. De aan-
nemer, die eerst akkoord ging om een deel van de kosten te vergoeden, trok later zijn staart in bij gebrek aan een sluitende 
clausule in de overeenkomst tussen hem en het Mobiliteitsbedrijf. Een beter contract met duidelijke afspraken zou dit in de 
toekomst moeten vermijden.

Te snel en te veel in het Autovrij gebied

In de verschillende autoluwe zones in de binnenstad mag enkel stapvoets worden gereden. Enkel de tram hoeft zich niet aan 
deze snelheidsbeperking te houden. Naast taxi’s en bussen zouden ook de fietsers hun snelheid moeten aanpassen en hier-
over komen vooral oudere of minder mobiele mensen soms klagen. Anderzijds gaan ook de voetgangers niet vrijuit: het wordt 
nog steeds verwacht dat ze rond zich kijken voor ze een straat oversteken, zelfs al is dit in het Autovrij gebied.

Terdege onderzoeken van eerstelijnsklachten

We merken dat, bij de klachten die in eerste instantie bij het Mobiliteitsbedrijf terechtkomen, deze niet altijd ‘au sérieux’ ge-
nomen worden of dat deze niet met genoeg gezond verstand worden beoordeeld. Een voorbeeld hiervan was de bewoner van 
het Sint-Michielsplein, dat net buiten het Autovrij gebied ligt. Zijn garage ligt echter op de Sint-Michielshelling, enkele meters 
verder maar aan de verkeerde kant van de camera. Zijn vraag aan het Mobiliteitsbedrijf om een vergunning te krijgen om zijn 
garage te kunnen inrijden loopt dood op het antwoord dat dit niet kan, omdat hij geen adres heeft binnen het Autovrij ge-
bied. Na onze bemiddeling past het Mobiliteitsbedrijf de lijst aan, zodat de bewoners van dit deel van het Sint-Michielsplein 
toch een vergunning voor het Autovrij gebied kunnen bekomen. Waarom dit tot bij de Ombudsvrouw moet komen is toch een 
beetje een raadsel.

Een ander voorbeeld is hoe burgers wel van goede wil zijn, maar er niet tijdig in slagen een parkeerticket te bemachtigen en 
toch een boete oplopen : 
“Op oudejaarsdag heb ik een parkeerboete ontvangen van Stad Gent. De boete is uitgeschreven tussen het moment dat ik 
de auto verliet en het moment dat ik bij de derde automaat mijn ticket haalde (eerste was stuk, tweede was een ellenlange 
rij -ik ga er vanuit dat het verhaal de ronde deed dat de parkeerwachter er was-, de derde weigerde mijn gewone bankkaart, 
maar accepteerde gelukkig mijn visa kaart). Ik kan aantonen dat ik net van de supermarkt kwam en dat mijn auto er nog 
maar net stond. Toch sluit men hier de ogen voor. Niemand kan mij vertellen hoe ik sneller mijn parkeerticket had moeten 
bemachtigen. Toch krijg ik een boete. (201702-137)” Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord om deze retributie te annuleren omdat 
zij gemerkt hebben dat er aan parkeerautomaat 976 (hoek Rietstraat) en groot aantal verrichtingen waren op een korte tijd 
wat inderdaad kan duiden op een hele wachtrij aan de parkeerautomaat. Het Mobiliteitsbedrijf heeft ook de poging van ver-
zoekster kunnen terugvinden aan de parkeerautomaat 977 (Wilgestraat) waarbij haar bankkaart geweigerd werd. Ook de geluk-

te poging om 13u57 werd teruggevonden. en ziet in dat er gemakkelijk 5 minuten tijd was tussen het moment van de vaststel-
ling en het aankopen van het parkeerrecht, vandaar de annulatie. Wat de bankkaart betreft kan het zijn dat de bankkaart niet 
werkt zonder pincode voor een bedrag lager dan 25 euro. Als dit zo staat ingesteld kan men de bankkaart niet gebruiken om 
te betalen aan de parkeerautomaat. Verzoekster kan dit laten nakijken door haar bank. We sturen verzoekster ook nog een 
link door van de webparkeerkaart waar alle parkeerautomaten op vermeld staan. Uiteindelijk wordt de retributie geannuleerd 
nadat bewezen wordt dat er effectief een lange wachtrij staat. Deze klacht had echter makkelijk in eerstelijn kunnen opgelost 
worden.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Verderop in dit verslag vindt u een selectie van klachten in woorden van klagers ter illustratie van bovenstaande analyse.

Een volledig overzicht van de tweedelijnsklachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw

AANBEVELINGEN
•	 Zorg voor een duidelijke communicatie omtrent bewonersvergunningen en wijzigende domiciliëringen, zowel mon-

deling als schriftelijk.
•	 Kijk bij het ontvangen van een eerstelijnsklacht over manke signalisatie effectief na of deze al dan niet verkeerd 

staat.
•	 Zorg voor een duidelijke clausule in het contract met de aannemer dat het onzorgvuldig wegnemen van fietsen in 

het kader van een opdracht ten laste komt van de aannemer. Geef aan de aannemer mee welke procedure hij dient 
te volgen bij het losmaken van fietsen.

•	 Speel bij het vervangen van de oude parkeerautomaten door nieuwe korter op de bal; zet u in de plaats van de 
burger en zorg voor duidelijke communicatie. 

•	 Verwijs naar de Ombudsdienst als beroepsinstantie.
•	 Kijk bij het onderzoeken van eerstelijnsklachten verder dan de regels en gebruik het gezond verstand.
•	 Geef de burger binnen een redelijke termijn een antwoord.
•	 Blijf bij ieder contact met de burger steeds beleefd en klantvriendelijk.
•	 Voor sommige burgers is het echt zeer moeilijk om zich persoonlijk aan te bieden aan het loket. Aanvaard in zulke 

gevallen een doktersbewijsje.
•	 Schrijf de retributie zorgvuldig uit en controleer de straatnaam.
•	 Zet een duidelijke, transparante en eensluidende boodschap op de parkeerautomaten : betalen van maandag tot en 

met zaterdag; en geef aan op hoeveel afstand een parkeerautomaat te vinden die is cash geld aanvaardt.
•	 Voor de burger is het niet vanzelfsprekend als een vraag meer dan een jaar zonder gevolg blijft. Communiceer een 

realistisch tijdskader en stel dit bij als een termijn niet haalbaar blijkt. Geef indien nodig één of meerdere tussen-
tijdse antwoorden. De burger kan niet altijd inschatten hoeveel tijd een wijziging kan in beslag nemen, waar dit voor 
de dienst evident lijkt.

•	 Verspreid de informatie dat de binnenstad volledig bewonersparkeren wordt tijdens de Gentse Feesten ruimer. 
Plaats ook meer herhalingsborden binnen de zone.

•	 Plaats een retributie ‘on hold’ zolang de verzoeker geen antwoord heeft gekregen, en vermijd dat de herinnerings-
brief eerder vertrekt dan het antwoord aan de burger.

•	 Annuleer éénmalig een retributie voor een bewoner die in een aangrenzende parkeerzone geparkeerd stond bij 
gebrek aan plaatsen in de eigen zone.
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OCMW Gent
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers*

2017 evolutie

50 ê
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

22 17 3 8

Evaluatie**

gegrond ongegrond geen oordeel

6
(28,5%)

12
(57%)

3
(14%)

Oplossingsgraad**

wel niet

19
(90,5%)

2
(9,5%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. OCMW 21

2. Sociale tegemoetkomingen 16

3. Huisvesting 9

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. OCMW 4

2. Sociale tegemoetkomingen 2

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Zorgvuldigheid - procedure 6

2. Adequate communicatie
 Efficiëntie en effectiviteit
 Zorgvuldigheid - fouten

4

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Efficiëntie en effectiviteit 3

2. Adequate communicatie
 Zorgvuldigheid – fouten

 Zorgvuldigheid - procedure

2

Meest bevraagde diensten

1. Departement Sociale Dienstverlening 44

2. Woonzorgcentra 4

3. Departement Financiën
 Departement Ouderenzorg

1

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Departement Sociale Dienstverlening 5

2. Departement Ouderenzorg 1

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

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-
klacht

2e lijns-klacht Gegrond**

Departement Financiën 0 0 1 0 0

Departement Ouderenzorg 0 0 0 1 1

Departement Sociale Dienstverlening 8 3 14 19 5

Diensten van de Secretaris 0 0 0 0 0

Woonzorgcentra 0 0 2 2 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Een duidelijke daling van het aantal dossiers ten opzichte van 2016 (van 62 naar 50 dossiers in 2017), maar relatief gezien wel 
een stijging van het aantal tweedelijnsklachten (22 in 2017 tegenover 15 in 2016). 
Het valt wel op dat wij 57% van deze klachten als ongegrond beoordeeld hebben, en slechts een kleine 30% gegrond. Dat 
toch 14% als niet te beoordelen wordt gezien, heeft een logische verklaring. Veel van de communicatie tussen de cliënten en 
maatschappelijk assistenten gebeurt mondeling. Verstaanbaar, maar moeilijker om achteraf objectief te achterhalen wat er 
gebeurd is. Vaak hebben beide partijen een andere visie en versie…
Negen op de tien klachten over het OCMW geraakt opgelost.

Leefloon

Verschillende klachten over niet (tijdig) ontvangen van leefloon. Vaak blijkt dan dat de klagers zelf afspraken met het OCMW 
niet nakwamen, of gevraagde documenten niet hadden ingediend. De verwachtingen van cliënten stroken niet altijd met wat 
geboden kan worden. Men beroept zich op het “recht” om iets te krijgen van het OCMW, maar men volgt niet altijd nauwgezet 
de bijhorende “plichten” op.

Terugbetaling aan het OCMW

Soms worden klachten veroorzaakt doordat er onvoldoende overzichtelijke informatie wordt gegeven. Zeker bij invorderingen 
is dit nodig, omdat er vaak interesten of onkosten bijkomen. De klager kan hierin mee verantwoordelijkheid dragen, als de 
afbetalingen niet volgens plan verlopen, zowel naar het moment van betalen als wat het afgesproken bedrag betreft.

Referentieadres

Het valt op dat er in 2017 slechts één klacht was over het niet toekennen van een referentieadres. Uiteindelijk bleek de klacht 
ongegrond. De klager verbleef immers meer op het grondgebied van een andere stad dan in Gent, en diende zich dan ook tot 
een ander OCMW te wenden om een referentieadres te bekomen.

Departement Ouderenzorg

De correcte facturatie van ziekenvervoer tussen rusthuis en ziekenhuis gaat soms mis door communicatiemissers tussen 
verschillende diensten (de vervoersmaatschappij en het zorgcentrum) onderling. Een klacht hierover raakte uiteindelijk wel 
opgelost, maar er gingen meer dan 9 maanden overheen.
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UIT HET LEVEN GEGREPEN

Verderop in dit verslag vindt u een selectie van klachten in woorden van klagers ter illustratie van bovenstaande analyse.

Een volledig overzicht van de tweedelijnsklachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw

AANBEVELINGEN
•	 Controleer inkomens ook altijd aan de hand van de Kruispuntbank, zodat er korter op de bal kan gespeeld worden. 

Maak overzichtelijke invorderingen. Maak burgers ook duidelijk dat er ondanks invorderingen ook op een menselijke 
manier wordt ingevorderd : bijvoorbeeld door het niet aanrekenen van interesten (ondanks een vonnis daartoe) als 
men spontaan afbetaalt.

•	 Er is geen verplichting aan het OCMW om cliënten een gsm of lampjes te laten opladen. Voor daklozen is dit echter 
niet evident. Zij kunnen wel elders terecht, zoals bij het CAW, maar het zou handig zijn als dit op meerdere plaatsen 
kan. Zou het, mits duidelijke regels en afspraken, mogelijk zijn om deze service te bieden aan daklozen?

•	 Maak duidelijke afspraken over facturatie van ritten van ziekenvervoer, zodat gebruikers geen dubbele aanrekening 
krijgen. Indien hierbij toch fouten gebeuren, zorg dan voor een snelle rechtzetting.

Lokale Politie Gent
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers

2017 evolutie

108 ê
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

22 37 40 9

Evaluatie*
gegrond ongegrond geen oordeel

7
(32%)

10
(45,5%)

5
(23%)

Oplossingsgraad*
wel niet

19
(86%)

3
(14%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Politiewerking 25

2. Verkeer 14

3. Parkeren 12

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Inschrijving in registers 3

2. Politiewerking 2

3. Gemeentelijk Administratieve Sancties (GAS4)
 Identiteitskaarten

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 5

2. Zorgvuldigheid – procedure 3

3. Adequate communicatie
 Efficiëntie en effectiviteit

 Overeenstemming met regelgeving
 Hoffelijkheid

 Toegankelijkheid en bereikbaarheid

2

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 3

2. Adequate communicatie 2

3. Actieve informatieverstrekking
 Efficiëntie en effectiviteit

 Klantgerichtheid
 Overeenstemming met regelgeving

 Hoffelijkheid
 Toegankelijkheid en bereikbaarheid

1

Meest bevraagde diensten

1. Wijkdienst 57

2. Verkeersdienst 30

3. Interventiedienst 16

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Wijkdienst 7

* De evaluatie en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

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

Diensten Korpschef 0 0 1 2 0

Interventiedienst 1 7 5 3 0

Lokale 
Recherchedienst

0 0 1 0 0

Verkeersdienst 4 12 11 3 0

Wijkdienst 3 21 19 14 7

INTERESSANTE SIGNALEN

Veel burgers vinden aan de ene kant dat de Politie niet streng genoeg optreedt tegen anderen maar tegelijk dat de agenten 
niet toegeeflijk genoeg zijn als ze zelf één of andere overtreding hebben begaan.

Burgers verwachten meer effectiviteit van de Politie bij complexe samenlevingshinder. De Politie kan echter weinig doen 
zolang er geen strafbare feiten plaatsvinden.

De Woonstvaststellingen

Woonstvaststellingen en de snelheid waarmee deze gebeuren blijven een aandachtspunt. Er is al verbetering doordat de 
aanvraag vanuit de Dienst Burgerzaken naar de Lokale Politie toe sinds juli 2017 digitaal verloopt. Het duurt echter nog vaak 
te lang vooraleer de controles zelf effectief plaatsvinden. Dat ligt echter niet enkel aan de Wijkpolitie zelf, maar ook aan de 
moeilijke bereikbaarheid van veel burgers.

Het volgend dossier is een goed voorbeeld van de knelpunten in dergelijke klachten : “Sinds 17 februari probeer ik mijn domi-
cilie te veranderen van Oostakker naar Gent. Er komt maar geen schot in de zaak. Ik heb meermaals contact opgenomen met 
de bevoegde wijkagent, zowel via telefoon en mail, en heb slechts eenmaal antwoord gekregen. Het feit dat hij aangaf geen 
rekening te houden met mijn situatie (in de week ben ik amper aanwezig wegens werk in Antwerpen), stemt me boos. Ik zou 
graag deze situatie opgelost zien, maar zie dit zonder tussenkomst van de Ombudsdienst niet gebeuren. (201706-810)”

Uit het onderzoek van de Ombudsdienst bleek het volgende : de Politie zegt dat de buurtinspecteurs en woonstvaststellers 
maximaal rekening proberen te houden met de informatie die de burgers meegeven over hun aanwezigheid op hun nieuwe 
adres. Het is echter niet toegestaan om een afspraak te maken voor de woonstvaststelling. Dat heeft tot gevolg dat de agen-
ten zich meermaals moeten aanbieden op de adressen en dat in combinatie met de grote hoeveelheid aan adrescontroles 
die er verwerkt moeten worden, de wisselende diensten, bijkomende diensten… Dat kan volgens de Politie helaas voor ver-
traging zorgen. De meeste werkende inwoners geven ook aan ’s avonds en in het weekend thuis te zijn. Verzoeker gaf zelf aan 
dat hij pas op 1 maart 2017 op zijn nieuwe adres zou wonen en de adreswijziging werd daarom pas effectief doorgegeven aan 
de Politie op 7 maart 2017. Bij verzoeker werden er controles uitgevoerd op 29 april, 13 mei, 17 juni, 21 juni en 8 juli. Uiteindelijk 
werd hij ook effectief aangetroffen in zijn woning en werd hij ingeschreven.

Wanneer het echter om een persoon gaat die ambtelijk geschrapt werd en die een her-inschrijving vraagt in de registers, 
zou de woonstcontrole door de Lokale Politie prioritair moeten worden behandeld. De gevolgen voor iemand die ambtelijk 
geschrapt is, zijn immers zwaar: geen pensioen, geen ziekteverzekering, geen rechten.

Woord tegen woord

Het komt ook vaak voor dat burgers komen klagen over de manier waarop de Politie hen heeft te woord gestaan. De boete 
betwisten ze vaak niet, maar daar gaat het dan niet over. Helaas is het zeer moeilijk om achteraf, als de gebeurtenissen soms 
door emoties gekleurd zijn, te achterhalen wat er werkelijk gebeurd is. Vandaar dat we bij klachten over de Politie meer dan 
bij andere departementen, soms geen oordeel kunnen vellen.

Juiste communicatie

Soms gaat het mis als burgers bij de Politie aangifte doen van een verloren identiteitskaart, en denken dat dit volstaat. Het is 
belangrijk dat men op het commissariaat duidelijk de boodschap meegeeft dat de burger hiervan ook melding moet maken 
bij de Dienst Burgerzaken. Indien men de verloren identiteitskaart binnen de zeven dagen na de melding van verlies terug-
vindt, kan men de kaart opnieuw in gebruik nemen, op voorwaarde dat men dit ook meldt aan Dienst Burgerzaken en de 
Politie. Het blijft echter belangrijk dat de Lokale Politie steeds de juiste informatie doorgeeft in samenspraak met de Dienst 
Burgerzaken. De burger vertrouwt er in een contact met een gezagsdrager immers op dat de informatie die hij van deze per-
soon krijgt juist is.

Gedoogbeleid versus streng optreden

De buurtinspecteur is doorgaans goed vertrouwd met de problemen in zijn buurt, en treedt eerder bemiddelend op. Een 
voorbijrijdende draak (agent op de fiets) treedt in zulke gevallen dan wel streng op en gaat over tot het uitschrijven van een 
boete. Vlak voor de basisschool in de Désiré van Monckhovenstraat bijvoorbeeld is er een parkeerstrook voor de schoolbus 
voorzien. Enkele jaren geleden werden op het einde van de straat echter paaltjes geplaatst waardoor geen enkele bus nog in 
staat is om weg te rijden uit de Désiré van Monckhovenstraat, tenzij achterwaarts terug naar het kruispunt met de Koningin 
Elisabethlaan. De wijkagent had, net als de schooldirecteur en sommige buurtbewoners, zelf al vruchteloze stappen onder-
nomen bij het Mobiliteitsbedrijf om deze parkeerstrook af te schaffen. Er werd dus door bewoners geparkeerd op deze zone, 
hetgeen gedoogd werd door de wijkagent. Een voorbijrijdende agent op de fiets gaf echter wel boetes, die volledig in regel zijn 
met de bestaande situatie op het terrein: men mag niet parkeren op de strook voorzien voor de schoolbus. 
Intussen is het Mobiliteitsbedrijf op de hoogte en wordt alles in het werk gesteld om de signalisatie aan te passen aan de 
realiteit.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Verderop in dit verslag vindt u een selectie van klachten in woorden van klagers ter illustratie van bovenstaande analyse.

Een volledig overzicht van de tweedelijnsklachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw
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AANBEVELINGEN
•	 Volg sneller op als er vragen tot woonstvaststelling zijn voor personen die ambtelijk geschrapt zijn.
•	 De Dienst Zonale Sturing moet snel en rationeel werken, maar vergeet ook de emotionele kant van het verhaal niet. 

Als er niet onmiddellijk aandacht aan die kant van het verhaal kan besteed worden, laat dan zeker achteraf nog 
iemand persoonlijk contact opnemen met de beller. De wijkagent lijkt hiervoor de meest aangewezen persoon.

•	 Steek geen “roze formuliertjes” meer onder de ruitenwisser als het om een GAS4-boete gaat. Pas die formulieren 
aan of zorg voor verschillende formulieren naargelang de procedure die gevolgd moet worden.

Brandweerzone Centrum
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers

2017 evolutie

3 ê
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

1 0 0 2

Evaluatie*

gegrond ongegrond geen oordeel

1
(100%)

0
(0%)

0
(0%)

Oplossingsgraad*

wel niet

1
(100%)

0
(0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Lawaaihinder
 Facturen

1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Facturen 1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Actieve informatieverstrekking 1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Actieve informatieverstrekking 1

Meest bevraagde diensten

1. Operationeel Personeel 2

2. Dienst Administratie 1

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Operationeel Personeel 1

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

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

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

Dienst Administratie 1 0 0 0 0

Operationeel 
Personeel

1 0 0 1 1
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INTERESSANTE SIGNALEN

In tegenstelling tot 2016, waarin nog zes klachten over de Gentse Brandweer werden ontvangen waarvan één tweedelijns-
klacht, hebben in 2017 slechts drie burgers beroep gedaan op de Ombudsdienst. In twee gevallen was dat enkel met een 
vraag om informatie; het derde geval was een gedeeltelijk gegronde klacht waarin wij een aanbeveling hebben gedaan om 
gelijkaardige klachten in de toekomst te kunnen voorkomen.

Éen vraag om informatie is soms simpelweg de vraag waar men terechtkan met klachten over de Brandweer. Anderzijds werd 
ook de vraag gesteld of er geen geluidsplafonds bestaan in Gent voor sirenes ’s nachts, naar aanleiding van een nachtelijke 
passage van de Brandweer in de smalle Nieuwpoort in december.

De burger die zich bekloeg over de Gentse Brandweer, deed dat deels terecht over de deactivering van de alarmcentrale van 
de woning :
“Op 6 juni werd onze alarmcentrale gedeactiveerd zonder enig bericht van politie noch de brandweer. We dachten dat enkele 
inbrekers ons alarm gedeeltelijk hadden uitgeschakeld. Via de buren hebben we enkele dagen later moeten vernemen dat de 
brandweer ons alarm had stil gelegd na een telefoon van een buurtbewoner. Na dagen van het kastje naar de muur te wor-
den gestuurd door zowel de politie als de brandweer, ben ik eindelijk te weten gekomen wat ze juist met ons alarmsysteem 
gedaan hebben. Drie maanden later volgde nog een nog slechtere verrassing: een factuur van 360 euro (!!!) van de brand-
weer. Ik vind de dienstverlening en communicatie van zowel brandweer als politie beneden alle peil. De brandweer en politie 
doen er blijkbaar alles aan om je huis gewoon beter niet te beveiligen. Ik vind dit bedrag hallucinant! Ik ben echt niet bereid 
om hiervoor zomaar 360 euro op te hoesten. Op welke manier kan dit bedrag verminderd worden? (201709-1184)”

Uit het onderzoek van deze klacht bleek dat de politie een melding van geluidsoverlast kreeg door het alarm. Zij probeer-
den de eigenaar te contacteren, maar dit lukte blijkbaar niet. Vervolgens werd de brandweer ingeschakeld om dit alarm uit 
te schakelen. De brandweer geeft aan dat het de verantwoordelijkheid is van de Politie om de burger te verwittigen over de 
interventie. De brandweer heeft geen toegang tot de databank met gegevens van de bewoners van de straat en zij voeren de 
interventie uit in opdracht van de politie. De politie vult aan dat zij telefonisch contact proberen op te nemen voor de inter-
ventie. Nadien worden burgers niet op de hoogte gebracht.

De klager moest dus zelf concluderen dat het alarm niet meer werkte en was bang dat er een poging tot inbraak geweest was. 
Dit had kunnen vermeden worden indien de hulpdiensten een bericht in de brievenbus hadden achtergelaten. Voor wat de 
factuur betreft daarentegen was er geen discussie mogelijk: het bedrag stemt namelijk overeen met het retributiereglement 
van de brandweer, vermindering is niet mogelijk. Dit werd uitgelegd aan de klager.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Verderop in dit verslag vindt u een selectie van klachten in woorden van klagers ter illustratie van bovenstaande analyse.
Een volledig overzicht van de tweedelijnsklachten vindt u in het elektronische verslag op de website:
www.stad.gent/Ombudsvrouw

AANBEVELINGEN
•	 Laat een briefje achter in de bus van de burger wiens alarm werd uitgeschakeld door de Brandweer of een andere 

hulpdienst, zodat deze hiervan op de hoogte is.

Achter de cijfers en grafieken
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Ivago
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers

2017 evolutie

86 ê
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

33 22 20 11

Evaluatie*

gegrond ongegrond geen oordeel

26
(79%)

4
(12%)

3
(9%)

Oplossingsgraad*

wel niet

27
(82%)

6
(18%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Ophalingen 31

2. Recipiënten 20

3. Sluikstort 14

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Ophalingen 15

2. Recipiënten 6

3. Recyclageparken 3

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Efficiëntie en effectiviteit 18

2. Klachtenmanagement 14

3. 8

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Efficiëntie en effectiviteit 13

2. Klachtenmanagement 11

3. Adequate communicatie 8

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

INTERESSANTE SIGNALEN

Bij Ivago valt op dat 80% van de klachten gegrond is. Het goede nieuws is dat wel dat 82% van de tweedelijnsklachten opge-
lost geraken, wat een zeer hoog is. Ivago is natuurlijk één van de diensten waar elke burger of elk huishouden toch vaak mee 
in aanraking komt. Hetzij bij de huisvuilophalingen, het melden van een sluikstort, een bezoek aan het containerpark of het 
zien passeren van de veegmachine van Ivago. 

Ophaling van de gft

Hier hapert het vaak : het legen van de gft-container gebeurt niet correct en ondanks meerdere klachten van de burger blijft 
het toch mis gaan. Omdat er geen structurele oplossing komt vanuit Ivago, richt men zich tot de Ombudsvrouw.

Een regelmatig terugkerende klacht is het niet ledigen van een aangeboden gft-container : 
“Op donderdag 2 november werd niet geledigd. Op 12 november nogmaals niet. Dat betekent dat we zes weken moeten 
wachten om een frequent gebruikte gft-container te ledigen. Dat geeft problemen met hygiëne op een appartement. En zo’n 
container wordt ook heel zwaar. Dan stoppen ze een briefje in zo’ n container dat hij te zwaar weegt en niet meer geledigd 
wordt. Graag een ophaling zo snel als mogelijk aub. (201711-1435)”

Uit ons onderzoek bleek dat er op donderdag 16 november (de volgende ophaaldag voor gft) geen ophaling was door een 
staking bij Ivago. De gele zak restafval werd op vrijdag alsnog extra opgehaald, maar de gft-container kwam Ivago niet meer 
ophalen. Verzoekster moest wachten tot de normale volgende ophaling op donderdag 30 november. Ivago zegt dat het niet 
evident is om na een staking alles nog op te halen en dan moeten er keuzes gemaakt worden. Bij verzoekster gaat het echter 
(los van de staking) om een weerkerend probleem en Ivago beslist na onze tussenkomst om het gft-afval toch op te halen op 
23 november, samen met het restafval.

De burger vergeet soms dat hij ook zijn aandeel heeft in het goed verlopen van de ophaling door Ivago : “Vandaag [20 juli 
2017] moest Ivago komen voor onze vuilnisbak te ledigen! Maar hij was maar half geledigd! Ik bel dus naar Ivago en daar 
krijg je te horen dat ze drie kipbewegingen doen en voilà dan moet hij maar leeg zijn! Onze vuilnisbak was dus niet (!) leeg. 
En nu zitten wij ermee! (En dan verschieten ze ervan dat er zoveel gesluikstort wordt!) Als ze moeten terug komen, moeten wij 
(!) ervoor betalen!! Dat hou je nu toch niet voor mogelijk zoiets!! Wij moeten nu dus met ons vuil blijven zitten omdat zij al-
weer (!) hun job niet goed doen. Een alternatief voor Ivago bestaat er dus niet. Een monopolie hebben, is toch makkelijk, hé. 
Je doet met de mensen juist wat je wil en zij blijven betalen!!! Ik vind dit geen manier van werken en verwacht dus een deftige 
uitleg hiervoor. (201707-905)”

Het is de burger die ervoor moet zorgen dat het afval niet vast zit in de container. Dat staat ook zo in artikel 12 §3 van de 
Politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen: “De ophaalwagen maakt twee kipbewegingen om de con-
tainer te ledigen. Het afval dient zodanig aangeboden te worden zodat er na deze kipbewegingen geen afval blijft vaststeken.” 
Daarom is het aan te raden om het afval niet te hard aan te drukken en eventueel regelmatig het afval te scheiden door 
krantenpapier.

De vrachtwagens van Ivago maken zelfs drie krachtige kipbewegingen en dan wordt de container los gekoppeld. Als er dan toch 
nog afval vastzit en de milieuwerkers zouden de container nog eens aanhaken dan zou de burger twee ledigingen kwijt zijn. Het 
retributiereglement op het ophalen van huishoudelijk afval is hier namelijk duidelijk in: “De retributie is verschuldigd op het 
ogenblik dat de kipbeweging van de container door de ophaalwagen wordt geregistreerd. […] Bij elke registratie van een kipbe-
weging en ook nà vaststelling dat het afval blijft vastzitten, zal de retributie in mindering worden gebracht.” (artikel 4).

Rolcontainers

Ze zijn te groot, te zwaar, of ze nemen te veel plaats in : de rolcontainers. De burger is niet altijd opgezet met de vervanging 
van de gele zakken door rolcontainers. Voor de vuilnisophalers betekenen die containers echter veel minder rugproblemen. 

“Ik richt mij tot u omdat ik zelf geen oplossing voor mijn probleem met Ivago kan bereiken in verband met de verplichte afname 
van afvalcontainers. Ik ontving op mijn laatste mail van 17 januari geen antwoord. Ik kwam maandag 27 maart terug na 14 
dagen vakantie en trof aan mijn gevel twee containers van 120 liter aan, die daar blijkbaar 10 dagen geleden werden gedropt. 
Diezelfde namiddag nam ik telefonisch contact op met Ivago en kreeg ik te horen dat de ‘verantwoordelijke’ mij snel zou con-
tacteren (dezelfde dag of ten laatste dinsdag 28 maart). Ik kan de containers niet binnenzetten en ze hinderen de postbode en 
voetgangers. Er werd door ‘derden’ al afval in geworpen… Graag hoor ik van u wat ik het beste kan doen. Neem ik contact op 
met de politie om een constatatie van de onmogelijkheid tot binnenzetten van de containers te maken? (201704-443)”
Ivago zegt dat verzoekster op 17 januari een reactie kreeg per mail met de boodschap dat zij enkel in aanmerking komt voor 
een container van 60 of 120 liter. Op 30 maart nam Ivago contact op met haar per telefoon met de boodschap dat een omrui-
ling pas kan vanaf 15 mei.
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Na onze tussenkomst wordt er toch een controleur langs gestuurd en die stelt vast dat verzoekster inderdaad geen grote 
container kan zetten. Zij zal dus toch nog kleine containers krijgen.

Restafval niet opgehaald

Als een ophaling fout loopt, wordt er vaak beloofd dat de ploeg nog langs zal komen. Dat gebeurt dan dikwijls toch niet. Waar-
op dan beloofd wordt dat de ploeg een andere dag langs zal komen en dat gebeurt dan vaak ook niet. Uiteindelijk wordt er 
dan gezegd om het afval aan te bieden bij de volgende ophaalronde. Dit geeft aanleiding tot overvolle en stinkende contai-
ners. Vooral op vrijdag zorgt dit nogal eens voor problemen.

Een illustratie uit de Zwaanstraat in het Patershol : 
“Voortdurend blijven de afvalzakken hier staan in de Zwaanstraat. Al maanden probeer ik de communicatie op gang te bren-
gen met Ivago door dat iedere keer te melden via telefoon of online. Los van het feit dat het afval telkens opnieuw niet op-
gehaald wordt (wat ik echt niet begrijp na al die meldingen), ben ik het meer dan kotsbeu om telkens de discussie te moeten 
aangaan dat het afval wel degelijk op tijd buiten stond! De buurt is heel gevoelig voor sluikstorten en als die zakken blijven 
staan, komt er al snel ander afval bij. Dat Ivago telkens opnieuw die zakken laat staan, werkt dit alleen maar in de hand. 
Wanneer we dit dan melden, blijven die zakken dan dikwijls ook nog eens meer dan een week staan. Hoe kan dit toch zo mis 
blijven gaan?! Ik wil daar echt eens een verklaring voor. Momenteel staan er opnieuw drie pmd-zakken die niet opgehaald 
werden… (201702-167)”

Uit ons onderzoek blijkt dat dit een steeds terugkerend probleem is en telkens belooft Ivago dat hier de nodige aandacht aan 
besteed zal worden. Daarom gaan we uiteindelijk zelf verschillende keren ter plaatse langs op de ophaaldag om dit in de ga-
ten te houden en we zien hoe de ophaalploeg wel de vuilniszakken op de hoek meeneemt, maar het straatje zelf niet ingaat 
en de zakken daar gewoon laat staan.

Ivago geeft dit door aan de verantwoordelijke om de ploeg hierover aan te spreken, alsook op te volgen. Bij weerkerende 
klachten gaat er normaal een planner/opvolger ter plaatse, maar deze keer gebeurde dat niet omdat die volop bezig zijn om 
de nieuwe routes voor het mobiliteitsplan na te kijken. De zakken werden opgehaald en volgens de ploegen… stonden die te 
laat buiten. Wij waren echter zelf ter plaatse en konden zien dat de zakken wel degelijk op tijd buiten stonden, maar dat de 
ploeg gewoon het straatje niet in gegaan is om ze ook effectief op te halen. Ze hebben dus hun werk niet goed gedaan en ze 
liegen er ook over. Ivago zegt dat de verantwoordelijke van dienst inzameling dit verder zal opvolgen. 

We krijgen geen verdere klachten meer van verzoeker over de ophaling van de vuilniszakken.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Verderop in dit verslag vindt u een selectie van klachten in woorden van klagers ter illustratie van bovenstaande analyse.

Een volledig overzicht van de tweedelijnsklachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw

AANBEVELINGEN
•	 Wie geen gft-container wenst en dit ook motiveert, zal deze ook niet gebruiken. Waarom wordt er dan toch een 

container geleverd?
•	 Kom gedane beloftes na.
•	 Leg het initiatief niet bij de burger om een fout van Ivago recht te zetten. Als Ivago zelf in de fout gaat, neem dan 

zelf spontaan het initiatief om de situatie te herstellen.
•	 Zorg voor een betere doorstroming van informatie bij problemen. Iemand beslist om een container niet mee te 

nemen of te ledigen. Waarom? Eens het probleem gekend is, kan er ook makkelijker naar een oplossing gezocht 
worden.

•	 Misschien kan de zichtbaarheid van de gft-containers verhoogd worden door het uiterlijk van de gft-containers aan 
te passen.
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WoninGent
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers*

2017 evolutie

81 é
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

48 21 9 3

Evaluatie**

gegrond ongegrond geen oordeel

25
(57%)

12
(27%)

7
(16%)

Oplossingsgraad**

wel niet

41
(93%)

3
(7%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Huisvesting 69

2. Complexe samenlevingshinder 3

3. Facturen 2

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Huisvesting 23

2. Aanslepende dossiers
 Nutsvoorzieningen

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 22

2. Adequate communicatie 14

3. Efficiëntie en effectiviteit 9

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 14

2. Adequate communicatie 12

3. Efficiëntie en effectiviteit 6

* Bij de opmaak van dit rapport waren 4 tweedelijns klachtendossier nog niet afgesloten.
** De evaluatie en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.

INTERESSANTE SIGNALEN

WoninGent is de enige van de sociale woonmaatschappijen actief in Gent waarvoor de Ombudsvrouw bevoegd is, en dit nog 
maar voor het derde jaar op rij sinds 2015. 

Er waren in 2017 nagenoeg evenveel dossiers voor WoninGent bij de Ombudsdienst als het jaar voordien, maar dit keer wel 
een sterke stijging van de tweedelijnsklachten : 48 tegenover 28 in 2016. 

Een grote helft van deze klachten is gegrond (57%), een klein derde ongegrond, en ook hier zijn er een aantal dossiers waarin 
we geen oordeel kunnen vellen omdat het “woord tegen woord” is. Bij de gegronde klachten gaat het meestal om het niet be-

handelen van een melding of klacht binnen een redelijke termijn, of het niet opvolgen van een communicatie met (kandidaat) 
huurders. Huisvesting en alles wat daarbij komt kijken (afrekeningen, herstellingen) is de absolute topper.
Het goede nieuws is dat bijna alle tweedelijnsklachten (93%) kunnen worden opgelost.

Herstellingen en de communicatie daarover

Er zijn veel klachten over herstellingen die niet snel genoeg en/of niet direct afdoende gebeuren. Huurders klagen vooral over 
de communicatie en onduidelijkheid: wanneer zal iets hersteld worden, en wie moet betalen ? 

De klagers stellen dat zij verschillende keren contact opnemen met WoninGent, en telkens als antwoord krijgen “we geven 
het door”. Mensen weten niet bij wie ze terecht kunnen voor de opvolging van hun melding. Ze moeten telkens naar hetzelfde 
nummer blijven bellen, maar daar krijgen ze geen informatie en elke keer lijkt het voor de huurder alsof het de eerste keer is 
dat een mankement werd doorgegeven.

Een andere bron van conflict was wie welk soort herstelling moet betalen. Hierop heeft WoninGent op een positieve manier 
ingespeeld, door hierover visueel zeer duidelijke informatie weer te geven op hun website. Meldingen voor herstellingen kun-
nen ook online gebeuren en huurders krijgen een ontvangstmelding. Ook in het “Technisch zakboekje voor huurders” staat 
alles duidelijk uitgelegd wie welke herstelling moet betalen.

Herstellingen en klusjes die WoninGent wettelijk gezien niet moet uitvoeren, worden ook niet meer gedaan, tenzij tegen een 
vrij hoge kostprijs. Het is begrijpelijk dat men dit doet om de kosten te beperken voor de huurders, die dan de keuze hebben 
om zelf een hersteller te zoeken of het alsnog door WoninGent te laten doen. Op die manier krijgt WoninGent meer tijd voor 
de herstellingen waartoe ze wel verplicht zijn. De huurders werden hierover geïnformeerd, maar het is voor hen natuurlijk een 
grote aanpassing en een stijging van hun uitgaven. 

Nutteloze verplaatsingen

Als een huurder verwittigd wordt dat er op een bepaalde dag iemand zal langskomen voor een herstelling te doen en de 
huurder is afwezig, wordt deze “nutteloze verplaatsing” toch aangerekend. Hierover ontstaan wel eens discussies wanneer 
huurders ontkennen dat er een afspraak gemaakt werd. Een sluitend bewijs hiervan is natuurlijk moeilijk omdat een logboek 
van contacten met huurders ontbreekt. WoninGent geeft aan dat dit niet kan omdat de onderaannemers zelf de afspraken 
maken, maar dit zou toch kunnen opgenomen worden in de overeenkomst met de onderaannemers?

Verwarming

In 11 dossiers ging het over problemen met de verwarming, over het niet hebben van warm water, over een lek in de badka-
mer. In een aantal gevallen duurde het weken tot maanden voor dit helemaal opgelost werd. Zeker in de winter is het niet 
aanvaardbaar dat dit niet op veel kortere termijn kan hersteld worden.

Afrekeningen

Half januari 2018 werd een eerste schijf van de afrekeningen van de kosten van 2016 overgemaakt aan de huurders. Als reden 
voor de vertraging geeft WoninGent een interne reorganisatie aan. Nadat in 2017 werd gewerkt om de doorlooptijden van de 
definitieve afrekeningen te verkorten, is men nu ook de manier waarop de tussentijdse afrekeningen gebeuren aan het be-
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kijken. De Ombudsdienst heeft vastgesteld dat er een inhaalbeweging werd gedaan voor de afrekeningen, maar dat dit soms 
moeizaam verloopt.

Burenconflicten

Er zijn ook meerdere dossiers over problemen tussen bewoners. Huurders verwachten dat WoninGent dit aanpakt. WoninGent 
maakt nu meer een duidelijk onderscheid tussen overlast en burenruzies. Bij burenruzies wordt doorverwezen naar Burenbe-
middeling.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Verderop in dit verslag vindt u een selectie van klachten in woorden van klagers ter illustratie van bovenstaande analyse.

Een volledig overzicht van de tweedelijnsklachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw

AANBEVELINGEN
•	 Bezorg de huurders een gedetailleerd overzicht van de huurlasten. Hierdoor weten huurders wat ze precies betalen 

en wat niet. Meer duidelijkheid en transparantie zorgen voor meer vertrouwen.
•	 Bewaar een kopie van de eigen briefwisseling om discussies achteraf te vermijden.
•	 Zorg voor een goed registratiesysteem van meldingen en klachten. Zowel voor de planning als voor de evaluatie van 

de eigen werking kan dit een meerwaarde betekenen. Kijk nauwer toe op de werking van externe firma’s die moeten 
instaan voor onderhoudsopdrachten en beperk je niet tot het doorgeven van problemen. 

•	 Zorg voor een beter opvolgingssysteem voor uit te voeren werken, zeker wat de communicatie hierover met de huur-
ders betreft.

•	 Zet op de bevestigingsbrief voor de wachtlijst voor een sociale woning duidelijk dat de kandidaat-huurder (schrifte-
lijk) zijn wijkkeuze kan wijzigen, en vermeld ook de termijn waarbinnen dit moet gebeuren.

•	 Voorzie bij het begin van de winterperiode voldoende personeel om meldingen over verwarming op te vangen. Voor-
kom een grote achterstand voor dergelijke herstellingen.

Sogent
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers

2017 evolutie

4 ê
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

2 1 1 0

Evaluatie*

gegrond ongegrond geen oordeel

2
(100%)

0
(0%)

0
(0%)

Oplossingsgraad*

wel niet

2
(100%)

0
(0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Parkeren 2

2. Stadsontwikkelingsprojecten
 Stadseigendommen

1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Parkeren
 Stadseigendommen

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 2

2. Adequate communicatie
 Hoffelijkheid

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. Redelijke termijn 2

2. Adequate communicatie
 Hoffelijkheid

1

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

INTERESSANTE SIGNALEN

Slechts twee klachten over Sogent, die eigenlijk telkens gingen over het niet snel genoeg beantwoorden van vragen en onge-
rustheden van buurtbewoners aan Sogent. Na onze tussenkomst werd het probleem telkens zo snel mogelijk rechtgezet.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Verderop in dit verslag vindt u een selectie van klachten in woorden van klagers ter illustratie van bovenstaande analyse.

Achter de cijfers en grafiekenAchter de cijfers en grafieken



78 79

Een volledig overzicht van de tweedelijnsklachten vindt u in het elektronische verslag op de website: 
www.stad.gent/Ombudsvrouw

AANBEVELINGEN
•	 Er zijn geen aanbevelingen voor Sogent.

Museale AGB’s

AGB Erfgoed
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers

2017 evolutie

2 é
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

0 1 1 0

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Dieren
 Stadseigendommen

1

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond

Huis van Alijn 0 0 1 0 0

Museum over 
Industrie, Arbeid en 

Textiel (MIAT)

0 1 0 0 0

STAM 0 0 0 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Geen enkele tweedelijnsklacht over het Huis van Alijn, het MIAT of het STAM. Enkel over het Huis van Alijn kregen we een 
eerstelijnsklacht binnen :

“Groot was mijn verbazing toen men mij zaterdag de toegang weigerde in het Museumcafé van Het Huis van Alijn, waar ik 
inmiddels lid van ben. Ik mocht niet binnen wegens het hondje, een Maltezer, dat ik steeds onder arm draag en op de schoot 
blijft en waarmee ik al verschillende malen in het café ben geweest zonder dat ik daar opmerkzaam ben op gemaakt. Het 
staat ook nergens aangegeven dat het verboden is. Als reden zegt men “het niet mag van de stad”. Als lid van de Vrienden 
van Alijn is dit bijzonder jammer en hoop ik dat deze beslissing kan herbekeken worden. (201709-1155)” 

Geen onderzoek. Het gaat hier om een eerstelijnsklacht en we geven dit door aan het Huis van Alijn voor nodig gevolg.

AANBEVELINGEN
•	 Er zijn geen aanbevelingen voor AGB Erfgoed.
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AGB Kunsten & Design
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers

2017 evolutie

1 ê
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

0 1 0 0

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Cultuur 1

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht Gegrond

Design Museum Gent 0 0 0 0 0

Museum voor Schone 
Kunsten

0 0 0 0 0

Stedelijk Museum 
voor Actuele Kunst 

(S.M.A.K.)

0 0 1 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Ook hier geen enkele tweedelijnsklacht over het Design Museum, het MSK of het SMAK. Enkel over het kunstwerk van Kris 
Martin in opdracht van het SMAK kregen we de volgende eerstelijnsklacht binnen : 

“Ik wil absoluut NIET dat mijn naam en deze van mijn gezinsleden geprojecteerd worden tijdens het project van de Gentse 
kunstenaar Kris Martin voor het SMAK/Grote Triomfante. Ik heb hiervoor geen toestemming gegeven deze te gebruiken. Gelie-
ve de privacy wetgeving hiervoor te raadplagen en te respecteren. (201712-1539)”

Geen onderzoek. We sturen deze eerstelijnsklacht door naar het SMAK. We weten wel dat het om een geboren Gentenaar ging, 
die verhuisd is naar een andere gemeente.

AANBEVELINGEN
•	 Er zijn geen aanbevelingen voor de AGB Kunsten en Design.

EVA’s

De Fietsambassade
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers

2017 evolutie

3 nog geen registratie in 2016

2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

1 0 0 2

Evaluatie*

gegrond ongegrond geen oordeel

1
(100%)

0
(0%)

0
(0%)

Oplossingsgraad*

wel niet

1
(100%)

0
(0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Fietsers 2

2. Parkeren 1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1. Parkeren 1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. efficiëntie en effectiviteit 1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1. efficiëntie en effectiviteit 1

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

INTERESSANTE SIGNALEN

Twee infovragen en één tweedelijnsklacht over deze nieuwe entiteit, die gegroeid is uit vzw studentENmobiliteit en vzw Max 
Mobiel.

De meldingen gaan over eenvoudige zaken als een fiets van studentENmobiliteit die al een hele tijd ergens tegen een gevel 
staat en die best zou opgehaald worden, maar ook over de nood aan parkeerplaatsen voor elektrische fietsen in de onder-
grondse fietsparking van station Gent-Sint-Pieters. Een klaagster stelde vast dat haar elektrische fiets op vrijdagavond was 
weggenomen, wellicht omdat ze hem op een plaats voorzien voor bakfietsen had geplaatst. Het depot van Max Mobiel was 
echter pas open vanaf de daaropvolgende maandag om 16u, en al die tijd wist ze niet of haar fiets gestolen dan wel in het 
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depot was geplaatst. Ook het feit dat haar duur fietsslot was doorgeslepen terwijl zij eerst een waarschuwing had verwacht, 
ontstemde de klaagster. Dit werd rechtstreeks door Max Mobiel beantwoord.

De gegronde tweedelijnsklacht over De Fietsambassade is een schoolvoorbeeld van wat je niet uitgelegd krijgt aan de burger. 
Het is ook een nieuwe illustratie van hoe het misloopt als er meerdere diensten zijn betrokken bij iets wat ogenschijnlijk 
simpel lijkt. De klacht gaat over het proper houden van het driehoekig pleintje in Ekkergem, waar de Kruisboogstraat uitkomt 
op de Ekkergemstraat: 

“Ik wil mijn beklag doen over de veegploeg van Ivago. Ze komen hier met hun veegwagentje langs aan de Kruisboogstraat 
en vegen zowat in het midden van de straat. Maar aan de kant van de Unief (aan de fietstrommel) ligt het vol met van die 
harsbollen. Ondanks dat er toen geen wagens geparkeerd stonden hebben ze daar niet geveegd. De bollen bleven liggen. Ik 
heb ze nu wat samen geveegd en in een bladvalzak naast de fietstrommel gezet. Ook tussen de fietsenstalling en rond de 
fietstrommel ligt het verschrikkelijk vuil. Er wordt daar wel al eens pro forma met een borstel tussen gegaan, maar het blijft 
een vuile boel. Het blijft ook altijd een discussie tussen de Wegendienst, de Groendienst en Ivago wie het driehoekig pleintje 
hier voor mijn deur bladvrij moet maken. Kan die discussie nu eindelijk eens uitgeklaard worden? (201712-1576)”

De klager kaart hier terecht een situatie aan waarbij vier diensten verantwoordelijk zijn voor het opruimen van een deel van 
het openbaar domein. De Fietsambassade maakt werk van het onderhoud rond het fietsenrek en de fietstrommel. Ivago voert 
een extra veegbeurt uit van de straat de Groendienst onderhoudt het graspleintje en de Wegendienst de zitbank. Met deze 
aanpak ligt dit pleintje op geen enkel moment helemaal proper.

De Netheidscoördinator onderzoekt of een geïntegreerde aanpak - uitgevoerd door het Dienstenbedrijf Sociale Tewerkstelling 
- kan uitgewerkt worden.

AANBEVELINGEN
•	 Er zijn geen aanbevelingen voor de Fietsambassade.

Vzw REGent
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers

2017 evolutie

1 =
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

0 0 1 0

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Subsidies en premies 1

INTERESSANTE SIGNALEN

Over vzw REGent kregen wij één enkele melding. Een burger merkt op dat de aanvraagprocedure en de daarbij horende uitleg 
te moeilijk geformuleerd zijn. Hij vraagt zich af of dit niet beter kan zodat het drempelverlagend zou kunnen werken. 

We vragen aan vzw REGent om een antwoord te formuleren.

AANBEVELINGEN
•	 Er zijn geen aanbevelingen voor vzw REGent.
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CO-ACTOREN
EEN OVERZICHT

Aantal dossiers
2017

231

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Private zaken 61

2. Andere overheden (Provincie, Vlaams, Federaal, andere gemeente) 49

3. Farys 35

4. De Lijn 27

5. Eandis 17

6. Huisvestingsmaatschappijen (niet WoninGent) 14

7. Bpost
 Mutualiteiten

4

8. Energiebedrijven
 NMBS

 Telecommunicatiebedrijven

3

9. Aquafin
 CAW-Artevelde

2

10. Banken
 Gerecht

 Gerechtsdeurwaarders
 Politieke Partij

 Rusthuizen
 Universiteit Gent

1

INTERESSANTE SIGNALEN

Wij krijgen vaak vragen of klachten over zaken waar de Ombudsvrouw niet voor bevoegd is. Dat gaat dan over geschillen met 
de huisbaas, een ontslag door een werkgever, of een factuur van een telecombedrijf.

Waar mogelijk verwijzen we steeds door naar de juiste hulpverlening of naar andere Ombudsdiensten waarbij ons netwerk 
goed van pas komt. Voor huurgeschillen verwijzen we meestal door naar het Justitiehuis, omdat de Huurdersbond lidgeld 
vraagt van de hulpvrager.

We krijgen ook veel klachten over Farys, Eandis en De Lijn. Doordat de Ombudsdienst een goede samenwerking heeft opge-
bouwd met de klachtencoördinatoren van bijvoorbeeld Farys en Eandis geraken klachten toch vaak snel opgelost. 

Zo kregen we in december een klacht van een handelaar op de Kraanlei, die net zoals anderen in hetzelfde huizenblok verlies 
leed door opeenvolgende stroompannes die al verschillende dagen aanhielden. De klager had al contact opgenomen met 
Eandis, die verwees naar de stadsdiensten en omgekeerd. Hij geraakte dus geen stap verder en kwam bij de Ombudsdienst 
terecht. Wij namen rechtstreeks contact op met de klachtenbehandelaar van Eandis en het probleem was daags nadien opge-
lost.

Ook naar aanleiding van de grote stroompanne op 14 september 2017 in grote delen van Gent kregen we veel vragen binnen 
van burgers over de mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen van Eandis.

Klachten over Farys gaan meestal over verstopte rioleringen, of over facturen die plots de hoogte ingaan, mogelijks omwille 
van een waterlek. Waar mogelijk komen we tussen en vragen we om een afbetalingsplan. 

Aangezien De Lijn geen eigen Ombudsdienst heeft, verwijzen we hiervoor door naar de Vlaamse Ombudsman die deze klach-
ten onderzoekt.

We krijgen ook veel klachten van bewoners van sociale huur- en koopwoningen van De Volkshaard. De Ombudsdienst heeft 
geen overeenkomst om klachten over De Volkshaard te onderzoeken, wij sturen deze klachten dan ook door naar de Vlaamse 
Ombudsman. De signalen die wij uit deze klachten krijgen zijn echter onrustwekkend. De kwaliteit van sommige gebouwen 
zoals de Viermeersen in Wondelgem of Alsberghe-Van Oost lijken niet te voldoen en de bewoners voelen zich niet gehoord 
door hun sociale woonmaatschappij.

UIT HET LEVEN GEGREPEN

Verderop in dit verslag vindt u een selectie van klachten in woorden van klagers ter illustratie van bovenstaande analyse.
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DEPARTEMENT BEDRIJFSVOERING
Dienst Belastingen

Afdoende motivering
Redelijke termijn
Verzoek: 201711-1423
Bewoonde oppervlakte.

We hebben een winkel en eind 2016 kregen we van Stad Gent een aangifteformulier in de bus voor belasting op bedrijfsvesti-
ging. Dit was nieuw voor ons. We betalen al dezelfde belasting maar dan provinciaal. We waren er niet van op de hoogte dat 
er ook een dergelijke belasting was vanwege de Stad. Toen we midden februari per e-mail een reminder kregen, hebben we 
tijdig onze aangifte ingevuld en ingediend. We hebben als bedrijfsoppervlakte 210 m² aangegeven, omdat twee verdiepingen 
van het pand bewoond zijn en niet tot de winkel behoren (vroeger woonden mijn schoonouders daar en de laatste jaren onze 
zoon). In het reglement van deze belasting staat immers dat woongedeelten niet worden meegeteld. Volgens deze redenering 
is ons bedrijf dan ook vrijgesteld van deze belasting, aangezien de oppervlakte van de winkel minder dan 500 m² bedraagt. 
Ik heb hierover telefonisch gereageerd naar de dienst toe, die echter per e-mail liet weten dat mijn bezwaar hierover niet 
mee in rekening zou worden genomen. Geen idee waarom. Er wordt in het reglement nergens gespecifieerd op welke ma-
nier de woongelegenheid als zodanig wordt erkend (hetzij door een aparte ingang, door een domicilie, etc.). Voor mij is het 
trouwens geen enkel probleem als de dienst ter plaatse wil komen vaststellen dat het wel degelijk om woonruimtes gaat. Tot 
onze verbazing kregen we toch een aanslag voor 2017 en werd er geen rekening gehouden met het stuk dat als woongedeelte 
wordt gebruikt. Daarnaast kregen we ook nog eens aanslagen inclusief boetes voor de aanslagjaren 2015 en 2016. Hoe konden 
wij weten dat de Stad in 2014 al besliste om deze belasting in te voeren als ze ons maar eind 2016 een aangifte toesturen? 
Waarom hebben ze dat dan niet voor de voorgaande jaren gedaan? Ook daar hebben we trouwens dezelfde opmerking over 
de oppervlakte.

Onderzoek:
Dienst Belastingen wijst er eerst en vooral op dat het hier niet gaat om een dubbele belasting (non bis in idem-regel). 
Juridisch is er sprake van een dubbele (onwettige) aanslag wanneer dezelfde overheid diverse heffingen legt die dezelfde 
grondslag hebben, in hoofde van dezelfde persoon. In dit dossier zijn Provincie en Stad verschillende heffende overheden. 
De belasting zelf werd nog niet ingekohierd. De communicatie waar verzoekster het over heeft ging dus niet over de belasting 
zelf, maar over de aangifte die zij deed. Daarin gaf verzoekster aan dat de bedrijfsoppervlakte kleiner was dan 500 m², maar 
daar zaten niet de nodige stukken bij om dat aan te tonen. Dienst Belastingen reageerde daarop dat zij zich baseren op de 
kadastrale gegevens en dat zij het dus niet eens waren met de aangifte van verzoekster. Ofwel moest ze de nodige stukken 
voorleggen, ofwel zou de belasting effectief geheven worden (waarop verzoekster dan nog altijd verweer kon indienen). We 
begrijpen echter de verwarring bij verzoekster, want dit is toch complexe materie en misschien gaat Dienst Belastingen er in 
haar communicatie toch te veel vanuit dat de burger de procedures kent en/of begrijpt. Na onze tussenkomst gaat er een 
controleur ter plaatse en de conclusie is dat de bedrijfsruimte inderdaad niet de minimale 500 m² haalt, waardoor de firma 
niet belastingplichtig is in het kader van de belasting op de bedrijfsvestigingen. Dienst Belastingen zal de firma hier nog 
verder over informeren. De bedrijfsruimte is kleiner dan 500 m² doordat een deel van het gebouw ingenomen wordt voor 
een woonfunctie, maar er is niemand gedomicilieerd op dat adres. Dat betekent dus wel dat het hier om een ‘tweede verblijf’ 
gaat en dat hier ook een belasting voor betaald moet worden. Die procedure wordt opgestart. Verzoekster kwam eigenlijk iets 
te snel bij de ombudsdienst. Zij had namelijk nog mogelijkheid om schriftelijk aan te tonen dat een deel van het pand niet 
gebruikt werd als bedrijfsruimte en later eventueel nog kans tot verweer via de geijkte procedure. Een ‘spontane’ controle 
had echter veel discussie en frustratie kunnen voorkomen. Wat de late aanslagbiljetten voor 2015 en 2016 betreft, kunnen we 
inderdaad ook enkel vaststellen dat dat zeker beter kan, maar we weten ook dat Dienst Belastingen niet zomaar alle infor-
matie aangeleverd krijgt en dus zelf veel opzoekingswerk moet doen. Daardoor komen aanslagen later bij de burger terecht 

Hoofdstuk 3: uit het leven gegrepen,     
een selectie van klachten
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dan verwacht mag worden. Aan de andere kant is het aan de belastingplichtige zelf om spontaan aangifte te doen (maar ook 
daar zijn we realistisch in). Dienst Belastingen zegt in een overleg met de ombudsvrouw dat ze hier aan werken en met een 
inhaalbeweging bezig zijn. En eenmaal de feiten effectief gekend zijn, zal er ook de volgende jaren telkens tijdig een (voorstel 
tot) aangifte volgen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Dienst Belastingen baseert zich op de officiële gegevens waarover ze beschikt en als dat niet overeenkomt met de werkelijk-
heid moet de burger dat aantonen met bewijzen. Dat wordt ook meegedeeld aan verzoekster, maar dat had ze niet helemaal 
goed begrepen. De communicatie vanuit Dienst Belastingen kon hier duidelijker en meer op maat. De aanslagen voor 2015 en 
2016 kwamen inderdaad te laat bij verzoekster terecht.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201711-1496
Belasting onbebouwde grond.

Tot februari 2016 waren wij eigenaar van een bouwgrond naast onze woning. De grond en onze woning zijn verkocht in 2016 en 
eind 2016 zijn wij verhuisd. Wij dachten dat alles in orde was. In mei 2017 kregen we echter een aanslagbiljet voor belasting 
op onbebouwde grond. Omdat wij geen eigenaar meer waren, hebben wij gebeld naar de Dienst Belastingen. In september 
ontvangen we een herinnering. Opnieuw is er telefonisch contact en mailen we een uittreksel van de verkoopakte aan de be-
voegde dienst. Op 20 oktober kregen we tot onze grote verbazing en boosheid een uitnodiging tot betaling van een onbetaal-
de schuld van gerechtsdeurwaarders Modero. We moesten de gegevens van de nieuwe eigenaar doorsturen, wat we deden op 
24 oktober 2017. We kregen nu echter opnieuw een brief van Modero. Indien we begin december niet betalen, dan volgt er een 
dwangbevel, uiteraard met bijkomende kosten. Wij zijn ervan overtuigd dat wij deze belasting niet moeten betalen. De belas-
ting moet betaald worden door de eigenaar op 1 januari. Wij waren toen al tien maanden geen eigenaar meer. Ook na contact 
met Dienst Belastingen en met Modero, blijft de dienst bij het standpunt dat we moeten betalen. Kan de ombudsdienst deze 
klacht onderzoeken? Het is dringend, want normaal moeten we binnen enkele dagen betalen…

Onderzoek:
In de loop van januari 2017 stuurde Dienst Belastingen een ‘voorstel’ van aangifte 2017 naar de gekende eigenaars (= verzoe-
kers). Wanneer de belastingplichtige voor 28 februari 2017 geen verbeteringen of nieuwe gegevens doorstuurt via het for-
mulier dat bij dat voorstel zit, wordt de belasting automatisch gevestigd. Dienst Belastingen ontving niets van verzoekers en 
wist dus ook niet dat de onbebouwde grond verkocht was. Uit de kadastrale gegevens kon op dat moment geen wijziging van 
eigenaars worden gelezen, want er zit altijd minstens 1 jaar vertraging op de actualisatie van het kadaster. Het dossier werd 
dus door de administratie voorbereid en verwerkt op basis van de gekende gegevens: het kohier werd uitvoerbaar verklaard 
op 13 april 2017. Het aanslagbiljet werd verstuurd op 10 mei 2017 (te betalen voor 10 juli 2017). Verzoekers namen dan op 15 
mei 2017 telefonisch contact op met Dienst Belastingen. De medewerker vroeg tijdens het gesprek om de gegevens van de 
nieuwe eigenaars te bezorgen, want zonder bewijs in handen kan de administratie dit soort gegevens niet veranderen. Dit kon 
gemakkelijk door een uittreksel van de notariële akte via mail door te sturen en volgens de dienst werd er beloofd dat alles 
doorgemaild zou worden. Op dat moment kon alles nog rechtgezet worden zonder kosten aangezien de bezwaartermijn nog 
niet verstreken was. Op 13 augustus 2017 verstreek de bezwaartermijn en Dienst Belastingen ontving geen nieuwe eigenaars-
gegevens. Dit was een cruciaal moment, want nadat alle verweertermijnen verstreken waren, kon er ook niets meer gewijzigd 
worden. Zelfs een ambtshalve ontheffing kon nu geen soelaas meer bieden. De fiscale bepalingen zijn namelijk dwingend: 
aangifte-, inkohierings-, betalings- en verweertermijnen zijn strikt te volgen. Dienst Belastingen gaf het dossier dus door aan 
Departement Financiën voor verdere opvolging en invordering. Departement Financiën ontving dan op 6 september 2017 een 
e-mail van verzoekers over het feit dat ze een herinneringsbrief kregen hoewel ze geen eigenaar meer waren van de grond. 
Op 8 september 2017 werd die mail beantwoord door Dienst Belastingen. Daarin werd nog eens een overzicht gegeven van al 

de verschillende stappen in het dossier en de duidelijke mededeling dat de termijn om bezwaar in te dienen inmiddels ver-
streken was. De belasting bleef dus verschuldigd. Verzoekers zeiden dat ze er vanuit gingen dat die gegevens in het kadaster 
bekend waren en ze gingen alsnog de verkoopakte doormailen. Op 11 september 2017 deden ze dat ook, maar toen was het al 
te laat. Op 24 oktober 2017 was er dan een tussenkomst van de deurwaarder. Verzoekers contacteerden daarop de bevoegde 
schepen en het invorderingsdossier werd even on hold gezet om dit verder te onderzoeken. Opnieuw werd duidelijk gemaakt 
dat alle verweertermijnen verstreken waren en dat de belasting verschuldigd bleef. Op 30 november 2017 nemen verzoekers 
contact op met de ombudsdienst, maar wij kunnen enkel hetzelfde meedelen: de procedure is correct verlopen en doordat 
verzoekers alle gelegenheden om dit recht te zetten hebben laten passeren, moeten ze nu wel degelijk betalen. We begrijpen 
dat verzoekers dit als onrechtvaardig aanvoelen. 

Opvolging:
Uiteindelijk wordt in opdracht van de schepen van Financiën een besluit tot ontheffing opgemaakt en dat wordt ook goedge-
keurd door het college van burgemeester en schepenen. De belasting die verzoekster betaalde zal dus terugbetaald worden.”

Beoordeling: ongegrond
Verzoekers hebben al hun mogelijkheden om dit recht te zetten laten passeren. Daar zijn ze nu het slachtoffer van en er zijn 
geen wettelijke mogelijkheden meer om de belasting en de extra kosten te annuleren.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201712-1527
Belasting tweede verblijf.

Vorig jaar kreeg ik een heffing van Stad Gent van 1.000 euro voor een leegstaande woning/tweede verblijventaks te Gent 
omdat de woning zou per 1 januari leegstond. Ondanks het feit dat het pand op korte termijn herverhuurd was, dat er een 
geregistreerd huurcontract en aldus een nieuwe huurder was binnen enkele maanden, werd mijn verzoek tot annuleren afge-
wezen en zou ik alsnog 1.000 euro taks moeten betalen! Dit omdat de huurder zich pas na enkele maanden bewoning officieel 
inschreef op dit adres. Ik vind dit ongehoord en kan mij hier niet in verzoenen! Oneerlijk en onterecht ook. Ik ging te rade bij 
ombudsfin, zij verwezen mij naar u door. Is er een kans dat u in dit dossier zou tussenkomen? Kan deze heffing alsnog gean-
nuleerd worden? Zo ja, geef ik het dossier graag aan u over.

Onderzoek:
In het belastingreglement op tweede verblijven staat duidelijk: “Als tweede verblijf wordt beschouwd: een woning waar op 1 
januari niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de Stad Gent of waarvoor nog geen aan-
vraag tot inschrijving is ingediend én die effectief wordt gebruikt.” Dat was hier het geval. Verzoeker komt ook niet in aan-
merking voor een vrijstelling zoals vermeld in artikel 5 (“11. een woning die te huur of te koop wordt aangeboden en waarvan 
in voorkomend geval het laatste huurcontract of de laatste inschrijving in het bevolkingsregister een einde nam gedurende 
de laatste zes maanden voorafgaand aan het aanslagjaar. Deze vrijstelling geldt voor één aanslagjaar”). Het contract werd 
namelijk afgesloten op 1 mei 2015 en de huurster domicilieerde zich er pas op 4 april 2016. Aangezien er in het huurcontract 
stond dat de woning bedoeld is als hoofdverblijfplaats, kan het bedrijf van verzoeker de belasting eventueel verhalen op de 
huurster. De belasting op zich werd echter correct gevestigd en ook de verweerprocedure werd correct gevolgd.

Beoordeling: ongegrond
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Dienst Burgerzaken

zorgvuldigheid - procedure
hoffelijkheid
Verzoek: 201703-257
Vertaalde identiteitspapieren.

Ik kreeg van Loket Migratie een brief dat ik mij op 27 februari 2017 om 14.00 uur kon aanmelden voor het verder opstellen van 
mijn dossier, voor een inschrijving in Gent. Ik ben Italiaanse en in de jaren ‘70 ben ik met mijn ouders naar Gent gekomen. 
Ik ben later terug naar Italië gegaan, maar nu ben ik dus opnieuw in Gent met mijn zoon en echtgenoot (die ondertussen 
allebei ingeschreven zijn). Via de brief van Loket Migratie kreeg ik ook een aanstiplijst wat ik moest meebrengen om verder 
mijn dossier af te werken. Op die lijst staat nergens dat ik mijn Italiaanse identiteitspapieren moest meebrengen, laat staan 
dat die in het Nederlands vertaald moesten worden. Aan het loket werd geweigerd mijn dossier verder af te werken omdat ik 
geen vertaalde identiteitskaart heb. Aan mijn man werd dit, in het kader van dezelfde procedure drie maanden geleden, nooit 
gevraagd en hij heeft zijn identiteitskaart gekregen zonder al deze perikelen.
Er is hier dus sprake van twee maten en gewichten, van gebrekkige communicatie en informatie op voorhand, én van een on-
vriendelijke behandeling aan het loket. Ze zei dat ze geen Italiaans kan lezen en dat ze ook geen Frans spreekt. Ik begrijp dat 
Nederlands de voertaal is, maar als je aan zo een loket zit, is het toch niet abnormaal dat je toch wat andere talen tracht te 
verstaan. Ze zei ook dat mijn man er niets mee te maken heeft en dat hij dan gewoon een vriendelijke ambtenaar had. Ze was 
ook bijzonder onaardig tegenover wie daar in de buurt zat, die heeft ze weggejaagd. Het was zo erg dat mijn man zich serieus 
kwaad gemaakt heeft.

Onderzoek:
Het betrokken personeelslid moet nog worden gehoord maar ze is na een maand nog altijd afwezig. In elk geval is de gevolg-
de procedure in Gent zo dat wanneer het om een Europees document gaat waaruit eenvoudig kan opgemaakt worden dat het 
om een identiteitspapier gaat dat mag dit worden aanvaard zonder vertaling. Dit verklaart ook waarom ze niet op voorhand 
kreeg meegedeeld dat ze haar Italiaanse identiteitspapieren moest laten vertalen. Uit het document kan eenvoudig worden 
opgemaakt dat het om een Italiaanse IK gaat. Maar heel strikt genomen zouden alle documenten moeten vertaald worden 
maar dit is volgens de leidinggevende niet werkbaar en is er dus een interne afspraak . Waarom de ambtenaar zich niet aan 
de interne afspraak heeft gehouden moet nog worden uitgeklaard.

Beoordeling: gegrond

AANBEVELING:
•	 Bespreek intern nog eens de te volgen procedure met alle medewerkers zodat burgers gelijk behandeld worden.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201703-261
Niet lachen.

Maandagmorgen 27 februari meldde mijn vader, 90 jaar, zich samen met mijn zus aan bij Dienstencentrum Sint-Denijs-West-
rem om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. De foto werd geweigerd omdat hij ‘te veel lacht’. Nochtans is zijn mond 
gesloten en ziet men dat alleen aan zijn - altijd lachende - ogen. Als persfotograaf weet ik dat het dus een serieuze klus 
zal worden om een ernstig kijkende foto van hem te maken. Bovendien betekent dit dat zijn kinderen moeten ingeschakeld 
worden om opnieuw alles te regelen. Mijn zus komt van Limburg, ik moet van Brussel komen…Kan u ons uitleggen waarom de 
foto sowieso werd afgekeurd (er werden geen technische normen vermeld als reden, slechts het ‘lachen’). Kan er geen reke-
ning gehouden worden met het feit dat het niet zo eenvoudig is om een 90-jarige nog zoveel geloop aan te doen. Hij maakt 
zich trouwens heel veel zorgen om dergelijke toestanden.

Onderzoek:
De verzoeker neemt contact op met de Ombudsdienst i.v.m. de afwijzing van de pasfoto van zijn vader voor een nieuwe 
identiteitskaart. De Ombudsdienst neemt contact op met de Dienst Burgerzaken, met in bijlage de desbetreffende pasfoto. De 
Dienst Burgerzaken besluit om de pasfoto te aanvaarden omdat deze in orde is. Als compensatie biedt de Dienst Burgerzaken 
aan om aan huis te komen om alles te regelen m.b.t. de nieuwe identiteitskaart.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201703-306
Geen voornaam.

Op mijn Belgische identiteitskaart staat mijn voornaam en familienaam samen bij ‘Naam’. Bij Voornaam staat niets genoteerd. 
Op mijn geboorteakte uit Singapore staan beide bij mijn full name. Daaronder staat de familienaam van mijn vader. Omdat 
op mijn Belgische identiteitskaart geen voornaam staat, ben ik bijvoorbeeld bij VDAB geregistreerd met een voornaam X. Een 
potentiële werkgever ziet X staan wat mijn kansen op een job vermindert. Ik heb tweemaal contact gehad met de dienst Be-
volking en zij zeggen dat zij dit niet kunnen rechtzetten en dat ik een naamsverandering moet aanvragen bij FOD Justitie wat 
veel tijd en geld kost. Ik vraag geen naamsverandering. Ik vraag een correcte registratie van mijn naam.

Onderzoek:
Verzoeker ondertekende zelf een verklaring met haar naam als één geheel en ook in haar huwelijksakte staat het zoals op 
de geboorteakte. Dienst Burgerzaken kan niet zomaar zelfstandig namen veranderen naar eigen goeddunken. Zij moeten zich 
baseren op de officiële documenten en dat doen ze hier ook. Aangezien er een Belgische akte is (huwelijk) moet er voor het 
veranderen van de naam een verbeteringsvonnis zijn van de rechtbank van Eerste Aanleg.

Beoordeling: ongegrond

adequate communicatie
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201704-428
Nieuwe identiteitskaart.

Na verlies van identiteitskaart en rijbewijs ging ik vrijdagmorgen [31 maart 2017] aangifte .doen bij Politie Wondelgem. Men gaf 
me twee attesten mee en meldde me dat ze mijn foto in het Rijksregister hadden opgezocht en dat ik onmiddellijk naar het 
dienstencentrum kon gaan voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart en rijbewijs zonder nieuwe foto’s.
In Dienstencentrum Mariakerke hangen aan de deur tarieven uit voor gewone en versnelde procedure. Na wachten meldde 
de dame mij dat ik toch nieuwe pasfoto’s nodig had. Frustrerend dat Politie en stadsdiensten verschillende info geven. Ik liet 
onmiddellijk foto’s nemen en keerde terug en vroeg de versnelde procedure aan, aangezien ik de identiteitskaart snel nodig 
had. Nu zei men dat dit niet kan in Mariakerke, maar enkel aan het Zuid. Waarom hebben we dan een dienstencentrum? 
Bovendien hangt in de wachtzaal het tarief voor versnelde aanvraag uit… Waarom hangt men daar dan geen document dat 
versnelde procedures enkel in het Zuid kunnen? Dan hoeft men niet tweemaal nodeloos aan te schuiven. Benieuwd wat ze 
me in het Zuid gaan vertellen. Dit is misschien leuk voor de ambtenaren die op die manier bezig blijven, maar niet voor de 
burger die snel en efficiënt gediend wenst te worden.
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Onderzoek:
Er is wel degelijk een pasfoto nodig voor de aanmaak van een nieuwe identiteitskaart en rijbewijs. Dienst Burgerzaken had 
na dit voorval zelf al contact opgenomen met de Politie om te vragen in de toekomst niet meer aan de burgers mee te delen 
dat ze geen nieuwe pasfoto nodig hebben – want zo worden de burgers met foutieve info op pad gestuurd. Voor een eID via 
dringende of zeer dringende procedure kan de burger inderdaad enkel terecht in AC Zuid omdat het bedrijf dat de kaarten 
maakt speciaal (na ontvangst van een fax) het basisdocument komt afhalen in AC Zuid en de aangemaakte eID ook in het AC 
levert. Een aanvraag en aflevering in een dienstencentrum zou het dringende karakter van dergelijke procedure teniet doen 
door het tijdverlies van het overbrengen van de documenten naar/van het AC. Het extra prijskaartje voor afhalen en leveren 
in de dienstencentra is volgens Dienst Burgerzaken te hoog om dit in overweging te nemen. De medewerkster zegt dat ze 
haar excuses heeft aangeboden aan verzoeker, maar meer kon ze op dat moment niet doen. Ze heeft ook verschillende keren 
aangeboden om een afspraak te maken voor hem in AC Zuid, maar daar ging hij niet op in. Het ongenoegen van verzoeker is 
natuurlijk wel te begrijpen: eerst het verlies van de documenten zelf, dan de foutieve informatie over de pasfoto en ten slotte 
nog eens de doorverwijzing naar AC Zuid.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Rekening houdend met kosten en baten is de huidige procedure met doorverwijzing naar AC Zuid toch de meest efficiënte. De 
medewerkster van DC Mariakerke heeft verzoeker daar ook proberen in begeleiden. De communicatie kan echter beter. Aan 
de foutieve informatie die verzoeker kreeg over de pasfoto kon Dienst Burgerzaken niets doen en zij hebben ook onmiddellijk 
feedback gegeven aan de Politie. Het is echter belangrijk om in het dienstencentrum zelf ‘volledige’ informatie uit te hangen 
over procedures. Dat een burger naar het AC moet voor een dringende procedure is toch essentiële informatie. Dat die infor-
matie niet gegeven werd, was in dit geval de spreekwoordelijke druppel.

AANBEVELING:
•	 Bekijk alle informatie die uithangt in het dienstencentrum nog eens vanuit de ogen van een onwetende burger. 

Staat alle essentiële informatie er wel degelijk op?

zorgvuldigheid - fouten
klachtenmanagement
Verzoek: 201706-708
Bewijslast.

Op 31 mei rond 14.00 uur heeft mijn echtgenoot voor het voorlopig rijbewijs van onze dochter 26 euro betaald in Dienstencen-
trum Sint-Denijs-Westrem. Wij hebben wel een officieel papiertje gekregen dat we betaald hebben, maar normaal wordt dit 
ook op het aanvraagformulier genoteerd en pas dan stuurt men de aanvraag naar de bevoegde diensten. Men beloofde ons 
te telefoneren ofwel vorige week vrijdag of woensdagochtend als het voorlopig rijbewijs binnen was. Ik had reeds vrij gepland 
om het rijbewijs op te halen deze namiddag. Bij navraag en zoektocht (aangezien ik geen telefoon gehad had) in het dien-
stencentrum bleek de aanvraag niet gebeurd omdat wij zogezegd nog niet betaald hadden, het stond immers niet genoteerd 
op het aanvraagblad. Ik was echt heel boos (misschien iets te boos). Ze hebben nadat ik de betaling aangetoond had, geno-
teerd dat we betaald hebben en hebben zich verontschuldigd. Vooral het gevoel van ‘we hebben betaald en men gelooft ons 
niet‘ en bijna met een verhoor van bij wie en waar, deed mij koken. Ook de tijd die het gevraagd heeft om het aanvraagpapier 
met examenresultaat terug te vinden en te bewijzen dat we betaald hadden, was mij te veel. Vooral het niet noteren van de 
betaling en de bewijslast bij ons leggen, vind ik een grote fout. Ik heb meer dan een uur tijd moeten wachten en heb mij een 
extra keer moeten .aanmelden in het dienstencentrum met de daarbij horende extra tijd, en dit tijdens mijn werkuren.

Onderzoek:
De klacht wordt besproken met de medewerkers van het dienstencentrum van Sint-Denijs-Westrem en hun leidinggevende. 
De medewerker geeft toe dat hij het stappenplan voor de aanmaak van een voorlopig rijbewijs niet correct heeft gevolgd. 

Hij had beter moeten communiceren naar zijn collega’s zodat het voorlopig rijbewijs onmiddellijk aangevraagd kon worden. 
Dienst Burgerzaken verontschuldigt zich nogmaals bij verzoekster voor de hinder die ze hierdoor ondervonden heeft.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201706-814
Jean-Pierre.

Mijn naam is Jean-Pierre, maar blijkbaar ben ik voor de administratie plotseling Jean geworden. Aan de luchthaven word ik 
dan scheef bekeken, zeker in het buitenland, omdat de naam die ik opgeef niet helemaal overeenkomt met mijn papieren. 
Mijn busabonnement staat nu in een keer op naam van Jean en ik ben bang dat ik problemen ga krijgen met mijn pensioen 
nu ik plotseling een andere naam heb. Ik heb daar vroeger nooit problemen mee gehad. Die begonnen pas met mijn nieu-
we identiteitskaart. Ik ben ook eens bij de bevolking geweest en daar zeggen ze: “Ah ja, dat is zo…Maar ik ben al vanaf mijn 
geboorte Jean-Pierre en al mijn vrienden noemen mij zo. Ik wil dan ook dat dat wordt recht gezet.

Onderzoek:
In de geboorteakte van verzoeker staat zijn voornaam zonder koppelteken, dus zijn de identiteitsdocumenten die hij kreeg 
correct en is er niets mis gelopen. Officieel is zijn voornaam dus ‘Jean’ en niet ‘Jean-Pierre’. Als hij toch een koppelteken wil 
toevoegen, kan dat enkel via een naamswijziging en dat moet hij aanvragen bij de FOD Justitie.

Beoordeling: ongegrond

adequate communicatie
klantgerichtheid
Verzoek: 201707-891
Gepersonaliseerd huwelijk.

Omdat wij weinig info hebben over onze huwelijksplechtigheid op 12 augustus 2017 in het stadhuis van Gent, belde ik deze 
middag naar Dienst Burgerzaken – Huwelijken met de vraag hoe we onze ceremonie kunnen personaliseren, en in welke mate 
etc. Daar werd mij eerst kortaf gezegd dat dit niet mogelijk was, wij hebben dit namelijk niet aangevraagd.
Ik zeg dat dit mij nooit gevraagd werd én bovendien dat nergens op de website staat dat je specifiek naar een praalhuwelijk 
mét personalisering moet vragen, of dat je het anders niet (!) hebt. Bovendien heb ik op de dag dat we onze datum aange-
vraagd hebben eerst telefonisch contact genomen met een aantal vragen. De persoon aan de lijn vertelde mij toen dat 10.40 
uur nog vrij was, maar er is absoluut niks (!) gezegd over het feit dat dit niet met personalisering zou zijn. Integendeel, ik 
moest gewoon asap een mail sturen zodat ik zeker was van mijn plaats. Nu kwam ik in een kleine discussie met de vrouw 
aan de telefoon vanmiddag. Zij “heeft de website niet gemaakt” en “je moest de personalisering maar vragen” en “je hebt zelf 
10.40 uur gevraagd” (op basis van wat mij telefonisch gezegd is!).
De vrouw wou niet verder argumenteren en schakelde haar ‘baas’ door. Zelfde discussie. Ze keek mee op de website, maar het 
komt erop neer dat we nergens vonden dat dit specifiek moet gevraagd worden! Ook zij greep weer terug naar het feit dat ik 
specifiek 10.40 uur gevraagd heb. Maar hoe kan ik, als buitenstaander, weten dat de beide momenten ervoor en erna zijn in-
genomen, en dat ik dus geen tijd heb voor personalisering? Dit kan toch niet? Ik werk zelf voor Politiezone Gent. Mochten wij 
zo communiceren naar onze inspecteurs toe en vooral heel veel veronderstellen en ervan uitgaan dat men alles zelf uitzoekt 
en de puzzel zelf oplost, dan zou het hier niet draaien. Ik kan echt niet geloven dat dit nu niet meer kan voor ons. Wij hebben 
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bewust op onze trouwdag geen extra ceremonie in de namiddag op ons feest omdat we in de waan waren dat onze plechtig-
heid in het stadhuis al persoonlijk zou zijn.

Onderzoek:
De ombudsvrouw vindt zelf ook geen informatie terug op de website en vraagt aan de schepen en het diensthoofd van Dienst 
Burgerzaken om toch eens samen met het toekomstige echtpaar te bekijken wat er nog mogelijk is. De schepen neemt per-
soonlijk contact op met hen en komt tot afspraken waar het koppel tevreden mee is.

Beoordeling: gegrond

AANBEVELING:
•	 Communiceer beter via de website over wat er mogelijk is en wat niet.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201707-923
Motorrijbewijs.

Mijn vraag betreft het motorrijbewijs A: volgens de oude reglementering? Of volgens de overgangsmaatregelen? In het voor-
jaar 2013 volgde ik bij de rijschool Merelbeke het uitgebreide lessenpakket voor het volwaardig motorrijbewijs A. Op 30 april 
2013 slaagde ik voor het rijexamen motor A. Door omstandigheden ben ik pas in oktober 2013 mijn rijbewijs gaan ophalen. 
Conform de oude reglementering werd toen, gezien mijn leeftijd (19 jaar), het rijbewijs beperkt tot A2.
Gezien ik mijn motorexamen heb afgelegd onder de voorwaarden van de reglementering (geldig tot en met 30 april 2013) mag 
ik veronderstellen dat ik mijn rijbewijs kan bekomen volgens de voorwaarden van deze oude reglementering, en ik dus op 22 
jarige leeftijd (dus vanaf oktober 2016) recht heb op het volwaardig rijbewijs A. Op de gemeente is men de mening toegedaan 
dat ik de nieuwe wetgeving dien te volgen, wat zou inhouden dat ik opnieuw rijlessen moet volgen en opnieuw examen moet 
doen, als ik het motorijbewijs A wil bekomen. Dit is echter mijns inziens niet correct gezien ik de volledige cyclus lessen en 
examens heb doorlopen voor het volwaardig motorijbewijs A, weliswaar volgens de oude wetgeving.

Onderzoek:
Op 1 mei 2013 veranderde de wetgeving inzake het rijbewijs met categorie A. Verzoeker kreeg een rijbewijs op 31 oktober 2013 
en valt dus volledig onder die nieuwe wetgeving. De datum waarop hij het examen aflegde, speelt hier geen enkele rol. Hij kan 
dus ook geen aanspraak maken op toepassing van eventuele overgangsmaatregelen. We bezorgen verzoeker ook de wetgeving 
die van toepassing is..

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - procedure
redelijke termijn
Verzoek: 201709-1182
Bijlage 35.

Het betreft de vertraging van het leveren van een document bijlage 35 aan een vriend. Hij vernam op 17 augustus dat zijn 
asielaanvraag een negatieve beslissing kreeg. Zijn advocaat tekende begin september beroep aan tegen deze beslissing. 
De nodige documenten hiervan kan ik u bezorgen. Hij kreeg een afspraak in het Administratief Centrum aan de Zuid op 18 
september om het document bijlage 35 af te halen om hem hiermee in staat te stellen zijn werk te hervatten dat hij nu sinds 
september 2016 doet via een interimkantoor. Door de negatieve beslissing in zijn dossier kon hij sinds 17 augustus niet meer 
gaan werken. Vermits de beroepsprocedure opschortend werkt heeft hij recht op bijlage 35 waarmee hij (aangezien hij nog 
altijd over een arbeidskaart beschikt) terug zijn werk kan opnemen. Op 18 september ‘kon’ (?) men hem dit document niet 
geven en verwees men hem naar een nieuwe afspraak hiervoor op 13 oktober. Dat betekent nog 1 maand langer zonder enige 
vorm van inkomen. Toen hij hieromtrent uitleg vroeg werd hem geen verklaring gegeven. Het ‘kon’ niet. Kom terug op 13 okto-
ber. Men adviseerde hem een attest van zijn advocaat te vragen over het feit dat er beroep werd aangetekend. Daarmee zou 
hij kunnen werken. De advocaat heeft meteen dergelijk document opgemaakt maar maakte hierbij toch ook de opmerking dat 
hij in zijn jarenlange beroepspraktijk nooit dergelijke manoeuvres gezien had. Het interimkantoor blijkbaar evenmin en het 
gevolg was dat zij met dit attest niet het risico willen nemen hem te werk te stellen. Zij eisen bijlage 35. Ondertussen belt de 
firma zowat elke dag met de vraag wanneer hij weer aan het werk kan komen. Toen we vandaag [20 september 2017] opnieuw 
in het Administratief Centrum in de Zuid de situatie toegelicht hebben, blijkt er niets anders op te zitten dan te ‘wachten’ tot 
13 oktober. Een eerdere afspraak kan niet voor een document dat nauwelijks meer dan vijf minuten in beslag neemt. Mijn 
klacht is dus duidelijk, hoop ik: hoe is het mogelijk dat iemand gedurende een maand zijn recht op werk en inkomen ontzegd 
wordt door deze administratieve dienst? Waarom kan het document bijlage 35 waarop hij ten volle recht heeft niet eerder 
geleverd worden? Alle informatie is voorhanden. Wat rechtvaardigt deze extreem trage behandeling?

Onderzoek:
De man heeft inderdaad recht op een bijlage 35 en Loket Migratie nodigt hem na onze tussenkomst dan ook uit om die op 23 
september op te komen halen. Hij doorloopt volgens Loket Migratie een atypische asielprocedure en dat heeft een foute be-
oordeling veroorzaakt. In dringende gevallen wordt er namelijk wel direct een bijlage 35 gegeven, maar in dit geval beoordeel-
de de loketmedewerker dit verkeerd. Die dacht dat de man sowieso niet meer mocht werken (en er dus geen dringendheid 
was). De loketmedewerker werd hier ondertussen op gewezen om zo een herhaling te vermijden. Loket Migratie verzekert nog 
dat het hier zeker niet ging om een moedwillig manoeuvre .om de man niet te helpen en zij bieden ook hun verontschuldigin-
gen aan. 

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Na onze tussenkomst wordt de beoordelingsfout van de loketmedewerker heel snel rechtgezet en er volgen ook verontschul-
digingen.
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Juridische Dienst en Kennisbeheer

zorgvuldigheid - procedure
redelijke termijn
Verzoek: 201710-1351
Schrijnend GAS.

Op 7 juli 2016 kreeg ik een schrijven van Stad Gent – GAS over een overtreding die ik begaan zou hebben op 5 juni 2016. Ten 
eerste stel ik vast dat de termijn bepaald in artikel 62 van de Wegverkeerswet van 16 maart 1968 overschreden werd. Deze 
omschrijft onder andere het volgende: “een afschrift van die processen-verbaal dient aan de overtreders te worden gezon-
den binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen van de datum van vaststelling van de inbreuk.” Ten tweede heb ik het er 
moeilijk mee dat ik een boete krijg omdat ik te dicht bij een zebrapad geparkeerd stond op een verhoogde inrichting terwijl 
dat op verschillende andere plaatsen gewoon georganiseerd wordt door Stad Gent zelf (Peperstraat, Dahliastraat, Grensstraat 
en ook Mimosastraat). Dit is gewoon twijfel zaaien! Gent zou toch geen kakofonie mogen zijn van verkeerde en tegenstrijdige 
signalen qua verkeersregels en verkeersborden. Persoonlijk heb ik het daar behouden moeilijk mee en geen klein beetje. 
Vooral om het feit dat ik een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers, daar waar op andere plaatsen 
dezelfde inbreuk dan weer gerechtvaardigd wordt en geen overtreding is, enkel en alleen omdat er een parkeerafbakening op 
straat geschilderd werd of gemaakt. Ik heb dat allemaal in een verweer gezet en heb mijn betoog per mail doorgestuurd aan 
Stad Gent dd. 12 juli 2016 en tevens persoonlijk laten overhandigen dd. 15 juli 2016 aan het onthaal van Stad Gent. Op mijn 
mail ontving ik enkel via mail een ontvangstbericht dd. 12 juli 2016. Nimmer (!) ontving ik van Stad Gent herinneringen nopens 
het aanmanen tot het betalen van hun boete, noch enig ander stuk dienaangaande!!! Maar op 19 januari 2017 kreeg ik wel een 
aanmaning van Modero Gerechtsdeurwaarders. Ik heb hen onmiddellijk de nodige bewijsvoering per mail doorgestuurd en 
dd. 19 januari 2017 kreeg ik van GAS-parkeren een bevestigingsmail met de melding dat mijn dossier herbekeken werd door 
de sanctionerend ambtenaar en ik per brief op de hoogte zal gebracht worden van de beslissing. Van Modero kreeg ik dd. 30 
januari 2017 bericht dat zij mijn opmerkingen overmaakten aan hun klant en dat van zodra zij verdere instructies mochten 
ontvangen zij mij daarvan in kennis zouden stellen. Buiten die automatische bevestigingsmails volledige stilte! Tot mijn grote 
verbazing stelde ik vast dat ik opnieuw een aanmaning toegestuurd kreeg van Modero opgesteld dd. 22 september 2017. Ik 
richtte opnieuw een mail aan Modero en Stad Gent dd. 1 oktober 2017 met in bijlage de nodige argumentatie en alle stukken 
die hiermee verband houden. Noteer dat mijn argumentatie én alle stukken daaromtrent persoonlijk werden overgemaakt 
aan Stad Gent en tevens per aangetekende brief (!) verstuurd naar Modero (bewijs in mijn bezit). Op 3 oktober 2017 kreeg ik 
van Modero antwoord met in bijlage een pdf-bestand in verband met het antwoordschrijven dd. 22 mei 2017 vanwege Stad 
Gent! Dit schrijven uitgaande van de sanctionerend ambtenaar Stad Gent is de enigste (!) reactie met toelichting die er ge-
volgd is – verstuurd jawel ‘zogezegd’ via de gewone post, doch wel nooit (!) toegekomen bij mij! Bij een aangetekend schrijven 
zou er nimmer (!) hieromtrent enige betwisting zijn! Is het ook niet zo dat de ‘sanctionerend ambtenaar’ der Stad Gent per 
aangetekende brief (!) de overtreder op de hoogte dient te brengen van zijn beslissing?! Ikzelf ben wel degelijk in het bezit 
van bewijzen dat mijn bewijsvoering/bezwaar e.d. zijn verstuurd per mail, persoonlijk overgedragen werden aan Stad Gent 
en aangetekend verstuurd naar Modero!! Vaststelling: nergens (!) is er te constateren dat dit schrijven dd. 22 mei 2017 per 
aangetekende brief (!) door Stad Gent aan mij verstuurd werd! Bij dit alles is te besluiten dat er wel vijftien (!) maanden zijn 
verlopen tussen de eerste kennisgeving dd. 1 juli 2016 van Stad Gent en hun uiteindelijke visie nopens deze boete, dit name-
lijk op 3 oktober 2017 – slechts ontvangen via een mail van Modero aan mij – waarbij het schrijven van Stad Gent dd. 22 mei 
2017 als een pdf-bestand aan toegevoegd werd, met onder andere als koptekst 20170926. Logisch nadenkend verwijzen die 
acht eerste cijfers naar een datum, het zij 26 september 2017, dewelke beduidt dat het schrijven van Stad Gent dan maar pas 
werd opgesteld – overgemaakt?! Waarom kon dit niet vroeger en aangetekend?! Noteer dat mijn e-mailadres zowel gekend is 
bij Stad Gent, net als bij Modero. Raar, bijzonder raar! Alle nalatigheden zijn beslist niet (!) toe te schrijven aan mezelf, echter 
is de boete van 110 euro thans verhoogd naar 124,45 euro (het zij kosten Modero). Stad Gent vermeldde dan nog in hun schrij-
ven dd. 22 mei 2017 (nooit ontvangen) dat ik het recht heb om binnen een termijn van dertig dagen – vanaf de kennisgeving 
van hun schrijven – beroep kan aantekenen bij de Griffie van de Politierechtbank. In feite ben ik – door Stad Gent – nooit (!) 
in de gelegenheid gesteld geweest om beroep aan te tekenen binnen de gestelde termijn van dertig dagen gezien ik nooit (!) 

door Stad Gent in het bezit gesteld werd van hun schrijven dd. 22 mei 2017. Toch wel onbegrijpelijk en méér dan frustrerend 
dat ik als burger alle regels dien te volgen en vooral te respecteren, en dan moeten vaststellen dat bepaalde diensten van 
Stad Gent deze gewoonweg aan hun laars lappen!! Stad Gent heeft mij op geen enkele manier een eerlijke kans geboden! Ik – 
als gewone burger – heb serieus hier geen enkel ‘verhaal’ tegen. Schrijnend – héél schrijnend!

Onderzoek:
Sinds 1 januari 2016 worden dit soort inbreuken in Gent gesanctioneerd door middel van Gemeentelijk Administratieve 
Sancties (GAS4) en niet langer aan de hand van verkeersboetes opgelegd door Politie/Parket. De GAS-reglementering voorziet 
niet alleen in een bevoegdheidsverschuiving van het Parket naar de sanctionerend ambtenaar, maar bepaalt ook dat er een 
andere procedure dient te worden gevolgd met betrekking tot het sanctioneren van dergelijke inbreuken. Een van de gevolgen 
is dat artikel 62 van de Wegverkeerswet niet langer van toepassing is op dergelijke overtredingen, maar dat de procedurere-
gels van de GAS-wet gevolgd moeten worden en die stellen dat de sanctionerend ambtenaar een termijn van 15 dagen heeft 
na ontvangst van het proces-verbaal van de politie om betrokken overtreder op de hoogte te brengen van de overtreding. 
Deze termijn werd gerespecteerd door de sanctionerend ambtenaar. Hij heeft de vaststelling immers ontvangen op 1 juli 2016 
waarna diezelfde dag nog de brief met de kennisgeving werd opgemaakt en verstuurd. Over de beoordeling van de inbreuk 
zelf spreken wij ons niet uit. Daarvoor is er een duidelijke verweerprocedure die verzoeker ook volgde. Op 11 oktober 2016 
heeft de GAS-ambtenaar zijn beslissing verstuurd ‘per gewone zending’ zoals het ook omschreven staat in artikel 29 §2 van de 
GAS-wet. Het verweer van verzoeker werd verworpen. Verzoeker zegt dat hij die brief echter nooit ontvangen heeft en vraagt 
ook nooit naar een stand van zaken tot hij van de gerechtsdeurwaarder (Modero) een brief krijgt op 16 januari 2017 met de 
mededeling dat er nog een schuld openstaat. De gerechtsdeurwaarder rekent voor deze brief 14,45 euro aan. Wanneer verzoe-
ker deze schuld betwist, wordt het dossier on hold gezet en vraagt Modero alle documenten op bij Stad Gent. De Juridische 
Dienst stuurt Modero een kopie van de beslissing na het verweer op 22 mei 2017, maar verzoeker krijgt die informatie van 
Modero pas op 3 oktober 2017. Ondertussen had hij wel op 22 september 2017 al een nieuwe aanmaning gekregen van Modero 
(zonder extra kosten). Met andere woorden de procedure werd correct gevolgd, maar het duurde allemaal heel lang. Doordat 
de beslissing van de GAS-ambtenaar enkel per gewone zending wordt verstuurd, is er ook meer risico dat die verloren kan 
gaan en de vraag is dan in hoeverre de burger zijn recht nog kan halen. Hij weet namelijk niet wanneer de GAS-ambtenaar 
een beslissing nam (daar staat geen wettelijke termijn op) en dus ook niet tot hoe lang hij nog in beroep kan gaan bij de 
rechtbank. Volgens ons is dit toch een gebrek in de procedure.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De wettelijke procedure werd correct gevolgd, maar volgens ons is het niet aangetekend versturen van de beslissing een ge-
brek in de procedure. Als de brief niet toekomt, kan de burger namelijk ook niet weten wanneer zijn beroepstermijn verloopt. 
Een beslissing kan er namelijk al zijn na een week, maar evengoed pas na een jaar. Hierdoor wordt de rechtszekerheid van de 
burger aangetast. De opvolging na het inschakelen van de deurwaarder verliep ook heel traag en moeizaam.

AANBEVELING:
•	 Overweeg om beslissingen na verweer aangetekend te versturen.
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DEPARTEMENT CULTUUR, SPORT EN VRIJE TIJD
Bibliotheek

discriminatie
Verzoek: 201709-1225
Ernstige discriminatie.

Drie weken geleden wilde ik een DVD lenen in De Krook en bleek dat er nog 60 cent boete openstond. Doordat dit langer 
dan 112 dagen was mocht ik niets lenen tot de boete volledig betaald was. De automaat om de boete te betalen accepteert 
echter geen muntjes van 1 en 2 eurocent. Daardoor kon ik de laatste 5 cent van mijn boete niet betalen en kon ik mijn DVD 
niet meenemen. Ik ben dan van mijn *** gaan maken aan het loket en daar kon ik wel mijn boete betalen met die muntjes. 
Voor een arme mens als ik voelt dit zeer discriminerend aan dat ik voor die 5 eurocent niets mocht lenen uit de bibliotheek. 
Waarom leggen ze de grens niet op 0,50 euro? Dan kunnen de armen toch nog iets ontlenen, zelfs als ze nog een halve euro 
boete uitstaan hebben.

Onderzoek:
Uitgelegd dat de grens ergens moet liggen en dat 0 euro openstaande boete veel eerlijker is ten opzichte van de mensen (ook 
de minder bedeelde medemens) die wel het volledige bedrag van hun boete betaald hebben. Als je de grens voor het open-
staand bedrag van 0 euro naar 0,5 euro zou verleggen, verleg je enkel het probleem en dat zag de klager wel in. Voorts is de 
openbare bibliotheek net in het voordeel van de mensen met minder inkomen, aangezien cultuurdragers gratis ter beschik-
king worden gesteld van iedereen. Geen verdere stappen meer gezet, ongegronde klacht

Beoordeling: ongegrond
In de openbare bibliotheek worden de cultuurdragers gratis ter beschikking gesteld. Het gaat hier over een boete en die kon 
wel degelijk betaald worden met enkele centjes, maar dan wel aan de balie.

Sportdienst

klantgerichtheid
klachtenmanagement
Verzoek: 201707-855
Problemen inschrijving watergewenning.

Op de eerste dag van de inschrijvingen voor de sportcursussen voor de inwoners stad Gent wou ik mijn zoontje inschrijven 
voor de cursus watergewenning (Zeepaardje). Echter, op het beginuur van de inschrijvingen (9.00 uur) heb ik meermaals 
geprobeerd hem in te schrijven in deze cursus watergewenning. Dit lukte niet omwille van een technische fout van de stad 
Gent. Omdat het maar niet lukte mijn zoontje in te schrijven in deze cursus heb ik uiteindelijk tientallen keren geprobeerd 
de geboortedatum van mijn zoontje te manipuleren zodat hij wel kon ingeschreven worden. Wanneer dit eindelijk gelukt was 
zag ik nog ‘1 vrije plaats’ voor de cursus watergewenning zeepaardje. Ik drukte op ‘ inschrijven’, maar uiteindelijk belandden 
we toch door alle technische problemen op de wachtlijst. Wij hadden ons speciaal op deze cursus ingeschreven, zodat we 
gelijktijdig ons ander zoontje ook watergewenning (eendje) konden laten volgen. Na telefonisch contact met de Sportdienst 
bevestigt men dat er inderdaad een fout zat in de online inschrijvingen. Kinderen met de geboortedatum van mijn zoon-
tje konden onmogelijk inschrijven in ook maar één cursus watergewenning. Het lijkt mij dan ook dat de procedure voor de 
inschrijvingen van de sportcursussen niet correct is gevolgd. Ik heb het volgende voorgesteld aan de Sportdienst: ‘Kan mijn 

zoontje niet sowieso ingeschreven worden met betaling van het inschrijvingsgeld? De ervaring leert ons dat er misschien één 
of twee lessen van gans de lessenreeks zijn waarbij alle kinderen aanwezig zijn voor de watergewenning? In het geval dat niet 
alle kinderen aanwezig zijn zou hij de plaats van één van deze kinderen kunnen innemen? Hetzij bij de eendjes (waar zijn 
jonger broertje aan deelneemt), hetzij bij de zeepaardjes? Het is namelijk zo dat ons zoontje buiten onze wil op de wachtlijst 
staat, door een fout in de organisatie van de online inschrijvingen van de sportcursussen. Bedankt om deze uitzondering te 
willen bekijken.’ Ik kreeg onmiddellijk negatief antwoord: ‘Alexander staat als 1ste op de wachtlijst van zodra er een plaats 
vrij komt nemen wij telefonisch contact met u op.’ Persoonlijk verwacht ik dat als er een fout gemaakt is door de technische 
omkadering voor de inschrijvingen van de sportcursussen dat de procedure opnieuw wordt in gang gezet, of, dat de mensen 
die niet konden inschrijven, maar wouden inschrijven, en hiervan de bewijzen kunnen van voorleggen, dat men deze kinderen 
wel zou toelaten in deze cursus.

Onderzoek:
We antwoorden de verzoeker dat we contact opnemen met de Sportdienst om te bekijken wat er nog mogelijk is. De Sport-
dienst antwoordt dat er inderdaad een technisch probleem was op de dag van de inschrijvingen en dat ze na de inschrijvin-
gen gesleuteld hebben om tegemoet te komen aan alle wensen, binnen de redelijke mogelijkheden. Op 7 juli neemt de Sport-
dienst contact op met de verzoeker om een alternatief voorstel te doen als tegemoetkoming. De verzoeker kan zich volgens 
de Sportdienst niet vinden in dit voorstel. Ze stellen daarna voor om de annulatiekosten te laten vallen, als de verzoeker wil 
annuleren en om eventueel voorrang te verlenen bij de volgende inschrijving. We brengen de verzoeker hiervan op de hoogte 
en delen mee dat ze contact kan opnemen met de Sportdienst om haar voorkeur door te geven.

Beoordeling: ongegrond
De Sportdienst erkent dat er een technische fout zat in de website bij de inschrijvingen en heeft stappen genomen om 
iedereen die een nadeel ondervonden heeft van deze fout, een alternatief voorstel te doen binnen de mogelijkheden. De 
Sportdienst doet een redelijk voorstel, maar de verzoeker kan zich hier niet in vinden. De Sportdienst geeft hierna nog andere 
mogelijkheden, om te compenseren voor de fout bij de inschrijvingen. De alternatieven die ze bieden ter compensatie zijn 
voldoende en redelijk.

proactief handelen
adequate communicatie
Verzoek: 201707-935
Geen reactie.

Ik kreeg in juni een retributie van de organisatie Mobiliteit ondanks het feit dat ik een parkeerticket had, de aanduiding be-
wonersparking was mijn inziens onduidelijk. Ik deed toch de betaling, maar blijkbaar was het rekeningnummer erg gelijkend 
op dit van de Sportdienst, en werd automatisch aangevuld via mijn online banking. Ik heb dit geconstateerd na rappel via 
mijn leasingmaatschappij. De dienst Mobiliteit is geïnformeerd, maar stelt dat ik het bedrag moet opvragen. Ik nam op 24 juni 
contact op met de Sportdienst, maar zij reageren niet, ondanks zij toch ook moeten vaststellen hebben dat ze een onrecht-
matige betaling kregen. Zo zit ik in een impasse en riskeer ik bijkomende kosten voor de retributie.

Onderzoek:
De Sportdienst reageerde op de vraag van verzoeker door op 28 juni de terugbetalingsopdracht te geven aan Dienst Invorde-
ringen. Dit werd niet meegedeeld aan verzoeker. Door vertraging bij Dienst Invorderingen als gevolg van de vakantieperiode 
werd het bedrag een zestal weken later pas doorgestort.

Beoordeling: gegrond
Er verstreek een periode van twee maanden tussen de foutieve betaling en de effectieve terugbetaling, Verzoeker kreeg geen 
ontvangstbevestiging van de Sportdienst. Ook werd niet geïnformeerd over het verdere verloop dat dit dossier kreeg.
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AANBEVELING:
•	 Bevestig de ontvangst van de mail aan burger. Zo weet die dat de vraag wel degelijk bij de juiste dienst terecht 

kwam. Informeer ook over het verdere verloop zodat verzoeker - indien die dat wenst - contact kan opnemen met 
de Dienst Invorderingen die hier verder instond voor de afhandeling.

DEPARTEMENT DUURZAME STEDELIJKE    
ONTWIKKELING EN ONDERNEMEN
Dienst Milieu en Klimaat

afdoende motivering
zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201705-567
Subsidie geweigerd.

Zou u mij kunnen verder helpen in verband met een subsidiedossier? Ik voldoe aan alle .voorwaarden om die subsidie te 
krijgen maar ze blijven me weigeren. Ik heb moeite me neer te leggen bij deze onrechtmatigheid. Kan u daar iets aan veran-
deren, doen? Ik wil niet klagen maar de zaak oplossen. Ik stuur u in een tweede mail de laatste contacten door. Dank voor uw 
aandacht.

Onderzoek:
Door verschillende elementen kwam de dienst tot de conclusie dat mevrouw een deel van haar eigendom verhuurde: een 
brochure van haar guesthouse, inkomsten uit verhuur op haar aanslagbiljet, vermelding van het guesthouse op diverse 
websites en het e-mailverkeer met de klager. Het is dus zeker niet onlogisch dat men deze conclusie trok. Klager gaf ech-
ter aan dat er op het moment van de aanvraag geen verhuur meer gedaan werd. Verder onderzoek via de websites en een 
huisbezoek, staafde dit. Het is duidelijk dat er inderdaad niet meer verhuurd wordt. De Dienst Milieu en Klimaat heeft dit 
ook aanvaard en was bereid om het dossier opnieuw te bekijken. Premie voor ramen was niet mogelijk omdat de geplaatste 
ramen niet voldeden aan de voorgeschreven normen. Premie voor dakvernieuwing kan enkel aangevraagd worden door 
aanvragers van categorie 1. Aangezien de klager een woning heeft die opgedeeld is in twee woongelegenheden, behoort zij 
automatisch tot categorie 4. Enkel een premie voor dakisolatie is mogelijk. Klager hoefde hier zelf niets meer voor te doen, de 
dienst bekeek dit opnieuw.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Alle elementen in het dossier wezen erop dat er in het pand verhuur gedaan werd. Het is dan ook logisch dat men die 
conclusie trok. De dienst had wel in eerste lijn deze klacht kunnen oplossen door dit verder te onderzoeken. Zij hadden ook 
zonder onze tussenkomst tot deze bijsturing kunnen komen. Zij waren wel bereid tot overleg en hebben bijgestuurd na onze 
tussenkomst

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

adequate communicatie
klantgerichtheid
redelijke termijn
Verzoek: 201705-585
Onbereikbaar.

We proberen samen met de architect de verantwoordelijke stedenbouw voor bespreking van een bouwvergunning reeds we-
ken te bereiken via allerlei middelen. We worden van het kastje naar de muur gestuurd. Onze vraag is enkel een onderhoud te 
hebben om ons te kunnen houden aan het BPA na de vorige afkeuring.
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Onderzoek:
Klaagster nam een week later terug contact op. Ze probeerde nog steeds een afspraak te maken, maar dit lukte niet. Ze drong 
aan op een snel antwoord op de e-mail die haar architect stuurde. De dienst Stedenbouw liet ons weten dat zij de eerste 
e-mail van mevrouw snel hadden beantwoord. De medewerker gaf mevrouw de boodschap dat zij haar e-mail moest richten 
naar het algemene e-mailadres van de dienst. De e-mail van de architect werd na vijf dagen beantwoord. Voor eenvoudige 
vragen kan men vrij snel een antwoord geven, maar voor moeilijke vragen streeft men ernaar om binnen de 14 dagen een 
antwoord te sturen. Door een enorme piek in de werkdruk haalt men momenteel deze termijn niet altijd.
Een nieuwe vergunningsaanvraag doorloopt hetzelfde traject als de vorige. Of er een voorgaand dossier geweest is, verandert 
daar niets aan, dezelfde processtappen zijn nodig. Als de aanvraag in overeenstemming is met het BPA, dan is de procedure 
wel 30 dagen korter aangezien geen openbaar onderzoek nodig is. Door een grote piek in het aantal aanvragen loopt men 
ook met de vergunningverlening momenteel wat achter. De dienst zegt dat men de dwingende beslissingstermijnen wel nog 
steeds haalt. Er is een interne herstructurering waardoor sommige medewerkers nu andere taken hebben. Ook de werkwijze 
is veranderd om de efficiëntie te verhogen. E-mails worden nu opgevolgd vanuit het centrale e-mailadres. Ook voor het ma-
ken van afspraken kiest men een andere aanpak om nodeloze verplaatsingen en tijdverlies te voorkomen. Verzoekster geeft 
aan dat zij niet op de hoogte was van deze veranderingen en daardoor niet begreep dat alles anders verliep bij de tweede 
aanvraag. Dienst Stedenbouw stuurde haar wel het antwoord dat er gemaild moest worden naar het algemene e-mailadres, 
maar niet waarom. Hierdoor kreeg verzoekster het gevoel afgescheept te worden door de medewerker. Er is sprake van een 
samenloop van omstandigheden waardoor de contacten niet meer verliepen zoals verzoekster het gewend was, noch qua 
werkwijze, noch qua termijn.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Verzoekster kreeg binnen redelijke termijn een antwoord. De nieuwe manier van werken is er om meer efficiënt te werken en 
de dienstverlening beter te maken. Door grotere drukte kreeg mevrouw minder snel antwoord dan zij gewend was. De mede-
werker die vroeger haar aanspreekpunt was, verwees haar door naar het algemene mailadres. Een afspraak maken kan niet 
meer in het begin, maar pas wanneer er een concreet voorstel is. 

passieve informatieverstrekking
Verzoek: 201706-787
Appartementen samenvoegen.

Ik bel naar Gentinfo met een vraag over het samenvoegen van twee appartementen. Ze raden mij aan om Dienst Stedenbouw 
te bellen. Ik belde Dienst Stedenbouw, legde de kwestie uit en men raadde mij aan om vooraleer ik wat dan ook deed (plan-
nen, architect, aanvraag tot bestemmingswijziging indienen) zeker eerst met een stedenbouwkundige te spreken en dus via de 
website een afspraak te maken ‘voor de rand’. Ik mail, vraag een afspraak en krijg als antwoord dat ik eerst een project moet 
indienen. Ik antwoord dat ik eerst met hen wil spreken vooraleer een project in te dienen en ik krijg als antwoord dat ik mijn 
plannen moet indienen, dat alle communicatie via mail moet gaan en dat er dan zal beslist worden of ik een afspraak krijg!! 
Kafka? Ik wil gewoon inlichtingen over de mogelijkheid om twee aan elkaar grenzende appartementen die ik allebei bewoon, 
administratief samen te voegen (zonder verbouwing). Het zou fijn zijn om daar een eenvoudig antwoord op te krijgen en niet 
van het kastje naar de muur gestuurd te worden!

Onderzoek:
Verzoekster wil anoniem blijven. We kunnen dit dus niet verder onderzoeken en moeten het bij een algemene uitleg houden. 
Stedenbouw heeft een heel complexe regelgeving en elk klein detail kan ervoor zorgen dat er andere regels van toepassing 
zijn. Daarom geeft Stedenbouw nooit zomaar advies zonder dat er een concreet plan is. In het verleden is namelijk al geble-
ken dat bij algemeen advies verkeerde verwachtingen ontstaan bij burgers en dat er zware fouten in het dossier sluipen. Er 
wordt dan heel veel tijd en moeite gestoken in een dossier door de burger en door de dienst, maar dat geeft op het einde 

geen resultaat en er moet dan helemaal opnieuw begonnen worden. Op een algemene vraag kan geen specifiek antwoord 
gegeven worden. Daarom wordt er altijd gevraagd om een schets van de plannen te geven, zodat de dienst kan nagaan wat 
de gewenste situatie is en gericht kan antwoorden. Loket Stedenbouw toetst de plannen aan de regelgeving en op basis van 
die plannen kan er dan ook advies gegeven worden om aanpassingen te doen. Het is niet aan Stedenbouw om zelf plannen te 
ontwerpen.

Beoordeling: geen oordeel
We kunnen niet oordelen over de specifieke klacht van verzoekster omdat ze anoniem wil blijven en we daardoor ook geen 
onderzoek kunnen voeren.

redelijke termijn
Verzoek: 201710-1291
Voorbespreking.

Ik ben architect en wil een overleg met Loket Stedenbouw en Openbaar Domein betreffende de potenties en mogelijkheden 
van de panden in de Tolhuislaan. Sinds mijn eerste mail zijn we intussen 4 weken verder en is er nog steeds geen antwoord 
op mijn vraag, laat staan een datum voor een voorbespreking!!!
Ook gister nogmaals telefonisch contact opgenomen maar zonder resultaat. Voor alle duidelijkheid onze klant wordt stilaan 
ongeduldig… Dit is helemaal geen service die men wel zou mogen verwachten. Graag asap een datumvoorstel van Loket Ste-
denbouw en Openbaar Domein!

Onderzoek:
We vragen na bij Loket Stedenbouw en Openbaar Domein om ons te laten weten wanneer het overleg plaatsvindt. Nog die-
zelfde dag wordt een datumvoorstel geformuleerd.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Gegrond maar gecorrigeerd. Na onze tussenkomst werd meteen een datumvoorstel 
geformuleerd.

Klantgerichtheid
redelijke termijn
Verzoek: 201710-1319
Lang wachten.

Ik ben freelance architect met een aantal projecten in Gent. Bij de Dienst Stedenbouw kregen we vroeger een goede dienst-
verlening. We kregen (relatief) snel antwoord, konden een vergadering beleggen en indien nodig ook de betrokken steden-
bouwkundig ambtenaar aan de lijn krijgen. Sinds de hervorming naar Loket Stedenbouw kunnen we enkel nog een mail 
sturen naar een algemeen emailadres. Als we inbellen moeten we eerst 10 keer proberen in te bellen (indien bezet kan je 
niet in wacht), als je binnengeraakt krijg je als antwoord dat je een email moet sturen en dat ze de stedenbouwkundige niet 
mogen doorschakelen. Er wordt ons beloofd dat we binnen de twee weken advies krijgen, maar in de praktijk wordt dat niet 
gehaald. Ik vraag geregeld advies voor mensen die op het punt staan een pand te kopen - een advies dat essentieel is voor 
een grote investering. Soms krijg ik na drie weken advies, soms helemaal niet. Op een laatste mail met de vraag voor advies 
kreeg ik na bijna drie weken antwoord dat we daarover drie weken later kunnen vergaderen. Zes weken dus voor ik advies kan 
krijgen over een dossier, dat is voor ons absoluut onwerkbaar. Ik heb hierover al een mail gestuurd naar schepen Taeldeman, 
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maar kreeg helaas geen antwoord. Al mijn huidige dossiers situeren zich in Gent en de helft van deze werkopdrachten hangt 
nu af van adviezen die ik niet krijg. Met de nodige financiële gevolgen. 

Onderzoek:
We informeren bij Loket Stedenbouw wat de oorzaak is van deze vertraging en wat hier op korte tijd kan aan gebeuren. 
Precies 6 weken later krijgen we antwoord van Stedenbouw: een ontwerp van antwoord aan de verzoeker, dat schepen Tae-
ldeman ondertekent, is opgemaakt en wordt eerstdaags verstuurd. Nog een week later ontvangt klager het antwoord. Door 
onverwachte personeelsuitval is de situatie sinds deze zomer precair. De moeilijke uitrol van de digitale bouwaanvraag en 
de op komst zijnde Omgevingsvergunning slorpt niet alleen veel energie op maar betekent een bijzonder grote bijkomende 
tijdsinvestering voor de medewerkers. Deze situatie met een externe oorzaak houdt al aan sinds het midden 2016 en leidt er 
dan ook toe dat het laatste jaar medewerkers sneller en langdurig inhaalrust nemen (waardoor de beschikbare capaciteit 
alleen maar vermindert). 
Vandaag wordt het aanwezige personeel vooral ingezet op het beoordelen van de ingediende dossiers zodat deze voor tijdige 
beslissing naar het College kunnen. Dit heeft effect op de behandeling van vragen en adviezen per mail. Met de verminderde 
capaciteit kunnen ze niet anders dan de mails nog selectiever behandelen en het fysieke vooroverleg beperken tot een mini-
mum. De complexe stedenbouwmaterie maakt dat recent aangeworven tijdelijke krachten nog enkele maanden in opleiding 
blijven en dus nu nog maar beperkt inzetbaar zijn voor de wat moeilijkere adviesvragen. Stedenbouw wil structureel een gro-
tere verantwoordelijkheid leggen bij de architect als expert in bouw- en ruimtelijke kwaliteit. Zij verwachten van architecten 
om bij nieuwe adviesvragen zelf maximaal hun expertise in bouw- en ruimtelijke kwaliteit in te zetten. De telefonische bereik-
baarheid werd verhoogd en er wordt gewerkt aan een automatisch antwoordbericht zodat bellers weten hoeveel vraagstellers 
er nog in wacht staan. Er wordt voor gezorgd dat er permanentie van een deskundige is tijdens de uren met telefonische 
bereikbaarheid, zodat bij niet te complexe vragen onmiddellijk kan worden doorverbonden. Voor meer complexe vragen wordt 
nog steeds gevraagd om die per e-mail te stellen.

Opvolging:
Klager laat weten dat er ondertussen lichte beterschap merkbaar is in de werking van en de communicatie door de dienst.

Beoordeling: geen oordeel
Gegrond omdat de lange wachttijden en de problemen met inbellen reëel zijn.

AANBEVELING:
•	 Zorg voor een duidelijke communicatie met de burger. Beantwoordt steeds de telefoon of zorg ten minste dat beller 

weet de hoeveelste hij in de wachtrij staat. Als niet kan of mag doorverbonden worden laat meteen ook weten waar-
om. Beantwoordt de e-mails niet met een standaardbericht over werkdruk en wachttijden, maar communiceer met 
een persoonlijke boodschap die betrekking heeft op het specifieke verzoek van deze klant.

klantgerichtheid
redelijke termijn
Verzoek: 201711-1404
Datum vooroverleg.

Mijn vriend en ik kochten in juni 2017 een huisje gekocht in de Volmolenstraat. Voordien werd het door de stad om veilig-
heidsredenen afsloten, de eigenaar werd gedwongen tot een openbare verkoop en wij werden eigenaar. Om het pand in 
eerste instantie veilig en in tweede instantie bewoonbaar te maken moeten er dus nog stevige afbraak- en bouwwerken 
gebeuren. Voor die werken hebben we een vergunning nodig; we werken samen met een architect. Die heeft de plannen voor 
het huisje, na eerdere besprekingen, op 19 oktober 2017 per mail verstuurd om een gecoördineerde voorbespreking te houden 
met alle betrokken partijen. Echter, een belangrijke persoon waarmee deze voorbespreking moet verlopen, is ziek voor onbe-

paalde duur. Voor kleine projecten wordt op dit moment aangeraden om geen voorbespreking te houden. Ons geval is echter 
specifiek door de ligging: we dienen het stadsgezicht te respecteren. Omdat wij al op voorhand contact hadden opgenomen 
met Onroerend Erfgoed, en er al gesprekken waren met een medewerker van Stedenbouw, wordt deze voorbespreking in ons 
geval toch aangeraden. Het dossier klaarmaken en gewoon indienen is dus niet van toepassing. Door het ziek vallen van de 
medewerker van Stedenbouw – waar wij alle begrip voor hebben – geraken we echter niet aan een datum voor deze cruciale 
bespreking. Er is duidelijk geen vervanger en de dienst lijkt compleet onderbemand op dit moment: op 19 oktober krijgen we 
een automatische mail waarin staat dat de medewerker tot na de herfstvakantie werkonbekwaam is. Na opvolging van ons 
op woensdag 8 november blijkt dat ze nog steeds werkonbekwaam is en dat voor onbepaalde duur. Na een nieuw contact op 
donderdag 9 november wordt ons aangeraden om onze vraag door te sturen naar bouwen@stad.gent. Diezelfde donderdag 
9 november krijgen we meteen het volgende antwoord: “Uw vraag vereist verder inhoudelijk onderzoek en wordt doorge-
stuurd naar het team van de omgevingsambtenaren. Omwille van een aantal langdurige afwezigheden binnen onze dienst en 
de voorbereiding op de omgevingsvergunning kunnen wij niet garanderen dat uw vraag binnen een redelijke termijn wordt 
beantwoord. Wij geven noodgedwongen voorrang aan lopende vergunningsaanvragen zodat die binnen de vooropgestelde 
termijn kunnen worden beslist.” Deze onzekerheid over ons bouwproject brengt ook financiële onzekerheid met zich mee: 
we hebben sinds juni een lening lopen bij de bank. Aangezien het pand onbewoonbaar is tot de verbouwingen betalen we 
vandaag huur en hebben we voor 1 jaar uitstel van kapitaal bij de bank: tot juni 2018 dus. Er werd rekening gehouden met 
de tijd om de plannen goed te keuren en het uitvoeren van de bouwwerken. U ziet dat in deze situatie het moeilijk is om in 
te schatten of deze regeling nog voldoende zal zijn. We hebben een buffer voorzien om problemen mee op te vangen, maar 
die is niet oneindig. Naast het financiële probleem is er ook het probleem dat het huis bouwvallig is. Dat betekent dat het bij 
onze toekomstige buren – waar we nu nog een goed contact mee hebben – geurhinder veroorzaakt. Daarnaast ontstaat er een 
onveilige situatie omdat de structurele integriteit van het gebouw door de tijd en het weer wordt aangetast. Zonder bouwver-
gunning mogen wij uiteraard niets structureel aan het gebouw wijzigen. Elke dag die voorbij gaat zonder principieel akkoord 
en vergunning maakt de situatie voor iedereen onveiliger en duurder. Wij verwachten van de stad in eerste instantie een 
duidelijk actieplan om de strop bij de dienst Stedenbouw te ontwarren. “We geven lopende dossiers voorrang” is misschien 
wel correct, maar geen oplossing. Daarnaast lijkt het ons niet onzinnig om ons specifieke dossier prioritair te behandelen, 
gezien de financiële situatie en de staat van het pand. Het komt niet alleen ons, maar de hele buurt ten goede als we zo snel 
mogelijk de nodige werken kunnen uitvoeren. Mensen kunnen (en mogen) ziek worden, maar uiteindelijk heeft de Stad wel 
een verantwoordelijkheid naar haar burgers om dit soort dossiers binnen een redelijke termijn te behandelen. Zeker aange-
zien ze van haar burgers vraagt om bij bouwwerken het overleg te respecteren. Wij willen graag ons steentje bijdragen en in 
Gent investeren met een mooi, modern, ecologisch verantwoord huis, getekend door een professionele architect. Het enige 
wat we in ruil vragen is dat we dat veilig en zonder financiële kater kunnen doen. We zijn een jong koppel, en dit is ons eerste 
huisje. We zien niet goed hoe we dit aan moeten pakken. We zitten waarschijnlijk ook niet alleen in deze situatie. Er zullen 
nog andere mensen zijn die met dit probleem te kampen krijgen en hierdoor allerlei problemen tegemoet gaan. Kan u ons en 
de andere bewoners van Gent verder helpen?

Onderzoek:
We leggen deze tweedelijnsklacht voor aan loket Stedenbouw en vragen welke alternatieven kunnen aangereikt worden. 
Tussen eind oktober en begin november is er mailverkeer tussen Stedenbouw en de architect van de bouwheer waarin vol-
doende inhoudelijke antwoorden worden geformuleerd. Verzoekers laten weten blij te zijn dat ze wat verdere stappen konden 
zetten in hun bouwproces.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond omdat er noodzakelijke overleg moest zijn tussen Stedenbouw, Onroerend Erfgoed en Dienst Monumentenzorg, 
wat toch enige tijd vergt. 
Gegrond omdat geen perspectief werd geboden na het ziekvallen van een medewerker en het leek alsof niemand het dossier 
verder opvolgde.
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adequate communicatie
Verzoek: 201711-1493
Verbolgen.

Wij zijn verbolgen over het antwoord dat we hebben ontvangen uit de stadsdiensten op een nochtans erg normale vraag. 
Het kan toch niet dat wij als antwoord krijgen dat “Omwille van een aantal langdurige afwezigheden binnen onze dienst en 
de voorbereiding op de omgevingsvergunning kunnen wij niet garanderen dat uw vraag binnen een redelijke termijn wordt 
beantwoord.” En wat met onze rechtszekerheid? Staat die dan ‘on hold’ omdat er een aantal mensen ziek zijn op een dienst? 
Alle begrip, maar dit antwoord is echt om achterover te vallen en bestendigt het cliché van “de ambtenaar”. Ik heb nochtans 
erg goede ervaringen met ambtenaren en ben daarom nog meer verbolgen met zo’n antwoord. Wij horen graag een degelijk 
antwoord mét perspectief.

Onderzoek:
Bij het sturen van een mail krijgt de afzender inderdaad een standaardantwoord. Met de verminderde capaciteit kunnen ze 
bij Loket Stedenbouw niet anders dan de vele mails nog selectiever te behandelen en het fysieke vooroverleg te beperken tot 
een minimum. Het geven van een indicatie van een redelijke tijd waarin vragen via mail beantwoord worden is dan ook moei-
lijk. Ze proberen de tijd voor het antwoord op een mail na selectie tussen complexere en minder complexere, zo kort mogelijk 
te houden. Op dit ogenblik wordt het aanwezige personeel vooral ongezet op het beoordelen van de ingediende dossiers zo-
dat deze voor tijdige beslissing naar het college kunnen. Dit heeft effect op de behandeling van vragen en adviezen per mail. 
Het is niet zo dat het al dan niet beantwoorden van mail voor informatie en vragen de rechtszekerheid zou aantasten. Loket 
Stedenbouw is immers decretaal niet verplicht als lokaal bestuur en als vergunningverlenende overheid voorafgaand aan het 
indienen van een aanvraag informatie te bezorgen of vragen te beantwoorden. Vanuit een klantgerichte houding hebben ze 
hier de laatste tien jaar wel erg op ingezet, wat tot positieve resultaten voor de burger en de stad heeft geleid. Loket Steden-
bouw wil opnieuw structureel een grotere verantwoordelijkheid leggen bij de architect als expert in bouw- en ruimtelijke kwa-
liteit. Door de gratis en zeer laagdrempelige, professionele dienstverlening voor de architect en de bouwheer uit te bouwen 
in de laatste tien jaar, is er een verschuiving van verantwoordelijkheden van architect naar de professionele medewerkers. Dit 
leidt op zijn beurt tot een enorme werkdruk in het team, vooral door in het mailverkeer. Zij verwachten van architecten om 
bij nieuwe adviesvragen zelf maximaal hun expertise in bouw- en ruimtelijke kwaliteit in te zetten en voorafgaand aan een 
eventuele vraag aan de dienst af te wegen of ze niet onmiddellijk met de kennis van de context en van de bestaande juridisch 
administratieve kaders de aanvraag kunnen indienen. Wat het perspectief betreft, wordt vandaag aan een maatregelenpakket 
voor de korte, middellange en lange termijn gewerkt. In dit pakket zullen structurele maatregelen zitten om de dienstverle-
ning en de begeleiding terug op peil te krijgen. Het effect van deze maatregelen zal pas zichtbaar worden na een bepaalde 
tijd. De komende maanden gaat alle aandacht naar de behandeling van de ingediende dossiers. In de aanloop naar de Omge-
vingsvergunning zal het aantal aanvragen wellicht ook nog snel toenemen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Gegrond omdat de formulering van het type-antwoord nogal ongelukkig is.
Gecorrigeerd want verzoeker krijgt een verklarend antwoord over de verminderde capaciteit van de dienst en de komende 
structurele maatregelen worden toegelicht.

efficiëntie en effectiviteit
redelijkheid en evenredigheid
Verzoek: 201712-1583
Geen inzage!

Ik zit met een geweldig probleem. Ik moest een aangetekende brief afhalen, maar doordat ik in Brussel werk kon ik dat pas na 
enkele dagen. Deze brief gaat over de verkavelingsaanvraag van Speybroek Woningbouw op een terrein Broekstraat 25-27.
De brief was gedateerd 27 november 2017. De periode van openbaar onderzoek loopt van 4 december 2017 tot 3 januari 2018. 
Ik wil van de kerstperiode gebruik maken om de aanvraag in te zien (een vorige aanvraag werd al ingehouden omdat er veel 
bezwaren waren) en – indien nodig – mijn bezwaar uit te schrijven en in te dienen. Maar nu blijkt dat de kantoren gesloten 
zijn van deze middag tot en met 2 januari 2018. Hier verloopt dus een periode van een aantal werkdagen. In deze brief wordt 
niet vermeld dat de kantoren gesloten zijn. Mijn recht op inzage wordt mij op deze manier ontnomen en ik teken hiertegen 
bezwaar in. Kan de termijn van inzage (en indienen bezwaar) verlengd worden zodat ik mijn rechten nog kan laten gelden? Ik 
probeerde deze namiddag hierover naar Stedenbouw te bellen, maar kreeg een voicemail dat door het groot aantal ingedien-
de bouwaanvragen de telefoon in de namiddag niet wordt opgenomen. Ik kan dus nergens terecht met mijn verzoek.

Onderzoek:
Loket Stedenbouw vergat de collectieve sluiting tijdens de kerstperiode te vermelden in de brief. Deze dienst reageert zeer 
snel op deze klacht en de periode van openbaar onderzoek wordt onmiddellijk verlengd. De aanplakking op het betreffende 
perceel werd aangepast en de buren opnieuw aangeschreven. Hier werd zeer snel en professioneel gereageerd. Verzoeker 
kreeg zo dus toch de gelegenheid om de bouwaanvraag in te kijken.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Gegrond omdat de collectieve sluiting tijdens de kerstperiode niet werd vermeld in de brief die aan de buren was gericht. 
Daarnaast is de minimumperiode van 30 dagen voor de inzage van het dossier niet gewaarborgd
Gecorrigeerd omdat de periode van het openbaar onderzoek werd verlengd.

AANBEVELING:
•	 Anticipeer op en houd rekening met periodes van collectieve sluiting door van bij het begin de periode van inzage 

(openbaar onderzoek) te verlengen met het aantal dagen van deze collectieve sluiting. 
•	 Kondig de periode van collectieve sluiting duidelijk aan in briefwisseling en aanplakking.

Dienst Wonen

adequate communicatie
klantgerichtheid
redelijke termijn
Verzoek: 201704-422
Zieke baby.

Ik woon in een appartement en huur dat van een privéeigenaar. Het appartement vertoont heel wat gebreken (geen verwar-
ming, waterlek,…) en ik heb hiervoor een drietal weken geleden contact opgenomen met Dienst Wonen. Een medewerkster is 
bij mij langs geweest om al de gebreken vast te stellen en ze zou mij nog meer informatie geven zodat ik weet wat mij te doen 
staat en ze zou ook controle sturen. Ondertussen zijn we drie weken verder en heb ik nog niemand gezien. Ik kan haar ook 
niet meer bereiken. Iedere keer dat ik bel, is ze er niet of is ze naar een vergadering. Ik heb de indruk dat ze me negeert. Ik 
heb nu een baby van 1 week, die ondertussen ook al ziek is geworden door de leefomstandigheden in dit appartement.
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Onderzoek:
Dienst Wonen geeft aan dat zij wel het nodige gedaan hebben en dat de klager hierover geïnformeerd werd. Op 24 maart werd 
een aanvraag gedaan voor een woonkwaliteitsonderzoek. Op 12 april deed de Dienst Toezicht een vooronderzoek en op 5 
mei ging het plaatsbezoek met Wonen Vlaanderen door. De communicatie verliep via een tolk (iemand van de familie) omdat 
klaagster aangaf geen Nederlands te begrijpen en te spreken. Via deze man werd alle informatie meegedeeld. Het contact 
verliep volgens de Dienst Wonen moeilijk, waarbij zij de houding van klaagster weinig respectvol vonden.

Beoordeling: ongegrond
De Dienst Wonen kan aantonen dat de noodzakelijke stappen gezet werden binnen een redelijke termijn. Zij bevestigen dat 
de communicatie niet echt vlot verliep, maar schrijven dit toe aan de houding en gebrek aan taalkennis van de klager. De 
Dienst geeft aan dat alle informatie wel doorgegeven werd. Over de klantgerichtheid en communicatie kunnen wij geen oor-
deel vellen, aangezien beide partijen elkaar tegenspreken. De feiten uit het dossier tonen wel aan dat de diensten tijdig het 
nodige hebben gedaan. 

Departement Facility Management
Dienst FM Beleidsondersteuning

Verzoek: 201710-1358
Toiletten gesloten.

Een paar dagen voor Allerheiligen bezoek ik met mijn vrouw de begraafplaatsen van Palinghuizen en Mariakerke en stellen 
vast dat de toiletten gesloten zijn (het was toen tussen 14 en 15 uur). Er hing geen melding dat de toiletten gesloten waren. 
Het zijn drukke dagen op de begraafplaats en er zijn toiletten voorzien, waarom zijn deze dan niet open?

Onderzoek:
Het onderhoud van het inpandig sanitair is een bevoegdheid van de Dienst Service en Logistiek. Zij laten weten dat op 27 
oktober het sanitair op de begraafplaats in Mariakerke werd gepoetst door medewerkers van Compaan. Er werd gewerkt 
van 11.05 uur tot 11.25 uur. Gedurende deze werken is het sanitair beperkt toegankelijk, maar blijft daarbij toegankelijk. In de 
Westerbegraafplaats, nabij de ingang Lelystraat, zijn 2 toiletten waarvan altijd één toilet gesloten is omdat de rioleringsbuizen 
in slechte staat zijn (wegens de complexiteit van deze werken is herstel niet evident). Het andere toilet is tijdelijk gesloten ge-
weest omdat de sensor van de verlichting niet meer werkte; dit euvel is ondertussen hersteld. Ongeveer in het midden van de 
begraafplaats is een urinoir in open lucht dat altijd toegankelijk is. Aan de ingang van de Westerbegraafplaats, kant Palinghui-
zen, zijn er twee openbare toiletten; één voor gehandicapten en één gewoon toilet. Die zijn normaal gezien altijd open.

Opvolging:
Bij het terugkoppelen aan verzoeker reageert die meteen. De medewerkers van Compaan zijn leugenaars; de toiletten waren 
wel degelijk gesloten.
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Departement Financiën
Dienst Invorderingen

Zorgvuldigheid – procedure
Verzoek: 201709-1204
Kosten dwangbevel. 

Ik heb een verleden van drankmisbruik achter de rug, in combinatie met tijden van dakloosheid. Dit leidde ertoe dat ik regel-
matig door de Politie werd opgepakt voor openbare dronkenschap en daarvoor telkens een rekening kreeg gepresenteerd. 
Doordat ik af en toe dakloos was, is er af en toe iets misgelopen met de betalingen. Ik heb een afbetalingsplan maar door 
mijn lage inkomen gaat dat maar traag omlaag. De kost van de dwangbevelen die er af en toe bijkomt werkt voor mij zeer 
ontmoedigend. Ik ben intussen al 19 maanden alcoholvrij en woon nu voor het derde jaar op een vast adres. Zou het mogelijk 
zijn de kosten van de dwangbevelen die mij in tijden van dakloosheid werden betekend te laten vallen, zodat ik wat meer 
licht zie aan het einde van mijn afbetalingstunnel?

Onderzoek:
Verzoeker vraagt een tussenkomst bij de Dienst Invorderingen van de Stad Gent, met het verzoek om een deel van de nog 
uitstaande schulden te laten vallen, meer bepaald de kosten van de dwangbevelen. Het voorstel van verzoeker was om dan 
het nog resterende deel voor het einde van 2017 in één keer af te betalen. Verzoeker steunt zijn verzoek op het feit dat hij 
dakloos was op het moment dat hij de dwangbevelen heeft ontvangen en dat hij deze daardoor nooit echt heeft ontvangen 
waardoor de kosten onredelijk hoog zijn opgelopen. De ombudsvrouw overlegt hiervoor met de Dienst Invorderingen die laten 
weten dat verzoeker, op het moment dat de dwangbevelen werden betekend, nog steeds gedomicilieerd was op het correcte 
adres en hij met andere woorden niet officieel dakloos was toen. Indien de Dienst Invorderingen de gemaakte kosten voor de 
dwangbevelen zou kwijtschelden, zou het gelijkheidsbeginsel worden geschonden ten opzichte van mensen die evenzeer als 
verzoeker nog uitstaande schulden afbetalen, maar niet de tussenkomst van de Ombudsdienst vragen. De ombudsvrouw kan 
dan ook onmogelijk een voorkeursbehandeling vragen.

Beoordeling: ongegrond

Departement HR
Dienst Personeelsbeheer

redelijke termijn
Verzoek: 201703-287
Raming pensioen.

Ik was een periode in dienst bij de Stad als opvoeder in het internaat van de Stad van 1976 tot 1991, van 1979 tot 1983 werkte 
ik in vast dienstverband. Ik wil een raming voor mijn pensioen op 65 jaar. Ik ben al drie jaar geleden gestart bij de adminis-
tratie van onderwijs van Stad Gent om informatie. Zij stuurden mij door naar de Pensioendienst, naar Ethias ,… Toch heb ik nu 
nog altijd niet de nodige informatie gekregen. De Stad moet de nodige gegevens doorsturen naar de FOD, maar die gebeurt 
niet. Er werden door de FOD al verschillende e-mails gestuurd.

Onderzoek:
De Dienst Personeelsbeheer liet weten dat de oorzaak van de laattijdigheid bij hen lag en niet bij IVA Onderwijs. Door wijzi-
gingen in de taakverdeling en een gebrek aan kennis van de dossiers van onderwijs, liep de opvolging mis. Na onze tussen-
komst werd dit onmiddellijk rechtgezet en kreeg verzoekster de nodige informatie. Er werden verontschuldigingen aangebo-
den voor de vertraging. Door interne reorganisatie zou dit in de toekomst vlotter moeten verlopen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
De Dienst Personeelsbeheer gaf toe dat er iets is misgelopen waardoor verzoekster lang moest wachten op een antwoord. Na 
onze tussenkomst kreeg mevrouw snel een antwoord en werden er excuses aangeboden.

Sodigent

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201701-62
Niet oud genoeg. 

Ik ben nu 67 jaar en al twee jaar met pensioen. Normaal krijg je van SodiGent een premie voor de hospitalisatieverzekering 
van 35 euro maar vanaf 65 jaar zou dit 70 euro zijn. Ik ben nu 67 jaar maar krijg momenteel maar 35 euro. Als ik iets vraag 
word ik van het kastje naar de muur gestuurd maar krijg ik geen duidelijk antwoord.

Onderzoek:
Sodigent laat ons weten dat zij steeds de situatie nemen zoals ze is op 01/01. Op 1 januari 2016 was verzoeker nog 65 jaar 
want hij is pas op 21 april 2016 66 jaar geworden, vandaar de 35 euro in plaats van 70 euro. In 2017 zal verzoeker, als hij een 
aanvraag doet, 70 euro ontvangen. Dit staat ook zo uitgelegd op de website van Sodigent.

Beoordeling: ongegrond
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Departement Onderwijs en Opvoeding
IVA Stedelijk Onderwijs

adequate communicatie
afdoende motivering
Verzoek: 201708-1052
Met de bus.

Mijn kinderen gaan naar een stadsschool waar verbouwingen bezig zijn. Tot voor kort kregen alle kinderen les in container-
klassen. Nu zijn er enkele containers weg, maar de verbouwingen zijn nog niet klaar. De kleuters zullen zeker tot eind dit jaar 
elke dag met de bus naar een andere school gebracht worden, waar ze opgevangen worden in containerklassen. Het instap-
klasje blijft wel op dezelfde locatie. Waarom kiest men hier voor een andere locatie voor de jongste kinderen? Kinderen van 
de lagere school kunnen hier toch beter mee om? Ik vroeg hierover uitleg aan de directie, maar kreeg als antwoord “het is nu 
zo, het zal niet veranderen”. We zijn betrokken bij het oudercomité en we wisten wel dat er containers weggehaald werden, 
maar we wisten niet wat de consequenties waren voor de kinderen.

Onderzoek:
Een goeie week voor het begin van het nieuwe schooljaar kreeg IVA Onderwijs het nieuws dat enkele gerenoveerde klasloka-
len afgekeurd waren wegens stabiliteitsproblemen. Er werd spoedoverleg gehouden om snel een oplossing te zoeken. De op-
lossing was om de kleuters op te vangen in containerklassen die eerder gebruikt werden tijdens werken in een andere school. 
Alle ouders werden opgebeld om hen in te lichten. De telefoons werden gedaan door administratieve medewerkers van op de 
centrale dienst. De medewerkers van de school zelf waren druk bezig met de concrete voorbereidingen ter plaatse. Ouders 
kregen de mogelijkheid om samen met hun kind kennis te maken met de nieuwe locatie en de busrit die zij dagelijks zouden 
moeten maken. Om alles snel te laten verlopen werd gekozen voor de verplaatsing van de kleuters, aangezien het materiaal 
van deze klassen ingepakt stond voor verhuis naar de nieuwe klassen. De klagers zijn het niet eens met deze keuze, maar 
deze werd door IVA Onderwijs voldoende gemotiveerd. Er werd tijdens de infosessie voor de ouders rekening gehouden met 
de opmerkingen en bezorgdheden van de klagers. Men deed ook de belofte om de ouders tijdig te informeren en te betrekken 
bij het verdere verloop en de terugkeer naar de eigen klaslokalen. Het is begrijpelijk dat bezorgde ouders geschrokken waren 
en dat dat zij bang waren voor een negatieve impact op hun kinderen. Zij hadden ook vragen bij de veiligheid van de busrit 
en de nieuwe omgeving.

Beoordeling: ongegrond
Deze situatie kwam plots en onverwacht. IVA Onderwijs ondernam snel actie. En kwam met een gepaste oplossing. Ouders 
werden zo snel mogelijk persoonlijk ingelicht en kregen de mogelijkheid om met hun kind te gaan kennismaken met de nieu-
we omgeving.

Dienst Kinderopvang

zorgvuldigheid - procedure
coulance
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201704-503
Oneerlijke administratiekosten.

Mijn kinderen gaan naar het stadsonderwijs. Zij gaan daar ook naar de buitenschoolse opvang. Wij krijgen facturen van de 
school enerzijds en van de opvang (STIBO) anderzijds. Zeker in de beginjaren werden die facturen de ene keer persoonlijk 
overhandigd, de andere keer zaten ze onaangekondigd tussen de tekeningen in de boekentas van mijn kinderen, of soms 
kwamen ze per post. En dat voor twee kinderen apart. Om te vermijden dat we een betaling zouden missen door deze onover-
zichtelijke werkwijze, hebben wij geopteerd voor een betaling van de facturen per domiciliëring. Zo konden wij steeds zeker 
zijn dat alles op tijd werd betaald en we geen achterstal, laat staan boetes, zouden oplopen. Dat dachten wij ten minste. In de 
zomer van 2016 ontvingen wij een factuur voor de zomeropvang, die zoals steeds per domiciliëring werd betaald. Maar ken-
nelijk had de facturatiedienst een fout gemaakt want ze was een kost van 1,90 euro vergeten aan te rekenen. Daarvoor kregen 
wij een correctie van de factuur. Wij gingen er van uit dat dit via domiciliëring zou worden rechtgezet. Enkele weken later kre-
gen wij een herinnering. Ik geef eerlijkheidshalve toe dat ik die niet van a tot z heb gelezen. Wanneer ik een factuur zie van de 
school klasseer ik die meteen, aangezien we een domiciliëring hebben. Een half jaar later kregen wij een nieuwe aanmaning, 
met 25 euro administratiekost en het dreigement van een deurwaarder. Wij hebben hierover klacht ingediend bij de bevoegde 
dienst, maar zij verstoppen zich achter de interne procedure die kennelijk strikt werd gevolgd. Om een escalatie te vermijden, 
hebben wij de achterstal inclusief de 25 euro intussen betaald. Maar ik wil toch met klem protesteren tegen deze werkwijze. 
Ten eerste hebben wij een domiciliëring voor facturen. Zij kunnen elke som afhalen die zij nodig achten. Ten tweede maken 
zij, niet wij, een fout in de berekening van de factuur. In plaats van die fout zelf recht te zetten in de factuur van de volgende 
maand, sturen ze een nieuwe factuur die qua lay-out amper te onderscheiden is van de gewone facturen die per domicilie 
worden afgehandeld. Daarmee creëren ze voor zichzelf én voor ons extra administratieve handelingen die compleet overbodig 
zijn. Helaas kunnen wij niet hen daarvoor een administratieve kost aanrekenen, maar wel omgekeerd krijgen wij 25 euro kost 
aangerekend. Ik hoop dat deze dienst haar werkwijze in de toekomst zal aanpassen, en ons de oneerlijke 25 euro administra-
tiekost zal terugbetalen.

Onderzoek:
De oorspronkelijke communicatie met de burger is toch niet zo duidelijk : als hij het zelf manueel moet storten en niet via 
domiciliëring, dan moet men dat uitdrukkelijker op eerste brief en op de herinnering vermelden. Het is toch verwarrend voor 
een ouder dat voor Onderwijs dit wel via domiciliering kan worden gevorderd maar niet bij Kinderopvang. Sommige ouders 
hebben kinderen van verschillende leeftijden en een burger heeft ook geen inzicht in de interne keuken van de administratie. 
Het zou natuurlijk eenvoudiger zijn mocht men zowel bij Onderwijs als bij Kinderopvang dit gewoon kunnen recupereren via 
domiciliëring. In elk geval is het aangewezen om duidelijker te communiceren als men het niet via domiciliëring recupereert. 
Verzoeker kreeg de administratiekost terugbetaald. Deze werden verrekend met de volgende factuur. Er wordt intern bekeken 
hoe dit in de toekomst vermeden kan worden.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Ouders moeten de facturen en briefwisseling lezen zodat zij de juiste handelingen kunnen stellen. Anderzijds was de com-
municatie van de dienst niet volledig duidelijk en is het voor ouders verwarrend dat er een verschillende werkwijze is bij 
onderwijs en kinderopvang. Na de tussenkomst van de ombudsvrouw werd de administratiekost gecrediteerd.

AANBEVELING:
•	 Stem de facturatie en administratie van onderwijs en kinderopvang beter op elkaar af. Ouders hebben vaak kin-

deren op school en in de opvang, die bovendien soms ook op dezelfde locaties gelegen zijn. Men verwacht een 
gelijkaardige afhandeling van de facturatie. Indien er toch een andere werkwijze is, leg dit dan uit en communiceer 
dit duidelijk naar de ouders.
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zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201709-1102
Misgelopen factuur.

De factuur van Stibo van januari is misgelopen. Voordien kwamen de facturen per brief, vanaf dan per e-mail. Blijkbaar heb ik 
die factuur nooit gekregen, ook niet de twee aangetekende zendingen in verband met die factuur. Ook de e-mail die naar mij 
zou zijn gestuurd heb ik niet gekregen. Op 17 augustus heb ik wel de deurwaarder gehad die nu een som van 294 euro vordert. 
Die 25 euro extra voor administratieve kosten wil ik wel betalen maar niet de bijkomende kosten van de deurwaarder. Ik kom 
elke dag op school, waarom spreken ze mij niet aan, of waarom bellen ze mij niet ? De facturen van na januari heb ik alle-
maal op tijd betaald, dus het is niet dat ik de schoolfacturen niet wil .betalen. Ik heb ze niet gekregen of niet gezien doordat 
het digitaal was. Ik heb nu wel .een domiciliëring ingesteld dat dit niet meer kan gebeuren.

Onderzoek:
Er werd door de Dienst Kinderopvang een herinnering gestuurd per post. Op de vier volgende facturen werd een herinnering 
afgedrukt. Op 16 mei stuurde men een aanmaning per aangetekende zending. Verzoekster zegt dat ze deze niet ontvangen 
heeft, maar volgens Bpost werd deze brief wel uitgereikt op 19 mei. Het is begrijpelijk dat een ouder verwacht om in de op-
vang persoonlijk aangesproken te worden. In de praktijk is dit echter niet altijd haalbaar door de grote hoeveelheid facturen. 
Begeleiders moeten zich hoofdzakelijk kunnen richten op hun hoofdtaak, de zorg voor kinderen. De Dienst Kinderopvang 
stuurde voldoende herinneringen met duidelijke informatie. Verzoekster zal de bijkomende kosten moeten betalen.

Beoordeling: ongegrond
De procedure werd correct gevolgd, de ouder kreeg alle noodzakelijke herinneringen en informatie.

Departement Publieke Ruimte
Dienst Administratie RUMODO

adequate communicatie
redelijke termijn
Verzoek: 201709-1065
Te korte periode.

Op 7 juli doe ik een aanvraag voor inname van de openbare weg van 1 tot 30 augustus in de Onderstraat. Dit moet minstens 
21 dagen voor de start van de gewenste inname gebeuren. Negentien dagen later, op 26 juli reageert de Dienst Innames 
Publieke Ruimte met een vraag naar juiste plaatsaanduiding. Bericht dat ik diezelfde dag beantwoord. Op 23 augustus komt 
er telefonisch een negatief advies van Mobiliteit omdat er een fietsenstalling staat daar waar ik de container/puinzakken wil 
zetten. Een consulent van Mobiliteit komt ter plaatse kijken en stelt vast dat de fietsenstalling toch beter wordt verplaats. 
Voor een meergezinswoning op dit adres zou de Brandweer toch niet toelaten dat er een fietsenstalling vlak voor het huis 
staat. Voor de etalage van de winkel op het gelijkvloers van mijn huis is het ook beter dat die fietsenstalling verzet wordt. 
Op 25 augustus om 15:54 uur krijg ik een e-mail van de Dienst Innames dat ik een vergunning krijg van 25 tot 30 augustus. 
Mail die ik pas lees op 26 augustus. Dit zijn veel te weinig dagen en niet genoeg vooraf verwittigd. Ik heb de vergunning met 
opzet begin juli aangevraagd om de werken tijdens mijn verlof .te kunnen doen en ook om het begin van het schooljaar te 
vermijden (er is een school in de Onderstraat). Bovendien zou het Groot Kanonplein in september worden heraangelegd en 
wordt de Onderstraat dan gebruikt als omweg. In de vergunning staat bovendien geen woord over de fietsenstalling, hetgeen 
ik vreemd vind. Maar bovendien moet je de verlenging van de vergunning aanvragen 7 dagen voor het verlopen ervan, terwijl 
ik die slechts vier werkdagen voor het verstrijken ervan kreeg toegekend. Op maandag 28 augustus belde ik naar de Dienst 
Innames, maar de persoon die de vergunning had toegekend bleek op reis te zijn en er is geen back-up voorzien.

Onderzoek:
Dienst Administratie (Innames Publieke Ruimte) zegt dat het een eenvoudige vergunning lijkt, maar ze moeten alle werven in 
de Onderstraat op elkaar en op de werken op het Grootkanonplein afstemmen in functie van toegankelijkheid en veiligheid. 
De communicatie en opvolging tussen de dienst en de aannemer verloopt stroef. De dienst zegt enerzijds steeds back ups te 
voorzien, maar anderzijds blijft het dossier liggen door een onverwachte afwezigheid. Verzoeker laat tijdens het onderzoek 
weten voorlopig niet te starten met de werken. Dienst Mobiliteit onderzoekt of het fietsenrek al dan niet wordt opgeschoven.

Beoordeling: gegrond
De communicatie tussen de dienst en de aannemer verloopt traag en stroef. Enkel bij onze tussenkomst komt er schot in het 
dossier. Een effectieve oplossing komt niet uit de bus en de aannemer stelt de werken uit.

Dienst Toezicht Bouwen, Wonen en Milieu

consequent handelen
Verzoek: 201706-694
Terug afgekeurd.

Ik stel de onpartijdigheid van de woningcontrole in vraag. De woning wordt terug afgekeurd op andere punten dan vermeld op 
het eerste verslag (die zijn uitgevoerd en hersteld) van Dienst Wonen. De huurder is uit op winstbejag aangezien hij al ruime 
tijd een woning heeft aangekocht. Datum van de eerste herstelling 2 mei 2017 en einde huurcontract op 31 juli 2017, vastgelegd 
op vredegerecht.
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Onderzoek:
Dienst Toezicht zegt dat onderzoeken volledig neutraal gebeuren en de enige basis waarmee rekening gehouden wordt, zijn 
de normen die vastgelegd zijn in de Vlaamse Wooncode. De belangen van huurder of verhuurder hebben geen invloed op 
de vaststelling van gebreken. Wel is het inderdaad mogelijk dat onderzoeken in dezelfde woning toch verschil vertonen: er 
is namelijk een verschil in tijd waardoor andere gebreken kunnen opduiken of zichtbaar worden (bijvoorbeeld door wegge-
haald meubilair) en de wetgeving laat op bepaalde punten een interpretatieruimte. Dienst Toezicht zegt dat het ondertussen 
verschillende initiatieven ondernam om die verschillen tot een strikt minimum te beperken.
De dienst ontving ondertussen een ministerieel besluit dat het beroep van verzoeker tegen de ongeschiktverklaring werd in-
gewilligd. De woning is dus niet meer ongeschikt en wordt uit de Vlaamse inventaris van ongeschikte/onbewoonbaar verklaar-
de woningen geschrapt.

Beoordeling: geen oordeel
Dit is heel moeilijk in te schatten: de controles gebeurden door twee verschillende diensten op verschillende momenten. In 
de tussenperiode waren er ook wijzigingen in de situatie en ook al waren de werken bedoeld als herstelling kunnen ze op 
hun beurt nieuwe gebreken blootleggen of veroorzaken. Tot slot is er ook altijd enige interpretatieruimte, maar verschillen in 
beoordeling moeten toch tot een minimum beperkt worden en daar wordt door Dienst Toezicht ook aan gewerkt.

actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201707-858
Gebrekkige feedback na bouwovertreding.

Ik woon in de Boomstraat in de Brugse Poort, een wijk waar het leuk wonen is. Ik renoveer mijn woning en ondervind daarbij 
moeilijkheden als gevolg van een bouwovertreding die mijn achterbuur heeft begaan. Hij gebruikte een gemeenschappelijke 
muur als steunmuur voor een aanbouw en heeft daarbij ook de helft van de dekstenen verwijderd.
Omdat ik ook ga renoveren aan die muur en geen gemeenschappelijke muur wil waar water insijpelt door gebrek aan dekste-
nen, wil ik nu weten waar ik sta. Hoe ver staat de regularisatie van de bouwovertreding door de buurman? Hij moest al eind 
januari een bouwaanvraag in het kader van een regularisatie ingediend hebben. Er zou een aanmaning gestuurd zijn maar 
kan ik nu blijven wachten tot hij in actie komt? En volgt er .nu ook een openbaar onderzoek zodat ik kan gehoord worden?
Omdat ik hierover echt meer informatie wil ben ik vanmorgen naar Stedenbouw gegaan. Daar kreeg ik te horen op de verkeer-
de dienst te zijn: Dienst Toezicht behandeld bouwmisdrijven en kan je enkel contacteren per mail of telefoon. Ik vind dat dit 
niet kan omdat ik gewoon een informatievraag heb over het verder verloop van dit dossier en belanghebbende ben.

Onderzoek:
Dienst Toezicht informeert klager over de stand van zaken en bezorgt een overzicht van alle communicatie die tussen Dienst 
Toezicht en verzoeker in het verleden gebeurde. Klager is het niet eens met het antwoord dat zij van de Dienst Toezicht krijgt. 
Zij ervaart dat ze bij Dienst Toezicht echt moet aandringen om aan te tonen dat er wel degelijk sprake was van een bouwover-
treding en dat de buurman een regularisatie moet aanvragen. Uit de communicatie van Dienst Toezicht blijkt dat wel degelijk 
geregeld en volledige feedback wordt gegeven. Feit blijft dat de procedure die gevolgd wordt heel wat tijd in beslag neemt. Bij 
een overtreding wordt een aanmaning gestuurd om een regularisatievraag in te dienen binnen de 60 dagen (als regularisatie 
mogelijk is). Na die aanmaning kan een rappelaanmaning volgen. Er dient rekening gehouden te worden met voorbesprekin-
gen, bijkomende ontbrekende stukken, verlof architect, … waardoor dit langer kan duren. Het is voor Dienst Toezicht de be-
doeling de bouwovertredingen opgelost te krijgen. Als onmiddellijk p.v. wordt opgemaakt en het Parket seponeert, kan Dienst 
Toezicht niets meer afdwingen. Ook wordt meermaals meegedeeld dat de manier waarop de dekstenen werden aangebracht, 
de afwerking van de muur, een burgerrechtelijk geschil is waarin Dienst Toezicht niet in kan tussenkomen.

Opvolging:
Op het eind van de periode voor het indienen van de regularisatie nemen we opnieuw contact op met Dienst Toezicht. Er 

werd uiteindelijk toch geen regularisatiedossier ingediend door de buurman. Dienst Toezicht informeert klager hierover, meldt 
dat p.v. wordt opgemaakt en het dossier van de bouwovertreding dan naar het Parket gaat. Hier eindigt de tussenkomst van 
de Ombudsdienst.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond omdat Dienst Toezicht gedurende het lange traject op geregelde basis communiceert en feedback geeft. Gegrond 
omdat contact met Dienst Toezicht alleen kan via telefoon of mail. Er is geen loket waar men fysiek terecht kan met een infor-
matievraag of contact met de dossierbeheerder.

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201710-1357
Verhuur aan studenten.

Verhuur appartement aan studenten in Residentie Palermo door o.m. een bestuurslid van de Raad van Mede-eigenaars on-
danks dat er in het Reglement van Inwendige Orde verwezen wordt naar het woondecreet van Stand Gent. Gevolg: nog andere 
eigenaars beginnen nu hun appartement te verhuren aan studenten waardoor van residentieel wonen nog amper sprake is. Ik 
had al contact met Dienst Toezicht.

Onderzoek:
Dienst Toezicht behandelt dit dossier. Klager voelt zich machteloos omdat de bewijzen voor hem overduidelijk zijn. Dienst 
Toezicht kon tot nog toe niet vaststellen dat het appartement als kamerwoning wordt gebruikt maar last in de loop van het 
academiejaar nog onaangekondigde bezoeken in.

Beoordeling: geen oordeel

redelijke termijn
Verzoek: 201710-1362
Zebrawoods.

Naar aanleiding van onze klachten (en die van de buren) in verband met geluidsoverlast tijdens de laatste jaren in de ein-
dejaarperiode door Zebrawoods, hebben wij in het voorjaar een enquête ingevuld. Wij en onze buren hadden graag verno-
men wat de resultaten waren en welke maatregelen u denkt te nemen tegen de volgende eindejaarperiode om onze rust te 
waarborgen. Volgens de website van de Zebrastraat plannen onze overburen dit jaar opnieuw een evenement Zebrawoods 
met concerten van 27 december 2017 tot en met 8 januari 2018. Wij vrezen alweer een eindejaarperiode te moeten doorstaan 
met daverende basgeluiden die ons hele huis doen trillen. Volgens het geluidsactieplan van de stad Gent zouden er extra ge-
luidsnormen moeten zijn om de basgeluiden te beperken. Wij hadden graag vernomen in hoeverre die in aanmerking komen 
om nu toegepast te worden op Zebrawoods. Onze buren hebben al meermaals een gesprek aangevraagd met de organisator 
maar werden nauwelijks gehoord. Ze werden afgewimpeld met een gratis pint, een gratis ticket of iets dergelijks. Er werd nooit 
ingegaan op hun vraag om het geluid stiller te zetten of de bastonen te dempen. Daarom vragen wij om bemiddeling bij een 
gesprek tussen de buren en de organisatoren van de Zebrawoods evenementen. Wij willen er graag een getuige van de stad 
bij die ervoor kan zorgen dat onze vraag gehoord wordt en dat de programmatie in die zin wordt aangepast dat het voor de 
buurtbewoners leefbaar blijft. Wij zijn helemaal niet tegen het feit dat er muziek of concerten doorgaan. Maar we willen geen 
bastonen die ons huis doen daveren en trillen op zijn grondvesten en waarvan we zelf ziek worden. Er wonen ook nog buren 
met studenten die tijdens de kerstperiode willen studeren, andere hebben kleine kinderen die bijtijds moeten gaan slapen. 
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Wij willen graag eens een boek lezen of met elkaar praten. Allemaal zaken die tot het gewone leven van bewoners in een 
stadskern horen. Wij lezen en horen vaak dat de burgemeester en de gemeenteraad onze stad wil leefbaar houden of maken 
zodat bewoners de stad niet moeten ontvluchten. Wij hopen dat u op dezelfde manier met de leefbaarheid in de Zebrastraat 
begaan bent.

Onderzoek:
Geen onderzoek. Deze eerstelijnsklacht is gericht aan Dienst Toezicht met de Ombudsdienst in kopie.

Opvolging:
Na drie weken krijgt verzoeker nog geen antwoord. We nemen dit op als tweedelijnsklacht. Na enkele dagen antwoordt Dienst 
Toezicht. Zij deden navraag bij de organisatie, alsook bij de horecacoach, over het komende geplande evenement Zebrawoods 
om op de vragen te kunnen antwoorden. Vorig jaar werden met de organisator afspraken gemaakt om tegemoet te komen aan 
de hinderaspecten die de buurt ondervond. De resultaten van de uitgevoerde enquête zijn gekend: 23 personen ondervin-
den overlast, 6 soms en 23 ondervinden geen overlast. Het grootste deel van de mensen ervaart de overlast van elektronisch 
versterkte muziek tijdens de optredens. De afsprakennota die door Zebrawoods wordt gehanteerd wordt kenbaar gemaakt. 
De organisatoren nodigen begin december de buurt uit en lichten dan hun nieuwe aanpak toe. De horecacoach en de Dienst 
Toezicht zullen hier ook aanwezig zijn. Er wordt permanente geluidsmonitoring voorzien. Zo kunnen zowel de organisator, de 
geluidsman/dj en de Dienst Toezicht opvolgen welke geluidssterktes gespeeld worden en tot wanneer. Er zal tijdig kunnen 
bijgestuurd worden bij overschrijdingen of klachten. Dit systeem van permanente monitoring wordt ook verder toegelicht op 
de infoavond. Bedenkingen, opmerkingen of voorstellen kan verzoeker meedelen aan Dienst Toezicht en worden dan bespro-
ken met de organisator.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Gegrond omdat verzoeker na drie weken nog geen antwoord krijgt. Gecorrigeerd omdat enkele dagen na onze tussenkomst 
omstandig wordt uitgelegd welke stappen werden en worden ondernomen om het evenement te laten verlopen op een wijze 
die aanvaardbaar is voor de buurtbewoners.

AANBEVELING:
•	 Stuur een ontvangstmelding bij elke nieuwe klacht. Burger weet zo dat de klacht is toegekomen en kent eventueel 

al de naam van de dossierbeheerder. Kijk of er ook al een termijn van behandeling kan meegegeven worden. Dit 
schept enige zekerheid.

redelijke termijn
Verzoek: 201711-1484
Sluikstort in poortgebouw.

Heb jij een direct nummer van Ivago om sluikstorten te melden?
Ik heb drie weken geleden, toen er slechts twee zakken stonden, via het online meldpunt een sluikstort in ons poortgebouw 
gemeld. Er is niets gebeurd sindsdien, behalve dat er afval is bijgekomen. Ik zou dus graag bellen om dit te hermelden.

Onderzoek:
Het afval ligt op privaat domein en Ivago komt dat dus niet ophalen. Zij zijn enkel bevoegd voor afval op het openbaar 
domein. De online melding van verzoekster wordt wel nog verder opgevolgd. Regie Netheid Openbaar Domein van Stad Gent 
doet de coördinatie en Dienst Toezicht doet de concrete opvolging, gezien het sluikstort op privaat terrein ligt. De procedure 
voor de controleurs van Dienst Toezicht vraagt enige tijd (ter plaatse gaan, de eigenaar aanmanen, uitzoeken van wie het 
sluikstort zou kunnen zijn, opvolgen…). Daarbij komt nog dat de dienst het sinds de introductie van een nieuwe app heel druk 
heeft waardoor .alles langer duurt. Daar wordt nog naar een oplossing gezocht om dit vlotter te laten verlopen. Na onze tus-

senkomst wordt er telefonisch contact opgenomen met een van de eigenaars en later zullen ook alle andere eigenaars nog 
een officiële brief krijgen dat het aan hen is om het afval op te ruimen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Het is aan de eigenaar van een privéterrein om dat net te houden (ook al komt het afval van iemand anders). Stad Gent heeft 
een dienst die zich specifiek bezig houdt met de problematiek van sluikstort op privéterrein en via een app worden burgers 
aangemoedigd om ook dit soort sluikstorten te melden zodat dit opgevolgd kan worden. Dit creëert echter ook verwachtingen 
over de ophaling van het sluikstort en als er dan niet onmiddellijk feedback komt over wie er verantwoordelijk is voor het 
verwijderen van het afval ontstaan er misverstanden. Momenteel gaat het moeilijk om alles binnen een redelijke termijn te 
verwerken. Enerzijds door de (administratieve) procedure, anderzijds door het grote aantal meldingen. Daar wordt echter aan 
gewerkt.

AANBEVELING:
•	 Momenteel wordt er enkel feedback gegeven als het sluikstort effectief verwijderd werd. Geef de gebruikers van de 

app ook snel duidelijkheid over wie verantwoordelijk is en geef ze eventueel inzage in de voortgang van hun mel-
ding. Op die manier weten ze ten minste dat er ook effectief iets met hun melding gebeurt.

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

redelijke termijn
Verzoek: 201702-162
Trillingen.

Sedert de heraanleg van het Gentbruggeplein en omgeving, is er een verkeersdrempel gelegd voor mijn deur. Deze drempel 
veroorzaakt heel wat trillingen door de vele auto’s die hier door onze straat rijden. Normaal mag men hier maar 30 km per 
uur maar de meesten rijden hier veel vlugger wat voor de nodige hinder zorgt. Ook het passeren van de bussen van De Lijn, 
zorgt voor grote trillingen. Kan de afrij van dit plateau niet aangepast worden zodat er minder trillingen ontstaan? Ik heb die 
vraag al eens gesteld aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en men zou dat bekijken maar dat is al van september 
2016 geleden en ondertussen is er nog niets gebeurd.

Onderzoek:
Bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen vindt men geen eerdere melding terug, noch andere klachten over deze ver-
keersdrempel. Mogelijks kwam de melding de eerste keer niet bij de juiste dienst terecht. De Dienst informeerde verzoeker 
dat er meting zouden gebeuren om de klacht te objectiveren. Na de meting werd beslist om aanpassingen te doen aan de 
verkeersdrempel.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Verzoeker geeft aan dat hij reeds eerder een melding deed, maar geen reactie kreeg. Bij de dienst Wegen, Bruggen en Wa-
terlopen kan men geen melding terugvinden. Nadat wij de klacht hebben doorgegeven werden de metingen gedaan en de 
nodige herstellingswerken ingepland.

AANBEVELING:
•	 Blijf zoeken naar minder hinderlijke verkeersremmers en vervang hinderlijke drempels bij heraanleg.
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redelijke termijn
Verzoek: 201703-315
Even wachten...

Ik heb eind 2016 een brief geschreven naar het College van Burgemeester en schepenen over de heraanleg van een straat. Die 
brief was opgemaakt ter attentie van een medewerker van de Wegendienst maar ik heb tot nu toe daar nog geen antwoord op 
gekregen. Wanneer zal ik hier een antwoord op krijgen?

Onderzoek:
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen heeft de brief ontvangen op 11 januari en doorgegeven aan de projectingenieur. 
Men is nog aan het bekijken hoe dit project verder zal verlopen, waardoor een inhoudelijk antwoord nog niet mogelijk is. 
Verzoeker kreeg echter ook geen ontvangstmelding, waardoor hij niet zeker wist of zijn brief toegekomen was en of deze 
opgevolgd werd. Na onze tussenkomst kreeg verzoeker onmiddellijk een bevestiging en uitleg hoe dit verder opgevolgd zou 
worden.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Een inhoudelijk antwoord was nog niet mogelijk, maar verzoeker kreeg ook geen ontvangstbevestiging. Na onze tussenkomst 
kreeg hij dit wel direct.

AANBEVELING:
•	 Stuur burgers een ontvangstbevestiging zodat zij weten dat hun brief is toegekomen en dat deze opgevolgd zal 

worden.

klachtenmanagement
redelijke termijn
Verzoek: 201708-992
Verzakking voetpad.

Het voetpad voor onze garage in de Abdisstraat is verzakt. Hierdoor kunnen we niet meer in onze garage rijden zonder dat 
de auto sleept. We meldden dit reeds 3 jaar geleden. Iemand van de Wegendienst heeft toen gezegd dat dit nog even moest 
wachten omdat er een nieuwe waterleiding ging komen in de straat. Maar deze werken zijn 2 jaar geleden uitgevoerd en er 
niks veranderd aan voetpad. We hebben toen zelf een voorlopige oplossing voorzien met planken. De verzakking is ondertus-
sen verergerd, waardoor de planken geen oplossing meer bieden. Bovendien is dit hinderlijk voor de voetgangers. We vragen 
dringend naar een oplossing.

Onderzoek: 
We vragen aan de Wegendienst hoe het komt dat de herstelling na drie jaar nog niet is uitgevoerd. Uit hun feedback blijkt dat 
de Wegendienst antwoordde aan verzoeker in maart 2015. In dat antwoord werd gesteld dat de herstelwerken aan het voetpad 
pas opgestart als alle nutsmaatschappijen hun geplande werken uitgevoerd hebben en dat de procedure toen lopende was. 
Jammer genoeg werd in dat antwoord niet vermeld dat de heraanlegwerken voor het voetpad niet onmiddellijk zullen aan-
sluiten met het beëindigen van de werken aan de waterleiding. Een exacte timing werd niet meegegeven, wat verwachtingen 
schept. De communicatie hierover kon beter.

Beoordeling: gegrond
In antwoord aan verzoeker werd niet vermeld dat de heraanlegwerken voor het voetpad niet onmiddellijk zullen aansluiten 
met het beëindigen van de werken aan de waterleiding. Een exacte timing werd niet meegegeven, wat verwachtingen schept. 
De communicatie hierover kon beter.

AANBEVELING:
•	 Probeer in de communicatie met de burger een procesverloop en tijdsindicatie mee te geven. Hierdoor kan de bur-

ger zijn verwachtingen bijstellen.

actieve informatieverstrekking
redelijke termijn
Verzoek: 201709-1133
Al 10 jaar.

Het is al 10 jaar dat ik bel en schrijf naar Stad Gent om het voetpad en de borduur in de Jules Van Biesbroeckstraat tussen 
huisnummers 1 en 100 hersteld te krijgen. Het is een echte schande dat het voetpad er zo bij ligt. Er is een 14-tal dagen gele-
den een dame van de Stad Gent komen kijken en ze heeft beloofd dat we nog een brief zouden krijgen. Tot nu toe heb ik nog 
geen brief ontvangen. Ik wil weten wat er nu gaat gebeuren met het voetpad.

Onderzoek:
De Wegendienst laat weten dat een heraanleg van het voetpad is gepland in januari 2018. We delen dit mee aan verzoeker.

Beoordeling: gegrond
Gegrond omdat verzoeker maanden heeft moeten wachten voor hij een antwoord kreeg op zijn vraag.

AANBEVELING:
•	 Communiceer meer en beter met de burger.

klantgerichtheid
Verzoek: 201709-1167
Geen reactie.

Het gaat over het verkeersbord ter hoogte van Cecile Cautermanstraat 11. Dat verkeersbord is veel te laag geplaatst en 
hierdoor zeer gevaarlijk voor de voetgangers. Ik heb hier al veel klachten over gehoord. Als het bijvoorbeeld plots begint te 
regenen en de voetganger zet het op een lopen, dan botst hij zo aan tegen het verkeersbord. Doordat het zo laag staat, neemt 
het bord ook te veel ruimte in beslag in verhouding met de resterende ruimte van het voetpad. Het komt mij voor dat bij 
schade de stad aansprakelijk kan worden gesteld wegens het niet respecteren van de voorzichtigheidsnorm. Het volstaat dat 
bord wat hoger te zetten.
Ik stuurde hiervoor op 13 juli een mail naar Gentinfo en op 16 augustus een herinnering naar Gentinfo en de Wegendienst 
maar kreeg nog geen reactie.

Onderzoek:
We informeren bij de Wegendienst naar de stand van zaken. De werkopdracht voor de aanpassing staat ingepland en binnen 
de maand is het probleem van de te lage verkeersborden opgelost.

Beoordeling: gegrond
Gegrond omdat niet aan de burger wordt meegedeeld dat de klacht is ontvangen en aanpassingen op til zijn.
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AANBEVELING:
•	 Stuur een ontvangstmelding bij elke nieuwe klacht. Burger weet zo dat de klacht is toegekomen en kent eventueel al 

de naam van de dossierbeheerder. Kijk of er een termijn van behandeling kan meegegeven worden. Dit schept enige 
zekerheid.

professionaliteit
Verzoek: 201711-1417
Oprit.

Ik ben nu al zes maanden bezig om mijn oprit, die opengebroken werd door Proximus, terug in oorspronkelijke staat hersteld 
te krijgen. Proximus heeft mijn oprit opgelegd omdat er ergens iets kapot was en heeft dan de oprit terug toegelegd. Volgens 
mij is die niet goed hersteld en is de ondergrond niet goed aangelegd waardoor ik vrees dat er een verzakking zal ontstaan. 
Ze hebben ook een tegel gebroken en een andere in de plaats gestoken maar dat is een volledig andere tegel dan de rest. Dat 
vind ik nog niet het ergste maar wel het feit dat de ondergrond niet goed is aangelegd. Proximus heeft nu contact opgeno-
men met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen omdat mijn oprit tot aan de straat loopt (maar daar heb ik toestemming 
voor gekregen) en er dus twee meter openbare weg is, om te vragen of de oprit in hun ogen goed is heraangelegd. Men is 
al drie keer komen kijken en na een overleg tussen Proximus en de Wegendienst heeft de Wegendienst laten weten dat de 
oprit volgens hen wel goed is heraangelegd. Ik wil weten waarom de Wegendienst dit vindt want ik vind de heraanleg slecht 
uitgevoerd.

Onderzoek:
De oprit werd in juni 2017 plaatselijk opgebroken in opdracht van Proximus voor herstel van een defect. Hiertoe werden een 
vijftal tegels (met waaiermotief) uitgebroken en hergebruikt. De verzoeker nam contact op met Proximus omdat één tegel be-
schadigd .was. De tegel werd vervolgens vervangen door een tegel zonder waaiermotief gezien .de oorspronkelijke tegels niet 
meer verkrijgbaar zijn. Verzoeker was niet akkoord met de nieuwe tegel en wou de oorspronkelijke (beschadigde) tegel terug. 
Dit kon niet omdat de beschadigde tegel niet werd bewaard. Daarnaast laat hij weten dat hij beschikt over een document van 
Proximus waarin wordt beloofd dat het trottoir in oorspronkelijke staat zal worden hersteld. Vervolgens laat verzoeker weten 
dat het herstel niet werd uitgevoerd volgens de regels van de kunst. De tegels zouden (los) zijn geplaatst in zand en niet in 
stabilisé. Om dit te staven heeft hijzelf op ontegensprekelijke wijze een tegel uitgebroken. Zowel Proximus als de toezichter 
van Dienst Wegen zijn alsnog ter plaatse gegaan en stelden vast dat de tegels werden herplaatst op een fundering van gesta-
biliseerd zand. En nu wordt ook de dikte van deze fundering in vraag gesteld door verzoeker… De Wegendienst concludeert 
dat er is geen zichtbare reden is om aan te nemen dat het herstel niet goed werd uitgevoerd. Omdat de oorspronkelijke tegels 
niet meer verkrijgbaar zijn wordt het uitgevoerde herstel als aanvaardbaar beschouwd en gaan zij niet (langer) aandringen bij 
Proximus om de herstelling opnieuw uit te voeren. Wij volgen deze zienswijze.

Opvolging:
Verzoeker belt nogmaals terug. Hij wil het referentiekader kennen dat de Wegendienst hanteert om te beoordelen dat de 
werken goed zijn uitgevoerd. De Wegendienst informeert dat voor dit type oprit een laag stabilisé van 10 cm wordt gebruikt. 
Opnieuw betwist verzoeker dat de ondergrond die Proximus heeft aangelegd aan deze norm voldoet. We verwijzen verzoe-
ker naar de Consumentenombudsdienst. De Wegendienst had hier enkel een adviserende functie en heeft die naar behoren 
uitgevoerd.

Beoordeling: ongegrond
Ongegrond. Het gaat over een conflict tussen verzoeker en Proximus. De Wegendienst treedt alleen op als expert en stelt vast 
dat de herstelling is uitgevoerd volgens de regels van de kunst. De Wegendienst had hier enkel een adviserende functie en 
heeft die naar behoren uitgevoerd.

Groendienst

redelijke termijn
vertrouwen
Verzoek: 201701-24
Gebrek aan controle.

Er is een dame zwaar ten val gekomen aan het Groot monument op de Westerbegraafplaats. Het was nogal glad door het 
vriesweer. Wij hebben haar gevonden, ze kon niet meer alleen recht en ze moest met een ambulance afgevoerd worden.
Er moest een ambulance gebeld worden en werd duidelijk gemaakt dat ze niet aan de grote ingang hoefden te komen maar 
wel via de Leliestraat, maar er is veel tijd verloren gegaan omdat ze toch aan de hoofdingang stonden, waar er geen auto 
door kan laat staan een ambulance. Kan aan de hoofdingang een plaatje komen met een verwijzing naar dienstingang via 
de Leliestraat? Een tweede punt is de totale afwezigheid van permanentie en controle op de begraafplaats door een mede-
werker, in tegenstelling tot voorheen. Dit leidt tot een aantal mistoestanden zoals crossen, dealen van drugs, zoektocht naar 
Pokemon, op de monumenten kruipen, honden die er worden uitgelaten,… Er is een totaal gebrek aan controle.

Onderzoek:
Tot een tiental jaar geleden waren er twee portiers in dienst. Door een beleidsbeslissing is dit niet meer het geval. Er zijn ech-
ter wel vaak medewerkers, grafmakers en tuiniers, aanwezig. Zij hebben nog geen grote vormen van overlast vastgesteld. Aan 
de hoofdingang moet een infobord komen. Zolang dit er niet is zal er een tijdelijk bord geplaatst worden met een verwijzing 
naar de andere ingang. Ook de hulpdiensten zullen door de dienst op de hoogte gesteld worden dat men via de Leliestraat 
moet rijden. 

Opvolging
Burger beklaagt zich erover dat hij van onze dienst geen feedback heeft gekregen. En dat er 5 maanden later geen tijdelijk 
noch definitief bord te zien is. Dat laatste klopt niet helemaal, zeer recent op 5 juli, maar wel bijna een half jaar na de mel-
ding werd een tijdelijk bord geplaatst. Het definitieve bord zal nog veel langer op zich laten wachten. Feedback naar verzoeker 
wordt onmiddellijk gegeven en hij belooft nog eens naar de ingang te gaan om toch te controleren of dat tijdelijk bord er nu 
toch niet hangt. Verzoeker liet weten dat er geen bord geplaatst werd. Wij hebben zelf ter plaatse vastgesteld dat er wel een 
bord geplaatst werd met een duidelijk plan naar de ingang. De klager werd geïnformeerd.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Hoewel het antwoord op de eerstelijn er vlug was, volgde toch nog een klacht door het niet snel realiseren van het beloofde.

redelijke termijn
klachtenmanagement
Verzoek: 201703-362
Zieke bomen.

In onze straat staan reeds sinds meer dan 30 jaar straatbomen van het type Carpinus betulus. In augustus 2015 viel een 
van die bomen om door een plotse windstoot. Hij bleek vanbinnen helemaal rot te zijn. Daarop werden alle bomen door de 
Groendienst geïnspecteerd en het werd duidelijk dat een groot aantal daarvan eveneens ziek waren. Ze werden met een kruis 
gemarkeerd, met de bedoeling ze “spoedig” te rooien. Nu, meer dan een jaar later, is er nog steeds niets gebeurd. Intussen is 
de toestand van de bomen zichtbaar verslechterd: grote zwamaantastingen, de schors komt los, er vallen voortdurend takjes 
af, enz. Wij waren er dan ook niet gerust in toen er zondag een stormwind over het land raasde. Gelukkig zijn de bomen - tot 
nu toe - overeind gebleven. We vragen ons af of men bij de Groendienst wacht tot er nog eens een boom omvalt en daarbij 
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misschien een auto beschadigt of, erger nog, een voorbijganger verplettert! Kan u ons zeggen wanneer men eindelijk de zieke 
bomen in onze straat zal rooien? Ik stuurde al verschillende e-mails naar de Groendienst zelf, maar ik krijg geen antwoord.

Onderzoek:
Verzoeker stuurde inderdaad al verschillende e-mails naar de Groendienst, maar kreeg geen antwoord. Ook wij moesten twee 
herinneringen sturen vooraleer er een inhoudelijk antwoord kwam. Verzoeker meldde dat de bomen gerooid waren, maar dat 
hij nog steeds geen antwoord had gekregen. Pas daarna kregen wij en hij antwoord. De Groendienst excuseerde zich hiervoor 
en legde uit dat het rooien van de bomen uitgesteld werd omdat het snoeien van grote bomen prioritair was.

Beoordeling: gegrond
Het rooien van de bomen liet lang op zich wachten. De klacht kwam echter voornamelijk voort uit het feit dat verzoeker geen 
antwoord kreeg op zijn e-mails. Wij konden vaststellen dat wij ook lang moesten wachten en meerdere herinneringen moes-
ten sturen.

AANBEVELING:
•	 Stuur burgers binnen een redelijke termijn een antwoord op hun e-mail. Als het niet mogelijk is om snel een inhou-

delijk antwoord te sturen, laat mensen dan wel weten dat hun e-mail ontvangen werd en geef een termijn waarbin-
nen een antwoord gestuurd zal worden. 

•	 Als het niet mogelijk is om op korte termijn werken uit te voeren, breng de burger daarvan op de hoogte.

afdoende motivering
Verzoek: 201705-646
Hoge bomen.

Achteraan onze tuin staan er bomen die wel meer dan 8 meter hoog zijn en waarvan ik schrik heb dat ze gaan omvallen. De 
bloesems van deze bomen liggen te gisten in mijn waterput waardoor ik deze geregeld moet uitkuisen en in de herfst moet 
ik al de bladeren die afvallen wegdoen. Momenteel kan ik dit nog maar ik word ouder en zal dit niet kunnen blijven doen. De 
bomen nemen ook vanaf 15u00 het zonlicht weg. Ik heb al eens contact gehad met een medewerker van de Groendienst en 
die liet mij weten dat ze niet aan die bomen zullen doen want dat het een parkgezicht moet blijven. Toch zou ik willen dat er 
hier iets met die bomen gedaan wordt zodat ik er geen overlast meer van heb.

Onderzoek:
De Groendienst bekeek dit ter plaatse en stelde vast dat de bomen in goede gezondheid zijn en dat er geen gevaar is dat ze 
zouden omvallen. Tussen de bomen en de omheining is nog een zone van twee meter met alleen maar gras. De bomen han-
gen amper over bij de buren. 
Bij lage stand van de zon is er inderdaad vrij veel schaduw, maar er is nog zonlicht in andere stukken van de tuin. Er is op dit 
moment volgens de Groendienst geen gevaar en te weinig hinder om in te grijpen. Wanneer de takken meer zouden overhan-
gen, dan mag verzoeker terug contact opnemen en zal men ingrijpen.

Beoordeling: ongegrond
Verzoeker ondervindt inderdaad enkele nadelen van de bomen: schaduw en bloesems op zijn domein. Dit is volgens de 
Groendienst te weinig om in te grijpen. Zij geven een duidelijke motivering en geven ook aan dat zij wel zullen ingrijpen wan-
neer de takken verder overhangen op het terrein van de buren. Wij volgen de redenering van de Groendienst. Er is enige last, 
maar dit rechtvaardigt op dit moment niet het vellen van bomen.

afdoende motivering
gelijkheid
Verzoek: 201708-1036
Heraanleg bermen.

Wij wonen op de hoek van een straat die een tijd geleden heraangelegd is. De aannemer heeft echter gedurende verschil-
lende maanden restanten van materialen laten liggen in de berm, dit werd pas een tijdje geleden weggehaald. Het gevolg 
hiervan is dat de bermen elders in de straat zijn heraangelegd, hetzij met grasdallen, hetzij door gras in te zaaien, afgewisseld 
met opritten naar de huizen toe. Op het lange stuk naast onze tuin kon er echter niets gezaaid of gelegd worden, doordat die 
materialen daar nog lagen. Het gevolg is dat het onkruid daar nu zeer hoog is opgeschoten, hetgeen uitzaait naar ons pas 
aangelegd gras in onze tuin. Wij hebben per e-mail contact opgenomen met de Groendienst, waarop het onkruid onmiddellijk 
werd gemaaid met een grote machine. Die machine kan echter niet tot dichtbij de draad komen, waardoor een deel van het 
kruid is blijven staan, en dat maaien is evenmin een oplossing op lange termijn. Er is ook iemand langsgeweest van de Groen-
dienst, die zei dat hij “ iets” ging voorleggen aan de Groendienst na de Gentse Feesten. De controleur van de Groendienst 
heeft ons per e-mail laten weten dat het niet de bedoeling is om de berm te verharden. Maar dat vragen wij niet, wij vragen 
dat dat stuk van de berm zoals elders in de straat wordt ingezaaid met gras en dus deftig wordt aangelegd. Grasdallen zouden 
natuurlijk nog beter zijn omdat die strook veel wordt gebruikt als parkeerstrook voor de nabijgelegen school, maar op zijn 
minst zou gras .mooier zijn dan het hoogopgeschoten onkruid dat er nu staat. Kunnen jullie hierin tussenkomen?

Onderzoek:
Het blijkt dat het voor de controleur van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen niet duidelijk was wat de oorzaak was van 
het probleem en wat de vraag van de burger precies was. Het probleem werd daarin minder duidelijk omschreven dan bij ons. 
Door de verduidelijking kwam er ook een oplossing: in de werken is opgenomen dat de aannemer de bermen terug moest in-
zaaien. Op dit gedeelte van de berm is dit blijkbaar niet (naar behoren) gedaan. De aannemer werd op zijn plichten gewezen 
en moet de berm inzaaien voor de oplevering van de werken.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Er blijkt een misverstand aan de basis te liggen, doch de klacht is gegrond dat de berm niet correct terug ingezaaid werd. 
Meerdere e-mails en een bezoek ter plaatse brachten geen oplossing. Na de verduidelijking via onze tussenkomst werd het 
probleem opgelost.

redelijke termijn
Verzoek: 201709-1214
Grafzerken.

In juli 2016 dienden we bij het Dienstencentrum Sint-Amandsberg de aanvraag in voor het verwijderen van de grafzerken van 
onze ouders van de begraafplaats in Sint-Amandsberg. Daar zou men de brief doorsturen naar de Groendienst die me op de 
hoogte zou houden.
In maart ging ik zelf naar de Groendienst en gaf daar een kopie van ons verzoek aan de bediende. Die beloofde de zaak te 
onderzoeken. Een goede week later kreeg ik telefoon van de Groendienst: de grafzerken worden nog dit jaar verwijderd. Begin 
september zijn de zerken nog niet weggenomen. Ik sprak een personeelslid van het kerkhof aan, die nam foto’s van de zerken, 
zou dit verder onderzoeken en mij zeker op de hoogte houden. We zijn nu eind september en ik heb nog niets gehoord.

Onderzoek:
We nemen contact op met de Groendienst. Twee weken nadien werden de grafzerken verwijderd.

Beoordeling: gegrond
Meer dan een jaar wachten voor iets wat schijnbaar op korte termijn kan uitgevoerd worden is wel heel lang.
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redelijke termijn
Verzoek: 201709-1222
Schade door takken.

In mei van dit jaar nam ik contact op met de Groendienst met de vraag om de overhangende takken van de bomen die 
eigendom zijn van Stad Gent te snoeien. Ik kreeg hier een positieve respons op, in de zomer zou worden gesnoeid. Intussen 
zijn we eind september en door de felle wind een 3-tal weken geleden vielen grote takken op mijn dak met als gevolg dat er 
een aantal dakpannen gebroken waren. De regen is door de gebroken dakpannen naar binnen gesijpeld, rechtstreeks in mijn 
boiler en heeft ervoor gezorgd dat mijn boiler stuk was. Een, achteraf bekeken, levensgevaarlijke situatie. De dakpannen en de 
boiler zijn intussen hersteld. Nu vraag ik mij af wie ik kan contacteren om de geleden schade te compenseren en of er alsnog 
een onderhoud kan gebeuren van de bomen die vervaarlijk overhangen op mijn eigendom.

Onderzoek:
We verzoeken de Groendienst om grondige snoeiwerken zo vlug mogelijk uit te voeren. Verzoeker wordt doorverwezen naar de 
Juridische Dienst voor de geleden schade. Twee weken later meldt de Groendienst dat de snoeiwerken zijn uitgevoerd.

Beoordeling: gegrond
Gegrond omdat de werken niet werden uitgevoerd binnen de beloofde termijn.

hoffelijkheid
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201710-1363
Bladeren en gras.

Ik heb al eens klacht ingediend voor die man, maar hij stopt niet. Als hij de bladeren moet wegblazen blaast hij ze expres op 
onze hof. Bij het grasmaaien rijdt hij een stuk verkeerd zodat alles terug vliegt en we mogen dan weer beginnen vegen. Hij 
werkt bij de Groendienst van Oostakker. Hopelijk wordt er wat aan gedaan, het kan niet blijven duren met die persoon. Ik heb 
nooit geen ruzie gehad met een werknemer van de Stad Gent. Ik neem momenteel medicatie voor mijn hart. Ik weet niet als 
het bij mij te ver gaat komen hoe ik ga reageren.

Onderzoek:
De Groendienst maakte twee jaar geleden eenzelfde incident mee. Toen werd een gesprek gevoerd met de betrokken mede-
werker en heeft die een opleiding klantvriendelijk handelen gevolgd. De leidinggevende van de werknemer ging naar klager 
om zijn verhaal te horen en zou naar verluidt de huid zijn volgescholden, ondanks feit dat deze medewerker niet betrokken 
was bij dit incident. De overdreven reactie van de klager heeft de Groendienst toen doen besluiten dat beide partijen zich 
onredelijk gedragen en we geen eenduidige verantwoordelijkheid bij onze medewerker konden leggen. 
Opnieuw werd de medewerker hierover opnieuw aanspreken en onderzocht of kan vermeden worden hem nog in de buurt 
van de woning van klager tewerk te stellen.

Beoordeling: geen oordeel
Geen oordeel want het blijft woord tegen woord. De Groendienst motiveert de werkwijze op afdoende wijze en toont de nodi-
ge goodwill wat betreft de inzet van de medewerker. Het is echter duidelijk dat verzoeker zich hier niet bij neerlegt. Hij blijft 
beweren dat de Groendienst hem viseert en leugens wijsmaakt, er met opzet in de bladeren wordt gereden, bladeren op zijn 
tuin worden geblazen en bij de buren de bladeren wel worden weggehaald.

Departement Samenleven en Welzijn
Dienst Preventie voor Veiligheid

redelijke termijn
Verzoek: 201711-1383
Horeca-attest.

Ik wil klacht indienen tegen de Horecacoach want ze houden mij al twee, drie weken aan het lijntje. Ik start een café en heb 
een goede 2 weken geleden daarvoor mijn aanvraag ingediend bij de Horecacoach. Ondertussen ben ik ook met alle andere 
zaken in orde: Sabam, billijke vergoeding, verzekeringen,… En ondertussen betaal ik natuurlijk ook alle rekeningen. Maar de 
vergunning van de Horecacoach laat op zich wachten. Eerst zeiden ze dat ik de papieren na een week zou krijgen, toen was 
het een week later en nu ik vandaag bel zeggen ze weer “het zal toch pas voor volgende week zijn”. Ik vind dat dit niet kan. Ik 
wil mijn zaak opstarten.

Onderzoek:
Om een horeca-attest uit te reiken moet een onderzoek gebeuren en de aanvrager moet een aantal documenten indienen. De 
dienst geeft aan dat de klager niet tijdig met alle documenten in orde was en dat dit voor enige vertraging zorgde. Klager gaf 
aan dat hij het attest twee weken eerder had aangevraagd. In de week van zijn klacht werd het attest uitgereikt. Volgens het 
reglement is de termijn voor het afgeven van het attest 30 kalenderdagen, deze termijn werd dus ruimschoots gehaald.

Beoordeling: ongegrond
De termijn voor aflevering van het horeca-attest werd gerespecteerd.

Dienst Welzijn en gelijke kansen

overeenstemming met regelgeving
coulance
Verzoek: 201701-112
Terugbetaling taxicheques.

Mijn moeder woonde tot voor kort in Gent. Zij kocht taxicheques aan, maar door omstandigheden kon ze deze niet allemaal 
opgebruiken. Haar gezondheidstoestand werd slechter, waardoor zij een lange periode in het ziekenhuis verbleef. Daarna ging 
zij naar kortverblijf en nu woont ze in een rusthuis in Antwerpen. Ik heb gebeld omdat mijn moeder de taxicheques terug wil 
inleveren en ze terugbetaald wil krijgen. Men deelde mij echter mee dat dit niet kan. Dat is toch niet eerlijk? Zij kon door haar 
slechtere gezondheid niet meer gebruiken en woont nu niet meer in Gent. Kan zij dit geld echt niet meer terugkrijgen?

Onderzoek:
Het huidige reglement laat niet toe om taxicheques terug te betalen. De directeur van de dienst vindt wel dat dit, bijvoorbeeld 
in dergelijke situaties, wel mogelijk zou moeten zijn. Het reglement wordt aangepast om terugbetaling mogelijk te maken.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Op basis van het reglement is terugbetaling nu niet mogelijk. De Dienst past daarom het reglement aan om in de toekomst 
wel terugbetalingen te kunnen uitvoeren. Na goedkeuring van het nieuwe reglement zal verzoeker de taxicheques terugbe-
taald krijgen.
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zorgvuldigheid - fouten
efficiëntie en effectiviteit
proactief handelen
Verzoek: 201703-266
Pasje voor taxicheques.

Het is nu al een aantal keren dat ik probeer aan een pasje te geraken om taxicheques aan te vragen. Ik ben zelf moeilijk te 
been en het is een vriendin die om mijn taxicheques gaat en iedere keer krijgt ze onder haar voeten dat ze mijn pasje niet 
mee gebracht heeft.
 Het probleem is dat ik zo geen pasje heb en ik al een tweetal keer een pasfoto heb opgestuurd naar het Stadhuis (Boter-
markt) maar dat deze blijkbaar nooit bij de juiste dienst zijn toegekomen. Als ik dan bel om te vragen waar die pasfoto’s zijn, 
kunnen ze mij geen antwoord geven. Ik krijg mijn taxicheques wel maar het is vervelend dat er iedere keer om mijn pasje 
wordt gevraagd maar dat ik er nog steeds geen heb. Ik zou dit graag zo vlug mogelijk in orde zien maar ik heb geen zin om 
terug een pasfoto te moeten opsturen zonder dat die toekomt.

Onderzoek:
Na onze tussenkomst ging er iemand van de dienst ter plaatse om de nieuwe pasfoto op te halen en direct het pasje af te 
leveren. Het is niet duidelijk wat er is misgelopen met de pasfoto’s die verzoekster reeds opstuurde.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Het is niet duidelijk wat er gebeurd is met de pasfoto’s die mevrouw opstuurde. De dienst geeft aan dat ze deze nooit ontvan-
gen hebben, verzoekster zegt dat ze al meerdere keren foto’s opstuurde. Uiteindelijk werd dit door de dienst opgelost door 
middel van een huisbezoek, maar wel pas na onze tussenkomst. Dit kon men ook al gedaan hebben na het rechtstreekse 
contact met verzoekster.

Kabinetssecretariaten College Burgemeester   
en schepenen
Kabinet schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
Redelijke termijn
Verzoek: 201706-790
Complexiteit Voetgangersgebied. 

In bijlage zend ik u een klacht die door de vzw GES werd geformuleerd inzake het voetgangersgebied Gent. Gezien de com-
plexiteit ervan en ook het feit van desinformatie, zie ik mij wel genoodzaakt deze klacht over te maken aan uw diensten. Niet 
alleen de juridische en verkeerstechnische aspecten worden hier overtreden maar ook administratief zijn er mijn inziens 
onregelmatigheden. Wij vragen dan ook uw tussenkomst in deze materie.

Onderzoek:
Verzoeker schrijft in eerste instantie de bevoegde schepen aan en mag van hem een rechtstreeks antwoord verwachten.

Opvolging:
Verzoeker meent dat hij geen volledig antwoord heeft ontvangen van de schepen en vraagt meer uitleg aan de bevoegde 
schepen. Als hij na een redelijke termijn nog geen antwoord ontvangen heeft, komen wij tussen in tweedelijn. Na onze tus-
senkomst ontvangt verzoeker een antwoord van de schepen dat volgens de ombudsvrouw ingaat op de volledige vraag van 
verzoeker.

Beoordeling: gegrond
Verzoeker heeft inderdaad een lange tijd moeten wachten op een antwoord. 
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IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201701-4
Ingepakte parkeerautomaat.

Dankzij de in plastic zakken ingepakte parkeerautomaten in de Meelstraat heb ik nu een parkeerboete ‘parkeerbiljet’ van 30 
euro. Het zou eerlijker zijn, mochten deze ‘geneutraliseerde’ parkeerautomaten duidelijk verwijzen naar de aanwezigheid van 
nieuwe toestellen. Op de terugweg naar mijn geparkeerde auto zag ik meerdere ‘parkeerbiljetten’ van 30 euro tussen de rui-
tenwissers. Volgens het antwoord van het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, zijn ‘ze’ al sinds begin dit jaar bezig met het wegnemen 
van de oude apparaten. Ik vrees dat dit (gezien de opbrengst van de oude toestellen) geen prioriteit is. De kip met de gouden 
eieren moet je niet te vlug slachten… Dit is echter korte-termijnprofijt. Hoezeer ik het ook zou wensen, ik kan me niet van de 
indruk ontdoen dat de Stad Gent hier doelgericht profiteert van de onduidelijke situatie waarvoor zij zelf verantwoordelijk is. 
Ik ga mijn ‘parkeerbiljet’ betalen en zal in 2017 mijn geliefde Gent mijden. Sans rancune, maar het gevoel bedrogen te zijn, zal 
moeten slijten.

Onderzoek:
Volgens het Mobiliteitsbedrijf geldt het betalend parkeren in de Meelstraat al jaren. Bij het vernieuwen van de parkeerauto-
maten werd geopteerd om de parkeerautomaten te verminderen in aantal want men moet nu immers niet meer terugkeren 
naar zijn voertuig vermits er geen parkeerticket meer dient voor te liggen. Bij het installeren van die nieuwe parkeerautoma-
ten werden de oude toestellen verwijderd maar door het grote aantal kon dit niet overal op hetzelfde moment of simultaan 
gebeuren. In de Meelstraat zal er in de toekomst geen parkeerautomaat meer staan maar er staat wel een automaat op het 
einde van de straat kant Kolveniersgang. Deze parkeerautomaat is te zien als men zijn wagen in de Meelstraat parkeert en die 
richting uitgaat. In de andere richting staat de parkeerautomaat in de Molenaarsstraat. Ook de signalisatie die het betalend 
parkeren aanduidt, staat reglementair opgesteld. Het Mobiliteitsbedrijf heeft vastgesteld dat verzoeker de parkeerschijf had 
voorgelegd, zoals de Wegcode het stelt bij een defecte parkeerautomaat maar de parkeerautomaat was echter niet defect 
maar volledig buiten gebruik. Komt daar nog bij dat de parkeerschijf maar geldig was tot 16u00 en de parkeerretributie werd 
uitgeschreven om 16u44.

Beoordeling: ongegrond

adequate communicatie
Verzoek: 201701-14
Onduidelijke communicatie. 

Mijn vriendin is op 7 januari 2016 verhuisd naar de Phoenixstraat in Gent. Zij had voor dit adres en een tijdelijke bewonersver-
gunning die automatisch omgezet werd in een definitieve gratis bewonersvergunning. Dit werd haar ook meegedeeld in een 
brief die ze van het Mobiliteitsbedrijf heeft ontvangen, gedateerd op 21 maart 2016Wij zijn dan op 15 juli 2016 gaan samen-
wonen en zijn verhuisd naar de Ossenstraat in Gent. We hebben de bewonersvergunning voor de Phoenixstraat stopgezet en 
na aangifte van de adreswijziging hebben wij via het e-loket terug een tijdelijke bewonersvergunning aangevraagd voor de 
zone van de Ossenstraat en voor dezelfde nummerplaat. De tijdelijke bewonersvergunning was geldig van 25 juli 2016 tot 24 
oktober 2016. Op 20 september 2016 hebben wij een brief ontvangen van het Mobiliteitsbedrijf met de vraag om de tijdelijke 
bewonersvergunning te verlengen. Aangezien wij ondertussen bericht hadden gekregen van de Dienst Burgerzaken dat de 
domiciliering in orde was en we onze Eid-kaart mochten laten aanpassen, hebben wij geen aandacht besteed aan deze brief 
omdat we geen verlenging van onze tijdelijke bewonersvergunning nodig hadden. Eind september 2016 zijn we onze Eid-kaart 

gaan laten aanpassen en hebben we nog gevraagd aan de baliemedewerker of nu alles in orde was, ook voor onze bewo-
nersvergunning. Hij benadrukte ons dat alles in orde was. Wij waren er ook van overtuigd dat, net zoals bij de vorige tijdelijke 
bewonersvergunning, deze automatisch zou worden omgezet naar een definitieve gratis bewonersvergunning. Groot was onze 
verbazing dan ook toen we op 17 december 2016 een retributie ontvingen in de Puinstraat die wel tot onze zone behoort. Ik 
heb dan contact opgenomen via mail met het Mobiliteitsbedrijf waar men mij liet weten dat we zelf voor de verlenging van 
onze bewonersvergunning moesten instaan en dat we daarvoor ook een brief hadden gekregen. Ondertussen hebben we 
nog twee retributies gekregen (21 januari 2017 en 23 januari 2017) en hebben we op 24 januari 2017 onze bewonersvergunning 
laten omzetten.

Onderzoek:
We vernemen van het Mobiliteitsbedrijf en de Dienst Burgerzaken dat er inderdaad foutieve informatie werd gegeven aan de 
burgers wat de verlenging van hun tijdelijke bewonersvergunning betreft. Dit werd ondertussen rechtgezet. Ook de brieven die 
verstuurd worden, zijn nu aangepast zodat er geen twijfel meer mogelijk is hoe men de bewonersvergunning dient te verlen-
gen. Omdat de communicatie hier niet duidelijk was, is het Mobiliteitsbedrijf akkoord om de retributies te annuleren.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

AANBEVELING:
•	 Zorg steeds voor duidelijke communicatie, zowel mondeling als schriftelijk.

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201701-18
Fiets ontruimd. 

Mijn fiets was niet te vinden in het depot. Heb dan aangifte gedaan bij de Politie op 9 december 2016.
Het bedrijfje dat in opdracht van de Stad de parkeermeters weghaalt, heb ik wel kunnen bereiken en heb ze zelf nog gezien 
ook. Wat zij doen is de fiets/paal verwijderen en de fiets daar in de buurt achterlaten. Aangezien mijn fiets enkel slotvast 
stond aan de paal met een ketting was hij niet meer slotvast zonder de paal. Ze hebben hem dus los tegen de gevel gezet van 
huisnummer 68 op de Koning Albertlaan te Gent en waar hij tegen 16.00 uur niet meer te vinden was en ook niet in de directe 
omgeving. Naar mijn mening is het dat bedrijfje hun fout dat mijn fiets is verdwenen. Ik versta dat zij hem moeten verwijde-
ren maar ik versta het niet dat zij hem niet naar het depot hebben laten brengen door hun zelf of de medewerkers van het 
depot zelf. Zij wisten mij ook te zeggen dat als een fiets in een rek staat hem er gewoon van uitnemen en hem in de directe 
omgeving plaatsen maar een die er slotvast aan hangt hen naar het depot laten brengen. Waarom hebben ze het dan niet 
met mijn fiets gedaan? Hier had ik graag meer duidelijkheid rond gekregen ivm de aansprakelijkheid van het verlies van mijn 
fiets.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf laat weten dat de onderaannemer die de paal heeft verwijderd, niet zorgvuldig heeft gehandeld bij het 
verwijderen van de fiets. Zij hebben een fout gemaakt waardoor de burger in kwestie schade heeft geleden dus is het aan hen 
om deze schade te vergoeden. Het Mobiliteitsbedrijf zal contact opnemen met de hoofdaannemer en vragen om de gelede 
schade te vergoeden. Aan verzoeker wordt gevraagd een raming te maken van de opgelopen schade.

Opvolging:
Tien maanden later is dit nog steeds niet in orde. Verzoeker wacht nog steeds op enige tegemoetkoming. Het is de verzeke-
ringsmaatschappij van de onderaannemer (die de fiets heeft losgemaakt) die contact zal opnemen met verzoeker om tot een 
overeenkomst te komen. Verzoeker laat ons enige tijd later weten dat de verzekeringsmaatschappij niet ingaat op zijn vraag 
tot een tegemoetkoming en dat de onderaannemer geen kennis heeft van een fiets die niet zorgvuldig zou verwijderd zijn. Na 
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overleg met het Mobiliteitsbedrijf blijkt dat de verzekeringsmaatschappij niet wil tussenkomen maar dat de onderaannemer 
zelf wel een bedrag wil terugbetalen maar niet de volledige kost van de fiets. We geven de raad aan verzoeker om zelf contact 
op te nemen met de onderaannemer en geven de coördinaten door maar als verzoeker contact opneemt doet de onderaan-
nemer alsof hij van niets weet. Nochtans heeft de onderaannemer in mails naar het Mobiliteitsbedrijf schriftelijk ingestemd 
met een terugbetaling. Verzoeker zal nogmaals contact opnemen met de onderaannemer en verwijzen naar deze schriftelijke 
instemming.

Beoordeling: geen oordeel
Het is uiteindelijk niet aan het Mobiliteitsbedrijf om de fiets te vergoeden. Het is de onderaannemer die niet zorgvuldig te 
werk is gegaan bij het losmaken van de fiets.

AANBEVELING:
•	 Zorg voor een clausule in het contract met de aannemer dat het onzorgvuldig wegnemen van fietsen ten laste komt 

van de aannemer of onderaannemer + vermelding van de te volgen procedure bij het losmaken van een fiets.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201701-20
Verwarrende signalisatie. 

Op 15 december 2016 werd ik verwacht in de Biezekapelstraat (Pedic) voor een nascholing in verband met mijn werk. Om-
dat er werken aan de gang waren, moest ik even zoeken om daar te geraken. Ik reed toen de Hoogpoort in en parkeerde me 
daar (via enkele straten: Zandberg, Ursulinestraat,…). Ik meen me te herinneren dat daar een bord stond dat een einde stelt 
aan het bewonersparkeren (Ursulinestraat). Ik zag verscheidene borden die ook afgedekt waren en geen parkeermeters. Op 
dat moment reed er een agent te fiets voorbij. Ik sprak deze man aan en vroeg hem om raad. Hij vertelde me dat hij daar 
dagelijks voorbij rijdt en hij het zelf verwarrend vond hoe de reglementering was. Mensen van de Politie die het ook niet meer 
weten…hoe moet de burger het dan weten? Hij stelde me gerust dat ik me daar mocht parkeren aangezien de signalisatie niet 
correct was. Hij zei me ook dat men mij waarschijnlijk zou opschrijven en beboeten maar dat ik dit in geen geval mocht beta-
len en dit moest aanvechten. Dit deed ik en ik kreeg een eerste bericht van de contactpersoon van de cel Parkeerheffingen. Zij 
zei me dat ze er niets tegen kon doen en ik moest overschrijven binnen de 14 werkdagen. De agent te fiets die me hielp, kon 
ik pas na zijn verlof contacteren en hij zei me dat hij zich het voorval herinnerde en dat hij het nodige zou doen om alles na 
te gaan. Hij had vandaag telefonisch contact met het Mobiliteitsbedrijf maar daar zei men dat ze niets aan de boete konden 
doen, dat dit hogerhand bekeken moest worden om te verwerpen. De agent liet me weten dat ik inderdaad in mijn recht was. 
De agent gaf me ook de raad om de Ombudsvrouw van stad Gent hierbij te betrekken zodat de boete ‘on hold’ gezet kon wor-
den, daar de termijn van 14werkdagen overschreden zou kunnen worden waarin betaald dient te worden, opdat ik geen extra 
boete zou krijgen. Verder liet de agent me ook weten dat er vast meerdere klachten hieromtrent zouden kunnen geweest zijn 
omdat hij opgemerkt heeft dat het bord ‘einde bewonersparkeren’ weggenomen werd. Dus daar herinnerde ik het mij juist dat 
er een stond op 15 december. Er zou ook recent een bord gezet zijn geweest, dit keer in de juiste rijrichting, opdat dergelij-
ke gevallen niet meer zouden voorvallen… Daarom wil ik u vriendelijk vragen om mijn boete te verwerpen op basis van een 
gebrek aan correcte signalering op 15 december 2016. Ik heb nu al zoveel moeite gedaan… Mocht ik echt in fout geweest zijn, 
zou ik dit alles niet volgehouden hebben.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf laat verzoekster weten dat zij inderdaad contact hebben gehad met de Politieagent en dat de signalisa-
tie inderdaad foutief was. Het Mobiliteitsbedrijf annuleert de retributie en laat de signalisatie aanpassen na tussenkomst van 
de Ombudsdienst. De klacht had kunnen vermeden worden mocht de dienst zelf de reflex hebben gehad om de signalisatie te 
laten nakijken.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

AANBEVELING:
•	 Kijk ook op eerstelijn na of de signalisatie juist staat.

adequate communicatie
coulance
Verzoek: 201701-68
Gebrekkige communicatie. 

Eind vorig jaar heb ik twee parkeerboetes gekregen in de Lievestraat. Ikzelf heb al jaren .een bewonerskaart voor zone 4 want 
ik woon aan de Lievekaai . Blijkbaar met de nieuwe inrichting van die zones in kader van de nieuw mobiliteitsplan, behoort 
de Lievestraat niet meer tot zone 4. Met als gevolg dat ik twee boetes heb gekregen voor een som van 60 euro. Maanden 
voordien heeft iedere Gentenaar een brief gekregen met de uitleg over het nieuw Mobiliteitsplan. Ik heb die ook gekregen, 
maar blijkbaar ontdekt per toeval, ontbreekt er wel een blad met de straten , waar ik mij gratis kan parkeren (op basis van 
mijn bewonerskaart). Er werd wel een stadskaart met de titel “bewonerszone 4” bijgevoegd en ik ging ervan uit dat ik in een 
ruimere zone, gratis mag parkeren (stadscentrum Gent). Volgens een medewerkster van het Mobiliteitsbedrijf had ik op de 
website moeten kijken welke straten voor mij van toepassing is, Lievestraat behoort niet tot mijn zone. Wat inderdaad juist is. 
Mijn klacht is het volgende : 

•	 er is een slechte en/of onduidelijke communicatie gevoerd, ikzelf heb geen stratenblad gekregen en ik ga er vanuit 
dat ik niet alleen ben.

•	 Ik heb aan Mobiliteitsbedrijf gevraagd voor een minnelijke schikking in kader van de boetes, is blijkbaar   
niet mogelijk.

•	 Wat kan er concreet gedaan worden voor mijn probleem ?

Onderzoek:
Uit het onderzoek blijkt dat verzoeker twee retributies heeft ontvangen. Het Mobiliteitsbedrijf meent dat zij voldoende heb-
ben gecommuniceerd over de veranderde zones voor bewoners en dat er naar iedere houder van een bewonersvergunning 
een brief werd verstuurd met de nodige bijlagen om te zien waar men mag parkeren. Het Mobiliteitsbedrijf gaat niet in op 
onze vraag om deze retributies éénmalig te annuleren maar wil wel de tweede retributie annuleren omdat deze op dezelfde 
dag als de eerste werd uitgeschreven maar verzoeker toen nog niet wist dat hij daar niet mocht parkeren. Verzoeker betaalt 
de eerste retributie.

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201701-70
Ongehoorde boetes. 

Ik ben sinds augustus 2016 een nieuwe bewoner in Gent. Toen heb ik mijn parkeervergunning aangevraagd voor in de buurt 
van mijn gehuurde appartement. Aangezien ik in ploegen werk (met een veiligheidsfunctie mede als brandweerman) heeft 
het even geduurd voor de Politie kon langskomen. In die tussentijd liep mijn voorlopige parkeervergunning. Omdat ik me-
debestuurder ben (auto op vaders naam) moet ik steeds langsgaan bij de dienst parkeervergunningen. De Politie was langs 
geweest en beloofde mij een brief van dat ik daar effectief verblijf. Aangezien het +/- 3 weken heeft geduurd voor ik de effec-
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tieve brief heb gekregen verliep mijn voorlopige parkeervergunning. In deze tussentijd heb ik 2 boetes gekregen. Ik vind het 
zeer ontoepasselijk want de Politie was reeds langs geweest maar op het Stadhuis konden ze me niet verder helpen. Ik wer-
ken 12uur shiften (6-18 of van 18-06). Ik heb dus in mijn “vrije dagen” dus weldegelijk die momenten mijn slaap nodig en kan 
dus niet doodleuk om 8 uur daar aan de deur gaan staan (zijn enkel open tussen 8.00 uur en 12.00 uur). Ik ben reeds naar de 
dienst parkeervergunningen gegaan (omdat ik hier dagen vakantie heb voor genomen) om mijn parkeervergunning in orde te 
gaan brengen en dit voorval aan te kaarten en het antwoord dat ik kreeg was “ja meneer dat is niet mijn probleem.” Ik vind 
dit een zeer onprofessionele aanpak en ik vind dat dit getuigd van weinig respect. Ik zou dit graag rechtgezet willen hebben. 
Mijn vader (op wiens naam de boetes zijn binnengekomen) heeft de boetes reeds betaald maar ik vind dit ongehoord.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf wenst niet in te gaan op onze vraag om deze retributies te annuleren omdat de bewonersvergunning 
vervallen was en zij menen dat ze verzoeker tijdig per brief hebben verwittigd dat hij de bewonersvergunning moest ver-
lengen. Verzoeker heeft ook geen contact opgenomen na de eerste retributie met het Mobiliteitsbedrijf. Er moest inderdaad 
langs gegaan worden bij het Mobiliteitsbedrijf om de bewonersvergunning te verlengen maar dit mocht ook iemand anders 
zijn in verzoeker zijn plaats.

Beoordeling: ongegrond

overeenstemming met regelgeving
adequate communicatie
klachtenmanagement
Verzoek: 201701-72
Geklede parkeerautomaten. 

Op maandag 12 december 2016 parkeerde ik met m’n vaders auto in de Simon De Mirabellostraat. Mijn bedoeling was om 
eigenlijk om te parkeren in de Begijnengracht met een dagticket. Daar had ik eerder ook al gestaan, maar die straat was die 
dag volzet. Dus ging ik op zoek naar een plekje verder en kwam ik uit bij de Simon De Mirabellostraat. Het enige probleem 
was dat de parkeerautomaten er overtrokken waren met een zwarte plastiekzak. Omdat twee weken eerder in de Begijnen-
gracht de automaten ook afgesloten waren en er toen een briefje ophing dat ik de parkeerkaart moest legen, wou ik dat die 
dag ook doen. Maar ik was met m’n vaders auto maar in m’n vaders auto lag geen parkeerkaart. Ik wist niet goed wat te doen, 
dus schreef ik een brief die aangaf wanneer ik aankwam en legde die voor de voorruit zoals ik met de parkeerkaart zou doen. 
Toen ik terugkwam van de les lag er een parkeerboete onder mijn ruitenwisser. Toen ik hierover een mail stuurde naar het 
Parkeerbedrijf Gent, kreeg ik de boodschap dat ik in de volgende straat een ticket moest genomen hebben. Maar hoe kan ik 
dit in godsnaam weten. In de ene straat is het de parkeerschijf, in de andere moet ik naar de volgende straat? Ik ben niet van 
Gent en kan dus ook onmogelijk op de hoogte zijn van de werken aan parkeerautomaten. Toen ik navroeg bij het Parkeerbe-
drijf waar ik met een klacht terechtkon, kreeg ik de boodschap dat ik enkel bij collega’s terechtkon en dat ik daar hetzelfde 
antwoord zou krijgen. Geen enkele vermelding van een klachten- of ombudsdienst. Daarna ging ik te rade bij het Justitiehuis 
met de vraag of ik dit kon gaan aanvechten. De advocaat daar vertelde mij, dat hij in Kortrijk (waar ik woon) al verschillen-
de zaken gezien had met parkeerbedrijven en dat deze zaken meestal verloren werden. En aangezien het om 30 euro ging, 
raadde hij me aan om het te betalen omdat de kans dat de kosten erg hoog oplopen te groot waren. Dus heb ik vorige week 
betaald. Ik ben echter nog steeds niet akkoord en vind dat er geen enkele moeite gedaan is om een oplossing te zoeken door 
het parkeerbedrijf. De fout wordt bij mij gelegd, terwijl het onmogelijk is om te weten wat je moet doen als zij de normale 
wegen gewoon afsluiten zonder boodschap. Op dit moment heb ik niet de intentie om nog veel naar Gent te komen. Kunnen 
jullie mij als ombudsdienst met deze zaak helpen?

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf blijft hier bij hun standpunt dat de zones van betalend parkeren correct staan aangeduid met de 

nodige signalisatie en dat het overtrekken van een parkeerautomaat niet wil zeggen dat hij defect is maar dat hij niet meer 
kan gebruikt worden. Het is enkel bij een defecte parkeerautomaat dat men de parkeerschijf mag plaatsen in een betalende 
zone. In de Simon de Mirabellostraat komt er geen parkeerautomaat omdat er aan elk uiteinde van de straat een nieuwe par-
keerautomaat staat die verzoekster, ongeacht te voet of met de wagen, moet gepasseerd zijn. De ombudsvrouw vindt dat de 
invoering van het nieuwe parkeerplan en de daarbij horende communicatie niet zo optimaal is verlopen en dat de zones met 
betalend parkeren die aangeduid worden met een begin- en eindbord veel te groot zijn. De ombudsvrouw heeft het Mobili-
teitsbedrijf dan ook aanbevolen om hier toch met herhalingsborden te werken, al zijn deze wettelijk niet verplicht. Bovendien 
is het laten staan van zowel oude als nieuwe parkeerautomaten, verwarrend. Het is ook spijtig dat het Mobiliteitsbedrijf niet 
naar de Ombudsdienst, als beroepsinstantie, heeft verwezen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De communicatie is verwarrend. Waarom staan er nog oude automaten er nog als de nieuwe er staan. Geen verwijzing naar 
beroepsinstantie.

AANBEVELING
•	 Communiceer duidelijker naar de burgers toe. 
•	 Verwijs naar de Ombudsdienst als beroepsinstantie.
•	 Verwijder oude automaten kort op de bal. Zet u in plaats van de klager.

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201701-87
Kafka?

Ik geraak er niet uit met de diensten en daarom kom ik bij de Ombudsvrouw. Mijn officieel adres is op Sint-Michielsplein en 
dat ligt aan het begin van de helling van de Sint-Michielsbrug. Ik ben bij het Mobiliteitsbedrijf geweest om te vragen of ik een 
vergunning kan krijgen om door het voetgangersgebied te rijden om zo tot aan mijn garage te geraken. Ik heb momenteel al 
een vergunning, geldig tot oktober 2017,maar deze is uitgereikt omdat we verbouwingswerken hebben uitgevoerd. Het Mobili-
teitsbedrijf liet mij weten dat ik geen recht heb op een vergunning om door het voetgangersgebied te rijden omdat Sint-Mi-
chielsplein niet in de lijst staat van straten waar de bewoners wel een vergunning krijgen. Sint-Michielshelling valt er wel in 
maar niet Sint-Michielsplein. Nochtans staat mijn woning voorbij de camera’s die het voetgangersgebied bewaken en riskeer 
ik, wanneer ik naar mijn garage rijd, telkens een Gasboete. Vroeger was het adres inderdaad Sint-Michielshelling maar dat is 
in de jaren 50/60 veranderd naar Sint-Michielsplein. Vermoedelijk had dit te maken met de postbedeling. Ik zie wel dat op de 
plannen van Gent, dit nog steeds Sint-Michielshelling noemt. Kan men hier aub samen uit geraken? Met wat gezond verstand, 
realiteitszin en gelijke behandeling voor al wie daar woont, zouden we al heel ver komen. Maar de administratie krijgt natuur-
lijk richtlijnen op papier. En ik kan enkel het kafkagehalte vaststellen en vandaar dat ik naar de Ombudsvrouw kom omdat ik 
er niet uit geraak met de diensten.

Onderzoek:
De ene helft van de brug is Sint-Michielshelling, de andere kant, waar de burger woont, is Sint-Michielsplein maar dat deel, 
in tegenstelling met de rest van het Sint-Michielsplein, ligt in Autovrij gebied. Ofwel verandert men de straatnaam aan de 
andere kant en worden beide kanten Sint-Michielshelling ofwel past het Mobiliteitsbedrijf de lijst aan, wat voor alle partijen 
de meest eenvoudige oplossing is. Het Mobiliteitsbedrijf laat weten dat zij inderdaad de lijst hebben aangepast zodat de 
bewoners van dit deel van het Sint-Michielsplein toch een vergunning kunnen krijgen om door het Autovrij gebied te rijden. 
Waarom de ombudsvrouw hiervoor moet tussenkomen is toch een beetje een raadsel.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
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Dit had anders kunnen opgelost worden in eerstelijn. Had men verzoeker geantwoord dat men dit zou onderzoeken en hem 
dan terug contacteren dan had hij niet tot bij de Ombudsdienst moeten komen.

AANBEVELING:
•	 Onderzoek dergelijke vragen op eerstelijn.

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201701-94
Ingescand ticket. 

Ik heb een boete gekregen op 5 augustus 2016 terwijl er wel degelijk een parkeerticket langs de bestuurderskant lag, ook de 
tijd was nog ruim voldoende. Ik heb op 8 augustus 2016 een kopij genomen van mijn parkeerticket + mijn kinepolisticket en 
heb die doorgestuurd. Wanneer ik een kopij kan voorleggen ben ik uiteraard ook in bezit van het origineel. Na enige tijd kreeg 
ik van het Mobiliteitsbedrijf terug een aanmaning tot betaling. Ik nam dan terug contact op en toen hoorde ik dat mijn scan 
van mijn parkeerticket niet duidelijk zichtbaar was. Er werd me dan gevraagd mijn origineel parkeerticket door te sturen, dit 
mocht gewoon verstuurd worden, niet aangetekend. Heb ik dit duidelijk gevraagd. Ik heb dit doorgestuurd naar de Botermarkt 
1 te 9000 Gent. Maanden was het stil dus ik dacht dat dit in orde was tot de brief van 10 januari 2017. Blijkbaar hebben jullie 
mijn origineel ticket niet ontvangen terwijl ik het wel degelijk verstuurd heb. Dus kern van de zaak :

•	 er lag een ticket op 5 augustus 2016;
•	 op 8 augustus 2016 kopij van ticket doorgemaild, ook in bijlage kopij hiervan en hieronder ziet u aan datum dat ik 

wel degelijk nodige gedaan heb;
•	 origineel later doorgestuurd;
•	 na maanden blijkbaar jullie dienst niets ontvangen;
•	 parkeerboete verhoogd tot 55 euro.

Ik hoop dat mijn dossier eens goed bekeken kan worden, mijn mailverkeer en ook het verslag van de telefoons moet toch wel 
bij jullie op te sporen zijn. Ik ben enorm verontwaardigd met deze stand van zaken al vanaf de start. Wanneer ik geen ticket 
had ging ik onmiddellijk betalen maar hierin heb ik werkelijk geen enkele fout en wens dan ook dat mijn boete kwijtgeschol-
den wordt.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf kon eerste het ingescande ticket niet openen waardoor ze om het originele ticket gevraagd hadden. 
Verzoekster stuurde het ticket op maar dat is nooit toegekomen bij het Mobiliteitsbedrijf, vandaar dat de procedure werd 
verdergezet. Omdat verzoekster nu geen origineel ticket meer kan opsturen heeft men bij het Mobiliteitsbedrijf toch nog eens 
geprobeerd om het ingescande ticket te openen en dit lukte. Het ticket lijkt correct te zijn waardoor het Mobiliteitsbedrijf 
akkoord gaat om de retributie en de herinneringskosten te annuleren.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

redelijkheid en evenredigheid
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201702-137
Drie pogingen. 

Op oudejaarsdag heb ik een parkeerboete ontvangen van Stad Gent. De boete is uitgeschreven tussen het moment dat ik de 
auto verliet en het moment dat ik bij de derde automaat mijn ticket haalde (eerste was stuk, tweede was een ellenlange rij -ik 

ga er vanuit dat het verhaal de ronde deed dat de parkeerwachter er was-, de derde weigerde mijn gewone bankkaart, maar 
accepteerde gelukkig mijn visa kaart). Ik kan aantonen dat ik net van de supermarkt kwam en dat mijn auto er nog maar net 
stond. Toch sluit men hier de ogen voor. Niemand kan mij vertellen hoe ik sneller mijn parkeerticket had moeten bemachti-
gen. Toch krijg ik een boete.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord om deze retributie te annuleren omdat zij gemerkt hebben dat er aan parkeerautomaat 
976 (hoek Rietstraat) en groot aantal verrichtingen waren op een korte tijd wat inderdaad kan duiden op een hele wachtrij 
aan de parkeerautomaat. Het Mobiliteitsbedrijf heeft ook de poging van verzoekster kunnen terugvinden aan de parkeerau-
tomaat 977 (Wilgestraat) waarbij haar bankkaart geweigerd werd. Ook de gelukte poging om 13u57 werd teruggevonden. Men 
ziet in dat er gemakkelijk 5 minuten tijd was tussen het moment van de vaststelling en het aankopen van het parkeerrecht, 
vandaar de annulatie. Wat de bankkaart betreft kan het zijn dat de bankkaart niet werkt zonder pincode voor een bedrag 
lager dan 25 euro. Als dit zo staat ingesteld kan men de bankkaart niet gebruiken om te betalen aan de parkeerautomaat. 
Verzoekster kan dit laten nakijken door haar bank. We sturen verzoekster ook nog een link door van de webparkeerkaart waar 
alle parkeerautomaten op vermeld staan. Uiteindelijk wordt de retributie geannuleerd nadat bewezen wordt dat er effectief 
een lange wachtrij staat.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Uiteindelijk wordt de retributie geannuleerd nadat bewezen wordt dat er effectief een lange wachtrij staat.

AANBEVELING:
•	 Deze klacht had gemakkelijk op eerstelijn kunnen opgelost worden.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201702-139
Voordeel van de twijfel. 

Op 25 januari 2017, omstreeks 22:43, ontving ik van uw dienst een retributie van 80 euro ter hoogte van de Drabstraat in Gent. 
Op dit moment van de dag was het erg koud (-3) en donker. Het was helemaal niet mogelijk om, als niet-inwoner van de stad 
Gent, in te schatten dat deze parkeerplaats niet beschikbaar was zonder bewonerskaart. Bovenop had ik zelfs een parkeertic-
ket aangeschaft tot de volgende dag. Ik begrijp dat er regels en een parkeerbeleid moet zijn om een stad leefbaar te maken 
maar gezien bovenstaande omstandigheden was een waarschuwing bij eerste overtreding eerder op zijn plaats voor een 
humaan parkeerbeleid. Ik zou u dan ook willen vragen om deze parkeerretributie alsnog in te trekken op basis van twijfel en 
ter kennisgeving van uw parkeerbeleid.

Onderzoek:
Verzoeker stond geparkeerd in de Drabstraat tussen signalisatieborden ‘ inname openbaar domein’ waarbij het verboden was 
om daar te parkeren tussen 6 januari 2017 en 6 februari 2017 van 7.00 uur en 21.00 uur. Deze signalisatieborden stonden bin-
nen de zone ‘bewoners’ wat maakt dat vóór 7.00 uur en na 21.00 uur het bewonersparkeren telde. De retributie werd om 22u43 
uitgeschreven dus telde toen het bewonersparkeren en mocht verzoeker daar niet parkeren zonder geldige bewonersvergun-
ning. Er staat inderdaad geen eindbord ‘bewoners’ maar daar geldt dan de Wegcode, artikel 70.2.2 dat een verkeersbord geldig 
is tot aan een ander verkeersbord dat het begin van een andere reglementering rond stilstaan of parkeren aanduidt. In de 
Drabstraat eindigt het bewonersparkeren bij het signalisatiebord ‘stilstaan en parkeren verboden’. Een eindbord ‘bewoners’ is 
hier dus niet nodig om het parkeerregime geldig te maken. De retributie werd terecht uitgeschreven.

Beoordeling: ongegrond

Uit het leven gegrepen, een selectie van klachtenUit het leven gegrepen, een selectie van klachten



138 139

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201702-178
Met vakantie. 

Ik kreeg klaarblijkelijk een parkeerboete op 6 juli 2016 in de Koningin Astridlaan, omstreeks 14.44 uur, als ik de documenten 
erop nalees. Blijkbaar is het een sport geworden om de oorspronkelijke parkeerretributies van tussen de ruitenwissers te 
halen want ik was mij helemaal niet bewust van deze boete (ik had immers niks teruggevonden op mijn wagen. Ik had wel 
degelijk parkeertijd gekocht, maar de meeting was sowieso uitgelopen. Nu, de timing van dit alles zat me niet mee, want op 
het ogenblik dat de aanmaning uitgegeven werd, nl op 28 juli2017, en tegen de tijd dat wij die thuis ontvingen, waren we net 
op reis vertrokken naar Portugal, dit voor de hele maand augustus. Wat meteen betekent dat ik zowel de eerste alsook de 
2de aanmaning met kosten onmogelijk tijdig kon ontvangen en/of behandeld hebben. Ik heb meteen na thuiskomst met de 
parkeerdiensten telefonisch contact opgenomen, waarna die mensen mij gerustgesteld hebben dat dit in orde zou komen. 
Ze hebben mij gevraagd om de opmerkingen, zoals ik ze jullie nu geef, op mail te sturen, om dat bij het dossier te voegen als 
staving, en dat de oorspronkelijke retributie, zoals ze verschuldigd was, moest betaald worden om het te kunnen afsluiten. 
Dit heb ik dan ook onmiddellijk gedaan, zie betaling van 14 september 2016 bij jullie binnengekomen. Ik stel echter vast dat 
het dossier helemaal niet is afgesloten, wel integendeel. Ondertussen heb ik gisteren een deurwaarder met een dwangbevel 
moeten ontvangen die me doodleuk komt vertellen dat de oorspronkelijke retributie, waarvoor ik uiteraard de volle verant-
woordelijkheid heb genomen, ondertussen een extra 181,60 euro bedraagt... Ik meen dat ik in de mate van het mogelijke, 
gezien de tijdslijn, alles in het werk heb gesteld om tijdig te reageren en ik sta ook volledig achter het beleid inzake parkeren 
en mobiliteit, maar hiertegen wil en moet ik toch wel reageren en protesteren. Het is ongezien dat het opnemen van ver-
antwoordelijkheid op deze manier bestraft zou worden en ik vraag dan ook uitdrukkelijk dat de ombudsvrouw mijn klacht 
wil registreren en intussen ook de ingezette procedure herbekijkt. Gezien het hier om een dwangbevel gaat, wil ik jullie ook 
uitdrukkelijk vragen dit met hoogdringendheid te behandelen, zodat we niet nodeloos tijd verliezen.

Onderzoek:
Van de mail die verzoeker gestuurd heeft naar de Cel Parkeerheffingen en het telefonisch contact met het Mobiliteitsbedrijf 
wordt niets teruggevonden. Niettemin was deze mail de eerste reactie na een eerste herinneringsbrief op 28juli 2016 en een 
tweede, aangetekende, herinneringsbrief van 17 augustus 2016. Beide herinneringsbrieven werden naar het officieel adres 
gestuurd van verzoeker. De retributie werd op 13 september 2016 betaald maar de administratiekosten van 25 euro zijn blijven 
openstaan waardoor het dossier uiteindelijk bij de gerechtsdeurwaarder is terechtgekomen. Van de gerechtsdeurwaarder 
heeft verzoeker op 3 januari 2017 een eerste herinneringsbrief ontvangen om hem te herinneren aan de openstaande kosten. 
Verzoeker heeft hier niet op gereageerd. Op 7 februari 2017 werd dan het dwangbevel afgegeven waarna verzoeker op 8 
februari 2017 voor de eerste keer een bezwaar heeft ingediend. Het is spijtig dat verzoeker na de eerste herinneringsbrief van 
de gerechtsdeurwaarder niet gereageerd heeft want dat had heel wat kosten kunnen voorkomen. Het feit dat verzoeker in het 
buitenland zat op het moment dat de herinneringsbrieven werden verstuurd kan niet gebruikt worden om de administratie-
kosten niet te moeten betalen. Het is de verantwoordelijkheid van verzoeker om tijdens zijn afwezigheid in het buitenland zijn 
briefwisseling te beheren of te laten beheren

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - procedure
toegankelijkheid en bereikbaarheid
Verzoek: 201702-210
Nummerplaatherkenning. 

Sinds 30 januari 2017 beschik ik over een nieuwe wagen met een andere nummerplaat. Ik weet dat ik nu geen nieuwe parkeer-
kaart hoef aan te vragen maar er automatisch via nummerplaat herkenning wordt gewerkt. Niettemin ontving ik al ettelijke 
parkeerbiljetten. Ik probeerde verschillende malen tevergeefs het Mobiliteitsbedrijf telefonisch te contacteren en uiteindelijk 
via mail om te vragen de nieuwe nummerplaat in hun systeem in te voeren en de boetes te willen annuleren omdat ik hier 
officieel gedomicilieerd ben en slechts over één wagen beschik wat mij nogal makkelijk te bewijzen lijkt. Het Mobiliteitsbedrijf 
weigert hierop in te gaan. Ik ging er verkeerdelijk vanuit dat de nummerplaat gegevens automatisch werden doorgespeeld 
door DIV aan het Mobiliteitsbedrijf.

Onderzoek:
Verzoekster heeft sedert 30 januari 2017 een nieuwe nummerplaat en was in de veronderstelling dat DIV de wijziging zou 
doorgeven aan het Mobiliteitsbedrijf. Verzoekster kreeg 8 retributies op opeenvolgende dagen tussen 1 februari 2017 en 14 fe-
bruari 2017. Het Mobiliteitsbedrijf kan akkoord gaan om de tweede retributie te annuleren omdat deze werd uitgeschreven op 
het moment dat verzoekster nog niet op de hoogte was dat ze een eerste retributie had gekregen en wat de reden daarvoor 
was. Het voertuig was die dag ook niet verplaatst. Voor de andere retributies, had verzoekster gemakkelijk al eerder contact 
kunnen opnemen en zich in regel stellen. Verzoekster nam pas op 15 februari 2017 voor het eerst contact op met het Mobili-
teitsbedrijf en stelde zich in regel op 20 februari 2017. Nochtans meent verzoekster dat zij verschillende keren telefonisch con-
tact heeft opgenomen met het Mobiliteitsbedrijf maar dat zij daar telefonisch niemand kon bereiken. Een overzicht van haar 
telefoonrekening staaft haar bewering dat zij telefonisch heeft contact opgenomen maar dat was buiten de uren dat de cel 
Parkeerheffingen telefonisch bereikbaar is. Het is spijtig dat verzoekster de dag nadien niet nog eens gebeld heeft tijdens de 
openingsuren. Het Mobiliteitsbedrijf heeft wel de toestemming van DIV om nummerplaten te raadplegen om zo de eigenaar 
en het officieel adres van de eigenaar te kennen maar DIV stuurt geen gegevens door als er wijzigingen zijn. Het is belangrijk 
dat iedere wijziging (nummerplaat, adres) wordt doorgegeven aan het Mobiliteitsbedrijf zodat de bewonersvergunning tijdig 
kan aangepast worden en dit blijft de verantwoordelijkheid van de houder van de bewonersvergunning. Verzoekster blijft de 
retributies betwisten en zal dit laten weten aan het Mobiliteitsbedrijf zodat het dossier voor het Vredegerecht kan gebracht 
worden.

Beoordeling: ongegrond

overeenstemming met regelgeving
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201703-288
Overtrokken parkeerautomaat. 

Op 3 januari 2017 stond mijn wagen aan het STAM geparkeerd en heb ik netjes parkeergeld betaald. Daarna ben ik doorgere-
den naar het Sint-Amandsplein waar er geen mogelijkheid was tot betalen wegens 2 betaalautomaten in storing. Ik heb dit 
middels foto gestaafd aan de betrokken dienst. Ondertussen heb ik wel de bijdrage van 30 euro betaald om mijn welwillend-
heid te staven. Desondanks werd het geheel onontvankelijk verklaard ondanks enkele pogingen tot conversatie met deze 
dienst. Het geheel lijkt te worden aangenomen , doorgenomen en beslist door één administratief medewerkster die tegelijk 
ontvanger, rechter en uitvoerder is. Een verklaring zou zijn dat de infrastructuur is gewijzigd en dat dit voldoende is gecom-
municeerd. Als buitenstaander van de stad maak ik geen deel uit van deze communicatie en begeef ik mij naar de dichtstbij-
zijnde betaalautomaat, en bij defect zelfs naar een tweede. Deze waren niet voorzien van opschriften, niet langer in dienst, 
maar nog steeds van de verwijzingen er boven als parkeerautomaat. Wegens technisch defect en al dan niet slecht aangeven 
van buiten dienst zijnde automaten ben ik ten onrechte beboet. Bij de vraag waar ik klacht kan neerleggen wordt aangegeven 
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dat de medewerkster of dienst in kwestie de enigste mogelijkheid is. Bij deze leg ik deze praktijk en de in mijn inziens ten on-
recht gegeven retributie bij u neer. Gelieve het nodige te doen om dergelijke zaken te vermijden, me de ten onrechte aangere-
kende vergoeding terug te laten betalen (het deel parkeergeld wens ik uiteraard nog echt wel te betalen). 

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord om hier de retributie te annuleren omdat de oude parkeerautomaten buiten dienst waren 
gesteld en overtrokken waren met plastiek zakken en er op dat moment nog geen nieuwe parkeerautomaten actief waren 
waar verzoeker een parkeerrecht kon aankopen. Aangezien verzoeker de retributie reeds betaalde, zal deze worden terugbe-
taald. De ombudsvrouw wijst het Mobiliteitsbedrijf er wel op om duidelijker te communiceren over de beroepsmogelijkheden 
bij een retributie.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

AANBEVELING
•	 Vermeld steeds de juiste beroepsprocedure.

zorgvuldigheid - procedure
gelijkheid
Verzoek: 201703-313
Geen bewoner. 

Ik woon al van het jaar 1972 in een appartementsgebouw dat zowel in de Henegouwenstraat als in de Lange Kruisstraat 
staat. Er zijn bewoners die als officieel adres Lange Kruisstraat hebben en er zijn bewoners die als officieel adres, Henegou-
wenstraat hebben. Ondanks de twee verschillende adressen is er maar 1 ingang voor de parkeergarages en dat is in de Lange 
Kruisstraat. Het volgend probleem doet zich nu voor: de Lange Kruisstraat valt in het Autovrij gebied en de Henegouwenstraat 
niet en dat maakt dat de bewoners uit de Lange Kruisstraat een vergunning krijgen als’ bewoner’ om door het Autovrij gebied 
te rijden en de bewoners uit de Henegouwenstraat een vergunning als ‘bezoeker’. Komt daar nog bij dat men als ‘bewoner’ 
toegang krijgt via alle toegangspoorten maar als ‘bezoeker’ enkel 1 poort krijgt toegewezen en in dit geval is dit de Vlaan-
derenstraat. Ik vind dit pure discriminatie. We wonen in hetzelfde gebouw en worden verschillend behandeld. Ik zou als 
‘bezoeker’ iedere keer naar diezelfde toegangspoort moeten rijden ook al kom ik van de andere kant van Gent om uiteindelijk 
op dezelfde plaats te parkeren als de zogenaamde ‘bewoner’. Ik, en ook nog andere bewoners uit ons gebouw, vragen hier om 
een oplossing zodat ook wij als ‘bewoner’ worden beschouwd en dezelfde rechten krijgen. Ik ben hiervoor al eens tot bij het 
Mobiliteitsbedrijf geweest maar daar konden ze me niet verder helpen.

Onderzoek:
Hier worden een zelfde groep bewoners ongelijk behandeld. Het Mobiliteitsbedrijf bespreekt dit in de Stuurgroep Circula-
tieplan waar men tot de conclusie komt dat alle bewoners van hetzelfde gebouw ook dezelfde rechten moeten krijgen en 
verzoekster dus ook als bewoner zal beschouwd worden. Verzoekster zal dus concreet een .vergunning kunnen krijgen als 
bewoner om in het Autovrij gebied binnen te rijden maar moet hier nog eventjes wachten tot wanneer deze beslissing in het 
college is geweest. Vanaf vrijdag 7 april 2017 kan verzoekster effectief een vergunning als bewoner aanvragen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

afdoende motivering
adequate communicatie
Verzoek: 201704-481
Vaststeller niet gezien. 

Ik heb een retributie gekregen aan de Boederijstraat terwijl ik aan het betalen was aan de automaat van Blazoenstraat. De 
Mobiliteitsbedrijf wil de retributie niet annuleren met als reden dat ik de vaststeller zou moeten gezien hebben.

Onderzoek:
Verzoekster stond geparkeerd in de Boerderijstraat en is rechtdoor gegaan naar de Blazoenstraat waar een filiaal gelegen is 
van de Bibliotheek. Ze heeft een gratis parkeerticket genomen aan parkeerautomaat 1046 aan de Bevrijdingslaan. Als we de 
reisweg bekijken kunnen we ons voorstelen dat verzoekster op weg naar de Bibliotheek de parkeerautomaat aan het Fon-
teineplein niet heeft gezien want die lag ook niet op haar weg. De enige automaat die verzoekster heeft gezien is deze aan 
het einde van de Blazoenstraat/hoek Bevrijdingslaan. De tijd nodig om naar de parkeerautomaat te gaan, lijkt ons hier dan 
ook wel juist want is wel een eindje stappen naar de Bibliotheek in de Blazoenstraat. Tenslotte is het toch de bedoeling van 
de digitale parkeerrechten dat men niet meer terug naar de wagen moet gaan. Verzoekster is de richting van de Bibliotheek 
uitgegaan en is dan uiteraard geen vaststellers tegengekomen. Een medewerker van het Mobiliteitsbedrijf doet eveneens dit 
traject en ondervindt dat de parkeerautomaat aan het Foneineplein inderdaad niet zichtbaar was voor verzoekster. De retri-
butie wordt geannuleerd.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

redelijke termijn
Verzoek: 201706-718
Stand van zaken. 

Vorig jaar kreeg ik een GAS-boete omdat ik voor mijn eigen poort geparkeerd stond en ook gedeeltelijk aan een gele lijn. Ik 
heb die boete betaald, maar om dit in de toekomst te vermijden heb ik contact opgenomen met het Mobiliteitsbedrijf met de 
vraag of het mogelijk was die gele lijn te vermijden. Dan kan ik wel reglementair voor mijn poort staan en neem ik ook geen 
plaats van de buren in. Ze gingen dat bekijken en in mei 2016 is er ook effectief iemand langs geweest. Die zag daar geen 
probleem: de gele lijn kon perfect weg en dan kon er een parkeerhaak in de plaats komen. De uitvoering kon wel even op zich 
laten wachten omdat het heel druk was en omdat zoiets ook zijn weg moet gaan vooraleer dat goedgekeurd is. Ondertussen 
zijn we meer dan een jaar verder en er is nog niets veranderd. Ik was vandaag toch in de buurt van het Mobiliteitsbedrijf en 
ik ben dus eens binnen gesprongen om te informeren naar een stand van zaken. Daar zeiden ze mij dat ze mij niet konden 
helpen… Ik moest niet bij hen zijn. Ik heb wel een e-mailadres gekregen om via die weg eens te informeren. Ik snap dat niet 
goed. Blijkbaar hangt het er vanaf bij wie je terecht komt met je vraag en hoeveel zin die heeft om te werken. Een jaar gele-
den heb ik mij gericht tot het Mobiliteitsbedrijf en zij hebben dit ook opgenomen. Er is zelfs iemand langs geweest van het 
Mobiliteitsbedrijf en die ging dat ook in orde maken. En nu heeft het Mobiliteitsbedrijf daar plotseling niets mee te maken en 
kunnen ze mij zelf ook niet meer helpen.

Onderzoek:
Enkele dagen na de mail van verzoeker laat hij weten dat de gele lijnen verwijderd zijn.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

AANBEVELING:
•	 Sneller opvolgen en correcte info aan de burger geven.

Uit het leven gegrepen, een selectie van klachtenUit het leven gegrepen, een selectie van klachten



142 143

adequate communicatie
coulance
Verzoek: 201707-911
Road block.

Op 20 juli 2017 bezocht ik de Gentse Feesten. Ik moest in het Baudelopark zijn. Ik ben een persoon met een beperking en heb 
een kaart voor personen met een handicap. Ik ben niet van Gent, ik ken Gent helemaal niet dus mijn GPS en een vriendelijke 
mevrouw hebben mij naar een straat verwezen zo dicht mogelijk bij het Baudelopark. Via allerlei zijstraatjes - goed oplettend 
dat ik de eenrichtingsregel niet overtrad - ben ik in de Minnemeers terechtgekomen. Ik zie voor mij een road block waarop 
duidelijk staat dat vanaf daar een bewonersbuurt begint dus ik rijd daar niet voorbij en besluit mij voor (!) die road block te 
parkeren, mij totaal niet bewust dat daar blijkbaar ook al bewonerszone was, maar ik ben die eerste road block niet tegenge-
komen in die zijstraatjes om zo dicht mogelijk bij Baudelopark te raken. Reglementair! Het is een betalende zone, dus ik leg 
mijn kaart voor mensen met een beperking want normaal hoef je dan niet te betalen. Ik ben gearriveerd omstreeks 15.50 uur 
en toen ik om 20.00 uur met de wagen terug naar huis wilde rijden, stak er een boete onder mijn ruitenwisser van 80 euro! Ik 
spreek een Politieman aan die daar patrouilleert en die wijst me er op dat als je op de knop van de parkingautomaat drukt, 
je daar alle info krijgt: “opgepast Gentse Feesten! Tijdens deze periode geen toegang voor niet-bewoners en mindervaliden”. 
Effectief, dat .staat er op. Alleen, als ‘mindervalide’ kom je niet aan die paal want in betaalzones mag je je kaart leggen. Dus 
behoudens de road block voor mij kon ik niet weten dat ik me daar reeds in een bewonerszone bevond. Dus dat voor (!) die 
road block zone ook al bewonersbuurt was. Geachte mevrouw, ik vind dit van de Stad Gent een heel grove manier om op 
korte tijd heel veel geld te verdienen. Dit is in mijn ogen niet meer de wet handhaven, maar dit ruikt naar geldklopperij. Ik 
ben volledig akkoord dat mensen de parkeerregels (en andere ook) moeten respecteren en de buurtbewoners zeker tijdens 
die uitzonderlijke periode moeten ontlasten. Maar als zaken niet goed gecommuniceerd staan en mensen echt met goeie wil 
de stad willen respecteren, ervan uitgaande dat ze echt wel volgens de wet zijn geparkeerd, getrakteerd worden op een boete 
van 80 euro bij terugkomst, dit heeft mijn inziens niets meer met correctheid te maken. Ik ben dus ook helemaal niet van 
plan om deze boete te betalen en ik zal nog eens twee keer nadenken alvorens ik als niet-Gentenaar, de stad nog eens kom 
bezoeken. Jammer, want de Gentse Feesten zouden juist een uitnodiging moeten zijn om over alle verschillen heen, samen 
van het leven te genieten.

Onderzoek:
Tijdens de Gentse Feesten zijn er dicht bij de feestenzone gehandicaptenparkeerplaatsen voorzien. Dat is natuurlijk heel 
positief, maar die liggen midden in de bewonerszone. Zeker voor mensen die Gent niet goed kennen, is dat heel verwarrend. 
Zij mogen namelijk enkel op die paar aangeduide plaatsjes staan en niet elders in de omgeving. Verzoekster is gestopt voor 
het grote oranje bord dat de bewonerszone aangeeft, maar toen was ze al een klein zonebord gepasseerd op de brug van de 
Krommewal. Ze parkeerde dan aan de overkant van de voorbehouden gehandicaptenparkeerplaatsen. Juridisch gezien is de 
retributie dus correct, maar wij begrijpen het misverstand bij verzoekster. Daarom bemiddelen we bij het Mobiliteitsbedrijf en 
vragen we coulance, maar zij willen hier niet op ingaan. Zij houden zich strikt aan de regels en de retributie blijft verschul-
digd. We raden verzoekster dus aan om die te betalen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Wij vinden nog steeds dat de signalisatie (hoewel juridisch correct) niet adequaat was en dat enige toegeeflijkheid hier op 
zijn plaats zou zijn geweest. We hebben er echter begrip voor dat het Mobiliteitsbedrijf kiest voor een strikte toepassing van 
de regelgeving. Verzoekster is een bord gepasseerd en heeft een ander zien staan, maar verkeerd geïnterpreteerd. De drie 
gehandicaptenplaatsen aan de overzijde van de straat waar ze effectief mocht staan waren bezet.

AANBEVELING:
•	 Zorg voor een duidelijkere signalisatie van de bewonerszone ter hoogte van de Krommewal. Tijdens de Gentse 

Feesten maar ook daarbuiten. Plaats eventueel meer herhalingsborden en/of breng extra signalisatie aan die meer 
de aandacht trekt (bv. grondmarkering).

adequate communicatie
Verzoek: 201708-942
Bewonersparkeren Gentse Feesten. 

Ik heb op 23 juli 2017, de laatste dag van de Gentse Feesten, een boete van 80 euro gekregen omdat ik in de Kongostraat 
geparkeerd stond op een zone waar het bewonersparkeren zou geweest zijn. Dit was nergens aangeduid in de straat, en in 
de zone waar mijn auto stond waren nergens borden om dit aan te geven. Er stond wel een parkeerautomaat (waaruit men 
al zou kunnen afleiden dat het geen zone voor bewonersparkeren is), maar omdat het zondag was ben ik daar niet naartoe 
gegaan. In zone oranje dient er op zondag niet betaald te worden. Ik heb hierover al ettelijke e-mails uitgewisseld met het 
Mobiliteitsbedrijf, maar zij weigeren om deze boete te schorsen. De Gentse Feesten op zich interesseren mij niet echt, ik ben 
enkel die ene zondag gaan ontbijten in het MIAT en ik wou niet te ver parkeren omdat ik mijn kleinkind meehad die was blij-
ven slapen, en we die buggy en al de rest op dat ontbijt moesten meegeven aan de kinderen. Als er al iets over is verschenen 
in de media, heb ik dat niet gevolgd. Ik ga deze boete zeker niet betalen, desnoods ga ik hiervoor procederen.

Onderzoek:
Op alle mogelijke routes naar de Kongostraat stonden signalisatieborden die de bewonerszone aangaven. De retributie is dus 
correct uitgeschreven en we raden verzoeker aan om toch te betalen.

Beoordeling: ongegrond

AANBEVELING:
•	 Plaats tijdens de Gentse Feesten aan alle buitengrenzen van de bewonerszone extra (opvallende) borden zoals dat 

al op sommige plaatsen gebeurde, of plaats meer herhalingsborden in de zone zelf.

klachtenmanagement
coulance
Verzoek: 201708-975
Boom op dak. 

Ik stond op 3 juli 2017 op een bewonersparkeerplaats in de Pieter Colpaertsteeg omdat ik een telefoontje van mijn zoon had 
gekregen die in het buitenland verbleef, dat er een boomstam van uit zijn tuin, verkeerd was gevallen bij het snoeien en op 
het dak van de slaapkamer was terecht gekomen. Ik ben vlug naar het huis van mijn zoon gereden om het sterk beschadigde 
dak af te schermen zodat er geen water kon binnendringen en heb daarbij niet nagedacht over de bewonersparkeerplaatsen 
in de straat en heb mij zo dicht mogelijk bij de woning geparkeerd om het gerief dat ik mee had gemakkelijk uit de wagen te 
krijgen. Het heeft inderdaad ongeveer 45 minuten geduurd dat ik daar met de wagen stond maar ik heb de deur van het huis 
laten openstaan en ben regelmatig naar de wagen gegaan om gerief in en uit te laden.

Onderzoek:
Samen met verzoeker vinden we dat dit hier een geval van overmacht is. Verzoeker moest dringend het dak afschermen en 
had het gerief dat in zijn wagen lag, nodig in het huis. De parkeerplaatsen zijn voorbehouden bewonersparkeerplaatsen maar 
verzoeker kon niet anders dan zich daar parkeren. Het Mobiliteitsbedrijf gaat in tweedelijn, na het doorsturen van de foto’s 
van tijdens de werken, akkoord om de retributie te annuleren wegens overmacht.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Deze klacht had op eerstelijn kunnen opgelost worden. Het Mobiliteitsbedrijf gaat uiteindelijk akkoord om de retributie te 
annuleren wegens overmacht.

AANBEVELING:
•	 Los dergelijke klachten op in eerstelijn.
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overeenstemming met regelgeving
coulance
Verzoek: 201708-985
Nergens anders plaats. 

Ik schrijf u namens mijn grootouders die op zondag 6 augustus ll. Een parkeerretributie tussen hun ruitenwisser van hun 
voertuig vonden in de Tentoonstellingslaan te Gent. Zij stonden geparkeerd enkele meters voorbij de ingang van het Zorgho-
tel van de Solidariteit, alwaar zij moesten zijn. De retributie werd uitgeschreven naar aanleiding van het feit dat zij geparkeerd 
stonden op een parkeerplaats die blijkbaar voorbehouden was voor bewoners, hoewel mijn grootvader beschikt over een 
parkeerkaart voor personen met een handicap die bovendien op regelmatige wijze zichtbaar was in de wagen. Pas nadat ik 
het retributiereglement online had bekeken, stelde ik vast dat parkeren daar niet toegelaten is. Mijn grootvader heeft daar 
geparkeerd om de reden dat er nergens anders plaats was en hij in het rusthuis aldaar moest zijn. Bovendien was hij in de 
veronderstelling dat hij met zijn kaart gerechtigd was daar te staan. De man kan geen afstanden meer stappen. Hij heeft niet 
voor niets een dergelijke parkeerkaart voor personen met een handicap. Mijn grootvader is niet in staat grote wandelafstan-
den af te leggen; wat moest hij dan doen? Ik heb mij de moeite niet getroost om even te gaan kijken naar de situatie aldaar 
en ben op zoek gegaan naar parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de buurt. Spijts moet ik vaststellen dat 
de dichtstbijzijnde parkeerplaats voor personen met een mindervalidenkaart op het einde van de Willem Wenemaerstraat 
gelegen is. Dit is helemaal de andere kant van de ingang van het zorghotel. Dit is dan ook de enige die ik in de buurt heb 
gevonden. Bovendien zijn het merendeel van de parkeerplaatsen rond het zorghotel en de serviceflats van de Solidariteit 
bewonersplaatsen. Door het niet toestaan dat personen met een handicap zich daar parkeren, wordt hen iedere parkeer-
mogelijkheid ontnomen waardoor het nut van de parkeerkaarten geheel terzijde wordt geschoven. Om die reden is er bij 
mijn grootouders dan ook geen bereidheid tot het betalen van de betreffende retributie en verzoek ik U met aandrang, doch 
beleefd, dit bezwaar in acht te nemen en de beslissing te herzien gelet op de omstandigheden. Indien U de aangehaalde 
argumentatie niet volgt of wenst te volgen, dien ik in het kader van een administratief beroep een juridische argumentatie te 
ontwikkelen. 

Onderzoek:
De grootvader van verzoeker stond inderdaad geparkeerd op een bewonersparkeerplaats waarbij de signalisatie net voor de 
wagen stond. Aangezien de parkeerkaart voor personen met een handicap niet geldig is op een bewonersparkeerplaats, werd 
er terecht een retributie uitgeschreven. Het Mobiliteitsbedrijf beroept zich hier op het gelijkheidsbeginsel zodat iedereen op 
dezelfde manier wordt behandeld zonder enige willekeur. Ieder andere persoon die zich met een parkeerkaart personen met 
een handicap zou parkeren op een bewonersparkeerplaats zou zo een retributie ontvangen. Het bedrag van de retributie ligt 
vast in het retributiereglement dat door de Gemeenteraad werd goedgekeurd. We begrijpen dat de grootvader van verzoeker 
geen grote afstand meer te voet kan doen en zich liefst zo dicht mogelijk parkeerde bij het Zorghotel van Solidariteit voor het 
Gezin maar andere parkeerders hebben misschien ook een reden om daar te parkeren zonder bewonersvergunning en daar-
om hanteert het Mobiliteitsbedrijf hier het gelijkheidsbeginsel: iedereen die op een bewonersparkeerplaats parkeert zonder 
geldige bewonersvergunning ontvangt een retributie.

Beoordeling: ongegrond
We vragen aan het Mobiliteitsbedrijf om te bekijken of er in die buurt extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap 
kunnen gerealiseerd worden.

afdoende motivering
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201709-1068
Overbodige parkeerautomaat. 

Bijna een jaar geleden werd een parkeermeter geplaatst op het voetpad aan onze woning recht voor het raam van onze 
eetkamer. Een klein tuintje is er tussen onze tuinhaag en het raam, ong 6 meter. Onze bezorgdheid was en is, dat mensen die 
een parkeerticket kopen, rechtstreeks bij ons binnen kijken en om zo te zeggen kunnen zien wat wij eten. Van binnen uit, aan 
onze tafel, gezien is de meter werkelijk een storend object. Ik heb dan in september 2016 een mail gestuurd naar Schepen 
Watteeuw om te vragen deze parkeermeter 10 meter te verplaatsen ,naar de scheidingslijn van onze woning met de woning nr 
2, volledig uit het zicht van beide woningen. Na enkele e-mails correspondentie werd het dossier opgenomen door een me-
dewerker van de dienst Mobiliteit. Hij stelde de zaak uit tot begin 2017, gezien het niet dringend karakter. Er kwam niet direct 
reactie en in maart toonde ik mijn positieve ingesteldheid en stelde verder uitstel voor omdat ik meevoelde met de bezorgd-
heid om alle inspanningen van de dienst te mobiliseren voor de inwerking stelling van het circulatieplan. Na terug navraag 
van de stand van zaken, werd mij gemaild (Juli 2017) dat het dossier bestudeerd werd. Enige tijd later kreeg ik het antwoord 
dat de aanvraag negatief beantwoord wordt, omdat de huidige plaatsing aan alle voorwaarden van de 7 administraties vol-
doet. Ik heb deze voorwaarden bekeken, en evenals vorige commentaren. Er nog even bij vermelden dat deze commentaren 
getuigen van een totaal verkeerde inschatting van de situatie in de buurt, en dat men mij ook nooit heeft komen opzoeken 
om de zaak te bespreken, en bv om van binnen uit even te kijken naar de parkeermeter voor het raam. Ik richt mij nu tot U , 
want één tegen 7 administraties, die blijkbaar elk afzonderlijk een veto kunnen uitspreken, is boven mijn onderhandelings en 
compromis zoekend vermogen.

Onderzoek:
Nog voor de ombudsdienst kan bemiddelen krijgen we een bericht van verzoeker dat het Mobiliteitsbedrijf de automaat zal 
wegnemen. Er staat namelijk aan he begin van de straat een signalisatiebord C5/C7 met onderbord ‘uitgezonderd aangelanden 
en diensten’ en dat betekent: enkel diensten en aangelanden mogen voorbij het bord rijden. Een aangelande is een eigenaar 
of een huurder van een grond die langs een weg ligt, het verkeersbord C3 met daaronder het bord ‘uitgezonderd aangelanden’ 
geeft dus toelating aan iemand om naar z’n eigendom te rijden. Voor de rest mag niemand dat bord passeren. Straatparkeren is 
verboden voorbij het bord. Vandaar dat de parkeerautomaat daar geen nut heeft en zal weggenomen worden.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

coulance
Verzoek: 201709-1119
Vergeten wagen. 

Ik had mijn wagen geparkeerd in de Lammerstraat in Gent omdat ik naar de Mutualiteit .moest gaan. Doordat ik met een 
depressie kamp en heel wat stress heb, ben ik te voet en met de tram naar huis gegaan zonder te beseffen dat ik met de 
wagen was gekomen. Pas de dag nadien besefte ik dat ik mijn wagen ergens had achtergelaten maar ik wist niet meer waar. 
Ik ben meermaals op zoek gegaan naar mijn auto maar kon die niet terugvinden. Ik ging ook langs bij de Politie om dit aan te 
geven maar de Politie gaf de raad om de wagen niet te laten seinen omdat dit bijkomende gevolgen heeft en dat ik beter een 
boete afwachtte. De eerste boete kwam twee tot drie weken later en dan ben ik mijn wagen gaan ophalen. Er volgenden heel 
wat boetes waarvan ik er al een aantal betaald (ongeveer 6) heb maar ik ben niet in staat om ze allemaal te betalen. Daar-
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naast ontving ik nog een tiental boetes die ik niet meer kan betalen. Ik heb samen met het CAW een overzicht gevraagd van 
alle boetes en het totaalbedrag maar ik heb daar geen antwoord op gekregen. Ik zou begrip willen vragen voor mijn financiële 
situatie en hoop dat enkele boetes kunnen geannuleerd worden. 

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf meldt ons dat verzoekster ondertussen alle 14 retributies heeft betaald. Bij navraag bij verzoekster ko-
men we te weten dat ze de retributies, ondanks haar financiële en gezondheidsproblemen, toch allemaal betaald heeft omdat 
ze schrik had voor nog grotere kosten Na een overleg met het Mobiliteitsbedrijf gaan zij er mee akkoord om 13 retributies 
terug te betalen omdat de wagen niet verplaatst geweest is in die periode. Één retributie blijft verschuldigd.

Beoordeling: ongegrond

zorgvuldigheid - procedure
zorgvuldigheid - fouten
coulance
Verzoek: 201709-1178
In proces. 

Ontvangst parkeerboete in eigen zone. Wegens een probleem bij de online aanvraag was deze nog steeds “ in proces”. Boete 
op nummerplaat/wagen in aanvraag. Al deze rompeslomp door een tergend trage domiciliewijziging, waar we ook te horen 
kregen: “deed u het online? Dat werkt zelden”. Een spaak lopende dienstverlening mogen geen aanleiding geven tot laster 
voor de burger.

Onderzoek:
Verzoeker had een tijdelijke bewonersvergunning tot 8 augustus 2017 en op 4 augustus 2017 is verzoeker de aanvraag voor 
een permanenten bewonersvergunning gestart maar die heeft hij pas afgerond op 19 september 2017. De tijd daartussen was 
de bewonersvergunning ‘ in aanvraag’ blijven staan. Verzoeker had dus pas op 19 september 2017 terug een geldige bewoners-
vergunning die hij kon gebruiken om te parkeren. Bij een aanvraag via het e-loket is het belangrijk dat de volledige procedure 
wordt doorlopen. Op de startpagina voor het aanvragen van een bewonersvergunning staat een legende met de uitleg van 
alle termen die gebruikt worden. Zo ziet u men dat ‘ in aanvraag’ niet betekent dat dit werd doorgestuurd naar het Mobiliteits-
bedrijf. Zolang verzoeker geen geldige bewonersvergunning had, diende hij te betalen om te parkeren. Het Mobiliteitsbedrijf 
blijft bij haar standpunt dat het de verantwoordelijkheid is van verzoeker om de bewonersvergunning te verlengen en dat 
u zonder geldige bewonersvergunning diende te voldoen aan het geldende parkeerregime om te parkeren. De retributie die 
verzoeker op 18 september 2017 heeft ontvangen, blijft verschuldigd.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Verzoeker had zelf de verlenging van de bewonersvergunning ‘ in aanvraag’ laten staan, ondanks de duidelijke uitleg. Enige 
coulance had hier wel gemogen voor een bewoner.

AANBEVELING:
•	 Coulance voor bewoners die recht hebben op een bewonersvergunning: een éénmalige annulatie zou hier op zijn 

plaats zijn.

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201709-1205
Geweigerd rijksregisternummer.

De software voor de toegangsvergunning in Autovrij gebied weigert rijksregisternummers die beginnen met 00, zoals deze van 
onze dochter. Het blijkt dus ook onmogelijk een vergunning aan te vragen. Het wordt steeds gecancelled. 

Onderzoek:
Wij vernemen van het Mobiliteitsbedrijf dat er inderdaad een probleem is om de rijksregisternummers beginnende met 00 
in te brengen in het systeem voor de vergunningen van het Mobiliteitsbedrijf. Men is volop bezig om dit te verhelpen maar 
momenteel is dit nog niet in orde. Het Mobiliteitsbedrijf kan dit wel voor de dochter van verzoeker in orde brengen door 
alles manueel in te geven. Zij vragen om hen via mail (mobiliteit.autovrijgebied@stad.gent ) een kopie te bezorgen van de 
identiteitskaart (voor- en achterkant) van de dochter en haar telefoonnummer zodat zij met de dochter kunnen contact opne-
men om de vergunning op te maken. Zij is uiteraard altijd welkom aan hun balie tijdens de openingsuren om de vergunning 
onmiddellijk op te maken.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

Zorgvuldigheid – fouten
Overeenstemming met regelgeving
Efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201711-1381
Ontbrekende signalisatie. 

Hieronder vindt u de mailwisseling tussen ons en het stadsbestuur over de herinrichting van onze straat tot woonerf en de 
uiterst trage verkeerssignalisatie ervan. Toen wij onlangs één van de vele gevolgen van deze haperende verkeerssignalisatie 
ter sprake brachten, namelijk de ongelijke behandeling van foutparkeerders (niet-beboet) en niet-betalende parkeerders (wel 
beboet) als gevolg van een retributie ten laste van mijn ouders, kregen we een verslag van de Politie over de redenen van het 
niet-beboeten van foutparkeerders. Een standpunt vanuit de Stad over het uitblijven van de verkeerssignalisatie en over de 
bekeuring van niet-betalende parkeerders kregen we niet. Met onderstaand mailverkeer illustreren wij een bijna-kafkaiaans 
gedrag van de Stad Gent die zich al een jaar in dezelfde straat op twee verschillende manieren ten aanzien van parkeren 
opstelt. Specifiek vernamen wij graag van u of deze scheefgetrokken situatie aanleiding kan geven tot het terugstorten van de 
30 euro retributie die wij, om administratieve redenen, reeds betaalden.

Onderzoek:
Bij de heraanleg van de Hilarius Bertolfstraat is de straat een woonerf geworden. Er werd echter, tot op vandaag, nog geen 
signalisatie ‘woonerf’ geplaatst waardoor er ook buiten de parkeervakken wordt geparkeerd en de Politie hiervoor niet kan 
verbaliseren. Retributies kunnen er wel uitgeschreven worden want deze signalisatie is correct aangebracht. We bespreken dit 
dossier op het overleg met het Mobiliteitsbedrijf waarbij we merken dat deze vraag tot aanbrengen van signalisatie nog niet 
tot bij hen is geraakt. Het Mobiliteitsbedrijf zal het nodige doen om dit in orde te brengen maar dit kan wel nog een tijdje du-
ren. De ouders van verzoeker hebben een retributie ontvangen in de Hilarius Bertolfstraat omdat ze niet hadden gezien dat er 
moest betaald worden om te parkeren. Blijkbaar is de parkeerautomaat die er stond, na de heraanleg niet teruggeplaatst. Ook 
dit zal zo vlug mogelijk in orde worden gebracht door het Mobiliteitsbedrijf. De retributie wordt éénmalig geannuleerd met als 
voorwaarde dat de ouders nu wel weten dat er toch moet betaald worden om te parkeren in de Hilarius Bertolfstraat.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
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OCMW Gent
Departement Sociale Dienstverlening

zorgvuldigheid - procedure
overeenstemming met regelgeving
redelijke termijn
Verzoek: 201701-56
Geen onderdak, geen geld.

Ik ben afkomstig uit Soedan en ben erkend vluchteling. Ik zit al vier maanden zonder enig inkomen en er is ook niets voorzien 
voor mijn basisbehoeften zoals onderdak en medische zorgen. Ik heb hiervoor ook al eerder een brief geschreven aan de 
voorzitter, die hiervoor verwezen heeft naar zijn diensten. Op basis van het vonnis zou ik al vanaf 16 september 2016 een 
leefloon moeten krijgen. Ik had in eerste instantie studies aan de universiteit van Gent aangevangen zonder overleg met 
OCMW. In mijn land studeerde ik voor labo-analist. Op basis van het vonnis en na overleg met OCMW ben ik werk beginnen 
zoeken. Ik word daarbij begeleid door VDAB. Ik heb geen woning en geen inkomen. Hoe moet het nu verder?

Onderzoek:
Dat een vluchteling vier maanden zonder enig inkomen zit is toch wel bijzonder schrijnend te noemen, daardoor is hij ook 
zijn onderdak kwijt geraakt en leeft hij in grote armoede. Art 1 van de OCMW wet zegt dat elke mens recht heeft op een mens-
waardig bestaan. Dat hij zich ook aan een aantal voorwaarden te houden heeft is correct maar de man zegt dat hij zich niet 
meer inschreef voor de universiteit sinds september 2016 en dat hij sindsdien ook werkzoekende was en hij stappen heeft 
gezet richting VDAB. Uit ons onderzoek en dat ook door de maatschappelijke medewerkwerker had kunnen gevoerd worden 
blijkt heel duidelijk dat hij zich niet meer inschreef voor dit academiejaar en dit blijkt ook uit een attest van de universiteit. 
Hij zegt dat hij dit direct heeft meegedeeld aan de maatschappelijk assistente. Hij ging ook eind november terug langs bij 
de VDAB om begeleiding te krijgen bij het zoeken naar werk. Toch werd er nog geen leefloon toegekend en bleef men steeds 
andere bewijsstukken vragen. Ten einde raad kwam hij naar de ombudsdienst. Hij volgde het advies van de ombudsvrouw 
op en bezorgde alle noodzakelijke documenten. Het OCMW geeft aan dat klager via zijn raadsman een nieuwe aanvraag voor 
leefloon deed op 19 september 2016. De BCSD nam op 15 november 2016 de beslissing om geen leefloon toe te kennen omdat 
meneer niet voldeed aan de werkbereidheidsvoorwaarden omdat hij zogenaamd nog student was. Dit laatste klopt niet met 
onze bevindingen. Eind januari deed klager, na advies van de ombudsvrouw, een nieuwe aanvraag. Eind maart toonde het 
sociaal onderzoek aan dat klager intussen wel voldeed aan de voorwaarden. Er werd al een eerste uitbetaling gedaan in 
afwachting van een beslissing door het BCSD. Verzoeker houdt vol dat hij al vroeger voldeed aan de werkbereidheidsvoor-
waarde en dat hij dat al meldde aan de maatschappelijk assistente. Zijn bewering wordt gestaafd door de documenten die hij 
voorlegt. Wij hebben echter geen zicht op wat gezegd werd tijdens de gesprekken met de maatschappelijk assistente. Tijdens 
dit onderzoek bleek wel dat er steeds nieuwe bewijsstukken gevraagd werden en sommige daarvan waren niet makkelijk aan 
te leveren. Dit zorgde ervoor dat het onderzoek langer duurde, dat klager moedeloos werd en het gevoel kreeg tegengewerkt 
te worden. De klager deed ook een aanvraag voor een referentieadres bij het OCMW. De maatschappelijk assistente gaf hem 
schriftelijk het antwoord mee dat dit niet kon omdat hij een tijdelijk verblijfsstatuut heeft. Naar ons liet het OCMW echter 
weten dat er geen referentieadres werd toegekend omdat klager nog niet ambtshalve afgeschreven was op zijn vorige adres. 
Kortom dit gaat om tegenstrijdige verklaringen ook aan onze dienst.

Beoordeling: gegrond
De documenten van VDAB die klager voorlegt dateren inderdaad van na de beslissing van het BCSD in november. Verzoeker 
geeft echter wel aan dat er in november en december nog verdere contacten waren met het OCMW waarbij hij deze infor-
matie meedeelde en vroeg om alsnog een leefloon te kunnen krijgen. Er werd echter pas eind januari, na onze tussenkomst, 
een nieuwe aanvraag opgestart. Klager kreeg telkens nieuwe vragen naar bijkomende bewijsstukken die hij soms moeilijk 
kon aanleveren. Het is moeilijk om iets te bewijzen dat er niet is: niet meer studeren, geen bankrekening meer hebben,… We 

kunnen niet met zekerheid achterhalen of verzoeker in november en december al de nodige informatie en bewijzen afleverde 
aan het OCMW. In elk geval duurde het na zijn nieuwe aanvraag in januari ook nog ruim twee maanden voor er een eerste 
uitbetaling kon gebeuren, terwijl verzoeker op dat moment heel goed meewerkte om bewijsstukken af te leveren.

AANBEVELING:
•	 Geef bij de aanvraag van een leefloon direct duidelijke informatie over welke bewijsstukken ingediend moeten wor-

den. Als bij elke afspraak opnieuw bijkomende stukken gevraagd worden leidt dit tot veel vertraging. Biedt hulp waar 
nodig indien verzoekers moeilijk aan bepaalde bewijsstukken kunnen komen.

afdoende motivering
Verzoek: 201701-86
Weigering opleiding.

Het OCMW weigert na mijn faillissement om mij nog een opleiding te laten volgen voor een knelpuntberoep ICT. Ik heb een 
secundair diploma maar daar ben ik niet veel mee. Ik ben ook bereid om te werken tot de opleiding bij de VDAB begint. 
Vanaf maart 2017 kan ik ook als tolk Perzisch - Nederlands fungeren. De ombudsvrouw is al eens tussengekomen voor mij in 
verband met een vorige opleiding die gesteund was door OCMW. Door een laattijdige storting van de tussenkomst bij betaling 
van deze opleiding ben ik mijn studiepunten kwijtgeraakt. Na de tussenkomst van de ombudsvrouw heb ik dan wel een 
tussenkomst gekregen, maar het was al te laat. Ik kon de examens niet meer meedoen. Ik vraag nu een tweede kans om een 
opleiding van maximum een jaar te kunnen volgen bij de VDAB. Ik heb bij de VDAB al een test afgelegd om mijn motivatie en 
basiskennis te testen en was geslaagd.

Onderzoek:
Er werden door verzoeker tegenstrijdige verklaringen gegeven bij het OCMW. In het verleden startte hij al drie keer met hogere 
studies, maar deze werden elke keer stopgezet door verzoeker zelf. Hij werd vervolgens doorverwezen naar OTC om een traject 
op te starten, maar was op verschillende afspraken afwezig zonder te verwittigen. Er wordt van verzoeker verwacht dat hij 
beschikbaar is voor tewerkstelling. Een voltijdse opleiding wordt daarom niet meer toegestaan in combinatie met steun van 
het OCMW. Momenteel ontvangt hij van het OCMW enkel een opleg van 100 euro. Uiteraard kan hij afzien van deze steun en 
toch een opleiding aanvatten.

Beoordeling: ongegrond
Het OCMW kan de beslissing voldoende motiveren. De procedures werden correct gevolgd.

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201703-296
Zonder hulp.

Vorige week woensdag en deze week ging ik naar het OCMW, maar men zei dat men niets voor mij kan doen. De reden is dat 
ik niet kan aangeven waar ik verblijf. Ik kan geen leefloon en referentieadres krijgen. Ik heb 5,5 jaar in de gevangenis gezeten 
en ben nu dakloos. Mijn adres staat op de Nieuwe Wandeling. Ik kan geen gebruik maken van nachtopvang omdat ik een le-
venslang contactverbod heb met het CAW. Ik heb geen inkomen en kan dus niet betalen voor onderdak. Ik volg agressiebege-
leiding. Mijn ex-vrouw helpt mij om aan de nodige hulp te vinden. Ik kan niet bij haar verblijven omdat zij intussen getrouwd 
is met iemand anders.
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Onderzoek:
Volgens de procedure is een referentieadres bij het OCMW niet mogelijk indien de persoon nog op een ander adres is inge-
schreven. In dit geval is dit natuurlijk absurd: verzoeker verblijft overduidelijk niet meer in de gevangenis. Toch kan hij pas 
een referentieadres krijgen wanneer de procedure voor ambtshalve schrapping in de gevangenis afgerond is. De contacten 
met het OCMW gaan wel verder en zij zoeken met verzoeker naar oplossingen voor onderdak en een inkomen.

Beoordeling: ongegrond
Het OCMW volgt de correcte regels, hoewel deze hier leiden tot een absurde situatie: verzoeker kan geen referentieadres 
bekomen omdat hij officieel nog gedomicilieerd is in de gevangenis, terwijl hij daar duidelijk niet meer verblijft.

efficiëntie en effectiviteit
zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201704-417
Partner ten laste.

Wij wonen al 7 jaar samen. Ik werk in artikel 60 en mijn partner heeft geen inkomen. Ik begon op 2 december 2015 met art 
60.Voor de samenstelling van mijn dossier is het belangrijk dat het duidelijk is dat mijn partner geen inkomen heeft en dat 
hij ten laste is. Op basis van een uittreksel uit het bevolkingsregister toonde ik aan dat we op hetzelfde adres wonen (attest 
april 2016), maar de begeleidster aanvaardt dit document niet en eist een officieel document van wettelijk samenwonen. We 
zorgden hiervoor en op 30 mei 2016 hadden we hier een bewijs van. De eerste week van juni 2016 wilden we dit attest afgeven 
aan de begeleidster, maar zij was er niet. Een collega legde dit in haar postbakje.
In augustus veranderde ik van werk en kreeg ik een andere begeleidster. Het dossier blijft maar aanslepen met gevolgen 
natuurlijk voor mijn loon, want ik blijf betaald worden als alleenstaande. Ik bleef aandringen om dit in orde te maken en heb 
dan ook contact opgenomen met de personeelsdienst van het OCMW. Nadat ik de trajectbegeleidster verwittigd had, heb ik 
ook daar nog eens het document wettelijke samenwonen ingediend. Daarna kreeg ik opnieuw een nieuwe begeleidster bij wie 
ik mijn verhaal terug deed. Zij deelde mee dat ik de verkeerde documenten had binnengestoken, namelijk samenstelling van 
het gezin. Nu heb ik opnieuw een andere begeleidster. Die is op de hoogte en ging proberen met terugwerkende kracht dit in 
orde te brengen en slaagt er in om mij vanaf maart 2017 te verlonen als samenwonend met mijn partner ten laste. Ik kom bij 
de ombudsvrouw omdat ik meen dat ik niet correct wordt behandeld en dat het door de gebrekkige administratieve afhande-
ling van mijn dossier is dat ik schade ondervind.

Onderzoek:
Door een samenloop van omstandigheden werd verzoekster opgevolgd door maar liefst 4 trajectbegeleiders. Het OCMW 
betreurt dit, maar geeft aan dat elke trajectbegeleider inspanningen deed om het probleem op te lossen. Verzoekster diende 
twee keer het verkeerde document in. Op 7 maart 2017 kreeg de personeelsdienst het juiste document. Op basis daarvan werd 
de situatie vanaf 1/3/2017 rechtgezet. Een rechtzetting met terugwerkende kracht is niet mogelijk omdat de DMFA-aangifte 
reeds doorgestuurd werd. Uiteindelijk zal dit wel rechtgezet worden via de belastingen. Indien verzoekster hier wel financiële 
problemen door ondervindt in de periode voor de teruggave van de belastingen, kan zij voor ondersteuning terecht bij de 
trajectbegeleider.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Verzoekster bezorgde twee keer het verkeerde document, waardoor aanpassingen niet mogelijk waren. De communicatie 
hierover kon zeker vlotter verlopen zijn. Toen er voor de tweede keer het verkeerde document ingediend werd, heeft men 
verzoekster hierover niet geïnformeerd. Pas toen zij dit zelf terug te sprake bracht bij de nieuwe trajectbegeleider, kreeg zij 
deze informatie. Dit kon sneller opgelost worden door verzoekster spontaan de nodige feedback te geven. Het aanstellen van 
4 verschillende trajectbegeleiders op relatief korte termijn de efficiëntie niet in de hand gewerkt.

AANBEVELING:
•	 Geef mensen die werken via artikel 60 snel en duidelijk feedback en informatie wanneer zij een verkeerd document 

indienen.

transparantie
adequate communicatie
Verzoek: 201704-489
Terugbetaling OCMW.

Ik betwist de som die ik moet terugbetalen aan het OCMW. Ik betaal al sinds 2010 correct 
.af met meestal 100 euro per maand. Eind 2016 vroeg ze een overzicht. Ik kreeg een overzicht waarop het saldo nog 2192,23 
euro zou bedragen en wat de som in totaal op 8775,89 zou brengen. Er is een vonnis waaruit blijkt dat er besloten werd tot de 
terugbetaling van 7351,71 euro aan het OCMW. Ik moet ook de intresten hierop betalen en een rechtsplegingsvergoeding van 
75 euro. Ik heb nagekeken waar dat verschil van ongeveer 1500 euro vandaan komt, dit is mij echter niet duidelijk. Waar komt 
een bedrag van 202,72 euro uit 2010 vandaan? Ik kreeg na 2007 geen enkele tussenkomst meer. Wat betekent “varia” in het 
overzicht? Ik ging naar het OCMW om de boekhouding te spreken maar dat werd geweigerd. In Nieuw Gent heeft een maat-
schappelijke assistent mij naar de bank heeft gestuurd maar de bank weigerde omdat het te lang geleden was. Ik ben gestopt 
met betalen omdat ik meer uitleg wou, maar heb die niet gekregen. Daarop heeft de maatschappelijke assistente toch contact 
genomen met de boekhouding en er is meegedeeld dat de dossierbeheerder mij opnieuw voor de rechtbank zou slepen. Ik 
heb dan maar terug betaald. We hebben dan maar al ons geld, namelijk 2090 euro betaald, met als gevolg dat we dus schul-
den hebben bij de bank. Wij hebben twee kinderen van 6 jaar en 3 jaar. We hebben deze maand geen geld om te overleven. Is 
dit de manier waarop een OCMW te werk gaat?

Onderzoek:
Uit het vonnis blijkt dat het hier om een terugvordering gaat waarbij fraude werd vastgesteld en dat het bedrag terecht wordt 
ingevorderd. Dat het meer is dan enkel het bedrag dat bij vonnis is vastgesteld wordt uitvoerig uiteengezet en ook bij de 
ombudsvrouw zelf uitgeklaard en bewezen. Toch is de klacht van burger begrijpelijk en vooral het gevolg van onoverzichtelijke 
terugvorderingsbrief en door het te lang laten aanslepen van de invordering door het gebrek aan informatie uit de Kruis-
puntbank. Dit laatste is nu wel mogelijk waardoor er korter op de bal kan gespeeld worden en de invordering eenvoudiger en 
dus ook overzichtelijker wordt. Uit het onderzoek blijkt voorts dat de laatste invorderingsbrief weinig transparant is en het 
aangewezen is om in de toekomst toch transparanter overzichten op te sturen die leesbaarder zijn voor de cliënt. Na overleg 
met alle betrokken actoren in dit dossier is het duidelijk dat de invorderingen correct zijn maar dat mevrouw het overzicht 
kwijt was. Nadien waren er nog onkosten bijgekomen die na controle ook correct bleken te zijn. Deze kosten hadden nog 
hoger kunnen zijn, maar het OCMW heeft geen intresten aangerekend, hoewel dit kon volgens het vonnis. Verzoekster deed 
wel afbetalingen, maar niet altijd op de juiste datum en niet steeds het juiste bedrag. Soms betaalde zij ook enkele maanden 
niet. Dit was ook een bijkomende factor die de overzichten minder duidelijk maakte. Mevrouw kreeg wel een afspraak met de 
betrokken boekhouder, maar ze kwam niet op de afspraak. Ze was wel dezelfde dag maar op een veel later uur dan afgespro-
ken langs gekomen. Verzoekster deed wel afbetalingen, maar niet altijd op de juiste datum en niet steeds het juiste bedrag. 
Soms betaalde zij ook enkele maanden niet. Dit was ook een bijkomende factor die de overzichten minder duidelijk maakte. 
Na een tweede overleg met de burger blijkt dat mevrouw uiteindelijk blij is dat alles is afgehandeld want dat voor haar de 
druk onhoudbaar was geworden.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Het overzicht van de terugvordering is te weinig transparant. De klacht is ongegrond wat betreft de onbereikbaarheid van 
boekhouder.
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AANBEVELING:
•	 Controleer inkomens ook altijd ook aan hand van kruispuntbank zodat er korter op de bal kan gespeeld worden en 

invorderingen minder rompslomp(voor alle partijen), dus eenvoudiger en ook overzichtelijker zijn
•	 Maak overzichtelijke invorderingen 
•	 Maak burgers ook duidelijk dat ondanks de invorderingen er ook menselijk wordt ingevorderd: bijv. niet aanrekenen 

van intresten (ondanks vonnis) als men spontaan afbetaalt.

Departement Ouderenzorg

efficiëntie en effectiviteit
zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201711-1470
Terugbetaling.

Het gaat om de terugbetaling van 22,79 euro die ik in naam mijn schoonmoeder heb betaald voor een ziekenvervoer van het 
ziekenhuis naar het rusthuis (of omgekeerd). Deze factuur werd opgemaakt door de firma die het vervoer heeft verzorgd, 
rechtstreeks en zonder tussenkomst van het zorgcentrum. Naderhand werd door het WZC een factuur opgestuurd van 42,23 
euro voor hetzelfde medisch vervoer. Na een herinnering voor de betaling ben ik in contact geweest met de dienst financieel 
beheer van het OCMW om de factuur van 42,23 euro te betwisten omdat ik het ziekenvervoer al rechtstreeks heb betaald aan 
de betrokken firma. Op vraag heb ik een kopie bezorgd van alle relevante stukken. Met een brief van 18 april 2017 stuurt de 
dienst financieel beheer nogmaals een aanmaning voor de betaling. Deze brief besluit als volgt : ‘Op 14/02/2017 stuurde ik 
een mail naar uw zoon met een verzoek om het rekeningnummer door te geven i.v.m. de terugbetaling van 22,79 euro. Daarop 
heb ik tot op heden nog geen antwoord ontvangen. Kan u dit dringend doorgeven?’ Ik heb deze brief slechts gelezen als 
bijlage van een volgende aanmaning dd. 31/08/2017. Met een mailbericht van 7 september 2017 gericht aan het WZC heb ik 
het rekeningnummer van mijn schoonmoeder meegedeeld. Men liet per kerende weten dat het bedrag onverwijld zou worden 
teruggestort. Ondertussen heb ik, om inningskosten te vermijden, het bedrag van 42,23 euro voldaan op 21 september 2017. We 
zijn nu eind november en uit de rekeninguittreksels blijkt nog steeds geen terugbetaling. Bijkomend stel ik mij de vraag hoe 
het komt dat een initiële kost van 22,79 euro kan aangroeien tot de gevraagde 42,23 euro.

Onderzoek:
De oorzaak voor late terugbetaling blijkt een communicatiefout tussen verschillende diensten te zijn. Deze werd rechtgezet 
na onze tussenkomst. De vervoersmaatschappij rekende oorspronkelijk een verkeerd tarief aan: zij verminderden de kostprijs 
direct met de tussenkomst van de mutualiteit. Mevrouw gebruikte echter al meer ritten dan die waarvoor een tussenkomst 
voorzien is. Om die reden werd nadien de volledige kostprijs aangerekend.

Beoordeling: gegrond
Er werd in eerste instantie een foutief tarief aangerekend. Bovendien gebeurde er geen terugbetaling door een miscommuni-
catie tussen diensten. Na onze tussenkomst werd dit rechtgezet en kreeg de klager het geld terug.

AANBEVELING:
•	 Maak duidelijke afspraken over de facturatie van ritten zodat gebruikers geen dubbele aanrekening krijgen. Indien 

hierbij toch fouten gebeuren, zorg voor een snelle rechtzetting.

Lokale Politie Gent
Directie Operaties – Interventiedienst

zorgvuldigheid - onvolledig dossier
doorschuifgedrag
Verzoek: 201708-957
Rijbewijs verdwenen.

Anderhalf of twee jaar geleden is mijn rijbewijs in beslag genomen door de Gentse .Politie. Ik heb sindsdien geen auto meer 
en dus was mijn rijbewijs het verst van mijn gedachten. Ik wou het na lange tijd terug en werd van het kastje naar de muur 
gestuurd. Bij de Politie in Ekkergem zeggen ze mij dat ik bij de Politie aangifte moet doen van verlies van rijbewijs dat wel bij 
de Politie ligt, of zou moeten liggen.

Onderzoek:
Verzoeker heeft zijn rijbewijs al opgehaald op 3 juli 2015. De Politie bezorgt ons het ondertekende ontvangstbewijs. Het is dus 
logisch dat de Politie het rijbewijs zelf niet meer vond. Toen verzoeker langs ging om zijn rijbewijs (nog eens) terug te vragen, 
heeft de Politie correct doorverwezen. Ingetrokken rijbewijzen die niet opgehaald worden, worden namelijk doorgestuurd naar 
het gemeentebestuur. Ook later kreeg verzoeker correct advies. Aangezien hij zijn rijbewijs al terug heeft, maar het blijkbaar 
nergens meer vindt, moet hij aangifte van verlies doen.

Beoordeling: ongegrond

Directie Operaties - Wijkdienst

redelijke termijn
Verzoek: 201706-692
Moeilijke woonstvaststelling.

Hierbij zend ik u dit schrijven voor een dringende tussenkomst. Ik weet niet meer waarheen, want dit zijn meer dan vijande-
lijke en ergerlijke taferelen die zich afspelen op Gents grondgebied. Ik woonde jaren op een Gents adres en de wijkagente 
heeft me destijds komen bezoeken en thuis aangetroffen op afspraak met mijn schema van het werk. Alles was in orde tot ze 
in 2014 vervangen werd door een vrouwelijke collega die mij uitschreef op het adres waar ik woonde en leefde. Met het bewijs 
dat ze mij elke keer opnieuw zag buitenkomen en mij naar buiten zag kijken vanuit mijn kamer; alsook dat ze tot driemaal 
toe nog eens is langs gekomen, gewoon voor stand van zaken. Het was dus duidelijk dat ik er woonde. Nu had haar collega 
mij uitgeschreven en wist ik het totaal niet tot ik op een dag een document moest ophalen en men mij dit meedeelde aan 
het loket. Nu was ik een jaar en drie maanden ambtshalve uitgeschreven en wist ik helemaal van niks. Ik heb mij heringe-
schreven, doch de wijkagente kwam niet af. Nu heb ik er lang naar uit gekeken, maar ik zag niks veranderen. Ik heb een ander 
huis gehuurd sinds november 2016 en ik sta sinds die dag ook als wonende op dat adres. Nu wil de nieuwe wijkagent ook niet 
afkomen. Ik weet niet waarom, maar deze heeft op zijn beurt het dossier teruggestuurd naar het stadhuis met vermelding 
dat ik als persoon niet aanwezig ben. Dit allemaal terwijl ik daar woon, leef en minstens vier volle dagen per week thuis ben. 
Daarna is het telkens bij terugkomst van mijn werk vanaf 18.00 uur. De wijkagent laat weten dat hij komt, doch staat dit niet 
geregistreerd op de camera hangende in de hal en laat hij geen briefje achter. Eigenaardig, maar totaal ongeloofwaardig. Nu 
ben ik raad gaan vragen en zegt men mij dat ik best nogmaals probeer door bewijs van inschrijving, huurcontract, betaalbe-
wijzen te overhandigen aan de wijkagent en zelfs met al deze bewijzen vertikt hij het om langs te komen. Nu weet ik niet meer 
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waarheen en kom ik bij de ombudsdienst van de stad Gent om dit eventueel te bekijken en mij te ondersteunen, want de 
wijkagent doet niet wat er gedaan moet worden en nu zijn er meer dan ettelijke bewijzen. Ik ben volledig afgeschreven en heb 
geen ID, dus echt straatloper in het dialect gesproken. Kunt u voor mij tussenkomen of kunt u mij laten weten welke stappen 
ik dien te ondernemen?

Onderzoek:
Op 29 juni 2016 werd verzoeker ambtshalve afgeschreven. Op 31 oktober 2016 deed hij .een nieuwe aangifte om zich op het-
zelfde adres te laten inschrijven, maar daar kwam .een negatief advies op van de Politie omdat verzoeker er niet zou wonen 
en er al iemand anders in de studio woonde. Op 23 januari 2017 deed hij een nieuwe aanvraag voor een ander adres. De buur-
tinspecteur ging langs op: 6 februari om 14.27 uur, 7 februari om 15.15 uur, 8 februari om 20.00 uur, 14 februari om 14.40 uur, 17 
februari om 10.00 uur, 18 februari om 10.15 uur, 19 februari om 10.00 uur en 22 februari om 19.30 uur. Omdat er nooit iemand 
thuis werd aangetroffen, werd het dossier uiteindelijk terug gestuurd met negatief advies.
We raden verzoeker aan om toch nog eens een nieuwe aanvraag te doen en dan zeker ook een overzicht mee te geven van 
wanneer hij het gemakkelijkst te bereiken is.

Beoordeling: ongegrond

redelijke termijn
Verzoek: 201706-810
Geen schot in de zaak.

Sinds 17 februari (indiening formulier adreswijziging) probeer ik mijn domicilie te veranderen van Oostakker naar Gent. Er 
komt maar geen schot in de zaak. Ik heb meermaals contact opgenomen met de bevoegde wijkagent, zowel via telefoon en 
mail, en heb slechts eenmaal antwoord gekregen. Het feit dat hij aangaf geen rekening te houden met mijn situatie (in de 
week ben ik amper aanwezig wegens werk in Antwerpen), stemt me boos. Ik zou graag deze situatie opgelost zien, maar zie dit 
zonder tussenkomst van de ombudsdienst niet gebeuren.

Onderzoek:
De Politie zegt dat de buurtinspecteurs en woonstvaststellers maximaal rekening proberen te houden met de informatie die 
de burgers meegeven over hun aanwezigheid op hun nieuwe adres. Het is echter niet toegestaan om een afspraak te maken 
voor de woonstvaststelling.
Dat heeft tot gevolg dat de agenten zich meermaals moeten aanbieden op de adressen en dat in combinatie met de grote 
hoeveelheid aan adrescontroles die er verwerkt moeten worden, de wisselende diensten, bijkomende diensten, … kan volgens 
de Politie helaas voor vertraging zorgen. De meeste werkende inwoners geven ook aan ’s avonds en in het weekend thuis te 
zijn. Bij verzoeker werden er controles uitgevoerd op 29 april, 13 mei,17 juni, 21 juni en 8 juli. Uiteindelijk wordt hij ook effectief 
aangetroffen in zijn woning en werd hij ingeschreven.

Beoordeling:  gedeeltelijk gegrond
Vijf maanden voor een woonstvaststelling is niet redelijk meer, maar dat ligt niet enkel aan de Politie zelf. Een burger moet 
ook thuis aangetroffen kunnen worden.

redelijke termijn
Verzoek: 201708-1002
Geen adres, geen pensioen.

Op 15 juni 2017 werd ik ambtelijk geschrapt nadat ik in november 2016 uit mijn vorig appartement was gezet. Op 24 juni 2017 
heb ik een aanvraag ingediend om gedomicilieerd te worden op mijn huidige adres. De wijkagent is nog steeds niet langsge-
komen. Ik ga regelmatig langs om te vragen naar de stand van zaken, en in de computer hebben ze gezien dat de wijkagent 
op 1 augustus bij mij zou langsgekomen zijn. Ik heb nochtans de uren opgegeven wanneer ik thuis ben. Het probleem is dat ik 
geen pensioen krijg zolang ik niet opnieuw gedomicilieerd ben. Ik ben alleen en ik heb geen ander inkomen, dus hoe rapper 
ik opnieuw gedomicilieerd ben hoe beter.

Onderzoek:
De woonstvaststelling gebeurt na onze tussenkomst uiteindelijk op 14 september 2017. Dat is bijna drie maanden na de 
aanvraag en ook al was er een vakantieperiode is dit toch heel lang. Zeker gezien de precaire situatie waarin verzoeker zich 
bevond. We krijgen geen verdere uitleg waarom het zo lang duurde.

Beoordeling: gegrond

AANBEVELING:
•	 Volg sneller op als het gaat om personen die ambtshalve geschrapt zijn.

redelijke termijn
Verzoek: 201709-1076
In september.

Op 26 juni 2017 heb ik aangifte gedaan van verhuis binnen Gent voor mezelf en mijn partner, maar tot op vandaag hebben 
wij de wijkagent nog niet gezien. Los van het feit dat dit toch wel heel lang duurt, gaan wij donderdag 7 september 2017 naar 
Engeland en vraag ik mij af welk adres wij moeten opgeven. Ik heb contact opgenomen met bevolking en daar zeggen ze me 
doodleuk dat het waarschijnlijk september zal zijn vooraleer de wijkagent zal langskomen. Moet dit nu zo lang duren? Dit kan 
toch niet?

Onderzoek:
Zolang verzoeker niet ingeschreven is op zijn nieuwe adres, moet hij in officiële communicatie zijn oud adres opgeven. De 
aanvraag van verzoeker werd pas op 12 juli 2017 elektronisch doorgestuurd naar de Politie en de aanvraag werd pas op 21 
augustus 2017 geopend. Na onze tussenkomst gebeurt de vaststelling op 19 september 2017 (de dag nadat hijzelf terug komt 
uit vakantie).

Beoordeling: gegrond
Het duurde allemaal te lang, zowel bij Dienst Burgerzaken als bij de Wijkpolitie.
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toegankelijkheid en bereikbaarheid
Verzoek: 201710-1303
Burenkwestie.

Ik zit met een burenkwestie die sedert een drietal maanden aansleept. Ik heb dit proberen melden aan de lokale wijkagent 
(2x). De eerste maal heb ik specifiek gevraagd om eens langs te komen, maar ik heb niks gehoord van de wijkagent. Ik heb 
toen m’n verhuurder aangesproken omtrent de burenkwestie om alsnog via die weg een geschil tussen mij en de bovenbuur 
opgelost te krijgen. Het ging een tijdje beter, maar nu is het probleem terug aan de gang. Ik heb dit nogmaals proberen mel-
den aan de lokale wijkagent, waarop ik het antwoord kreeg dat hij voor onbepaalde duur onbeschikbaar was (per telefonisch 
contact). Ik heb gevraagd tot welke collega ik mij zou kunnen richten met mijn klacht, want ik wil graag klacht indienen. Ik heb 
ook het noodnummer geprobeerd, maar zij hadden mij laten weten dat burengeschillen onder de bevoegdheid vallen van de 
wijkagent (maar deze is niet beschikbaar!). Dus ik zit met het probleem dat ik geen officieel aanspreekpunt heb om klacht in 
te dienen. Ik wil dit graag opgelost krijgen, maar ik zit nu vast.

Onderzoek:
We verwijzen verzoekster door naar Project Burenbemiddeling voor een bemiddeling tussen haar en haar bovenbuur. De Wijk-
politie zegt dat verzoekster de buurtinspecteur tijdens zijn afwezigheid inderdaad diverse malen heeft opgebeld op zijn gsm. 
In een ingesproken bericht van haar (een week nadat ze daar kwam wonen) vernam hij dat ze een discussie had met een 
bovenbuur over het verkeerd gebruiken van een vuilnisbak in een gemeenschappelijk hok. Ondanks zijn langdurige afwezig-
heid heeft de buurtinspecteur een sms terug gestuurd aan verzoekster om haar te adviseren om de eigenaar van het pand of 
Burenbemiddeling van Stad Gent in te schakelen. Daarbij bezorgde hij haar ook de coördinaten van Burenbemiddeling.

Beoordeling: ongegrond

Directie Operaties – Verkeersdienst

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201706-816
Borden verdwijnen.

Wij zijn terug twee borden E9c (parkeren vrachtauto’s) kwijt waar we een vergunning voor hadden. Deze werden op 31 mei 
door de Politie weggenomen. Op 21 juni belde de Politie (09 269 96 44) dat ze deze niet meer terug vinden. Gezien we ge-
middeld vijf vergunningen lopende hebben, zouden we graag toestemming krijgen om onze borden aan een afvoergoot met 
ketting vast te leggen. Sommige agenten laten het toe, andere niet want dan valt men onder de aanvraag ‘ inname’. Het moet 
dan ingeboord worden met bouten en dat is zeer hinderlijk voor kinderwagentjes. Verleden jaar zijn we 12 stuks verloren en 
de eerste helft van dit jaar reeds 8 stuks.

Onderzoek:
We geven dit in eerste instantie door aan de Politie, maar zij weten hier niets van. Het telefoonnummer dat verzoeker opgeeft 
is van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Ook die dienst vindt niets terug over het ophalen van die borden en er is ook 
nooit een opdracht gekomen van Dienst Administratie, Politie of andere instantie om achtergelaten signalisatie op te halen. 

Volgens de Wegendienst gaat het hier dus over vervreemding door derden. Ook zijzelf kampen met dat probleem, op jaarbasis 
spelen zij bijna een derde van hun materiaal kwijt op deze manier. Wat betreft het verankeren zegt de Wegendienst dat er 
niet verankerd mag worden in het openbaar domein. Zaken vastleggen met kettingen aan afwateringsroosters zal ook in tij-
den van hevige regen wel eens problemen kunnen geven als bijvoorbeeld de voet van de signalisatie boven het rooster staat 
en hierdoor de afwatering slecht of zelfs niet werkt. Ook hier dus negatief advies. Best is te zorgen dat verkeersbord met paal 
goed verankerd is (of slotvast is ) met het betonblok waarmee het is opgesteld. Het totale gewicht zal diefstal al iets minder 
in de hand werken.

Beoordeling: ongegrond
Het gaat hier duidelijk om een misverstand. Ten eerste is de Politie hier niet bij betrokken, en ten tweede is het logisch dat 
de borden niet terug gevonden worden door de Wegendienst aangezien ze nooit zijn opgehaald. Het gaat hier jammer genoeg 
om diefstal.
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BRANDWEERZONE CENTRUM
Operationeel personeel

actieve informatieverstrekking
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201709-1184
Alarmsysteem.

Op 6 juni werd onze alarmcentrale gedeactiveerd zonder enig bericht van politie noch de brandweer. We dachten dat enkele 
inbrekers ons alarm gedeeltelijk hadden uitgeschakeld. Via de buren hebben we enkele dagen later moeten vernemen dat de 
brandweer ons alarm had stil gelegd na een telefoon van een buurtbewoner. Na dagen van het kastje naar de muur te wor-
den gestuurd door zowel de politie als de brandweer, ben ik eindelijk te weten gekomen wat ze juist met ons alarmsysteem 
gedaan hebben. Drie maand later volgde nog een nog slechtere verrassing: een factuur van 360 euro (!!!) van de brandweer. 
Ik vind de dienstverlening en communicatie van zowel brandweer als politie beneden alle peil. De brandweer en politie doen 
er blijkbaar alles aan om je huis gewoon beter niet te beveiligen. Ik vind dit bedrag hallucinant! Ik ben echt niet bereid om 
hiervoor zomaar 360 euro op te hoesten. Op welke manier kan dit bedrag verminderd worden?

Onderzoek:
Er kwam bij de politie een melding binnen van geluidsoverlast door het alarm. Zij probeerden de eigenaar te contacteren, 
maar dit lukte blijkbaar niet. Vervolgens werd de brandweer ingeschakeld om dit alarm uit te schakelen. Het bedrag komt 
overeen met het retributiereglement van de brandweer, vermindering is niet mogelijk. Klager werd hierover geïnformeerd. 
De brandweer geeft aan dat het de verantwoordelijkheid is van de Politie om de burger te verwittigen over de interventie. De 
brandweer heeft geen toegang tot de databank met gegevens van de bewoners van de straat en zij voeren de interventie uit 
in opdracht van de politie. De politie geeft aan dat zij telefonisch contact proberen op te nemen voor de interventie. Nadien 
worden burgers niet op de hoogte gebracht. De klager moest dus zelf concluderen dat het alarm niet meer werkte en was 
bang dat er een poging tot inbraak geweest was. Dit kon vermeden worden door een bericht in de brievenbus achter te laten.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De factuur die verzoeker kreeg van de brandweer was correct. Op dit punt is de klacht ongegrond. Er werd geen bericht nage-
laten om de bewoners op de hoogte te brengen van de interventie. Dit zorgde voor verwarring en angst bij de bewoners. Door 
een bericht achter te laten in de brievenbus kan dit vermeden worden.

AANBEVELING BRANDWEER EN POLITIE:
•	 Spreek met elkaar af wie de burger zal informeren en op welke manier. Dit kan opgelost worden door een briefje 

achter te laten in de brievenbus.

Ivago
coördinatie
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201701-124
Grofvuil systeem.

Vorige week dinsdag werd mijn grofvuil niet opgehaald door Ivago. Ik had hiervoor aangemeld via een online formulier op de 
Ivago-website (ergens half januari). Ik moest specifiëren wat ik wou laten ophalen: twee tuinstoelen (één metaal en één riet) 
en een grote plastieken container (niet van Ivago). Kort daarop kreeg ik een mail van Ivago met de vraag of er nog restafval in 
de container aanwezig was. Mijn antwoord was: “neen”, en ik beschouwde de mail als een bevestiging dat Ivago mijn vraag om 
grofvuilophaling had ontvangen. Dus op maandag heb ik al die spullen naar de stoep gesleept, maar dinsdagavond stonden 
ze er nog. Ik heb dan woensdag gemaild naar Ivago en kreeg als antwoord: “We hebben het onderzocht en komen tot de con-
statatie dat u geen aanvraag hebt ingediend voor grofvuilophaling”. Dit kan toch niet, want waar komt die mail van die mede-
werker met zijn vraag over die container dan vandaan? Er moet een fout gebeurd zijn in het systeem van Ivago, waardoor mijn 
aanvraag wellicht verwijderd is of iets dergelijks.
Ik heb uiteindelijk vrijdag dan gebeld met de vraag om toch nog mijn spullen te komen ophalen, maar dit werd geweigerd. Ik 
heb dus op mijn eentje weer al die spullen moeten naar achter sjouwen. De mensen waren wel vriendelijk, maar het pro-
bleem zit duidelijk in hun systeem, en ik vind het zeer jammer dat ze dat niet willen toegeven en willen rechtzetten.

Onderzoek:
Na onze tussenkomst krijgt verzoekster een nieuwe afspraak voor 10 februari 2017. De callcenter medewerker had vanuit 
zijn persoonlijke mailbox meer info gevraagd over de container en verzoekster heeft dan ook een reply verstuurd naar de 
persoonlijke mailbox. De medewerker had net op dat moment drie weken opleiding waardoor hij zijn persoonlijke mailbox 
niet meer heeft bekeken. Daarom kon er ook niets terug gevonden worden op naam van verzoekster. Dit werd volgens Ivago 
besproken met de medewerker zodat er geen mails meer verstuurd worden vanuit zijn persoonlijke mailbox, maar steeds 
vanuit de algemene mailbox.

Beoordeling: gegrond

efficiëntie en effectiviteit
integriteit - machtsafwending
Verzoek: 201702-167
Telkens opnieuw.

Voortdurend blijven de afvalzakken hier staan in de Zwaanstraat. Al maanden probeer ik de communicatie op gang te bren-
gen met Ivago door dat iedere keer te melden via telefoon of online. Los van het feit dat het afval telkens opnieuw niet op-
gehaald wordt (wat ik echt niet begrijp na al die meldingen), ben ik het meer dan kotsbeu om telkens de discussie te moeten 
aangaan dat het afval wel degelijk op tijd buiten stond! De buurt is heel gevoelig voor sluikstorten en als die zakken blijven 
staan, komt er al snel ander afval bij. Dat Ivago telkens opnieuw die zakken laat staan, werkt dit alleen maar in de hand. Wan-
neer we dit dan melden, blijven die zakken dan dikwijls ook nog eens meer klachtenmanagement dan een week staan. Hoe 
kan dit toch zo mis blijven gaan?! Ik wil daar echt eens een verklaring voor.
Momenteel staan er opnieuw drie pmd-zakken die niet opgehaald werden…

Onderzoek:
Dit is een probleem dat inderdaad maar blijft terug komen en telkens belooft Ivago dat hier de nodige aandacht aan besteed 
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zal worden. Daarom gaan we uiteindelijk zelf verschillende keren ter plaatse langs op de ophaaldag om dit in de gaten te 
houden en we zien hoe de ophaalploeg wel de vuilniszakken op de hoek meeneemt, maar het straatje zelf niet ingaat en de 
zakken daar gewoon laat staan. Ivago geeft dit door aan de verantwoordelijke om de ploeg hierover aan te spreken, alsook 
op te volgen. Bij weerkerende klachten gaat er normaal een planner/opvolger ter plaatse, maar deze keer gebeurde dat niet 
omdat die volop bezig zijn om de nieuwe routes voor het Mobiliteitsplan na te kijken. De zakken werden opgehaald en vol-
gens de ploegen… stonden die te laat buiten. Wij waren echter zelf ter plaatse en konden zien dat de zakken wel degelijk op 
tijd buiten stonden, maar dat de ploeg gewoon het straatje niet in gegaan is om ze ook effectief op te halen. Ze hebben dus 
hun werk niet goed gedaan en ze liegen er ook over. Ivago zegt dat de verantwoordelijke van dienst inzameling dit verder zal 
opvolgen. We krijgen geen verdere klachten meer van verzoeker over de ophaling van de vuilniszakken.

Beoordeling: gegrond

efficiëntie en effectiviteit
klachtenmanagement
Verzoek: 201702-169
Ledigen nadien.

Ik ben al meerdere jaren in het bezit van een gft-container. Het komt echter zeer weinig voor dat deze geledigd wordt op de 
dag van de ophaling zelf, waardoor ik keer op keer moet bellen naar Ivago om deze nadien te laten ledigen. Ondanks vele, 
herhaaldelijke meldingen slagen ze er bij Ivago niet in om mijn straat op te nemen in hun vaste tweewekelijkse route.

Onderzoek:
Ivago zegt dat dit inderdaad een weerkerend probleem is. De dienst inzameling zal dit op structurele manier aanpakken zodat 
dit niet meer voorkomt in de toekomst. Op 24 februari werd het gft niet opgehaald, dit gebeurde alsnog enkele dagen later op 
27 februari. Ivago haalde volgende redenen aan waarom het vaak fout loopt bij het ophalen van gft.40 liter containers worden 
dikwijls aangeboden onder de zakken met PMD en rest, bij wegenwerken verandert de route, een meerderheid van de kleine 
containers zijn vaak te zwaar. Problemen met niet ophaling doen zich vaker voor bij vervangende chauffeurs, ondanks route-
plan en lijst met wederkerige problemen. Ivago heeft binnenkort een intern overleg m.b.t. de gft.
De gft-ophaling verloopt sinds maart correct.

Beoordeling: gegrond
De klacht m.b.t. efficiëntie en effectiviteit, en klachtenmanagement is gegrond. De gft-container van de betrokkene werd 
regelmatig niet geleegd op de dag van de ophaling. 

AANBEVELING:
•	 Misschien kan de zichtbaarheid van de gft-containers verhoogd worden door het uiterlijk van de gft-containers aan 

te passen.

klachtenmanagement
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201702-247
Twee weken wachten.

De gft-ophaling was niet gebeurd in onze straat. Na de dag nadien contact opgenomen te hebben met Ivago bleek dat zij in 
fout waren. Ze gingen de ophaling nog de zelfde dag doen of niet. Het is niet geworden, waarbij ik de mededeling kreeg dat 
het voor de volgende ophaling zal zijn (twee weken later). Voor een betalende klant die niets verkeerd heeft gedaan is dit een 
extreem slecht antwoord en word ik opgezadeld met de gevolgen van fouten van Ivago. Hierdoor ben ik genoodzaakt om niet 
meer te sorteren aangezien ik geen ruimte meer heb in de gft en ik nog twee weken moet wachten voor de volgende ophaling.

Onderzoek:
Ivago probeert na onze tussenkomst het gft toch nog vroeger op te halen en communiceert hier verder over met verzoeker. 
Dit hangt af van de beschikbare wagens. Om verschillende redenen loopt het met de ophaling van gft-containers al eens mis. 
Onder andere omdat de kleine 40 liter containers dikwijls aangeboden worden onder de zakken met pmd en rest, en dan 
niet opgemerkt worden door de ophaalploeg. Maar Ivago merkt ook op dat er bij vervangende chauffeurs vaker problemen 
zijn met niet-ophalingen. Er worden nochtans duidelijke overzichten opgemaakte hoe men moet rijden en de adressen waar 
weerkerende problemen zijn, worden ook steeds doorgegeven. Ivago zal een analyse maken van het aantal opgehaalde en 
niet-opgehaalde gft-containers om zo de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

actieve informatieverstrekking
adequate communicatie
zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201705-558
Niet opgehaald. 

Wij zijn een school in Oostakker en hebben problemen met de ophalingen van onze containers door Ivago. Vorige week werd 
onze restafvalcontainer niet opgehaald en toen ik naar Ivago belde werd mij beloofd om voor een oplossing te zorgen. Dat 
is echter niet gebeurd en doordat er dit weekend schoolfeest was, is er nog heel wat afval bijgekomen. Het is zo erg dat de 
buren beginnen klagen maar we kunnen er niets aan doen. Als ik bel naar Ivago melden ze me dat ze me zullen terugbellen 
maar ik heb nog niets gehoord. Onze containers staan, door de werken in de Gentstraat nu in de Domien Geersstraat maar 
nu heb ik gezien dat ze daar ook beginnen te werken. Waar moeten we nu onze containers plaatsen? Graag dringend een 
oplossing.

Onderzoek:
Drie dagen later laat verzoekster ons weten dat Ivago haar gecontacteerd heeft en dat de containers op woensdag 10 mei 2017 
zouden opgehaald worden. Verzoekster is, ondanks dat de school gesloten is op woensdagnamiddag, daar toch gebleven tot 
16.30 uur maar heeft niemand van Ivago gezien. Als we hiervoor Ivago terug contacteren laten ze ons weten dat de container 
dezelfde dag nog wordt opgehaald. Als we verzoekster contacteren, beaamt ze dat iemand van Ivago is langs geweest en dat 
men, na de gewone ronde, de containers nog komt ophalen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

AANBEVELING:
•	 Kom beloftes na.
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efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201706-716
Vergeten afval.

Sinds enkele maanden ondervinden wij problemen met de ophaling van restafval, papier of glas. Wij worden steeds ‘verge-
ten’. Wij wonen op de Kortrijksesteenweg op de grens met Sint-Martens-Latem en telkens worden wij en onze buurvrouw in 
de steek gelaten. We hebben de vrachtwagen al eens zien draaien vooraleer hij bij ons was langs geweest.
Telkens wordt ons beloofd door Ivago dat dit euvel niet meer zal voorvallen, maar opnieuw zijn ze ons vergeten op vrijdag 9 
juni 2017 om ons papier van een maand op te halen. Reeds verschillende mails naar bevoegde instantie van Ivago gezonden 
en opnieuw werd er ons beloofd om zaterdag 10 juni 2017 opnieuw alles buiten te plaatsen voor afhaling, maar om 17.00 uur 
nog niemand gezien. Wij vinden het enorm frustrerend dat wij dit steeds moeten opvolgen en steeds alles terug moeten bin-
nen plaatsen. In de maand april zijn wij een maand met ons restafval blijven zitten. Dit kan toch zo niet verder, want dit is een 
zeer drukke steenweg. Dit is geen zicht en de veiligheid komt ook in het gedrang door losliggende flessen en papier. Blijkbaar 
moet dit eens serieus besproken worden met de mensen die dit afhalen. Hopelijk kan u hier iets aan doen…

Onderzoek:
Verzoeker woont op een grote steenweg met tussenberm en kort voor zijn huis is er een mogelijkheid om over te steken. Hij 
woont op de grens met een andere gemeente en als de vrachtwagen effectief langs zijn huis rijdt, moet die ver doorrijden om 
zich dan te kunnen draaien en zo terug op Gents grondgebied te komen. Dat is waarschijnlijk de reden waarom het huis van 
verzoeker zo vaak wordt overgeslagen. Ivago bespreekt dit met de ophaalploeg zodat hier extra aandacht aan besteed wordt. 
Er wordt ook iedere week een analyse gemaakt van dit soort meldingen en dat wordt dan besproken met de dienst operaties 
om zo de weerkerende problemen beter aan te pakken. Als we enkele maanden later informeren bij verzoeker naar een stand 
van zaken geeft die aan dat de ophalingen sinds onze tussenkomst correct verlopen.

Beoordeling: gegrond

efficiëntie en effectiviteit
klachtenmanagement
Verzoek: 201707-860
Gft blijft staan.

Ik schafte sinds enkele maanden geleden een gft-bak aan. Tot voor de nieuwe regeling van Ivago verliep dit altijd vlot. Sinds 
het circulatieplan en dus de nieuwe dienstregeling is mijn gft nog nooit opgehaald geweest ondanks elke keer dit te melden 
via Ivago (veelvuldig contact gehad met Ivago, meer dan tien mails). Elke keer opnieuw kreeg ik te horen dat ze toch nog 
gingen komen ophalen, maar dit gebeurde nooit. We wonen nu in voetgangersgebied en vragen ons af of ze eigenlijk wel nog 
passeren n onze straat. Ik vind dit echt niet kunnen dat de beloofde dienstverlening niet wordt uitgevoerd en ben dan ook 
geneigd dit stop te zetten, al ben ik wel een voorstander van de gft. Probleem is dat de ophaling dus nog steeds niet gebeurd 
is en we nog steeds met afval zitten van in april.

Onderzoek:
Na onze tussenkomst wordt de gft-container van verzoekster effectief geledigd. Zij is de enige die daar gft aanbiedt en het 
is geen evidente buurt om even rond te rijden als de container over het hoofd wordt gezien, maar Ivago zegt dat dat natuur-
lijk geen excuus is om de ophaling niet uit te voeren. De ophaalploeg wordt er uitdrukkelijk op gewezen om hier de nodige 
aandacht aan te besteden. Ivago neemt nog contact op met verzoekster en er wordt overeen gekomen om in het vervolg de 
gft-container aan de overkant van de straat te zetten zodat die duidelijker zichtbaar is.

Beoordeling: gegrond

efficiëntie en effectiviteit
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201707-905
Halve lediging.

Vandaag [20 juli 2017] moest Ivago komen voor onze vuilnisbak te ledigen! Maar hij was maar half geledigd! Ik bel dus naar 
Ivago en daar krijg je te horen dat ze drie kipbewegingen doen en voilà dan moet hij maar leeg zijn! Onze vuilnisbak was dus 
niet (!) leeg. En nu zitten wij ermee! (En dan verschieten ze ervan dat er zoveel gesluikstort wordt!) Als ze moeten terug komen, 
moeten wij (!) ervoor betalen!! Dat hou je nu toch niet voor mogelijk zoiets!!
Wij moeten nu dus met ons vuil blijven zitten omdat zij alweer (!) hun job niet goed doen. Een alternatief voor Ivago bestaat 
er dus niet. Een monopolie hebben, is toch makkelijk, hé. Je doet met de mensen juist wat je wil en zij blijven betalen!!! Ik 
vind dit geen manier van werken en verwacht dus een deftige uitleg hiervoor.

Onderzoek:
Het is de burger die ervoor moet zorgen dat het afval niet vast zit in de container. Dat staat ook zo in artikel 12 §3 van de 
Politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen: “De ophaalwagen maakt twee kipbewegingen om de 
container te ledigen. het afval dient zodanig aangeboden te worden zodat er na deze kipbewegingen geen afval blijft vastste-
ken.” Daarom is het aan te raden om het afval niet te hard aan te drukken en eventueel regelmatig het afval te scheiden door 
krantenpapier. De vrachtwagens van Ivago maken zelfs drie krachtige kipbewegingen en dan wordt de container los gekop-
peld. Als er dan toch nog afval vastzit en de milieuwerkers zouden de container nog eens aanhaken dan zou de burger twee 
ledigingen kwijt zijn. Het retributiereglement op het ophalen van huishoudelijk afval is hier namelijk duidelijk in: “De retri-
butie is verschuldigd op het ogenblik dat de kipbeweging van de container door de ophaalwagen wordt geregistreerd. […] Bij 
elke registratie van een kipbeweging en ook nà vaststelling dat het afval blijft vastzitten, zal de retributie in mindering worden 
gebracht.” (artikel 4)

Beoordeling: ongegrond
De burger moet ook zelf zijn verantwoordelijkheid opnemen. Als het afval zelfs na drie krachtige kipbewegingen niet los komt, 
dan heeft hij het gewoon te sterk aangeduwd. Voor de rest hebben de milieuwerkers de correcte procedure gevolgd.

klachtenmanagement
Verzoek: 201709-1136
Kapotte vuilniszakken.

Sinds enkele tijd zijn de vuilzakken duurder geworden, maar tegelijkertijd is de kwaliteit sterk afgenomen. Gemiddeld drie à 
vier zakken op tien scheuren als ik ze nog maar probeer open te doen. Dit getuigt volgens mij van de povere kwaliteit. Als ik 
bij Ivago vraag hoe ze dit kunnen verantwoorden, krijg ik geen antwoord. Mocht ik nu nog de keuze hebben om andere zakken, 
van betere kwaliteit te kunnen kopen, maar neen Ivago hanteert een monopolie in de regio. En wat hen ook goed uitkomt is 
dat mensen vlugger een nieuwe rol vuilzakken gaan kopen omdat er enkele onbruikbare tussen zaten. Maffiose praktijken 
noem ik dit, en ik niet alleen. Ik heb Ivago via deze weg gecontacteerd aangezien ze geen klachtendienst hebben: https://
www.ivago.be/over-ivago/contact De datum weet ik niet meer precies. Geen antwoord ontvangen, dus bijgevolg ook geen 
voorstel om rol te vervangen of zo…Indien u mijn klacht overmaakt aan de betrokken dienst is dit al een stap in de goede 
richting.

Onderzoek:
Ivago heeft van verzoeker een melding ontvangen op 3 augustus 2017. De dag nadien kreeg hij daar een reactie op met meer 
uitleg over de keuze voor dit soort zakken en het voorstel om de rol te komen omruilen als er technische mankementen zijn. 
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Het is namelijk ook in het belang van Ivago om rollen met kapotte zakken terug te krijgen om die dan te laten onderzoeken. 
De burger krijgt dan steeds een nieuwe rol van hen.

Beoordeling: ongegrond

klantgerichtheid
adequate communicatie
Verzoek: 201709-1141
Sociale correctie?

Als invalide inwoonster van Stad Gent krijg ik ieder jaar een bon voor gratis .huisvuilzakken. Ik kan me echter niet zelf ver-
plaatsen om er aan te geraken en had dus een volmacht aan een vriend gegeven. Toen hij er mee terug kwam zag ik dat het 
de foute waren (die van 60 liter in plaats van 30 liter). Die vriend is quasi onmiddellijk teruggefietst naar het Administratief 
Centrum aan ‘t Zuid om ze in te ruilen. Hij kreeg daar te horen dat ze dat niet mogen, dat dit enkel in Proeftuinstraat kan… 
Vooraleer ik op zoek ging naar iemand die daar naartoe wou rijden met wagen, wou ik op zeker spelen en belde naar Ivago 
met vraag of er papieren moesten meegebracht worden. Of nog beter, of ze me een ruilbon konden opsturen zodat diezelf-
de vriend toch nog naar AC Zuid kan om in te ruilen. Kreeg daar aan telefoon te horen dat dat niet kan… (gelukkig dus geen 
energie verloren om iemand te zoeken die dat wou doen en dan dubbel in schaamte komen als blijkt dat ze niet willen). De 
uitleg was “die bon wordt zelfde dag nog opgestuurd” (maar vriend stond er na klein uurtje al terug, moet door 5 verschillen-
de diensten, probleem met stock en zelfs niet mogelijk in Proeftuinstraat). Dat ik een hersenaandoening heb, waardoor zowel 
mij verplaatsen als het correct invullen van documenten niet altijd lukt, was van geen tel: “als we dat voor u doen moeten we 
dat voor iedereen doen”… Nu is toch mijn vraag aan u of die zakken alsnog kunnen ingeruild worden, want die van 30 liter zijn 
perfect, 1 per week en ik kom daar juist een jaar mee toe. Die van 60 liter gaan me heel wat stress bezorgen (organisatorisch 
problematisch door hersenaandoening en minieme woonst en grotere zakken gaan ook meer geurhinder geven).

Onderzoek:
We vragen aan Ivago en aan Dienst Welzijn en Gelijke Kansen op welke manier mevrouw haar vuilniszakken 60 liter kan inrui-
len voor 30 liter. Ivago betreurt dit zeer spijtig voorval want ieder infopunt kan een omruiling uitvoeren. Burger moet hiervoor 
niet langskomen in de Proeftuinstraat. Ivago neemt dit op met de verschillende infopunten. Ook Dienst Welzijn en Gelijke 
Kansen reageert. Ivago heeft geen bonnen voor omruiling. Er bestaat hiervoor geen procedure. De communicatie van deze 
dame was heel verwarrend, aldus een medewerker van deze dienst. De afhaling van de vuilzakken gebeurt met een nieuw 
soort registratie. Er wordt nu gescand. Ivago had gevraagd om de bal af te houden bij het omruilen van zakken. “Ge gaat 
toch ook niet aan de bakker vragen om een groot brood te wisselen tegen een klein”. Volgens de medewerker van Welzijn en 
Gelijke kansen ligt de oorzaak bij Ivago. Ivago had, volgens hem, gevraagd om niet of zo weinig mogelijk te ruilen. Het was niet 
duidelijk voor de mensen in AC Zuid die voor de verdeling instaan wat mag en wat kan. Het communicatieprobleem met Ivago 
is nu uitgeklaard, stelt hij. Ruilen mag en kan. Deze medewerker van het infopunt neemt zelf contact op met klager en meldt 
dat de zakken toch kunnen ingeruild worden in AC Zuid.

Beoordeling: gegrond
Gegrond want klager moest verschillende - naar later bleek nodeloze - stappen ondernemen om toch tot de omruiling te 
komen.

AANBEVELING
•	 Zorg dat alle informatie over de distributie/omruiling van de huisvuilzakken volledig en duidelijk is voor alle mede-

werkers van het infopunt. Bij twijfel moet de medeweker van het infopunt de juiste procedure opzoeken en stuurt in 
geen geval de burger weg met verkeerde informatie.

WoninGent
redelijkheid en evenredigheid
redelijke termijn
Verzoek: 201701-49
Afrekening verbruik.

Ik wil absoluut een correcte afrekening van mijn waterverbruik via Ista. Er is een geschat verbruik afgerekend omdat ik twee 
keer na elkaar niet aanwezig was. De reden van mijn afwezigheid is dat ik aan het werk was. De opleg voor mijn waterverbruik 
in van 2014-2015 is maar liefst 1635,99 euro. Op verzoek van WoninGent heb ik de huidige meterstanden van december 2016 
doorgestuurd en daar zal dus een berekening moeten gemaakt worden voor zijn waterverbruik van 2014-2015. Omdat ik afwe-
zig was tijdens de tweede meteropname is er een zeer hoge schatting gemaakt, ik wens daar ten zeerste tegen te protesteren, 
want dit betekent dat ik maandelijks zo een veel te hoog voorschot moet betalen.

Onderzoek:
Uit onderzoek blijkt dat inderdaad als de meteropnemer de tweede keer voor niets aan de deur staat bij elke huurder in een 
dergelijk geval de hoogste schatting wordt aangerekend, die eigenlijk niet meer gelinkt is aan zijn werkelijk vroeger verbruik. 
Dat men een administratieve onkost mag aanrekenen lijkt billijk maar een schatting die te hoog is, lijkt de ombudsvrouw te 
verregaand zeker voor een huurder met een laag inkomen. Na tussenkomst wordt dit aangepast. De factuur wordt herbere-
kend maar het valt op dat dit maanden aansleept en ondertussen moet hij dus dat hoog voorschot betalen. Uiteindelijk kreeg 
hij pas half april een nieuwe afrekening. Pas nadien konden ook de maandelijkse voorschotten herberekend worden. Wonin-
Gent geeft aan dat ze een andere procedure uitwerken voor wanneer een huurder meermaals afwezig is voor de meteropna-
me en dat ze zullen afstappen van de extreem hoge schattingen.

Opvolging:
In januari 2018 werden we opnieuw gecontacteerd door verzoeker. Hij vertelde dat de maandelijkse voorschotten nog steeds 
niet herberekend waren. Verzoeker besliste daarom om enkele maanden zijn huur niet te betalen, waarna WoninGent deze 
zaak voor de vrederechter bracht. Verzoeker wou geen verdere tussenkomst van onze dienst, hij wou enkel een kopie van zijn 
dossier.

Beoordeling: gegrond
Wanneer huurders twee keer afwezig zijn voor de meteropnames, dan wordt een hoge schatting van het verbruik gemaakt. 
Dit zorgt voor een heel hoge afrekening en een verhoging van de maandelijkse kosten. Dit doet men opdat huurders in actie 
zouden komen om de meteropnames in orde te maken. Men zoekt een oplossing voor het probleem van de meteropnames, 
maar dit zorgt voor een extreem hoge afrekening en een serieuze stijging van de maandelijkse kosten. Deze “oplossing” staat 
niet meer in verhouding tot het probleem. Verzoeker ondernam hierdoor inderdaad actie opdat de meteropname zou kunnen 
doorgaan, maar het duurde nog tot half april voor hij een nieuwe afrekening kreeg. Pas daarna kon er een herberekening 
gebeuren van de maandelijkse kosten.

redelijke termijn
Verzoek: 201702-155
Dringende herstellingen.

Er moeten dringend twee herstellingen gebeuren in mijn woning. Als ik een douche neem, dan lekt er beneden water. Mijn 
dampkap moet hersteld worden. Ze zijn al komen kijken, maar het is nog niet opgelost. Ze doen soms beloftes dat ze gaan 
komen, maar komen dan niet. Soms komen ze zonder verwittigen en dan ben ik er niet. Ik kan toch niet altijd thuis blijven? Ik 
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wil dat ze mij bellen voor een afspraak. Ik neem pillen om rustig te blijven. Als de herstellingen niet gebeuren kan ik moeilijk 
kalm blijven. Ik wil dat dit vandaag of morgen in orde is.

Onderzoek:
De dampkap van verzoeker moet vervangen worden. WoninGent heeft deze besteld en .wacht op de levering. Voor de douche 
was er al een afspraak gemaakt voor enkele dagen later. Verzoeker heeft psychische problemen waardoor hij het heel moeilijk 
heeft wanneer hij moet wachten. Het wachten op de levering van de dampkap vond hij onredelijk. Volgens hem moet dit on-
middellijk de dag zelf in orde zijn. Het is onduidelijk wanneer verzoeker zijn oorspronkelijke melding deed bij WoninGent.

Beoordeling: geen oordeel
Het is niet duidelijk wanneer verzoeker voor het eerst melding deed bij WoninGent, waardoor het moeilijk is om een oordeel 
te vellen over de redelijke termijn. Op het moment van onze tussenkomst bleek wel dat WoninGent bezig was met het oplos-
sen van de problemen.

adequate communicatie
fair play
hoorplicht
Verzoek: 201703-278
Intimidatie.

Ik wens bij de ombudsvrouw toch eens aan te kaarten dat ik nu bozer ben op WoninGent dan op mijn buurvrouw waarmee 
eigenlijk de problemen begonnen zijn. Waarom ik vooral teleurgesteld ben is de werkwijze, de aanpak in mijn conflict met 
een buurvrouw. Die aanpak heeft eigenlijk het conflict niet opgelost maar laten escaleren. Zo kwam er in 2014 plots een brief 
dat er een klacht was dat ik de gang niet onderhield . Zonder mij eerst te horen of gewoon te controleren of die gang echt 
wel vuil is, word ik beschuldigd. Hoe kan dit? Ik woon 16 jaar in het gebouw en heb altijd netjes huur betaald en mijn aandeel 
in het onderhoud van de gang gedaan, maar niet op de dagen dat een bepaalde buurvrouw dat zou wensen. Ik heb geen 
verklaring waarom die problemen plots zijn opgedoken. Misschien heeft die mevrouw een bepaalde problematiek. In elk geval 
ik ben erg proper en netjes in mijn woning en in de gang. Ik kreeg bezoek van een medewerker van WoninGent en die heeft 
ook gezien dat ik tot degenen behoor die zelfs mijn garage maandelijks schuur. Ik dacht dat daarmee alles afgelopen was. 
Maar neen, er volgden nog een aantal voor mij pesterijen het is op mijn verzoek dat burenbemiddeling, wijkagent, interven-
tiepolitie zijn tussengekomen. Ook heb ik nooit begrepen waarom er niet eens is gewoon bemiddeld tussen haar en mij door 
WoninGent zelf. Ik ben ervan overtuigd dat dit veel efficiënter zou geweest zijn. Nu merk ik dat ik naar een zitdag moet komen 
en dat dezelfde week mijn buurvrouw wel in haar appartement bezoek krijgt van WoninGent. Waarom die verschillende 
aanpak? Dat zet kwaad bloed. Na mijn bezoek op de zitdag, waar mij werd gevraagd om PV’s binnen te brengen, krijg ik al na 
twee dagen een onduidelijke brief dat de 2 contracten zullen worden opgezegd via vrederechter. Welk contracten en waarom 
zo een dreigbrief? Na vele vergeefse pogingen krijg ik nu een brief en telefoon dat we ons nu alle twee mogen verantwoorden 
bij de vrederechter want dat we alle twee worden buitengezet. Wat een stijl. Wat zijn de gronden waarop men dit doet? Kan 
dit zomaar, dreigen met uithuiszetting als men opvallend weinig bewijsstukken heeft dat ik overlast zou verkopen? De partner 
van mijn buurvrouw stond plots met een mes achter mij. Is er al eens nagegaan of die partner die daar al jaren woont dat 
ook heeft aangegeven?

Onderzoek:
Uit onderzoek blijkt dat deze klacht niet alleen staat en dat de tussenkomst van WoninGent in burengeschillen inderdaad 
voor herziening vatbaar is. De burger geeft aan dat hij in 2014 onmiddellijk aangeschreven werd zonder dat hij eerst werd 
gehoord of dat de klacht ter plaatse werd nagegaan. Van WoninGent krijgen we geen duidelijk antwoord op de vraag of dit 
klopt of niet. We krijgen alleen een vaag antwoord dat in dergelijke situaties poetspersoneel of technisch personeel vaak 
meer weet. De recente brief waarin verwezen wordt naar de Vrederechter komt voor verzoeker bedreigend over. Hij geeft ook 

aan dat er een verschillende aanpak is: hij moest zelf langs gaan bij de wijkmonitor, bij de buurvrouw kwam er iemand langs. 
WoninGent geeft geen concreet antwoord op de vraag naar de reden hiervan. Er wordt aangegeven dat er soms gekozen wordt 
voor een afspraak op kantoor indien men vreest dat de huurder agressief zou reageren, maar er wordt niet bij de wijkmonitor 
bevraagd of dit in deze situatie ook het geval is. WoninGent geeft aan dat dit een aanslepend geschil is tussen twee buren, 
waarbij WoninGent zelf niet tussenkomt, maar verwijst naar Burenbemiddeling. Er zouden al jaren wederzijdse beschuldi-
gingen geuit worden en beide partijen zouden elkaar pesten. Omdat dit zich doorheen de jaren bleef herhalen, werd er met 
beide partijen gesproken en kregen ze allebei een brief. Sinds het versturen van de brief zou de situatie volgens de wijkmoni-
tor genormaliseerd zijn.

Beoordeling: gegrond
WoninGent geeft aan dat ze dit beschouwen als een burenconflict waarin zij niet tussenkomen. Over de brief in 2014 en de 
recente aanpak krijgen wij vage en algemene antwoorden, waardoor wij geen duidelijkheid krijgen over de achterliggende 
redenen van de gekozen aanpak. In de loop der jaren werden Burenbemiddeling en Politie al ingeschakeld, echter zonder 
resultaat. Omdat beide partijen beschuldigingen bleven uiten, werd er een brief gestuurd om te laten weten dat, bij herhaling, 
de Vrederechter ingeschakeld zou worden om de huurcontracten te verbreken.

AANBEVELING:
•	 Maak een duidelijk onderscheid tussen overlast en burenconflicten. Kies voor een consequente aanpak en commu-

niceer hier open en duidelijk over met de huurders.

zorgvuldigheid - procedure
transparantie
adequate communicatie
Verzoek: 201703-314
Opdraaien voor sluikstort.

Ik heb vandaag nog maar eens gemerkt dat de medewerkers van WoninGent, het afval dat naast onze afvalkokers aan de 
Neermeerskaai (residentie Van Beveren en Anseele) wordt geplaatst en eigenlijk een sluikstort is, in de afvalkokers depone-
ren. We hebben allemaal een kaartje gekregen van Ivago (7 euro) met daarop een bedrag van 30 euro dat we betaald hebben. 
Iedere keer dat we afval in de koker willen smijten moeten we het kaartje voorhouden en gaat er een bedrag van de som af. 
Ik vroeg me af hoe men dit doet met het afval dat sluikstorters bij ons komen deponeren en ook in de afvalkoker wordt ge-
smeten. Op mijn vraag aan WoninGent kreeg ik als antwoord “dat wordt doorgerekend aan de bewoners”. Dit kan toch niet dat 
wij moeten opdraaien voor de kosten van dit sluikstorten? Waarschijnlijk zullen ze dit opnemen bij de jaarlijkse afrekening 
als ‘algemene kosten’ en zullen we niet te weten komen wat dit sluikstorten ons kost. Ik had graag gehad dat de medewerkers 
van WoninGent naar Ivago bellen om dit sluitstort te melden zodat het kan opgehaald en onderzocht worden van wie het 
komt dan dat wij voor de kosten moeten opdraaien

Onderzoek:
WoninGent reageert dat deze kosten niet doorgerekend worden aan de huurders. De eerste 6 maanden van de afvalkokers 
hadden de medewerkers een gratis IVAGO-kaart om het de te verwachten stijging van het sluikstort op te vangen. Na die 6 
maanden gebruiken medewerkers kaarten van WoninGent en wordt het sluikstort verwijderd op kosten van WoninGent. Het is 
niet duidelijk van wie de huurder verkeerde informatie kreeg. Medewerkers van WoninGent krijgen nog eens de juiste infor-
matie om dit in de toekomst te vermijden. Verzoeker geeft aan dat hij er geen vertrouwen in heeft, hij denkt dat dit uiteinde-
lijk toch doorgerekend wordt via de huurlasten. Er bestaat een rubriek algemene kosten waarvan hij niet in detail weet hoe 
deze samengesteld is.
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Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
WoninGent zegt tegen ons heel duidelijk dat deze kosten niet doorgerekend worden aan de huurders. Het is voor huurders 
echter niet duidelijk wat de precieze inhoud is van de algemene kosten binnen de huurlasten. Het is dan ook, zeker na het 
oorspronkelijke antwoord, niet abnormaal dat verzoeker dit niet gelooft. De concrete inhoud van de huurlasten is weinig 
transparant.

AANBEVELING:
•	 Bezorg huurders een gedetailleerd overzicht van de huurlasten. Hierdoor weten huurders wat ze precies betalen en 

wat niet. Meer duidelijkheid en transparantie zou zorgen voor meer vertrouwen.

efficiëntie en effectiviteit
klachtenmanagement
Verzoek: 201703-319
Staat van bevinding.

Ik ben ziek en ben in augustus 2016 kunnen verhuizen naar een appartement . Toen ik in het appartement kwam en de staat 
van bevinding werd opgesteld heb ik meteen ook meegedeeld dat er enkele mankementen waren. Ik moest dit oplijsten en 
aan de maatschappij bezorgen, wat ik ook heb gedaan en ik heb er nog kopie van gemaakt. Dat is gebeurd op 12 augustus via 
de balie.
Het ging om 

•	 de onmogelijkheid om gebruik te maken van gasfornuis;
•	 de gasaansluiting moet door de maatschappij gebeuren (volgens mij, ik kan het niet zelf doen.);
•	 het ontbreken van een doucheslang;
•	 het niet werken van een aantal stopcontacten;
•	 de knop van het verluchtingsrooster boven raam in de keuken werkt niet. De knop zit vast.

Dat alles heb ik de eerste keer gemeld drie dagen nadat ik de woning heb betrokken. Dus ik heb netjes gedaan wat men mij 
heeft gevraagd ervanuit gaande dat ik de sociale verhuurmaatschappij kan vertrouwen en ze dit gingen herstellen. Tot nu toe, 
een half jaar later, is die woning nog altijd niet in orde gemaakt. Als ik nu bel hoor ik dat ik het zou moeten betalen. Dat kan 
toch niet? De woning was toen ik binnenkwam niet in orde. Daarom kom ik nu echt naar de ombudsvrouw. Ik merk nu ook dat 
mijn kelderdeur niet meer open krijg kan men toch ook hier niet meteen eens naar kijken? Ik heb die niet beschadigd ik zet 
mijn gerief erin en ik krijg mijn deur niet meer open dit is toch niet normaal?

Onderzoek:
WoninGent toont een opsomming van tussenkomsten voor de opgesomde klachten: Er waren twee tussenkomsten voor de ga-
saansluiting. Voor de veiligheid wordt er een dop op de buis geplaatst wanneer deze niet gebruikt wordt. De huurder slaagde 
er zelf niet in om der dop de verwijderen. De stopcontacten werden nagekeken en werkten volgens WoninGent wel. De filter 
boven het raam moet af en toe uitgekuist worden met een stofzuiger. Verzoeker geeft echter aan dat hij dit niet kan doen om-
dat hij geen stofzuiger heeft. Bij nazicht bleek het niet te gaan om een doucheslang maar over een bijkomende douchestang. 
Hiervoor moet de huurder zelf instaan. In september deed verzoeker een melding dat hij niet meer in de kelder kon. Hij bleek 
zijn sleutel kwijt te zijn. Er werd aangeboden om tegen betaling een nieuwe sleutel te bezorgen, maar hij gaf aan dat dit niet 
nodig was. De werkopdracht werd geannuleerd.

Beoordeling: ongegrond
WoninGent deed verschillende tussenkomsten, maar de huurder bleef dezelfde problemen aankaarten. Verschillende zaken 
moeten door de huurder zelf gedaan worden, zoals het onderhoud van de filter en het plaatsen van een bijkomende dou-
chestang.

hoorplicht
zorgvuldigheid - procedure
consequent handelen
Verzoek: 201703-365
Beschuldigingen.

Ik heb een brief gekregen van WoninGent, waarin ik beschuldigd word: ik zou in brievenbussen van andere huurders kijken, ik 
zou post openen, ik zou olie gieten in de garage?... Dit is gebaseerd op beschuldigingen door een buur, dit werd niet met mij 
besproken. Die buur uit niet alleen beschuldigingen over mij, maar ook over een schoonmaakster. Hij zou deze vrouw stalken 
en bedreigen. Kan men eens praten met deze mevrouw en met mij in plaats van mij een dergelijke brief te sturen?

Onderzoek:
Uit onderzoek blijkt een tegenstrijdige houding van WoninGent in de aanpak van burenconflicten. Enerzijds krijgt klager een 
brief met als hoofding ‘overlastdossier’ en de inhoud van de brief kan als beschuldigend overkomen zonder dat de man eerst 
werd gehoord. Na onze tussenkomst krijgen we als antwoord dat het om een conflict gaat tussen twee buren waar Wonin-
Gent zich niet in mengt. Er zou enkel een brief verstuurd zijn omdat er een poetsvrouw van WoninGent betrokken werd in het 
conflict. Dit blijkt echter niet uit de brief. Het is het een of het is het andere: overlast of een conflict tussen twee buren. In elk 
geval is deze dubbelzinnige aanpak het gevolg van het ontbreken van een weloverwogen strategie wanneer men met dergelij-
ke problemen wordt geconfronteerd.

Beoordeling: gegrond
Er is een dubbelzinnige aanpak en de brief komt beschuldigend over. De huurder werd hier niet eerst over gehoord.

AANBEVELING:
•	 Herbekijk procedure klachten burenoverlast en maak onderscheid tussen burgerlijk conflict tussen 2 buren en over-

last waar meerder huurders bij betrokken zijn. Kies voor een duidelijke en consequente aanpak en leg dit duidelijk 
uit aan de huurders.

efficiëntie en effectiviteit
klantgerichtheid
Verzoek: 201704-537
Stijging kosten.

Ik moet altijd heel lang wachten op mijn afrekening van het verbruik van mijn verwarming door WoninGent. De afrekening van 
2014 kreeg ik pas in oktober 2016. Nu werd mijn maandelijks voorschot ook herberekend. Vanaf nu moet ik nog eens 50 euro 
meer betalen. Ik ben er zeker van dat ik nu veel minder verbruik. Omdat ik het financieel moeilijk heb, zet ik mijn verwarming 
zoveel mogelijk uit. Op vlak van elektriciteit verbruik ik nu ook veel minder. Daarom heeft elektrabel nu een herberekening 
gemaakt waardoor ik vanaf nu maar 6,33 euro per maand moet betalen. Waarom kan dit dan ook niet sneller in orde gebracht 
worden voor mijn verwarming? Mijn begeleidster van het CAW heeft hiervoor ook al gebeld naar WoninGent, maar het is nog 
niet in orde.

Onderzoek:
Uit gesprekken met de begeleidster bij het CAW blijkt dat zij al vaak contact opnam met WoninGent, maar zonder resultaat. 
Ook onze tussenkomsten haalden in eerste instantie niets uit. Ista beweert dat WoninGent over alle gegevens beschikt om 
de afrekening te maken, WoninGent beweert het tegendeel. Uiteindelijk kon verzoeker een afspraak maken bij WoninGent 
zelf, waarbij hij begeleid werd door de begeleidster van het CAW. Tijdens dit overleg kon toch een compromis bereikt worden 
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waarbij uitzonderlijk het voorschot verlaagd werd. Dit omdat ook uit zijn verbruik van elektriciteit bleek dat dit sterk gedaald 
was. Het is voor deze huurder positief dat er een compromis bereikt werd op basis van zijn specifieke profiel. Jammer genoeg 
is er hiermee nog geen structurele oplossing bereikt voor andere huurders in dezelfde situatie. WoninGent windt de huidige 
termijn van de afrekeningen redelijk, maar wij zijn het daar niet mee eens. Men maakte inderdaad al een inhaalbeweging, 
waardoor de termijn van vier jaar naar twee jaar gedaald is. Een afrekening na twee jaar zorgt ervoor dat er te weinig transpa-
rantie is en dat huurders te traag de gevolgen van hun verbruik voelen in hun portemonnee.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Na heel veel aandringen door ons en door het CAW werd er uiteindelijk een compromis bereikt.

AANBEVELING:
•	 Blijf werken aan snellere afrekeningen. De termijn moet nog korter.
•	 Biedt de mogelijkheid aan huurders om hun voorschot te laten aanpassen indien zij kunnen aantonen dat hun 

verbruik sterk gedaald is.

redelijke termijn
Verzoek: 201705-641
Donkere gang.

Mijn buren en ik wonen in een sociale blok van WoninGent en wij hebben al herhaaldelijk gemeld aan WoninGent dat op de 
tweede verdieping in de gang alle verlichting kapot is (drie lampen), al ongeveer 10 weken. Ook op gelijkvloers aan de lift is 
er een lamp kapot, maar dat is recenter. Een bewoner op nummer 89 (83 jaar) is door gebrek aan verlichting bijna van de 
trap gevallen. Ik wens dus mee te delen dat we dringend die verlichting nodig hebben. Ik weet niet meer wat doen, het is al 
herhaaldelijk zoals het hoort aan de technische dienst (al met 4 of 5 buren) doorgegeven. Maar ons geduld is op. De dame 
aan de telefoon is vriendelijk en kan er niet aan doen maar “ze kan toch het licht niet komen herstellen”. Daarom kom ik naar 
u: want er wordt van alles beloofd maar niets gebeurt.

Onderzoek:
Verzoekster liet weten dat dit licht 2 dagen na haar klacht hersteld werd. Van WoninGent kregen wij hierover geen informatie.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Het duurde lang voor de herstelling gebeurde, terwijl dit toch van belang is voor de veiligheid. Meerdere buren deden een 
melding, maar niemand kreeg concrete informatie over wanneer de herstelling zou uitgevoerd worden.

overeenstemming met regelgeving
adequate communicatie
zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201705-644
Administratieve onzorgvuldigheid.

Ik ben behoorlijk in de problemen geraakt door een administratieve onzorgvuldigheid van WoninGent. Ik heb namelijk mel-
ding gedaan in december dat een vriend bij mij is komen wonen. Dit is in ontvangst genomen door WoninGent en er zijn ook 
de nodige documenten kort daarop bezorgd. Daarop heb ik een wat vreemde brief gekregen met bevestiging dat de huurprijs 
dezelfde bleef, namelijk 352,27 euro . Dit heb ik ook telkens correct met domiciliering betaald. Ik heb nooit een brief gekregen 

dat de huur toch verhoogd werd of dat ik niet de correcte huur betaalde. Nu krijg ik na 5 maanden een telefoon dat ik een 
schuld heb opgebouwd van ruim 800 euro . Op mijn verzoek kreeg ik daarna ook een e-mail hierover. Een dergelijke onzorg-
vuldigheid uitgaande van WoninGent brengt mij, die geen hoog inkomen heb en hierop niet heb gerekend, in grote moeilijk-
heden. Ik kan dit moeilijk aanvaarden als men per brief meedeelt dat de huurprijs 352 euro blijft. Het is een fout die Wonin-
Gent heeft gemaakt en die men niet met terugwerkende kracht kan rechtzetten. Kan een huurprijs worden teruggevorderd die 
niet op een correcte wijze is meegedeeld en die pas na 5 maanden wordt rechtgezet?

Onderzoek:
WoninGent geeft toe dat er een administratieve fout gemaakt werd. Twee medewerkers maakten los van elkaar een brief op 
voor de huurder als antwoord op twee verschillende vragen. Deze brieven kruisten elkaar. Hierdoor was de laatste brief die 
mevrouw kreeg een brief waarin aangegeven werd dat haar huurprijs niet wijzigde. Zij vertrouwde hier op en bleef dezelfde 
huurprijs betalen. Volgens WoninGent kreeg mevrouw hierover een brief in april, volgens mevrouw kreeg ze deze niet. Zij 
zegt dat ze weken later telefonisch gecontacteerd werd en pas na aandringen een bevestiging kreeg per e-mail. WoninGent 
houdt deze brieven niet bij, dus dit kan niet aangetoond worden. Hoewel er een fout gemaakt werd, moet de huisvestings-
maatschappij dit nog met terugwerkende kracht rechtzetten. Er moet steeds een correcte huurprijs aangerekend en betaald 
worden. Indien mevrouw teveel zou betaald hebben, zou ze dit ook teruggekregen hebben. WoninGent gaat akkoord met het 
afspreken van een afbetalingsplan. Om dergelijke problemen in de toekomst te vermijden, worden brieven over de huurprijs 
vanaf nu door één in plaats van door twee medewerkers gemaakt.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Deze klacht is gegrond op vlak van adequate communicatie en zorgvuldigheid - fouten. WoninGent stuurde twee brieven met 
tegenstijdige informatie waardoor er verwarring ontstond over de huurprijs. Nadien zouden zij een brief gestuurd hebben om 
mevrouw te informeren over de correcte huurprijs en de toepassing ervan met terugwerkende kracht. Klager ontkend dat zij 
deze brief kreeg en WoninGent kan dit niet aantonen. Wat betreft de overeenstemming met de regelgeving is deze klacht niet 
gegrond: het is correct dat WoninGent met terugwerkende kracht toch nog de correcte huurprijs aanrekent na het vaststellen 
van de fout.

AANBEVELING:
•	 Hou een kopie van eigen briefwisseling bij om discussies achteraf te vermijden.

redelijke termijn
adequate communicatie
Verzoek: 201706-675
Grote struiken.

Naar aanleiding van het niet reageren van de sociale woningmaatschappij WoninGent, richt ik mij tot u. Sedert 8 juli 2016 heb 
ik al verschillende e-mails naar de maatschappij heb verstuurd, doch zonder enige reactie.
Het gemelde probleem omvat het volgende:

•	 mijn tuin wordt omgeven door een haag, die langs de zijkanten gedeeld wordt met de buren en achteraan is er 
water.

•	 het gedeelte achteraan kan ik niet meer snoeien, doordat achter deze haag, de kant van het water, grote struiken 
groeien. Vroeger werden deze struiken gesnoeid, maar dit is al enkele jaren geleden. Wie nu juist deze struiken 
snoeide (Groendienst van de stad Gent of de Groendienst van de sociale woningmaatschappij) is niet duidelijk.

•	 aangezien deze struiken woekeren en hoog boven mijn haag uitkomen, wordt ook alle zonlicht geweerd.
Al verschillende malen heb ik werkers (zowel van de stad Gent als van de sociale woningmaatschappij) daarover aangespro-
ken. Naar aanleiding van mijn bellen en mailen vorig jaar in juni, is er een man van de maatschappij langsgekomen. Hij zou 
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eens nakijken wie nu eigenlijk moet instaan voor dit werk. Dit was dus eind juni 2016! Nadien heb ik niks meer vernomen! Ik 
vind het onaanvaardbaar dat men vanuit de woningmaatschappij totaal geen reactie vertoont op problemen die huurders 
melden, laat staan dat ze voor een oplossing zorgen. Zoals ik hen heb gemeld in mijn laatste mail, breng ik u dus ook op de 
hoogte.

Beoordeling: gegrond
Mevrouw stuurde duidelijk al meerdere e-mails gedurende een lange periode. Er kwam wel al iemand van WoninGent langs, 
maar het probleem was nog niet opgelost.
Na haar laatste e-mail, waarvan wij een kopie kregen, ging er opnieuw iemand langs. Er werd beslist dat WoninGent de ach-
terkant van de haag zou snoeien. WoninGent geeft aan dat mevrouw op elke e-mail een antwoord kreeg, maar zij kunnen deze 
niet aan ons bezorgen omdat e-mails niet bewaard worden.

adequate communicatie
zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201708-964
Actief dossier?

Op 24 maart 2017 kreeg ik een mail dat mijn dossier op actief stond. Ik nam contact op op 13 juli en toen werd gezegd dat 
mijn dossier op non-actief stond maar dat ze het zouden activeren. Vandaag 4 augustus informeerde ik opnieuw. Mijn dossier 
stond weer of nog altijd op non-actief. Er zou een computerprobleem zijn. Het duurt toch wel lang om het op te lossen. Mijn 
zorg is dat ik zo steeds weer achteraan op de wachtrij kom en ik wacht al 2,5 jaar.

Onderzoek:
WoninGent heeft te kampen met een softwareprobleem waardoor dossiers automatisch op non-actief komen. De firma die 
de software aanleverde is bezig om dit op te lossen, maar het neemt enige tijd in beslag. Verzoeker kreeg al meerdere malen 
telefonisch de boodschap dat het probleem opgelost zou worden en dat dit geen impact heeft op zijn plaats op de wachtlijst.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Klager kreeg correcte informatie, maar bleef ongerust over zijn dossier. Een computerfout lag aan de basis van het probleem 
en het duurde een tijd om dit op te lossen.

efficiëntie en effectiviteit
redelijke termijn
Verzoek: 201708-1048
De bel doet het niet.

We zitten al twee maanden zonder bel, zowel de parlofoons als de bel aan het appartement zelf. Ik heb al verschillende 
keren naar WoninGent gebeld, ze zeggen elke keer dat het in orde komt maar het geraakt niet in orde. De firma Imtech zou al 
verschillende keren geweest zijn maar het wordt nooit hersteld. Op de duur krijgt ge ne scheven, dat het altijd dezelfde zaag 
is die belt. Ik ben de enige die belt en de enige ook die in een rolstoel zit. Ik heb ook al verschillende keren naar Imtech zelf 
gebeld. Die firma mag mij ook altijd contacteren, als het maar hersteld geraakt.

Onderzoek:
WoninGent zegt dat er inderdaad al verscheidene interventies ter plaatse gedaan werden. De goede werking van de parlofo-

nie hangt nauw samen met het slot van de voordeur, waar een contact toelaat dat de deur van op afstand wordt geopend. 
WoninGent stelde meerdere malen vast dat de deur wordt geforceerd, wat de goede werking natuurlijk niet bevordert.
De technische dienst zal het nodige doen om de parlofonie opnieuw naar behoren te laten werken. WoninGent zegt dat er 
hier recent nog informatie over verspreid werd onder de bewoners, maar die informatie raakte dan blijkbaar niet tot bij ver-
zoekster.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Er werden wel al herstellingen uitgevoerd, maar door het foutieve gebruik ontstaan er telkens opnieuw defecten. Herstellen 
alleen is dus niet voldoende en misschien moet WoninGent toch eens naar meer duurzame oplossingen zoeken (hetzij tech-
nisch, hetzij door sensibilisering).

Redelijke termijn
Verzoek: 201709-1089
Groter appartement.

Ik woon in een éénkamer appartement van WoninGent, samen met mijn zoon van 11. Ik heb ook nog een dochter van 15 jaar, 
die bij haar moeder in Oostakker woont. Zij kan echter nooit bij mij blijven slapen doordat mijn appartement zo klein is. Zelfs 
voor mij en mijn zoon is het te klein, dat is toch niet normaal dat wij een kamer moeten delen. Ik heb al een tijd geleden een 
driekamerflat aangevraagd, en ook mijn toestand bij WoninGent geactualiseerd (voor het laatst deze zomer). WoninGent zegt 
echter dat ik moet wachten, maar ik kan toch niet blijven wachten? Er zijn ook mensen die na mij kwamen die wel al een 
groter huis gekregen hebben. Kan u hier iets aan doen?

Onderzoek:
Verzoeker heeft een mutatiedossier sinds 11 maart 2015. WoninGent is echter niet in het bezit van een omgangsregeling van 
zijn dochter. Als zij dit niet ontvangen, kunnen zij ook geen voorrang verlenen naar een grotere woonst. Verder staan er nog 
schulden open voor een bedrag van 1485,81 euro. Hieronder valt achterstallige huur, diensten en verbruiken. WoninGent zegt 
dat het mutatiedossier vast zit zolang dit niet vereffend wordt, en verzoeker zal dus zolang ook niet kunnen verhuizen. We 
raden verzoeker aan om eerst en vooral alles op orde te brengen en zeker eens contact op te nemen met WoninGent voor een 
afbetalingsplan.

Beoordeling: ongegrond

redelijke termijn
klachtenmanagement
Verzoek: 201709-1138
Kapotte poort.

Op 21 december 2016 stelde ik bij thuiskomst vast dat de garagepoort is aangereden. Op 22 december had ik telefonisch con-
tact met als antwoord dat er op 23 december iemand zou komen kijken tussen 8.00 en 12.00 uur (niemand gezien - blijkbaar 
verkeerde adres doorgegeven). De week nadien, bij nieuwe afspraak, het verkeerde huisnummer doorgegeven. Derde week, 
een nieuwe afspraak. Er is iemand gekomen en die heeft foto’s genomen, met gevolg: poort moest vernieuwd. In februari 2017 
is de onderaannemer komen opmeten, blijkt de garagepoort uit de handel te zijn en moet gemaakt worden (duurtijd acht 
weken). Eind mei 2017 eerste keer contact met onderaannemer op gsm en ik krijg de belofte zo vlug mogelijk een nieuwe te 
krijgen. Op 21 juni 2017 nieuw contact met het antwoord dat de onderaannemer afhankelijk is van een derde en dat hij er niks 
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kan aan doen. Met dit gegeven terug contact opgenomen met de hersteldienst van WoninGent en ik krijg als antwoord dat er 
volgende week contact zal opgenomen worden met mij. Niemand gezien of gehoord. Terug gebeld in juli 2017. Beloofd dat de 
volgende week iemand zou komen herstellen. Niemand gezien! Op 24 augustus 2017 eerste mailtje naar beheer@woningent.
be. Zelfde dag mailtje als antwoord: ‘uw aanvraag wordt momenteel behandeld, er zal zo vlug mogelijk contact met u opge-
nomen worden’. Op 1 september 2017 tweede mailtje naar hersteldienst, een paar uur later telefonisch contact met nogmaals 
de melding dat er de volgende week iemand komt om de herstelling uit te voeren. Niemand gezien! Op 8 september 2017 
derde mailtje naar de hersteldienst. Een uurtje later een telefoontje met de nummer van de onderaannemer die ik al had. Op 
11 september 2017 tot vijf maal geprobeerd de onderaannemer te bereiken zonder contact te hebben, dan maar weer bellen 
naar de hersteldienst waar, na een vijftal minuten het wachtliedje te aanhoren, doodleuk de verbinding wordt verbroken. 
Getuigt van weinig respect, denk ik. Dan maar een boos mailtje aan het adres van WoninGent. Telefonisch contact met de 
hersteldienst met als antwoord dat ze ook de onderaannemer niet kunnen bereiken en niet weten wat er aan de hand is en ik 
heb het e-mailadres gekregen van de onderaannemer.

Onderzoek:
Uiteindelijk wordt de poort midden november 2017 gemaakt. Dat heeft dus bijna een jaar geduurd ondanks de vele beloftes 
aan en het geregeld aandringen van verzoeker. WoninGent zegt dat de reden van vertraging technisch was: het magazijn dacht 
de nodige stukken te hebben, maar dat bleek dan toch niet zo te zijn. De stukken moesten dus bijbesteld worden. Dat ver-
klaart misschien enige vertraging, maar nog niet de problematische communicatie en de vele niet nagekomen afspraken.

Beoordeling: gegrond
Het kan altijd dat er iets fout loopt bij herstellingen, maar zeker dan moet er duidelijk en spontaan gecommuniceerd worden. 
Dat was hier niet het geval.

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201709-1153
Koud!

Reeds vele malen WoninGent gecontacteerd om a.u.b. de verwarming aan te zetten! Komt in orde zeggen ze altijd, maar tot 
hiertoe nog altijd niet aan. Er zijn vele bewoners die hier al voor gebeld hebben, zeggen ze, maar waarom wordt er dan niks 
aan gedaan ? Het is echt koud in de appartementen! Hopelijk kinnen jullie iets doen!

Onderzoek:
WoninGent zegt dat die week alle verwarmingsketels aangezet werden, maar dat het door de stroompanne mogelijk is dat 
de boilers niet vanzelf opstarten. WoninGent gaat nu overal ter plaatse waar ze meldingen van krijgen en er zal dus ook bij 
verzoekster een technische dienst langs komen.

Beoordeling: geen oordeel
Door de stroompanne starten veel boilers niet vanzelf op, waardoor WoninGent geval per geval moet langs gaan. Dat kost 
meer tijd en organisatie dan normaal.

efficiëntie en effectiviteit
klachtenmanagement
Verzoek: 201709-1156
Verstopte regenpijp.

Ik woon op de eerste verdieping van een appartementsgebouw van WoninGent. Grenzend aan mijn slaapkamerraam is een 
plat dak, waar zo lang ik weet het mos nog nooit is van verwijderd. Het verstopt de regenpijp. Waardoor ik constant last heb 
van geurhinder.
Ik heb al verschillende keren naar WoninGent gebeld, maar er gebeurt niets. De eerste keer was rond 15 augustus, ze gingen 
iemand sturen. Omdat er niets gebeurde, heb ik de eerste week van september teruggebeld, en ze wisten van niets. Intussen 
zijn we 11 september en ik heb nog niemand gezien. Er is in het algemeen steeds een veel te lange tijd die verloopt tussen de 
melding van een defect en de herstelling, en een groot gebrek aan onderhoud. De verwarmingselementen hebben bijvoor-
beeld nog nooit een onderhoud gehad. Enkel als er een defect is wordt er langsgekomen. Kunnen jullie contact opnemen met 
WoninGent?

Onderzoek:
WoninGent vindt hierover geen meldingen terug van verzoekster. Na onze tussenkomst wordt dit doorgegeven en er zal zo 
snel mogelijk een ploeg ter plaatse gaan. Verzoekster meldt ons kort daarna dat dit inderdaad aangepakt werd. De verwar-
mingselementen worden niet onderhouden door WoninGent zelf, dat gebeurt door externe firma’s. WoninGent geeft enkel de 
meldingen van problemen door aan die firma’s.

Beoordeling: gegrond
Er liep blijkbaar iets mis met de registratie van verzoekster haar meldingen waardoor er ook nooit een ploeg werd langs 
gestuurd.

AANBEVELING:
•	 Zorg voor een goed registratiesysteem van meldingen en klachten. Zowel voor planning als voor evaluatie van de 

eigen werking kan dit een meerwaarde betekenen.
•	 Kijk nauwer toe op de werking van externe firma’s die moeten instaan voor onderhoud en beperk je niet tot het 

doorgeven van problemen. Voorkomen is beter dan genezen.

afdoende motivering
Verzoek: 201710-1305
Naar vanachter.

Daar ik van WoninGent niet (!) naar achteraan mag verhuizen – binnenhof Alphonse De Hollain (alhoewel een paar jaar gele-
den een koppel dat wel mocht) stuur ik deze klacht.
Ik moest verhuizen naar elders, andere woningen, andere regio van WoninGent. Mag niet naar achteraan omdat ik al een 
gelijkvloerse woning heb. Daarom moet ik naar elders gaan wonen. Welke belachelijke regel/wet is dat!! Tot drie, vier keer toe 
naar het bureel geweest in de Kikvorstraat met alle nodige documenten. Men verzekerde me daar dat ik kon verhuizen naar 
de Sleutelbloemstraat (nieuwbouwproject). We gingen allemaal een uitnodigingsbrief krijgen. Tot er een paar maand verstre-
ken en ik telefoneerde waar die brieven bleven. Ik kreeg te horen dat alles al verhuurd was. Het was natuurlijk ‘mijn’ schuld 
dat ik me wat later ingeschreven had. Heb sinds onlangs zelfs een doktersattest in bezit dat ik hier wegens gezondheidsreden, 
fysische en psychische redenen buiten moet, dat de omstandigheden niet meer leefbaar zijn. Heb nu nogmaals een mail 
gezonden naar WoninGent om toch de toelating te krijgen om een woonst achteraan te krijgen (er staan er toch leeg, ze zijn 
aan het renoveren), waar het veel rustiger wonen is. Maar ik krijg steeds hetzelfde antwoord! Kan er nu echt voor een keer 
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geen uitzondering gemaakt worden aangezien enkele jaren een koppel dat drie huizen verder van mij ook aan de straatkant 
woonde, ook (!) op een gelijkvloers, wel (!) naar achteraan is mogen gaan wonen? Ik ga morgen, dinsdag, dat doktersattest wel 
aan WoninGent bezorgen, maar ze hebben er geen oren naar. Wat voor mij heel oneerlijk is dat een koppel die ook aan de 
straatkant gewoond heeft wel (!) naar achteraan mogen verhuizen is en ik mag het niet! Is dat gelijke kansen/rechten voor de 
mens? Ik dacht het niet! En een verhuis gewoon naar vanachter (binnenhof) zou praktisch zijn voor mij als invalide persoon 
+66 % en 13 punten. Dichter bij m’n garage, huisdokter woont niet ver van mij, etc. Kan u hier iets aan doen aub?

Onderzoek:
Verzoeker stelde deze zelfde vraag al via verschillende kanalen en hij kreeg daar ook een duidelijk antwoord op. Zoals iedere 
huurder heeft hij het recht om een mutatie (verhuis) binnen de huisvestingsmaatschappij te vragen. Men wordt dan naast 
huurder opnieuw kandidaat-huurder. Voor de behandeling van zo’n kandidatendossier gelden een aantal regels die vastge-
legd zijn in de wetgeving die sociale huisvestingsmaatschappijen moeten naleven. Toen WoninGent meedeelde aan verzoeker 
dat een versnelde verhuis naar het binnenplein van het Hollainhof niet kon, was dit omwille van deze regelgeving. De woning 
op het Hollainhof waar hij naartoe wil verhuizen is immers van hetzelfde type (gelijkvloers – niet aangepast) als waarin hij nu 
woont. Hier kan dus geen prioriteitencode voor geactiveerd worden. WoninGent zegt dat er een alternatieve oplossing werd 
voorgesteld, maar verzoeker bleef bij zijn vraag te mogen verhuizen binnen het Hollainhof. Het Kaderbesluit Sociale Verhuur 
bepaalt echter dat dit niet kan.

Beoordeling: ongegrond

efficiëntie en effectiviteit
toegankelijkheid en bereikbaarheid
Verzoek: 201710-1333
Verwarmingskosten.

Ik huur bij WoninGent en normaal krijg ik in september terug van mijn verwarming, want ik betaal 160 euro per maand terwijl 
ik heel zuinig ben. Dat gaat toch om een duizend euro en dat is een belangrijk ‘spaarpotje’ voor mij. Dit jaar heb ik nog altijd 
niets terug gekregen. Ik heb daar voor gebeld naar WoninGent en eerst ging het eind september, begin oktober zijn en daarna 
weer later en zo schuift het almaar op. Die telefoontjes zijn trouwens ook niet voor niets, he. Het duurt altijd ‘k weet niet hoe 
lang voor je iemand aan de lijn krijgt en dat is allemaal op mijn kosten. Je geraakt daar met moeite binnen. Verder wordt er 
op mijn factuur ook verwarming aangerekend voor de badkamer terwijl ik de verwarming op mijn badkamer nooit aanzet. Ik 
zet alleen die van de living aan. En dan nog mijn bulex, die is al sinds 2015 niet meer gecontroleerd. Dat kan toch allemaal 
niet. Ik moet maar betalen en ik krijg daar niets van dienstverlening voor terug.

Onderzoek:
De verwarming in het gebouw is een collectieve installatie. Afrekeningen worden gemaakt via een systeem van calorimeters 
die informatie verschaffen over het verbruik. De verdeelsleutels om de collectieve kost om te zetten naar een individuele kost 
zijn hierop gebaseerd. Van zodra WoninGent de gegevens van ISTA krijgt, verwerken zij dat naar eigen zeggen quasi direct. 
WoninGent beseft dat de termijnen waarop die gegevens hen bereiken zeer lang zijn (termijnen lopen al snel op tot enkele 
maanden) en zij zijn dan ook in overleg met ISTA om de termijnen te verkorten. De boiler van verzoekster is een elektrische 
boiler en die zijn momenteel niet opgenomen in het bestaande onderhoudscontract dat WoninGent heeft met de bewoners. 
De boiler van verzoekster is dus haar eigen verantwoordelijkheid. In een nieuw bestek zullen elektrische boilers wel opge-
nomen worden voor onderhoud en herstellingen. Wat de telefonische bereikbaarheid betreft, zegt WoninGent dat er na de 
interne reorganisatie technische problemen waren met de telefooncentrale, met een verminderde bereikbaarheid tot gevolg. 
Na een voorlopige interventie die het euvel verhielp gaat WoninGent in de loop van januari 2018 verdere verbeteringen door-
voeren en de capaciteit van deze afdeling werd ondertussen al uitgebreid van twee naar drie personen.

Beoordeling: gegrond
WoninGent is afhankelijk van een extern bedrijf voor het aanleveren van de informatie, maar het heeft zelf toe dat dit mo-
menteel te lang duurt. Daar is momenteel overleg over.
De bereikbaarheid was inderdaad minder door technische problemen, maar dat werd ondertussen opgelost en er wordt 
gewerkt een betere bereikbaarheid.

zorgvuldigheid – procedure
adequate communicatie
Verzoek: 201710-1352
Weigering.

Ik sta al sinds 2011 op de wachtlijst voor een sociale woning. Omdat er maar niets uit de bus kwam voor mij heb ik mijn 
aanvraag dan (op aanraden van WoninGent) open gezet voor alles. Uiteindelijk werd er mij begin dit jaar een appartement 
aangeboden in de Kikvorsstraat.
Ik heb echter bij de Politie gewerkt en de helft van de bewoners daar heb ik ooit al eens opgepakt. Het was er ook vuil en 
smerig, schimmel, elektriciteitsdraden lagen of hingen gewoon open en bloot, de brandveiligheid leek mij niet in orde, in 
de deur van het appartement zat een gat, de douche was echt vies en het was er heel klein (een wasmachine kon je er niet 
zetten en een klein frigootje kon nog net). Moet je weten dat ik ook last heb van hyperventilatie. Ik zag dat dus helemaal niet 
zitten. Je kan dan een formulier invullen en ik moest dat toen snel snel ter plaatse invullen. Ik had nauwelijks tijd om iets in 
te vullen, maar ik heb dus genoteerd dat ik deze woning niet wou huren. Niemand zou hier moeten wonen… Ik wou ook mijn 
keuzelijst aanpassen, want in deze buurt wou ik niet wonen, maar dat kon niet volgens de medewerkster aan de balie van 
WoninGent.
Voor WoninGent waren de redenen die ik opgaf op het formulier niet gegrond en dat werd dus beschouwd als een weigering. 
Na twee weigeringen word je geschrapt. In augustus 2017 kreeg ik een nieuw aanbod. Opnieuw in de Kikvorsstraat!! Het was 
een andere blok, maar het appartement en de toestand was eigenlijk identiek hetzelfde. Doen ze daar nu echt om?! Als ik 
dit niet zou aanvaarden zou ik geschrapt worden en zou ik ook geen huursubsidie meer krijgen. Ik stond dus voor het blok. 
Ik moest een appartement aanvaarden dat ik helemaal niet wilde. Gelukkig was ik maar de derde kandidaat en hebben de 
mensen voor mij het appartement aanvaard. Ik wil écht niet in deze buurt wonen en ik wil dus ook geen aanbiedingen meer 
in deze buurt. Het kan toch niet dat ze mij steeds hetzelfde soort vuile, kleine appartementjes blijven aanbieden in een buurt 
waar ik mij niet veilig voel? En dat terwijl ik duidelijk mijn argumenten heb gegeven en ik gevraagd heb om mijn keuzelijst aan 
te passen. Ik wil hier echt niet wonen! Kunt u ervoor zorgen dat WoninGent daar ook rekening mee houdt?

Onderzoek:
Kandidaat-huurders krijgen een schriftelijke uitnodiging om een mogelijke woning te bezichtigen. Daar staat veel informa-
tie op, onder andere de termijnen waarbinnen de kandidaat-huurder moet reageren. Bij die brief zit ook een formulier voor 
een reactie na het bezichtigen van de woning (positief of negatief). Na een weigering van het eerste aanbod kan de kandi-
daat-huurder de keuzelijst van gevraagde woongelegenheden wijzigen zonder dat hij de opgebouwde wachttijd verliest. Op 
het formulier staat dat dit kan aan de balie van WoninGent. Voor verdere details wordt er naar het intern huurreglement van 
WoninGent verwezen en daar vinden we (na wat zoekwerk) dat die wijziging schriftelijk moet gebeuren, maar een termijn 
vinden we nergens terug. Daar staat ook niets specifiek over in de uitnodigingsbrief, noch in de bevestigingsbrief van de wei-
gering. We informeren verder bij WoninGent zelf. Volgens hen kan een aanpassing van de wijkkeuze tot 15 kalenderdagen na 
de bevestigingsbrief dat de kandidaat-huurder de woning weigerde. Volgens WoninGent kwam verzoekster niet langs waar-
door ze de wijkkeuze ook niet aanpasten. In hetzelfde bericht zegt WoninGent echter dat verzoekster bij de volgende aan-
bieding opnieuw (!) liet weten dat zij deze wijk niet meer wil. Na onze tussenkomst beslist WoninGent dan om de wijk Nieuw 
Gent uit haar dossier te schrappen, zodat zij geen ongewenste aanbiedingen meer ontvangt. Ook na ons onderzoek blijft er 
veel onduidelijkheid omdat we weinig concrete data hebben. Verzoekster weet niet meer wat ze wanneer deed en heeft haar 
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formulier afgegeven aan WoninGent. De administratie van WoninGent kan ons blijkbaar nauwelijks informatie geven. Ook over 
de communicatie tijdens de eerste bezichtiging hebben we geen informatie omdat dat allemaal mondeling gebeurde. Tot slot 
is er ook onduidelijkheid binnen welke termijn en op welke manier de wijziging van de wijkkeuze moet gebeuren.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De communicatie over de procedure kan duidelijker en transparanter. We hebben te weinig concrete data om te controleren 
of verzoekster binnen de termijn reageerde. WoninGent zegt dat ze niet langs kwam, maar wist blijkbaar wel dat ze een wijzi-
ging wou. Verzoekster zegt dat ze geen wijziging kon doen aan de balie, maar weet niet meer wanneer ze langs ging.
Voor verzoekster is het nu in orde, maar enkel omdat ze het tweede aanbod bewust niet weigerde, wetende dat een hoger 
geplaatste kandidaat die woning wel zou aanvaarden. Anders zou ze nu met een woning zitten die ze helemaal niet wil, of zou 
ze geschrapt zijn van de wachtlijst.

AANBEVELING:
•	 Zet op de bevestigingsbrief duidelijk dat de kandidaat-huurder (schriftelijk) zijn wijkkeuze kan wijzigingen en ver-

meld ook de termijn waarbinnen dit moet gebeuren.

redelijke termijn
adequate communicatie
Verzoek: 201711-1374
Nieuwe chauffage.

Ik wil met deze wat inlichtingen verkrijgen over de handelswijze van WoninGent.
De wijkmonitor is bij mij langs geweest in september en deelde mij mee dat er binnenkort
chauffage zal geplaatst worden in de woning die ik huur. Voor mij geen probleem. Omdat men nu in leegstaande woningen 
chauffage legt en in de badkamer het bad wegneemt en een douchecabine zet, vroeg ik of ze dit allemaal ineens zouden 
doen bij mij ook. Als antwoord kreeg ik te horen dat ik dan ook een deel van de kosten zou moeten dragen? Ik woon hier nu 
30 jaar en heb dit nog nooit meegemaakt. Het is wel niet mijn eigendom. In mijn contract staat ook dat ik de woning huur met 
ingerichte badkamer voorzien van een boiler geplaatst door de maatschappij. Op 04 september 2017 kreeg ik bezoek van een 
medewerker van de firma SIX (waar we moeten naar bellen) omdat mijn boiler in de badkamer lekte en er moest een nieuwe 
boiler komen. Tot op heden heb ik nog altijd geen boiler (kan me al 2 maanden niet douchen). Maandelijks betaal ik 8,68 euro 
voor het gebruik van de boiler. Zolang ik over geen boiler beschik, mag ik dan het geld aftrekken van mijn huur die ik maan-
delijks betaal. De persoon van de firma Six hoopte dat ik niet te lang zou moeten wachten op de boiler, daar WoninGent nog 
met openstaande facturen stond. Kan ik toch niet aan doen?
Ik hoop dat jullie mij een beetje wijzer kunnen maken. Kan dit wel allemaal? WoninGent is altijd met nieuwbouw, maar de ou-
dere huizen herstellen? Bij “Scheldevallei” werden de huizen aan de buitenkant zelfs mooi geschilderd. Nu gebeurt er spijtig 
genoeg niks meer.

Onderzoek:
Verzoekster wou vooral onze tussenkomst voor haar defecte boiler omdat het heel lang duurde en omdat er niet duidelijk 
over gecommuniceerd werd. De boiler werd hersteld en verzoekster kreeg een bedrag van 37,42 euro terugbetaald. WoninGent 
gaf toe dat de herstelling te lang op zich liet wachten. Verzoekster was hier tevreden mee. Op haar vraag over de badkamer 
wou zij graag een tweede opinie. WoninGent bepaalt zelf waar zij bij renovatie kiezen voor een douche of bad. In de woning 
van verzoekster was dergelijke renovatie niet aan de orde. Mevrouw kreeg wel informatie over het zelf laten uitvoeren van de 
werken met een subsidie. Zij koos ervoor om dit niet te doen, maar kon vrede nemen met het antwoord.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
De herstelling liet inderdaad te lang op zich wachten. Na onze tussenkomst werd de herstelling van de boiler uitgevoerd. 
Verzoekster kreeg ook voor 4 maanden een terugbetaling van haar huurlast voor gebruik van de boiler.

Sogent
redelijke termijn
adequate communicatie
hoffelijkheid
Verzoek: 201701-53
Onrust in de tuin.

Ik verstuurde op 1 en 14 december 2016 berichten aan Sogent naar aanleiding van een bericht dat verscheen in de buurt-
krant Prinsenhof over een eventueel toekomstig gebruik van de tuin van de Berg van Barmhartigheid door de buurt en dit op 
initiatief van Sogent. Als aanpalende eigenaar ben ik wel ongerust en vrees dat hierdoor voor mij en de overige aanpalende 
eigenaars overlast ontstaat. Mijn berichten bleven evenwel gewoon zonder antwoord, zodat ik mij veroorloof mij tot u te wen-
den. Blijkbaar zijn er onderhandelingen aan de gang, maar diegenen die door het initiatief kunnen worden benadeeld moeten 
zulks voor het eerst vernemen via een bericht in de buurtkrant en krijgen bij navraag geen respons…

Onderzoek:
In de periode dat verzoeker zijn e-mails verstuurde was de onthaalmedewerker van SoGent onverwacht afwezig. Hierdoor is 
iets misgelopen met de registratie en het intern doorsturen voor verdere behandeling. SoGent verontschuldigt zich hiervoor 
bij verzoeker en heeft ondertussen intern bekeken hoe dit in de toekomst vermeden kan worden. Het buurtcomité heeft 
inderdaad de vraag gesteld om in de toekomst meer gebruik te kunnen maken van de tuin, specifiek voor buurtgebonden 
activiteiten. Daar zijn echter nog geen concrete afspraken over en SoGent had er ook geen weet van dat dit al in de buurtkrant 
verscheen. Als hierover verdere afspraken zullen worden gemaakt, zullen zij er de initiatiefnemers zeker duidelijk op wijzen 
dat zij alle mogelijke maatregelen moeten nemen om burenhinder en/of schade te vermijden. Verder zullen zij uiteraard ook 
volledig moeten voldoen aan alle verordeningen uit het Politiereglement met betrekking tot organiseren van evenementen.

Opvolging:
Een klein jaar later stuurt verzoeker opnieuw een mail naar Sogent met de Ombudsvrouw in CC. Hij maakt zich ongerust over 
drie incidenten. Twee daarvan gaat over het zeer laat (23 uur) en zeer vroeg (6.30 uur) gebruik van de tuin. Een derde incident 
gaat over iemand die bij het invallen van de duisternis drie honden uitlaat in de tuin. Verzoeker wil niet dat de tuin van de 
Berm van Barmhartigheid verandert in een hondentoilet. Sogent spreekt de verantwoordelijke sleuteldrager aan en vraagt 
om rekening te houden met deze opmerkingen. Bovendien is er binnenkort met de initiatiefnemers van het buurtproject en 
Sogent een overleg gepland waarin het afgelopen, eerste, seizoen geëvalueerd wordt. De bedoeling hiervan is om algemeen 
de reacties uit de buurt (positief en negatief) te kaderen en na te gaan of er eventueel bijsturingen nodig zouden zijn. Zij 
nemen zijn opmerkingen mee naar dit overleg.

Beoordeling: gegrond
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Co-actoren
Eandis

Verzoek: 201703-397
Verstopping.

Er waren werken in mijn straat, ik denk voor straatverlichting maar dat weet ik niet zeker. Er kwamen daarbij stenen en vuil in 
de put terecht, waardoor een buis verstopt raakte en wij de dagen daarna de inhoud van de beerput in onze kelder kregen. 
We hebben dit laten oplossen door een privéfirma en dit kostte 160 euro. Die man zei dat het afval van de werken de oorzaak 
was. Kan ik hier een vergoeding voor vragen? De werken werden uitgevoerd in de week van 13 tot 17 maart en op zondag had-
den wij dat probleem in onze kelder.

Onderzoek:
Het ging om werken van Eandis. De klacht werd doorgestuurd naar de klachtenbehandelaar met de vraag om klager te con-
tacteren.

Verzoek: 201711-1490
Verlichting.

Reeds 3 weken zitten we hier in een inktzwarte straat ! De straatverlichting doet het reeds 3 weken niet! Dit leidt tot gevaar-
lijke situaties, kindercreche in de straat , meer gevaar tot inbraken !! enz ... enz ...We hebben reeds verschillende instanties 
verwittigd, nog altijd geen resultaat ,zelfs geen uitleg hoe het komt dat deze reparatie zolang moet duren! Hopelijk kan U die 
benarde situatie zo vlug mogelijk verhelpen !!

Onderzoek:
We bezorgen verzoeker de gegevens van Eandis.

Verzoek: 201709-1146
Stroomonderbreking.

Bij wie kunnen wij terecht ivm het verlies geleden tijdens de stroomonderbreking van 14 september?

Onderzoek:
Informatie gegeven: link naar websites van Vreg en Eandis.

Farys

Verzoek: 201704-464
Factuur Farys.

Op 20 februari 2017 is mijn watermeter vervangen omdat deze niet meer naar behoren werkte. Ik heb altijd mijn meterstanden 
doorgegeven wanneer dit werd opgevraagd en zo hebben ze gezien dat het om een ‘stille meter’ ging. Wanneer het vervangen 
is, werd mij gemeld dat een afrekening zal opgesteld worden gebaseerd op gegevens van het verleden (reëel verbruik).
Op 31 maart heb ik opnieuw telefonisch een meterstand doorgegeven en deze was 11 kubieke meter. Dat is een hoog verbruik 
omdat ik mijn regenput heb gevuld, want heb er een lek. Los daarvan hebben ze dus dit getal gebruikt om heel de afrekening 
op te stellen! En dan nog is het veel te veel. Ze rekenen voor de periode 20 januari 2016 tot 19 februari 2017 (13 maanden) 200 
kubieke meter. Dat is 200.000 liter! In hun berekeningen maken ze wel heel veel fouten. Om te beginnen gebruiken ze een 
cijfer dat werd doorgegeven op het moment van twee gedomicilieerden voor een jaar dat er maar één gedomicilieerde was. 
Dat zie je ook in hun detail. Ik zou vermoeden dat de hoeveelheid dan gehalveerd wordt? Daarnaast stel ik mij de vraag hoe 
ze aan 200 kubieke meter komen? Ook al gebruiken ze het al absurde 11 kubieke meter, dit over 40 dagen, dan kom je steeds 
niet aan 200 maar aan 109. (11 / 40 dagen * 397 dagen). En dat is berekend met een verbruik van 2 personen! Ik zie niet in 
wat er hier is geprobeerd maar een kost van 1478,99 euro voor 13 maanden water is onmogelijk! Ik woon in een half open 
bebouwing met kleine tuin die niet wordt besproeid dus hoe is dat mogelijk? Ik vind het schandalig dat zoiets opgestuurd 
kan worden met een betaaltermijn van 15 dagen. Er moet toch iemand zijn die zich hier vragen bij moet stellen! Volgens Farys 
wordt dit gedaan door de computer. Dat is ook het paraplu excuus van de 21ste eeuw! Het is geen computer die het in een 
envelop steekt en opstuurt toch? .Hiernaast is er ook nog een fout tussen basis- en comforttarief. Hoe kan ik in 2017 al een. 
comforttarief hebben als ik al recht heb op 90 kubieke meter aan basistarief? (1 wooneenheid + 2 DOM = 90 kubieke meter) Ik 
vind het ook niet kunnen dat ze 1 november van het voorgaande jaar gebruiken voor de gezinssituatie. Een jaar telt 12 maan-
den en geen 10! Wat is het nut van ‘een jaar’. Gelieve mij hierin bij te staan want als enkele particulier heb ik het gevoel dat ik 
machteloos ben. De klantendienst zegt dat ze mijn frustratie verstaan maar zelf geen bevoegdheid hebben om iets te doen. 
Het enige dat ze tot nu toe hebben gedaan is de vervaldag op 22 juni 2017 geplaatst. Als er vragen zijn of extra info nodig, kan 
u mij telefonisch bereiken.

Onderzoek:
We sturen de vraag van de verzoeker door naar Farys voor verdere opvolging.

Verzoek: 201708-977
Put in wegdek.

Enkele maanden geleden heb ik gebeld om een put in het wegdek door te geven op de hoek van onze straat die er al een hele 
tijd was en waar er een plaat van de wegendienst op lag en die ook afgebakend was met palen en een flikkerlicht. Na een 
drietal weken is de technische dienst wegen langsgekomen en hebben om de één of andere reden groter gemaakt. Dit is nu 
ongeveer een vijftal weken geleden en ondertussen is er niets meer gebeurd. Kan deze put gedicht worden?

Onderzoek:
Deze put moest hersteld worden door Farys. Om veiligheidsredenen werd dit door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
afgezet. Farys liet weten dat de herstelling ingepland was voor de volgende week.
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Huisvestingsmaatschappijen

Verzoek: 201712-1548
Schimmel.

Ik woon in sociale woning van de Volkshaard en heb enige tijd last van schimmel in de grote slaapkamer en in de badkamer. 
Het is er echt vochtig en zelfs de vloer is nat van de vochtigheid. Ik heb ongeveer 10 dagen geleden gebeld naar de Volks-
haard en er zou iemand langskomen maar ik heb nog niemand gezien. Ik verlucht de kamers voldoende dus daar kan het niet 
aan liggen.

Onderzoek:
Doorgegeven aan Volkshaard voor opvolging.

Verzoek: 201706-673
Uit woning gezet.

Na heel wat wachttijd (4 jaar) en huren op de privémarkt, tijdelijk ook opgevangen door de ouders kreeg ik en mijn zoon 
eindelijk een sociale woning toegewezen. Dit jaar was ik na een operatie en de nodige revalidatietijd regelmatig bij mijn 
ouders die mij hielpen bij de opvang van de zoon. Vorige week kreeg ik het heugelijke nieuws van de Volkshaard dat mijn 
buren en syndicus beweren dat ik mijn woonst voor 2 maanden definitief verlaten had. De huurprijs, werd mooi voldaan en 
in het weekend wanneer het kon was ik thuis. Mijn vrienden hebben mij in tussentijd geholpen bij het onderhoud van mijn 
appartement. Blijkbaar mag dit volgens de Volkshaard ook niet meer. Ik ben reeds langs geweest bij diensten van het OCMW 
of zij mij konden bijstaan met wat raad en daad. Het heeft helaas niet mogen baten, ik heb nu slechts één maand de tijd om 
de andere, op de privémarkt, een woonst te vinden en hopen bij inschrijving bij andere sociale diensten om opnieuw kans te 
maken om een woonst te bekomen.

Onderzoek:
De ombudsdienst is niet bevoegd voor Volkshaard. Verzoeker wordt doorverwezen naar de Vlaamse Ombudsman.

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Verzoek: 201704-527
Valpartijen in Zonnestraat. 

Bijna elke maand vallen oude mensen in de Zonnestraat over slechte staat van het wegdek + sporen. Ik hoorde dat op 20 
mei 2017 de tram weer zal rijden en vraag me af of het niet mogelijk is om het wegdek nog te vernieuwen voor de tram weer 
passeert zoals op de Kouter gedaan is. Ik denk dat die werken op anderhalve week klaar kunnen zijn. Ik hoop dat ze nog vlug 
gemaakt wordt.

Onderzoek:
We geven deze melding door aan De Lijn die instaan voor het heraanleggen van het wegdek en de sporen van de tram in de 
Zonnestraat.

Verzoek: 201708-991
Positie tram. 

De tramhaltes van tram 1 aan het Veerleplein in beide richtingen hebben geen verhoog. Soms stop de tram zelfs een halve 
meter van het voetpad, waardoor je eerst helemaal tot op de straat moet stappen en dan weer omhoog naar de trottoir. Voor 
oude mensen met rugproblemen zoals ik is dat echt moeilijk. Waarom leggen ze daar geen verhogingen zodat het gemakkelij-
ker is om op en af te stappen?

Onderzoek:
De Lijn laat weten dat het niet mogelijk is om verhogingen aan de brengen aan de tramhalte aan het Veerleplein, en dit in 
beide richtingen. Uit navraag blijkt dat dit onder meer niet past in het straatbeeld (historisch karakter). De Lijn hecht uiter-
aard de hoogste prioriteit aan toegankelijkheid en veiligheid maar momenteel is er geen consensus over aanpassingen aan 
de haltes aan het Veerleplein. De haltes verleggen naar een andere locatie waar er dan wel verhogingen kunnen aangebracht 
worden, is eveneens geen optie aangezien de onderlinge halteafstand dan niet meer optimaal zou zijn.
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1.  Politiek antwoord op jaarverslag 2016 door de bestuurders   
 van Stad Gent en OCMW Gent. 
 Dit antwoord kan geraadpleegd worden op de website www.stad.gent/Ombudsvrouw en ligt ook in gedrukte versie 
 ter beschikking op het kantoor van de Ombudsvrouw. 

2.  Ombudscriteria

actieve informatieverstrekking
adequate communicatie
afdoende motivering
billijkheid
consequent handelen
continuïteit
coördinatie
coulance
doorschuifgedrag
duurzaamheid
efficiëntie en effectiviteit
fair play
flexibiliteit
gelijkheid
hoffelijkheid
hoorplicht
integriteit - belangenvermenging
integriteit - machtsafwending
integriteit - voorbeeldfunctie
inventieve houding
klachtenmanagement
laatste redplank
mensenrechten
niet van toepassing
onpartijdigheid
overeenstemming met regelgeving
passieve informatieverstrekking
privacy en discretie
proactief handelen
professionaliteit
rechtszekerheid
redelijke termijn
redelijkheid en evenredigheid
toegankelijkheid en bereikbaarheid
vertrouwen
zorgvuldigheid - fouten
zorgvuldigheid - onvolledig dossier
zorgvuldigheid - procedure
zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing
zuinigheidsbeginsel

Bijlage

 

Bijlage
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Lay-out:
Dienst Communicatie
Druk:
Stadsdrukkerij

Mammelokker
Botermarkt 17
9000 Gent
tel.: 09 266 55 00
fax: 09 266 55 19
e-mail: ombudsvrouw@stad.gent

Het ganse Ombudsteam wil ook hulde brengen aan stadsfotograaf Patrick Henry, die gedurende vele jaren de foto’s heeft 
gemaakt ter illustratie van het jaarverslag. Ook voor dit verslag heeft hij weer voor mooie foto’s gezorgd.

We wensen Patrick een welverdiend pensioen.


