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Hoofdstuk 1 

INLEIDING 

 

In Boek 2 van het jaarverslag 2012 van de dienst Ombudsvrouw Stad Gent, krijgt u een 
overzicht van bijna alle klachtendossiers: de klacht in de woorden van de verzoeker, het 
onderzoek door de dienst, de beoordeling, de opvolging en de aanbevelingen aan de dienst.  

Enkele dossiers konden we om bijzondere redenen niet bekend maken: om redenen van 
privacy bijvoorbeeld. 
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Hoofdstuk 2 

Departement Bevolking en Welzijn 

 
2.1. Dienst Burgerzaken 
 
passieve informatieverstrekking 
coördinatie 
Verzoek: 201201-39 
Ingebonden. 
 
Na vorige week van het kastje naar de muur te zijn gestuurd, richt ik mij node tot uw diensten. 
In het kader van een echtscheidingsprocedure, heb ik op vraag van de bemiddelende notaris, 
een aantal officiële documenten nodig die mij moeten afgeleverd worden door de Dienst 
Burgerzaken van Stad Gent. Ik wendde mij hiervoor op 23 december 2011 tot de Dienst 
Burgerzaken op het Woodrow Wilsonplein te Gent. Eén document leverde problemen op, 
namelijk het uittreksel uit de huwelijksakte. De loketbediende kon mij dit document niet direct 
voorleggen. Dit moest opgevraagd worden bij een andere stadsdienst, waarvan op dat 
ogenblik niemand bereikbaar was. Ik zou tien dagen later nog eens contact moeten nemen, 
want de stadsdiensten zouden een week volledig gesloten zijn wegens vakantie tussen kerst 
en nieuw. Vrijdag 6 januari 2012 nam ik terug contact op met betrokken dienst. Het 
gevraagde uittreksel uit de huwelijksakte kon niet afgeleverd worden omdat het huwelijk van 
voor 1994 dateert. Vanaf 1994 zouden de aktes digitaal opgeslagen zijn en kunnen deze op 
eenvoudige vraag opgeroepen worden. Akten van voor 1994 (mijn huwelijk vond plaats op 5 
juli 1980) worden in papieren vorm bijgehouden. 
De bewuste akten van 1980 zouden zich momenteel bij een boekbinder bevinden waardoor 
men mij geen uittreksel kon afleveren. 
Navraag bij de beambte wanneer dit uittreksel dan wel afgeleverd kon worden, resulteerde in 
een vaag: "We weten niet wanneer de boeken zullen terugkeren van de boekbinder. Dit kan 
weken, maanden duren." 
Ik stelde dat dit onaanvaardbaar was gezien de hoogdringendheid van de reden waarvoor 
het bewuste uittreksel nodig is. 
Men contacteerde vervolgens een overste van de Dienst Burgerzaken die mij liet weten dat 
ze navraag zou doen en mij terug zou bellen. Dit gebeurde reeds een uur later. Terug kreeg 
ik hetzelfde verhaal te horen. De bewuste akte bevond zich bij de boekbinder en men kon op 
geen weken na zeggen wanneer de boeken terug bij de Stad afgeleverd zouden worden. 
Men had evenwel begrip voor mijn situatie en gaf mij de raad mij tot de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te wenden. Daar zouden immers kopieën van de bewuste akten bijgehouden worden 
en mits enig aandringen, zou de griffie mij wel een uittreksel uit mijn huwelijksakte bezorgen. 
Zo gezegd, zo gedaan. Op de dienst griffie van de burgerzaken van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg van Gent, bevestigde men mij dat zij kopieën van de bewuste akten bijhouden doch 
dat zij niet gemachtigd zijn om uittreksels af te leveren. Zij zijn enkel "bewaarder van de 
archieven van Stad Gent." Voor uittreksels diende ik mij tot de Dienst Burgerzaken van Stad 
Gent te wenden. Terug naar af dus. 
Vandaag, 15 dagen na mijn eerste aanvraag, heb ik bewust uittreksel nog steeds niet. 
Wanneer ik het zal hebben, kan ook niemand mij meedelen. Intussen kan mijn 
echtscheidingsdossier wegens 'onvolledig’ niet voorgelegd worden bij de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Gent en loopt alles onnodig vertraging op. 
Ik vind dit totaal onaanvaardbare praktijken voor een administratie van een stad van meer 
dan 250.000 inwoners anno 2012. Hiermee maakt de Stad zich grandioos belachelijk. Dit is 
Kafka! Ik wil u dan ook met aandrang verzoeken deze zaak snel te willen onderzoeken en het 
nodige te doen om hieraan te verhelpen. 
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Onderzoek: 
De Dienst Burgerzaken zegt dat het hier inderdaad om een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden gaat. De bediende die verzoeker op 23 december aan het loket aansprak, 
kon volgens hen niet weten dat de huwelijksakte op dat moment bij de .boekbinder was en 
dat kon ook niet gecheckt worden omdat de diensten van Stad Gent inderdaad gesloten 
waren. De ombudsvrouw vraagt zicht echter af waarom hier intern niet over gecommuniceerd 
wordt. 
De overste die verzoeker de raad gaf om zich tot de griffie van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te wenden, deed dat omdat hij geregeld merkt dat sommige griffies (al dan niet ten 
onrechte) uittreksels afleveren aan particulieren. Hij was er zich dus niet van bewust dat dit 
problemen zou opleveren. 
Nadat hij via ons vernam dat de griffie geen uittreksel aan verzoeker wil afleveren, heeft hij 
zelf contact opgenomen met de griffie en heeft hij een kopie gevraagd. Hij zal verzoeker daar 
ook van op de hoogte brengen. Naar de toekomst toe zullen er trouwens de nodige afspraken 
worden gemaakt om dit soort situaties te vermijden. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
 
Aanbeveling: 
Informeer loketbedienden voldoende over waar documenten zich bevinden. Zeker als dat 
'buitenshuis' is. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201201-72 
Woonstvaststelling. 
 
Mijn vriendin en ikzelf zijn bezig met het afsluiten van een attest tot wettelijke samenwoonst. 
Mijn vriendin heeft de Russische nationaliteit. 
We zijn reeds enig tijd geleden (5 december 2011) langs geweest bij het bureau Huwelijken 
om alle nodige documenten in te dienen. Daar hebben ze ons verteld dat de Dienst Migratie 
nu een aanvraag moet doen bij de politie om langs te komen om de samenwoonst te 
controleren. 
Tot op heden hebben wij nog geen politiebezoek gehad. Net voor de kerstperiode heb ik 
Dienst Migratie gebeld en de aanvraag van bureau Huwelijken is inderdaad in hun bezit en 
de aanvraag zou zo snel mogelijk worden doorgestuurd naar de politie. Zelf heb ik 
ondertussen al verschillende keren proberen bellen om persoonlijk te vragen hoe de situatie 
is of waar het probleem zit. Ben ook al enkele malen tot daar geweest en telkens krijg ik te 
horen dat ze ermee bezig zijn. 
De politie heb ik ook al verschillende keren gebeld en daar hebben ze nog niks ontvangen. 
Ik begrijp dat de Dienst Migratie het druk heeft, maar dring toch graag aan op een snelle 
afhandeling van deze stap in de moeilijke procedure. Ik hoop dan ook dat u de nodige 
inspanning doet om ons een stap vooruit te helpen. Op 4 januari 2011 heb ik Dienst Migratie 
ook gemaild. Tot op heden heb ik nog geen antwoord ontvangen. Hopelijk krijg ik deze keer 
wel antwoord van de ombudsdienst. 
 
Onderzoek: 
De aanvraag van woonstvaststelling werd opgemaakt bij bureau Huwelijken op 5 december 
2011. Via binnenpost werd die aanvraag dan overgemaakt aan Loket Migratie. Wanneer dat 
gebeurde is niet te achterhalen. Loket Migratie moet dan nakijken of de betrokkene over een 
verblijfsstatus beschikt. Daarvoor moeten zij verschillende databestanden raadplegen. Dit 
nazicht werd afgerond. op 23 december 2011 en de aanvraag werd toen in een intern 
postvak gelegd om te vertrekken naar Bevolking. 



8	  
	  

Bij Bevolking worden de verschillende aanvragen verzameld in een map en die wordt 
opgehaald door een koerier van de Politie. Als we bij de Politie informeren, blijkt dat zij de 
aanvraag pas ontvingen op 15 februari 2012. De aanvraag kwam toen rechtstreeks met de 
koerier van het AC Zuid. De Wijkpolitie probeert de aanvraag zo snel mogelijk af te handelen 
om de opgelopen achterstand te compenseren en neemt contact op met verzoeker. 
Verzachtend element is dat er een vakantieperiode zat tussen het versturen en de ontvangst 
van de aanvraag. Toch is die aanvraag onredelijk lang blijven hangen in AC Zuid. Wat daar 
de exacte reden voor is, is niet duidelijk. De Dienst Burgerzaken is er zich bewust van dat dit 
voor de burger allemaal heel traag gaat en denkt daarom aan een gedigitaliseerde (snellere 
en transparantere) procedure voor woonstvaststellingen. 
 
Beoordeling: gegrond 
 
Aanbeveling: 
Evalueer de manier waarop aanvraagformulieren vanuit de verschillende bureaus tot bij de 
Politie geraken. Bekijk of dit efficiënter kan (eventueel in overleg met de Politie). 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201201-73 
Niet ingeschreven. 
 
Ik ben geregulariseerd (dat is in juni betekend geweest) en ik heb een arbeidskaart 
ontvangen (op 6 december), maar ik kan niet aan het werk omdat ik tot nu nog niet 
ingeschreven ben in het rijksregister. Mijn baas wil het risico niet lopen om iemand zonder 
papieren te werk te stellen…Wat is de reden waarom ik nog niet ingeschreven ben? 
Ik kan in de bouw beginnen als mijn papieren in orde zijn en ik heb ook een arbeidskaart 
gekregen omdat ik een contract kon voorleggen van onbepaalde duur. 
Ik heb geen enkele klacht naar Nieuw Gent toe, integendeel, ze zijn zeer vriendelijk, maar 
voor mij is het nog altijd onduidelijk waarom ik nu niet aan het werk kan. Ik riskeer 
ondertussen mijn werk te verliezen. 
 
Onderzoek: 
Verzoeker heeft op 6 december 2011 zijn arbeidskaart afgehaald op Dienstencentrum 
Nieuw-Gent. Op dat moment had hij echter nog geen geldige verblijfsvergunning. Het 
dienstencentrum heeft daarom contact opgenomen met de Federale Overheidsdienst 
Vreemdelingenzaken (DVZ) om instructies te krijgen. 
DVZ heeft diezelfde dag nog een beslissing genomen om verzoeker in te schrijven en heeft 
dan de brief verzonden naar Gent. Op 12 december 2011 is die brief afgestempeld in het 
Stadhuis en werd van daaruit verstuurd naar Loket Migratie. Op 4 januari 2012 werd die brief 
per fax ontvangen in Dienstencentrum Nieuw-Gent. Daar werd het dossier van verzoeker 
opgemaakt en op 11 januari vertrok er een formulier voor woonstvaststelling naar de 
Wijkpolitie. Op 16 januari 2011 kwam verzoeker bij de Ombudsvrouw. Als de 
woonstvaststelling in orde is, kan dan uiteindelijk de verblijfskaart van verzoeker 
aangevraagd worden. Het komt er dus eigenlijk op neer dat de procedure langer duurt omdat 
verzoeker niet in orde is met zijn verblijfsvergunning. Blijkbaar is verzoeker in de 
veronderstelling dat hij daar wel mee in orde is, maar dat is dus niet het geval. Onder deze 
omstandigheden kunnen we dan ook spreken van een redelijke termijn. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
redelijke termijn 
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coördinatie 
Verzoek: 201201-76 
Vertraging. 
 
Enige weken geleden hebben ik en mijn vriendin ons laten registreren om samen te wonen in 
Gent. Nu had mijn Chinese vriendin onmiddellijk al de juiste documenten bij. De dienst 
samenwonen ging dan ook dezelfde dag het dossier doorsturen. 
Nu vertelde de wijkagent mij dat hij nog steeds niets ontvangen heeft voor een aanvraag van 
vaststelling vestiging. De dienst samenwonen wijst de lange vertraging door naar de Dienst 
Migratie. Daar krijg ik nooit een antwoord op mijn vraag. 
Deze kafkaiaanse vertraging speelt sterk in ons nadeel. Wij verliezen hier in Gent 
waardevolle weken, en mijn vriendin wordt op die manier zelf tegengewerkt om te starten aan 
haar integratie. 
Graag had ik deze klacht opgevolgd gezien, om zodoende een stand van zaken te weten en 
uiteindelijk een snelle afhandeling van dit dossier te bekomen. 
 
Onderzoek: 
De aanvraag tot woonstvaststelling gebeurde op het bureau Huwelijken op 14 december 
2011. Die aanvraag werd dan doorgestuurd naar Loket Migratie voor verdere controle van 
het verblijfsstatuut. Wanneer Loket Migratie de aanvraag juist ontving, is niet bekend, maar 
hun onderzoek werd afgerond op 10 januari 2012. 
Op dat moment werd de aanvraag in een intern postvak gelegd voor verdere verzending via 
Bevolking. Daar worden alle aanvragen in een map verzameld die dan door een koerier van 
de Politie wordt opgehaald. 
Verzoeker contacteert ons op 17 januari 2012 en dan had de wijkagent de aanvraag nog niet 
ontvangen. Daarna gaat het echter vrij snel en op 8 februari 2012 kunnen verzoeker en zijn 
partner het wettelijk samenlevingscontract ondertekenen. Op diezelfde dag wil verzoeker ook 
een aanvraag voor verblijfsvergunning doen voor zijn vriendin en daarvoor krijgt hij een 
afspraak op… 7 maart 2012 (een maand later dus). De lange termijn tussen aanvraag en 
verzending naar de Politie is enerzijds te verklaren door het onderzoek dat moet gebeuren 
door Loket Migratie waarbij verschillende databestanden bevraagd moeten worden, en 
anderzijds door de vakantieperiode aan het einde van het jaar. Eenmaal de aanvraag bij de 
Politie zat ging alles vrij vlot en bij het ondertekenen van het wettelijk samenlevingscontract 
moest verzoeker dan weer een maand wachten om de volgende stap te kunnen zetten. Dat 
komt doordat de agenda van Dienstencentrum Ledeberg overvol zit. 
Verzoeker kan hier maar weinig begrip voor opbrengen omdat hij van zijn kant al maanden 
de nodige documenten klaar heeft en omdat hij niet begrijpt dat er nergens een half uur vrij is 
om even die documenten door te nemen en te versturen naar Brussel. Tot slot zegt Loket 
Migratie nog dat zij inderdaad geen informatie kunnen geven over woonstvaststellingen 
omdat zij geen stand van zaken hebben vanaf het moment dat de verblijfsstatus bij hen 
onderzocht is en de aanvraag werd doorgestuurd. Pas wanneer het verslag terugkomt bij 
bureau Huwelijken heeft Loket Migratie weer zicht op de situatie. Dit is toch vreemd in een 
tijdperk waar toch beide diensten inzage in eenzelfde dossier zouden kunnen hebben. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
In heel deze procedure zijn verschillende diensten betrokken die allemaal een bewerking 
moeten doen (versturen, onderzoeken, versturen, onderzoeken, …)  en dat neemt nu 
eenmaal tijd in beslag. Daarbij komt nog dat er enorm veel aanvragen zijn. Toch heeft 
verzoeker ook gelijk dat alles tergend langzaam gaat en zijn frustratie is zeker te begrijpen, 
want organisatorisch kunnen hier zeker een aantal ingrepen gebeuren. Dat de ene dienst niet 
weet wat de stand van zaken is bij een andere dienst terwijl beide diensten tot eenzelfde stad 
behoren is voor de burger terecht een vreemde zaak. 
 
Aanbeveling: 
Stroomlijn de procedure voor aanvraag woonstvaststelling en zorg ervoor dat er 



10	  
	  

gemakkelijker een stand van zaken gegeven kan worden aan burgers. Kortom, dat er 
onderlinge inzage kan zijn in dossiers. Dat zal ook ten goede van de dienst zelf komen. 
 
 
 
hoffelijkheid 
adequate communicatie 
Verzoek: 201201-78 
Niet bewoonbaar, niet behulpzaam. 
 
Ik verhuisde naar een nieuwe studio en daarom belde ik op 15 december 2011 in de 
namiddag naar de Dienst Burgerzaken om mijn domicilie in orde te brengen. Omdat ik in 
ploegen werk is het voor mij het gemakkelijkst om een afspraak te maken op zaterdag, maar 
er werd mij op botte toon gezegd dat dat niet kan. 
Op 16 december ging ik dus langs op het Zuid. Omdat ik eerder al eens problemen had met 
een woning, vroeg ik aan het loket of ze alvast konden controleren of ik mij wel degelijk kon 
laten domiciliëren op dit adres. Alweer op botte toon, werd mij gezegd dat ik op 12 januari 
2012 moest langs komen en ik werd niet verder geholpen. 
Op 12 januari was ik op tijd voor mijn afspraak van 11u30. Na twee uur wachten was het dan 
aan mij en na een druk op de knop kreeg ik de mededeling dat ik niet gedomicilieerd kan 
worden op mijn huidige adres omdat het gebouw onbewoonbaar is. Er wonen nochtans nog 
andere mensen die er wel gedomicilieerd zijn. Ik wil gerust een paar uur wachten als ik ook 
echt geholpen wordt, maar op geen enkel moment was er iemand echt behulpzaam. Ik weet 
ook niet wat ik nu verder moet doen. Mijn Nederlands is niet echt goed en het is dus soms 
moeilijk voor mij om alles goed te begrijpen. Als de persoon aan het loket ook nog eens geen 
enkele moeite doet om iets rustig en duidelijk uit te leggen, wordt dat alleen maar moeilijker. 
Uiteindelijk heb ik mij echt boos gemaakt en heb ik gevraagd naar de verantwoordelijke…Als 
ze mij op 16 december al hadden gezegd dat de studio onbewoonbaar is, dan kon ik 
tenminste iets anders zoeken. Ondertussen heb ik na drie maanden nog altijd geen domicilie 
in Gent. 
 
Onderzoek: 
Het diensthoofd van Loket Migratie zegt dat het heel moeilijk te achterhalen is wie verzoeker 
aan de lijn had, maar als verzoeker vindt dat hij toen niet op een afdoende klantvriendelijke 
manier werd aangesproken, biedt hij daar verontschuldigen voor aan. De medewerkers 
worden trouwens ook geregeld herinnerd aan de nood van klantvriendelijkheid. 
Loket Migratie bekijkt in hoeverre het mogelijk is om bij het eerste contact al basisinformatie 
(zoals onbewoonbaarheid) mee te geven aan burgers. Probleem is dat die informatie 
achterhaald kan zijn op het moment van de afspraak zelf. 
Tot slot zegt Loket Migratie over het niet verder helpen van verzoeker dat zij geen informatie 
willen geven die buiten hun bevoegdheidsdomein valt. Zij verwijzen dan wel door naar 
andere instanties. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Hoffelijkheid is sterk afhankelijk van perceptie: waar eindigt zakelijkheid en begint 
onbeleefdheid? Het blijft echter een constant aandachtspunt voor ambtenaren die contact 
hebben met het publiek. 
Het geven van basisinformatie moet toch mogelijk zijn. In dit geval zou dat voor beide partijen 
veel tijd en moeite gespaard hebben. 
 
 
 
redelijke termijn 
efficiëntie en effectiviteit 
Verzoek: 201201-136 



11	  
	  

Valse naam. 
 
Zoals vele Iraniërs ben ik jaren geleden uit angst voor het regime met een valse naam het 
land binnengekomen. Ik ben een erkende vluchteling en 4 jaar geleden heb ik de Belgische 
nationaliteit aangevraagd. Ik wil echter Belg worden onder mijn echte naam. Voor de 
rechtbank was er een vonnis in verband met de naamswijziging. In 2009 kreeg ik dan ook 
een identiteitskaart onder mijn werkelijke naam. Het Commissariaat-generaal voor de 
Vluchtelingen en Staatlozen heeft mij laten weten dat ik geen geboorteakte nodig heb voor 
mijn aanvraag van de Belgische nationaliteit. Een verklaring op eer is voldoende. Ik ben met 
die brief ook naar Stad Gent geweest in oktober 2011, maar de Stad doet niets om dit in orde 
te maken. De medewerkers van loket Migratie verwijzen mij telkens door naar hun baas, 
want die zou de enige zijn die mij een antwoord kan geven. Die baas is echter nooit te 
bereiken. 
Een week geleden ben ik dan opnieuw naar het loket Migratie geweest en ik heb een nieuwe 
afspraak gekregen voor 15 februari 2012. Volgens de administratie sta ik nog altijd in het 
register onder mijn valse naam… Waarom hebben ze mijn naam niet aangepast, of waarom 
hebben ze hem weer gewijzigd? 
Heel deze procedure blijft maar aanslepen en ik word voortdurend van de ene naar de 
andere gestuurd. Hoe zit het nu? Wie moet nu nog wat doen? 
 
Onderzoek: 
Het wijzigen van identiteitsgegevens is op zich al geen sinecure. Als dat dan nog eens moet 
gebeuren voor een valse naam binnen een verblijfs- en regularisatieprocedure is dat zeker 
enorm complex. Dat het dan wat langer duurt, is dan ook enigszins logisch. 
De identiteitswijziging is effectief nodig om Belg te kunnen worden, maar elke wijziging van 
de identiteitsgegevens door Loket Migratie moet worden voorgelegd aan de cel fraude van de 
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Die dienst eiste in het geval van verzoekster een 
geboortegetuigschrift van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen 
(CGVS) aangezien het hier erkende vluchtelingen betreft. Het CGVS moest dan eerst 
onderzoeken of de valse naam aanleiding kon geven tot de intrekking van de 
vluchtelingenstatus. Na dat onderzoek leverde het dan een kaartje af verwijzend naar een 
Belgisch vonnis ter zake van de rechtbank van Eerste Aanleg. Toch bleef DVZ aandringen op 
een attest van het CGVS: dat vonnis volstond blijkbaar niet. 
Zo ontstond er volgens Loket Migratie een ‘carrousel’ tussen DVZ, het CGVS en de 
rechtbank van Eerste Aanleg. Daarom heeft het diensthoofd het dossier naar zich 
toegetrokken en is hij een hele tijd bezig geweest om nog eens alle stappen af te toetsen.  
Op 14 februari 2012 is DVZ dan akkoord gegaan met het kaartje van het CGVS in combinatie 
met het vonnis. Voor verzoekster wordt een naam- en voornaamwijziging én een wijziging 
van geboortedatum toegestaan. Daarvoor is er wel nog een nieuw rijksregisternummer nodig 
en daarvoor moet er dan weer aan de centrale dienst van het rijksregister gevraagd worden 
of de annulering van het vroegere rijksregisternummer van verzoekster opgeheven kan 
worden. Zodra het nieuwe nummer actief is, kan alles worden  
bijgewerkt. Conclusie is dus dat er door de complexiteit van het dossier enerzijds, en het 
standpunt van DVZ anderzijds heel veel tijd nodig was om alles in orde te maken. Dat 
verzoekster in dit kluwen verward en gefrustreerd geraakt is natuurlijk verstaanbaar, maar 
het is uiteindelijk dankzij de bemiddeling van Loket Migratie van Stad Gent dat haar dossier 
effectief tot een goed einde wordt gebracht. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
redelijke termijn 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201202-145 
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Geld terug? 
 
Ik heb echt geprobeerd om mijn probleem zelf op te lossen en ik meen dat ik ook veel geduld 
heb gehad, maar nu duurt het mij toch te lang. Juist omdat het toch een heel eenvoudig 
probleem voor mij lijkt te zijn. 
Het volgende is gebeurd: ik bestel een reispas naar Rusland in Sint-Amandsberg en ik betaal 
met bancontact, omdat het reisbureau heel erg had aangedrongen dat ik die reispas zo vlug 
mogelijk zou binnenbrengen (zij gingen voor visum zorgen). En vooral, er kwamen 
feestdagen aan en die zouden voor een week vertraging zorgen op het dienstencentrum 
(pinksterverlof geloof ik). Ik was toch bezorgd dat ik mijn reispas niet tijdig zou ontvangen en 
daarop heeft de bediende zeer hulpvaardig meegedeeld dat ik mijn reispas op het Zuid 
mocht aanvragen. Ik zou die dan vlugger (nog voor de feestdagen) kunnen afhalen. Waarom 
ze het in het dienstencentrum trager afleveren, was mij niet helemaal duidelijk, maar ik geloof 
die ambtenaar. 
Ik heb dus met haar afgesproken dat ik het dan toch zou bestellen op het Zuid, maar er was 
een probleem: ik had al met bankkaart betaald omdat die info mij pas na de betaling .was 
meegedeeld. Met cash zou ik dat onmiddellijk teruggekregen hebben. Ik heb mijn 
postrekening en mijn naam nog eens achtergelaten in Sint-Amandsberg zodat het kon 
teruggestort worden. De bediende ken ik enkel bij voornaam en die was overigens heel 
correct en vriendelijk. Ze heeft dit ook beloofd en er bestond niet de minste twijfel over. 
Maar nu heb ik nog altijd mijn geld niet teruggekregen (en dat is toch 86 euro). 
Sinds juli bel ik elke maand één keer om me niet op te dringen. Ik ben doorgeschakeld met 
het diensthoofd en telkens hoor ik dat ze de zaak ging voorleggen en dat het binnen de week 
in orde ging zijn. Maar het komt niet in orde en nu word ik verwezen naar de directeur. 
Waarom moet ik met haar directeur contact opnemen? Ik vroeg haar of het niet meer 
aangewezen was om met de Stadsontvanger contact op te nemen, maar dat lag niet 
onmiddellijk in de lijn scheen het mij. Voor mij is dit er toch wat over, dus ik heb ook duidelijk 
gezegd dat als het niet in orde komt, ik naar de ombudsvrouw ga. Ik wens niets achter de rug 
te doen, want ik heb ook geen klachten over de dienstverlening in Sint-Amandsberg. Het spijt 
me dat ik u moet lastig vallen met dergelijke kleine zaken, maar misschien kan dit voor 
anderen in de toekomst vermeden worden en het is ook voor de ambtenaren op de 
dienstencentra zelf niet prettig dat ze mij voortdurend met een kluitje in het riet moeten 
sturen. 
 
Onderzoek: 
We informeren bij de Dienst Burgerzaken naar een stand van zaken. De aanvraag voor een 
terugbetaling moet blijkbaar via heel veel personen en diensten passeren: de 
hoofdadministratief medewerker van het dienstencentrum, de leidinggevende adjunct van het 
dienstencentrum, de contactpersoon financiën van de Dienst Burgerzaken, de boekhoudcel 
van Departement Bevolking en Welzijn en uiteindelijk het Departement Financiën dat moet 
overgaan tot betaling. Daarbij horen ook nog eens de nodige formulieren en 
registratiesystemen…In dit concreet geval is er bij de procedure tot terugbetaling van alles 
fout gelopen. Eerst was er vertraging in het ontvangen van de gegevens om de nodige 
documenten op te maken. Dan was er geen personeel in de boekhoudcel door ziekte, door 
verlof en op het einde door uitdiensttreding van beide medewerksters. Daarna moesten er 
van Departement Financiën nieuwe documenten opgemaakt worden. Dan kon de creditnota 
niet meer gevonden worden en moest er een kopie opgestuurd worden… 
De Dienst Burgerzaken zegt dat het hier gaat om een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden en zij hopen dat verzoekster eerstdaags de betaling zal ontvangen. Zij kan 
ook altijd contact opnemen met het directiesecretariaat voor meer informatie. Er zijn 
inderdaad een aantal overmachtfactoren, maar toch ook heel wat onzorgvuldigheden. De 
vraag is ook of zo een lange, ingewikkelde procedure eigenlijk wel nodig is voor zo een 
relatief klein bedrag. De terugbetaling gebeurde alleszins niet binnen een redelijke termijn. 
 
Beoordeling: gegrond 
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Aanbeveling: 
Herbekijk de (dure) procedure voor terugbetalingen (zeker van kleine sommen). Zijn er echt 
zoveel tussenstappen en documenten nodig? Verminder door vereenvoudiging het risico op 
fouten. 
En als het inderdaad niet anders kan, zorg dan voor goede 'handleidingen' waarin de 
procedure duidelijk geschetst wordt zodat er minder fouten gebeuren en er gemakkelijker 
een back-up voorzien kan worden. 
 
 
 
toegankelijkheid en bereikbaarheid 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201202-171 
Uitschrijven schoonmoeder. 
 
Mijn man heeft ons (mezelf en twee kinderen) verlaten op 13 december. Ook mijn 
schoonmoeder die hier geen verblijfsvergunning meer heeft, heeft mijn huis verlaten in mei 
2011. Mijn man staat eindelijk op de lijst om uitgeschreven te worden in maart. Voor mijn 
schoonmoeder zou ik volgens de dienst vreemdelingen tot 1 jaar moeten wachten vooraleer 
zij wordt uitgeschreven. Dit is toch niet te geloven. Ze heeft geen geldige verblijfvergunning, 
ze is geen Belg (ik ben dat wel), en ze woont in Frankrijk. Ik ken haar adres niet, maar ik heb 
haar telefoonnummer aan de Dienst Bevolking gegeven. Ik ben daar al drie of vier keer voor 
langs geweest. Ondertussen heeft dat wel een invloed op mijn ziekte-uitkering. 
Ik heb me toen kwaad gemaakt omdat ik een afspraak zou moeten maken om haar te kunnen 
uitschrijven… op 28 februari. Omdat ik mij heel kwaad gemaakt heb, hebben ze die afspraak 
echter terug ingetrokken. 
Ik kan er gewoon niet meer tegen, ik zie daar enorm van af. Ik heb spijt van mijn gedrag, 
maar ik had toen al herhaaldelijk gebeld en nooit was ik binnengeraakt. Ik heb op zijn minst 
20 keer gebeld op nummer 09 266 71 51 (dat nummer had ik van iemand aan loket 
vreemdelingenzaken gekregen). En gisterenmorgen [7 februari 2012] heb ik rond tien uur ook 
nog eens vijf à tien keer proberen bellen naar een ander nummer dat ik kreeg (09 266 74 79). 
Ik was gewoon aan het overkoken toen ik aan het loket stond. Waarom moet ik hiervoor 
eigenlijk een afspraak maken? De wijkagent heeft vastgesteld dat ze er niet meer woont. 
Waarom kan ze niet gewoon uitgeschreven worden, net zoals mijn man? 
 
Onderzoek: 
De ex-man van verzoekster is Belg. De procedure tot ambtshalve schrapping werd opgestart 
in december 2011 bij Dienst Burgerzaken - Bevolking. De schoonmoeder heeft een andere 
nationaliteit en de procedure tot ambtshalve schrapping werd opgestart in oktober 2011 bij 
Dienst Burgerzaken - Migratie. Dat dit een jaar zou duren, is volgens Loket Migratie nooit 
meegedeeld. Zo een procedure kan echter wel gemakkelijk 6 maanden duren. Een negatieve 
woonstvaststelling door de buurtinspecteur is namelijk één van de diverse stappen voor een 
afvoering. Er is ook een verplichte controle op het gevangenenbestand via FOD Justitie, de 
betrokkene moet ook aangeschreven worden om eventueel zelf een nieuw adres te komen 
melden, er moet een beslissing genomen worden door het college van burgemeester en 
schepenen, … 
Doordat verzoekster op het moment van haar bezoek zo geëmotioneerd was, was het niet 
mogelijk om haar dat mee te delen. Loket Migratie bekijkt trouwens of het dossier sneller kan, 
gezien de moeilijke sociale situatie van verzoekster en de vermoedelijke timing zal ergens in 
maart 2012 zijn. 
Over de toegankelijkheid van het loket zegt het diensthoofd dat de twee telefoonnummers 
helemaal niet voor het publiek bedoeld zijn. Hij zal dan ook onderzoeken wie haar die 
nummers gaf in plaats van het publieke nummer waar altijd permanentie voor is voorzien. Dat 
verzoekster een afspraak moet maken, kadert dan weer in de enorme werkdruk bij Loket 
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Migratie. Door te werken met afspraken kan er efficiënter gewerkt worden. Als er toch 
mensen voor worden genomen, valt dit systeem in duigen en dat wordt dus ten zeerste 
vermeden. Het zou volgens Loket Migratie daarnaast ook niet eerlijk zijn ten opzichte van 
andere burgers die zich wel aan de afspraken houden. Dat een ambtshalve afvoering 
zorgvuldig moet gebeuren, spreekt vanzelf, maar in het geval van de schoonmoeder die geen 
geldige verblijfsvergunning heeft, roept dit vragen op. 
Afspraken zijn nuttig voor ingewikkelde dossieropvolging. Eenvoudige verzoeken moeten 
vlotter afgehandeld kunnen worden. Dergelijke vragen in verband met ambtshalve afvoering 
worden ook bij het loket Bevolking (voor Belgen) niet met een afspraak afgehandeld. Ook 
hier telt gelijke behandeling. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Bij de uitschrijvingsprocedure van de schoonmoeder had het onderzoek korter op de bal 
kunnen gebeuren, ook zonder onze tussenkomst. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201202-175 
Bijlage 35. 
 
Mijn moeder heeft de Argentijnse nationaliteit en zij woont momenteel bij mij. Ik heb destijds 
een aanvraag tot gezinshereniging gedaan, maar toen hebben ze plotseling de voorwaarden 
veranderd waardoor mijn moeder niet meer in aanmerking zou komen voor deze procedure. 
Ik heb daar schorsend beroep tegen aangetekend bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen en daardoor heeft zij recht op een bijlage 35 (bijzonder 
verblijfsdocument). Met die bijlage 35 mag mijn moeder voorlopig wel nog in het land blijven. 
Van Loket Migratie krijgt ze die bijlage echter niet waardoor ze illegaal in het land zou 
verblijven. 
Ik moet voor mijn werk drie weken naar het buitenland en ik mag er niet aan denken dat mijn 
moeder ondertussen opgepakt wordt en in een gesloten instelling wordt geplaatst. Dat 
overleeft ze gewoon niet… Van een trajectbegeleidster van mijn moeder heb ik gehoord dat 
dat bij een andere vrouw al gebeurd is. Waarom krijgt mijn moeder die bijlage 35 niet? Kan 
dat zomaar geweigerd worden? Kunt u mij helpen? 
 
Onderzoek: 
De moeder kreeg voor haar aanvraag tot gezinshereniging een weigeringsbeslissing op 27 
december 2011. Daar hangt ook een bevel om België te verlaten tegen 27 januari 2012 aan 
vast. 
Verzoekster tekende hiertegen beroep aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en 
dat beroep is automatisch schorsend: tijdens de behandeling van het beroep is geen 
uitwijzingsmaatregel mogelijk. Normaal wordt dit bevestigd door middel van een bijlage 35. 
Om zo een bijlage 35 af te leveren heeft het Loket Migratie echter de instructie van DVZ 
nodig, want zij hebben zelf geen zicht op de geldigheid van het beroep. Voor verzoekster is 
die instructie er nog niet en Loket Migratie kan de bijlage 35 voorlopig niet afleveren. 
Volgens Loket Migratie is er (juridisch) geen probleem aangezien het bevel tot uitwijzing  
niet uitvoerbaar is zolang het beroep loopt. Om effectief een bijlage 35 te kunnen krijgen, zal 
verzoekster dus, net als Loket Migratie zelf, moeten wachten op een instructie van DVZ. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Loket Migratie volgt correct de regelgeving: zonder instructie van DVZ kan er geen bijlage 35 
gegeven worden. De ongerustheid van verzoekster is natuurlijk wel te begrijpen. 
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coulance 
Verzoek: 201202-200 
Zaal gereserveerd. 
 
We willen met elkaar huwen en we gingen er vanuit dat we het huwelijk konden voltrekken in 
de week voor 24 maart. Vooraleer de aangifte te doen, hebben we de zaal al gereserveerd 
en betaald (14.000 euro) gezien de hoge bezettingsgraad van deze zaal. We verwachten 
namelijk een duizendtal mensen, dus we wilden op veilig spelen… Dachten we! Van vrienden 
in Brussel vernamen we dat de aangifte bij de Stad twee weken op voorhand moet gebeuren. 
We hebben de aangifte dus vorige week zaterdag, 18 februari, gedaan. Denkende dat we op 
tijd waren. Maar Stad Gent eist dat men ten minste zes weken op voorhand aangifte doet van 
het voorgenomen huwelijk. Wij hebben echter slechts vijf weken tussen onze aangifte en de 
reservatie van de zaal. De vroegste datum voor de administratie is 6 april. De eigenaar van 
de zaal wil het feest niet op een andere datum laten doorgaan: alles is al betaald en alles is al 
gereserveerd voor de volgende maanden. En onze ouders staan erop dat het huwelijk 
voltrokken is vooraleer het feest plaats heeft in die zaal. Kan dit echt niet vroeger? 
 
Onderzoek: 
Volgens het Burgerlijk Wetboek moet de aangifte van een huwelijk ten minste twee weken 
vooraf gebeuren. De zes weken die de Stad Gent vooropstelt is een eigen voorwaarde om de 
administratie rond te krijgen. Na bemiddeling van de ombudsvrouw beslist het bureau 
Huwelijken om uitzonderlijk een kortere termijn toe te staan en verzoekers kunnen dus toch 
voor 24 maart trouwen. 
Beoordeling: ongegrond 
De fout lag eigenlijk bij verzoekers, maar bureau Huwelijken beslist toch om hier een 
uitzondering te maken en dat kan perfect binnen de wettelijke regels. 
 
Aanbeveling: 
Pas die eigen planning (van 6 weken) soepel toe als het dossier in orde is. Ze is vooral 
gemaakt op maat van de ambtenaren. 
 
 
 
redelijke termijn 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201202-203 
Moeilijke adreswijziging. 
 
Mijn vriend en ik zijn wettelijk samenwonend (u hebt ons eerder geholpen bij problemen met 
de dienst Huwelijken). Er zou eind november een woonstcontrole zijn geweest of 
verschillende. Wij werken beiden en waren niet thuis, dit is daarom blijkbaar negatief 
teruggegaan naar Loket Migratie van Stad Gent om het adres te schrappen van mijn vriend 
(dit is nog niet gebeurd). Ik heb dit per toeval gehoord toen ik belde om een afspraak te 
maken bij Loket Migratie om de beslissing na te gaan van de wettelijke samenwoonst (de 6 
maanden lopen ten einde). Ze gingen dit in orde brengen door dit door te geven aan de 
Politie om terug een woonstcontrole te doen. Ze hebben mij ook aangeraden om contact op 
te nemen met de wijkinspecteur om een afspraak te maken (bijvoorbeeld dat we enkel na 17 
uur thuis zijn). 
Ik heb dit gedaan, maar blijkbaar heeft Loket Migratie dit nog altijd niet gedaan (zo'n drietal 
weken geleden gingen ze dit doen). Ik heb ondertussen al driemaal gebeld, ben tweemaal 
geweest en ze gingen het in orde brengen, maar tot heden is dit nog niet gebeurd. 
De wijkinspecteur heeft ook al contact opgenomen met Loket Migratie, maar ook dat heeft tot 
nu nog niks uitgemaakt. Voor mij en mijn vriend is het natuurlijk belangrijk dat zijn adres niet 
wordt geschrapt (dit kan uiteraard niet zonder mededeling), maar ik ben bang dat als dit niet 
gebeurt tegen 6 april dat dit zijn verblijfspapier kan tegenhouden. 
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Onderzoek: 
Verzoekster contacteert ons op 21 februari 2012. De aanvraag tot woonstvaststelling wordt 
pas op 14 maart 2012 doorgestuurd naar de Politie omdat er volgens Loket Migratie veel 
werkachterstand was. Ondertussen wordt de procedure ambtshalve schrapping wel 
stopgezet. Pas na een positieve woonstvaststelling zal ze ook effectief geannuleerd worden. 
Zelfs na onze tussenkomst duurt het dus nog bijna een maand vooraleer de aanvraag tot 
woonstvaststelling wordt doorgestuurd. Zelfs al is de werkdruk hoog, dit is toch echt niet 
meer redelijk en in elk geval niet binnen de wettelijke termijn van inschrijving in de registers 
(domiciliëring). 
 
Beoordeling: gegrond 
 
 
 
vertrouwen 
efficiëntie en effectiviteit 
Verzoek: 201202-208 
Toch niet doorgestuurd. 
 
I am a citizen of the Czech Republic. I came here to join my husband, also a citizen of the 
Czech Republic who is working as a scientist at Ghent University since August 2011. He has 
a three year contract there. I am doing an internship. As I will stay here even after the 
internship ends, I was advised by the officials at the city immigration office to register as a 
family reunion. I came to Belgium while knowing that I am pregnant, but I hoped the Belgian 
healthcare and childcare should be on a similar level to that of the Czech Republic. However, 
in order to be insured in Belgium, as a person without an income the Euromut insurance 
company would insure me together with my husband if I prove that we are legally married and 
that we live together in Belgium. Now I .am insured only temporarily for four months based on 
the Annex 19 issued by the immigration office, this temporarily status ceases the 29th of 
February 2012. In other words, if I will not provide Euromut with the document “Composition 
of the household” by February 29th, my insurance will be stopped and I will probably happen 
to be in the situation when I will have to cover the delivery and associated costs myself (the 
expected term of the delivery is 19th March 2012). 
The problem appeared to be getting the necessary documents from the immigration office. 
Now, although my husband legally works in Belgium and pays taxes here and the health 
insurance fees, I am in an absurd situation when I might have to pay in cash for the delivery in 
a hospital just because of the sloppiness, ignorance and the lack of responsibility of the 
immigration officers. The story of my registration: I started the process of registration with the 
city hall immediately after arriving to Ghent in October 2011. First the official at the 
immigration office (Stad Gent, Dienst Burgerzaken - Loket Migratie, Woodrow Wilsonplein 1) 
asked me to bring the translated copy of wedding certificate but did not tell me that I needed 
an apostille so I had to send the document twice to Czech Republic which caused the first 
delay of the registration process. 
In the first half of December 2011 I found the yellow card from the police in our house and 
returned it suggesting the dates in mid-January because I was going to Czech Republic for 
one month on 11th December (which I also wrote on the card). After coming back to Ghent I 
was waiting for the police visit but nobody came during the days I suggested on the yellow 
card. I unsuccessfully tried to call the policeman who was checking my husband, then I 
visited the police station (Antonius Triestlaan 12), where they offered me to fill in another 
yellow card. I spent another week waiting for the police visit, afterwards called the policeman 
again. I learned that another officer was responsible for checking me and that the process of 
my registration was cancelled because I have not returned the yellow card within three days. I 
do not know if this is true but in the meantime I have spoken personally both to people at the 
police station as well as at the immigration office and nobody told me about the cancellation. 
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Moreover, the reason why I visited immigration office again in January was that they issued 
me a wrong national number which was saying that I was a male. I only found  
out when I came to the hospital for pregnancy check-up on 16th January with my brand  
new SIS card. However, as advised by police officers, on 1st February I visited immigration 
office once again to ask them to open my registration again and send the request to the 
police to check me at my place. I told the official at the counter that it was urgent because of 
my insurance and pregnancy and she reassured me that they will send the request as soon 
as possible. I also contacted the responsible police officer who was very understanding and 
we agreed that she will contact me once she receives the request from the city hall to speed 
up the procedure. When I called her on 9th February, she still hasn’t had the request. On 10th 
February, my husband went to the immigration office to find out what was the problem. He 
was reassured that the document has been sent to the police office. On 13th February I 
visited the police office and learned that they still haven’t received anything. 
On 14th my husband went to the immigration office once again, asked to speak to the 
superior official, learned that they haven’t sent the requested document to the police and was 
reassured by this official (unfortunately he doesn’t know her name) that it will be done 
immediately. 
On 17th February in the afternoon, the police officer still haven’t had the document she needs 
to be allowed to come and check me. I called the immigration office and was reassured once 
again that the request has been sent to police on Tuesday 17th February. 
Because of the previous bad experience with the city immigration office and the urgency of 
the case I decided to approach the city ombudswoman to ask for help. I also believe that my 
complaint can help to improve the city services to serve better everyone, not only me. 
Finally, on 18th February after coming from the ombudswoman’s office I received a call from 
the police officer who checked my husband asking about my case, then he called again 
telling me that the request has arrived and that he is coming to check me on Sunday 19th 
February. I have to stress that my impression from the work of policemen and policewomen 
at the Commissariaat Gent-West is good, they showed the effort to help me which was not 
the case of the officials at the city immigration office. In summary, I consider this situation 
unacceptable and I want to file a complaint about the work of the Immigration Office of the city 
of Ghent (Stad Gent, Dienst Burgerzaken – Loket Migratie, Woodrow Wilsonplein 1) in 
general because more of the officials there (I do not know their names) were making 
mistakes and giving misleading or false information leading to this problematic situation. 
The overall situation is putting me and my husband under big pressure which is affecting both 
his work and mine. I only hope that it won’t have any bad impact on my pregnancy and the 
child. I need to obtain the printed version of the document “Composition of the household” as 
soon as possible so that I can deliver it to Euromut by the end of February 2012 and my 
insurance will not be stopped. 
I hope that the city ombudswoman can help me in this situation. Thank you. 
 
Onderzoek: 
Eerst en vooral is er het niet toelichten van de apostillevereiste. Het diensthoofd van Loket 
Migratie zegt hierover dat er aan de burger altijd een infofiche op naam en datum wordt 
meegegeven met daarop de volgende informatie: "Uittreksel uit de huwelijksakte ev. Met 
legalisatie (zie http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten)." 
Ten tweede is er het niet informeren over het negatieve advies bij de eerste aanvraag tot 
woonstvaststelling. Loket Migratie beschikt pas over deze informatie na het terugkomen van 
het aanvraagformulier. Het negatief advies is gedateerd op 30 december 2011. Daarvoor kon 
Loket Migratie dus geen informatie geven. Ten derde is er het foutieve rijksregisternummer. 
De toekenning daarvan gebeurt door de diensten van het rijksregister en Loket Migratie kan 
hier dus zelf niets aan doen. Tot slot is er het doorsturen van de tweede aanvraag tot 
woonstvaststelling. De aanvraag gebeurde op 1 februari 2012. Het doorsturen gebeurde pas 
op 14 februari 2012. Ondanks de vele beloftes is het formulier dus twee weken blijven liggen 
bij Dienst Burgerzaken. Loket Migratie verontschuldigt zich hier ook voor. 
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Beoordeling: gegrond 
In eerste instantie zorgde de moeilijke bereikbaarheid van verzoekster natuurlijk, voor wat 
betreft het niet doorsturen van het dossier, vertraging. Daarna gebeurde er een fout waar 
Loket Migratie zelf geen hand in had. Ondertussen werd het dossier heel dringend, maar 
bleef het dossier toch liggen bij de Dienst Burgerzaken. De hoge werkdruk is daar 
waarschijnlijk de reden voor, maar waarom er dan gezegd wordt dat de aanvraag werd 
doorgestuurd terwijl dat niet het geval was, is zeer de vraag. Ook in andere dossiers krijgen 
we hier klachten over doorschuifgedrag. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
professionaliteit 
Verzoek: 201203-280 
Kids-ID. 
 
Door onduidelijkheid, vergetelheid of onwetendheid van een medewerker van de dienst 
bevolking van Stad Gent hebben we een reis niet kunnen maken en lijden we een 
aanzienlijke schade. Mogen wij u vriendelijk vragen dit eens na te zien en wat er kan gedaan 
worden in dit geval? 
De feiten: 
Eind januari 2011 wordt beslist dat we een vakantie/werkreis zullen ondernemen met onze 
dochter en haar baby. Begin februari wordt een Kids-ID aangevraagd op de dienst bevolking 
van Stad Gent (woonplaats van onze dochter). Op 10 februari wordt een reis geboekt met 
Sunjets naar Turkije. Op 16 februari contacteren wij de dienst bevolking in Gent hoe de stand 
van zaken is betreffende de Kids-ID. Wij vernemen dat de ID klaar ligt sinds 14 februari en 
dat we eerstdaags een pin- en pukcode per post zullen ontvangen. (De pin- en pukcode zijn 
pas deze week [de week van 5 tot 11 maart] aangekomen). 
Op 21 februari contacteren we opnieuw de dienst bevolking in Gent met de mededeling dat 
we nog steeds geen pin- en pukcode ontvangen hebben en we vragen de ambtenaar of het 
niet veiliger is om een nieuwe snelprocedure te starten om op 3 dagen tijd de Kids-ID te 
krijgen. Wij worden dat afgeraden omdat in geval de Kids-ID niet in orde zou zijn er door hen 
een voorlopige ID zal geleverd worden. De dagen nadien contacteren we Sunjets om te 
vragen of die informatie klopt, wat bevestigd wordt. Voor alle zekerheid contacteren we de 
Turkse ambassade in Brussel en zij bevestigen eveneens dat een voorlopig ID met foto 
voldoende is. Er wordt een afspraak gemaakt met de dienst bevolking Gent, om op vrijdag 24 
februari de voorlopige ID te komen ophalen. Wij ontvangen een document met foto van de 
baby, en alle gegevens waaronder de naam van bestemming en de nodige geldigheid van 2 
maanden. De ambtenaar van de dienst bevolking bevestigt ons dat dit document in orde is 
om de geplande reis aan te vangen. 
Zaterdag 25 februari worden wij aan de check-in op de luchthaven geweigerd om de reis te 
ondernemen. De reden die de verantwoordelijke van de reisorganisatie ons meedeelt is dat 
we met het betreffende document naar de dienst van het Rijksregister in de Savaanstraat in 
Gent moesten geweest zijn om een ander document op te halen om de reis te maken. 
Wij konden onmogelijk op de hoogte zijn van deze stand van zaken. In een navraag bij uw 
dienst was u ook niet op de hoogte van die manier van werken. De fout ligt dan ook 
uitsluitend aan de ambtenaar van de dienst bevolking in Gent die ons verkeerd of onvolledig 
had ingelicht. In een navraag op de dienst bevolking van de Stad Brugge bevestigen zij dat 
het document voor een Kids-ID zeer verwarrend is. Het wekt de indruk dat dit document 
voldoende telt als voorlopig ID vermits onderaan te lezen valt dat het document terug moet 
bezorgd worden na de terugkomst van de reis. Wat doen wij in dit geval? 
 
Onderzoek: 
De Dienst Burgerzaken van Stad Gent zegt dat zij zelf geen voorlopig identiteitsbewijs 
afleveren, maar wel de Provinciale afdeling van het Rijksregister. Het aanvraagformulier 
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daarvoor moet dan wel weer bij de Dienst Burgerzaken afgehaald worden. Op de website 
van Stad Gent vinden we hierover ook correcte en duidelijke informatie. 
Op het aanvraagformulier zelf staat: ‘aanvraag om een voorlopig bewijs van identiteit voor 
kinderen jonger dan 12 jaar’. Daarbij is enkel  ‘voorlopig bewijs van identiteit’ onderstreept 
en dat is op zijn minst verwarrend. Ook het tekstvak onderaan het formulier is verwarrend, 
want dat gaat over het bewijs van identiteit en niet over de aanvraag. Er wordt tot slot ook 
nergens op het formulier verwezen naar de dienst waar de burger dan wel moet zijn 
(Provinciale afdeling van het Rijksregister). 
Dit aanvraagformulier is een model dat opgelegd wordt door FOD Binnenlandse Zaken, maar 
de lay out werd wel opgemaakt door Dienst Burgerzaken zelf. We vragen dan aan de Dienst 
Burgerzaken of zij aan burgers effectief nog eens meedelen dat zij naar het Rijksregister 
moeten gaan met dit formulier en dat gingen ze onderzoeken. Daar krijgen we, ondanks 
aandringen, echter geen reactie meer op. Het diensthoofd ging deze klacht wel als 
aandachtspunt op de medewerkersvergadering plaatsen en hij ging ook bekijken of het 
aanvraagformulier duidelijker geformuleerd kan worden. 
Conclusie is dus dat het probleem dat verzoeker aankaartte wel besproken zal worden, maar 
dat we over de concrete situatie geen informatie krijgen. Werd verzoeker op de hoogte 
gebracht dat hij met dit formulier naar het Rijksregister moest gaan of niet? Het staat de 
verzoeker vrij op basis van de gegevens waarover hij beschikt al dan niet een schadeclaim in 
te dienen bij de juridische dienst.  
 
Opvolging: 
Wanneer we aan de Dienst Burgerzaken meedelen dat we na drie maanden zonder degelijke 
reactie over de service aan het loket beslissen om het dossier af te ronden als gegrond en 
ook bovenstaand onderzoek meegeven, krijgen we toch nog de volgende reactie: "Het was 
niet te achterhalen wat juist gezegd werd, maar alle  loketmedewerkers kregen de 
procedures aangeleerd en weten dat gemeentebesturen geen voorlopige kaarten kunnen 
afleveren maar enkel het aanvraagformulier. Op regelmatige basis (de maandelijkse 
medewerkersvergaderingen) worden opfrissingen gegeven van de procedures." Het 
formulier werd ondertussen wel aangepast: de onderlijning is weg en onderaan worden de 
contactgegevens van het Rijksregister meegegeven. Vooral dat laatste is een enorme 
verbetering. 
 
Beoordeling: gegrond 
Het formulier is verwarrend opgemaakt en zonder verdere informatie aan het loket is het 
zeker niet duidelijk genoeg voor een burger wat er nog verder moet gebeuren. Er zijn toch 
heel wat aanwijzingen dat ook mondeling de burger niet correct werd geïnformeerd. Niet elke 
burger heeft toegang tot de website. 
 
Aanbeveling: 
Overweeg een minnelijke schikking. 
Vermijd dergelijke pijnlijke klachten in de toekomst door correcte en duidelijke mondelinge en 
schriftelijke communicatie en verwijzing ook aan het loket. 
 
 
 
professionaliteit 
zuinigheidsbeginsel 
duurzaamheid 
Verzoek: 201203-320 
Scheepsrecht. 
 
Mijn ouders ontvingen voor de vernieuwing van hun identiteitskaart 3x dezelfde uitnodiging. 
De eerste uitnodiging dit jaar vermeldde zelfs nog februari 2011! Bij onze opmerking aan het 
loket antwoordde de bediende dat dit zich meermaals voordoet en dat we nog uitnodigingen 
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konden ontvangen… In een tijd waar iedereen moet besparen, ook de Stad, vinden we dat 
toch te vermijden kosten…ook als is dit 3 keer… scheepsrecht.  
 
Onderzoek:  
We vragen meer informatie aan de Dienst Burgerzaken - Bevolking op 22 maart 2012. Na 
heel lang aandringen krijgen we een antwoord op 8 juni 2012. Volgens de dienst was er bij de 
cel Informatieverwerking een technisch probleem ontstaan waardoor sommige burgers 
verschillende uitnodigingen kregen met de post. Om hoeveel burgers het gaat en hoeveel 
extra uitgaven hiermee gemoeid zijn, kwamen we niet te weten. 
 
Beoordeling: gegrond 
 
Aanbeveling: 
Communiceer adequaat naar de burger als er zich dergelijke fouten voordoen. Tracht vooral 
zelf die fouten zo vlug mogelijk op te vangen. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201203-323 
Dubbele naam. 
 
Ik ben Amerikaan en ik werk voor 2 jaar aan Universiteit Gent. Ik ben samen met mijn vrouw, 
die Turkse is, aangekomen in oktober 2010. Er is nu een probleem met de verlenging van 
haar identiteitskaart en haar verblijfstitel hier in het land. 
Er is al 4 maanden een discussie over haar familienaam, die discussie is pas ter sprake 
gekomen bij de verlenging van het document in oktober 2011, niet bij haar aankomst in 2010. 
Ondertussen kan zij het land niet verlaten omdat haar papieren niet in orde zijn.  
Brussel heeft op 21 januari nochtans toegestaan om de verlenging te geven op de naam die 
ze ook draagt in de USA. Wie heeft dan beslist om dit niet uit te voeren en haar naam te 
veranderen in mijn naam? Wat in strijd is met al haar officiële papieren uit de USA en ook uit 
Turkije. Oorspronkelijk is ze in Sint-Amandsberg dus geregistreerd onder de combinatie van 
haar eigen naam en mijn naam. Ze draagt ook die dubbele naam op al haar officiële 
papieren, paspoort (Turks), residentiekaart (Amerikaans), … 
In tegenstelling tot wat de administratie in Gent beweert, namelijk dat je na het huwelijk in 
Turkije de naam van de man aanneemt, voorziet de Turkse wet ook perfect dat je beide 
familienamen kan aannemen. Op de Turkse huwelijksakte staat haar voornaam nog met mijn 
familienaam (dit is de normale procedure) en pas na een petitie af te geven aan de lokale 
overheid mag die naam dan veranderd worden in een dubbele familienaam. Dat blijkt uit de 
nieuwe documenten en identiteitskaart die ze daarna in Turkije krijgt. We hebben bewijzen 
dat we wel degelijk zo een petitie hebben aangevraagd en dat haar naam is gewijzigd in een 
dubbele familienaam. Dit is ook bevestigd op het Turkse consulaat in Antwerpen. Maar dat 
bewijs wordt niet aanvaard door Gent. Nu wordt een huwelijksakte uit Turkije gevraagd met 
daaraan het bewijs gehecht dat ze van naam is veranderd… maar dit document (met 
apostille) bestaat niet. Dat is ook bevestigd door het consulaat. Volgens een bilateraal 
akkoord tussen de Belgische staat en Turkije is er geen legalisatie nodig voor de 
documenten die door het Turkse consulaat worden bezorgd. 
Waarom wordt het bewijs van het Turkse consulaat in Antwerpen niet aanvaard terwijl men er 
ons eerst zelf naar toe had gestuurd? Op dit document staat immers dat mijn vrouw wel 
degelijk geopteerd heeft voor deze dubbele naam. 
 
Onderzoek: 
Verzoeker bezorgt ons later nog een gelegaliseerd uittreksel uit het Turkse 
bevolkingsregister waarin wel de dubbele naam van zijn vrouw staat. Volgens het bureau 
Huwelijken is dit document voldoende bewijs en zij zullen dus de nodige aanpassingen doen. 
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Verzoeker had dit document eerder nog niet aan het bureau Huwelijken voorgelegd waardoor 
zij hier ook geen rekening mee konden houden. .Daarvoor hadden zij geen wettelijk 
aanvaardbaar bewijsstuk. Deze klacht had vermeden kunnen worden door van in het begin 
duidelijk aan te geven wat verstaan wordt onder een wettelijk aanvaardbaar bewijsstuk. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
Aanbeveling: 
Maak op voorhand heel duidelijk wat precies wordt verwacht en welke documenten wettelijke 
bewijsstukken zijn en welke niet. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201203-351 
Gelegaliseerde kopie? 
 
Ik ben Ghanees en ik werk hier sinds 2005. Ik wil trouwen met mijn vriendin, maar we zijn al 
voor de twee keer teruggestuurd omdat de papieren omtrent mijn geboorteakte niet in orde 
zouden zijn. De eerste keer was er geen discussie: er was een fout in mijn naam, er ontbrak 
een koppelteken in de kopie van de geboorteakte. 
De tweede keer was er een discussie over het bijhorende document van het Ghanese 
Ministerie voor Buitenlandse Zaken en Regionale Integratie. Dit document moet de 
handtekening van de kopie legaliseren. Dit zou nu worden geweigerd omdat de verkeerde 
ambtenaar zou zijn aangeduid. 
Ik begrijp echt niet waarom men vraagt dat het geboortecertificaat, opgesteld op 1 november 
2011, zou moeten ondertekend zijn door degene die bij mijn geboorte in 1955 het originele 
document ondertekende. 
Toen ik mij de eerste keer aanbood, werd er geen opmerking gemaakt dat die bijhorende 
brief niet juist zou zijn (de inhoud is dezelfde als degene die nu wordt geweigerd). Er werd 
toen enkel gewezen op de verkeerde naam. Waarom wordt deze laatste gecertificeerde 
kopie van mijn geboorteakte geweigerd? Kan er hier toch geen sprake zijn van een 
vergissing? Die laatste kopie is natuurlijk niet ondertekend door de ambtenaar die in 1955 de 
registratie heeft ondertekend. Het is toch de handtekening van degene die deze laatste kopie 
heeft ondertekend die gewettigd moet worden? Kan u dit toch eens herbekijken en mij wat 
meer klaarheid scheppen? 
 
Onderzoek: 
We gaan ten rade bij het bureau Huwelijken. Het is niet de handtekening van de ambtenaar 
die de geboorteakte destijds (14/01/1986) heeft opgemaakt die gelegaliseerd moet worden, 
maar de handtekening van de "Registrar of births and deaths" die de geboorteakte 
afgeleverd heeft op 30/06/2011. Dit kan met tussenlegalisatie door plaatselijke instanties 
gepaard gaan, maar uiteindelijk moet de link naar de afleverende ambtenaar duidelijk (en 
officieel) zijn. Bij verzoeker legaliseert de Belgische ambassade de handtekening van het 
Ghanese ministerie van buitenlandse zaken. Dat legaliseert op zijn beurt de handtekening 
van het hoger gerechtshof. Het gerechtshof legaliseert de handtekening van de notaris 
waarvoor de moeder van verzoeker een verklaring aflegt. De moeder zegt in die verklaring 
dat de ambtenaar een juist document aflevert. Volgens het bureau Huwelijken is dit de 
omgekeerde wereld: de moeder is geen officiële instantie die de echtheid van documenten 
kan verklaren! De handtekening van de Registrar of births and deaths is dus niet 
gelegaliseerd. En verzoeker moet dus nog altijd .een deugdelijke geboorteakte voorleggen 
met een correcte legalisatie. Hetzelfde probleem doet zich trouwens voor met de 
geboorteakte van zijn partner. 
 
Beoordeling: ongegrond 
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Aanbeveling: 
Duidelijke richtlijnen op voorhand wat precies nodig is, zou mogelijks dergelijke situaties 
vermijden, maar het blijft toch voor zowel ambtenaar als burger een bureaucratisch 
ingewikkelde materie. 
Is het niet aangewezen om in elk huwelijksdossier een verklaring op erewoord te laten 
ondertekenen dat alle afgeleverde documenten echt zijn? 
 
 
 
redelijke termijn 
zorgvuldigheid - fouten 
Verzoek: 201204-389 
Adreswijziging. 
 
Graag leg ik u onderstaand probleem voor. Betreft de langdurige afhandeling van een 
adreswijziging. Ikzelf woon sinds enige tijd op mijn huidige adres te Gent. Toen ik enige tijd 
geleden een bouwpremie bij de Vlaamse overheid wou aanvragen, bleek de domiciliëring 
van een vriend op mijn adres een probleem te zijn.  
Mijn vriend woonde hier enige tijd, maar had blijkbaar zijn adres laten staan. Op mijn 
aandringen startte hij de aanvraag adreswijziging naar zijn nieuw Gents adres, ergens eind 
januari, begin februari (de precieze datum kan ik nergens verifiëren). Herhaaldelijke 
contactname met de wijkagent leverde niks op, de aanvraag bleef aanslepen, en enkele 
dagen geleden kwamen we dan tot onze grote verbazing te weten dat de aanvraag 
adreswijziging op mijn naam gebeurde omwille van een fout met de e-ID van mijn vriend. 
Na een telefoontje is de wijkagent eindelijk langsgekomen maar nu - meer dan twee 
maanden na aanvraag en na meerdere telefoons en bezoeken aan de Dienst Bevolking - 
blijkt de afhandeling na woonstvaststelling nog zo'n 6 (!) weken in beslag te nemen. Deze 
situatie brengt me erg in de problemen aangezien ik niet langer kan wachten om de aanvraag 
van de renovatiepremie opnieuw in te dienen. Anderzijds wil mijn vriendin zich domiciliëren in 
Gent, maar wil ik dat dan weer uitstellen tot de aanvraag van de premie is ingediend. Graag 
doe ik een beroep op tussenkomst van uw dienst. 
 
Onderzoek: 
De Dienst Bevolking meldt ons dat er één aanvraag tot adreswijziging gebeurde op 24 maart 
2012. Daarvoor was er volgens hen nooit een aangifte gebeurd. Op 16 april 2012 krijgen we 
bericht dat de adreswijziging volledig in orde is. Dienst Bevolking zegt nog dat er bij de 
aanvraag aan het loket inderdaad een fout gebeurde met de namen van verzoeker en zijn 
vriend, maar dat werd rechtgezet. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
Er was maar één aanvraag tot adreswijziging en die werd binnen een redelijke termijn 
afgewerkt. Bij die aanvraag gebeurde er inderdaad een fout aan het loket, maar dat werd 
gecorrigeerd. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
zorgvuldigheid – fouten 
Verzoek: 201204-438 
Moskou. 
 
Ik heb eerst Reispassen gebeld, men was vriendelijk maar niet empathisch. De bediende zei: 
"Ik zal mijn chef informeren", maar die kwam niet aan het toestel. Daarop ben ik naar de 
ombudsvrouw gekomen. Waarover gaat het eigenlijk? Ik kom recht van Zaventem waar mijn 
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vlucht naar Moskou moest vertrekken, maar ik werd geweigerd aan de gate bij het 
inschepen. De security daar weigerde de toegang tot het vliegtuig wegens de ongeldigheid 
van de combinatie van een geldig visum in een ongeldig paspoort dat geniet was aan een 
geldig paspoort. Deze combinatie kon perfect volgens het loket Reispassen. Ik had mij 
namelijk aangeboden met een nog geldig paspoort en met daarin een geldig visum voor 
Moskou voor de periode dat ik moest in Moskou verblijven, maar omdat ik veel reis voor mijn 
werk had ik eigenlijk een paspoort nodig met een langere geldigheidsduur dan mijn geldige 
paspoort. Dat was geen must. Ik vroeg dit proactief om toch geen problemen te hebben en de 
loketbediende heeft zeer behulpzaam beaamd dat het een geldige praktijk is om met twee 
paspoorten te reizen en een geldig visum in het oude paspoort.  
Het oude paspoort was ongeldig gemaakt behalve het visum. Dit blijkt te gelden voor bijna 
alle landen, maar niet voor Rusland. Ik meen dat ik de verkeerde informatie heb gekregen. 
De security heeft hiervoor nog gebeld met de dienst immigratie van Rusland en kreeg daar te 
horen dat ik moest geweigerd worden wegens een risico voor de Belgische staat van een 
fikse boete. De schade voor mij: vliegtuigticket ongeveer 270 euro (ik had het vroeg geboekt), 
trein en taxi, visum. Dat zijn de kosten die gemaakt zijn. Alle documenten kunnen bezorgd 
worden. Ik zal nu wachten tot alle papieren in orde zijn. Dus een nieuw visum aanvragen in 
mijn huidig paspoort vooraleer te vertrekken. 
 
Onderzoek: 
Dit is het vervolg van ons dossier 201106/0673. 
Voor ons onderzoek raadpleegden wij het bureau Reispassen en de Juridische Dienst 
(allebei van de Stad Gent), maar ook de Dienst Reis- en identiteitsdocumenten van de FOD 
Buitenlandse Zaken. De versies van de stedelijke diensten zijn echter niet verzoenbaar met 
deze van de FOD. Het essentiële verschilpunt gaat over het meegeven van een ongeldig 
gemaakte reispas met daarin een nog geldig visum. Volgens de Stad is dit een gangbare en 
aanvaardbare praktijk. Volgens de FOD is dit uit den boze (een visum kan niet meer geldig 
zijn indien dit zich bevindt in een ongeldig gemaakte reispas). 
Omdat de stedelijke diensten zich niet bij de versie van de FOD wensen aan te sluiten, 
raadplegen wij een externe deskundige die tot de volgende bedenkingen komt: 
1. Het gaat hier om een relatief complexe aangelegenheid, waarbij de lange duur om een 
paspoort te kunnen verkrijgen mede verantwoordelijk is voor een administratieve praktijk van 
twee paspoorten. 
2. De problematiek is niet enkel een zaak van België, maar ook van het land waar iemand 
naartoe wil reizen: de vereiste van het al dan niet hebben van een visum.  
3. De instructies die er bestaan blinken allesbehalve uit door duidelijkheid. 
4. Er is onduidelijkheid over wat de persoon precies heeft gevraagd aan het bureau 
Reispassen. Wilde hij een nieuw paspoort om te verhinderen dat zijn bestaand paspoort niet 
langer geldig zou zijn terwijl hij nog op reis moest? In dat geval had de dienst toch moeten 
vaststellen dat het paspoort dat geannuleerd diende te worden een geldig visum bevatte en 
dat de annulatie van het paspoort bijna automatisch ook problemen zou opleveren voor de 
bruikbaarheid van het visum. Er blijkt een link te bestaan tussen het paspoort met een 
bepaald nummer en het visum dat naar dat paspoortnummer en dus naar dat welbepaalde 
paspoort verwijst. 
5. Het al dan niet vastnieten van een geannuleerd paspoort aan een nieuw paspoort is 
weliswaar niet in overeenstemming met de instructies, maar het eigenlijke probleem situeert 
zich op het vlak van het visum dat een verwijzing naar een nummer van een paspoort bevat 
dat geannuleerd werd. 
6. Belgische overheden kunnen niet voor alles verantwoordelijk worden gesteld. Er is immers 
ook het idee van behoorlijk burgerschap. Van de burger mag worden verwacht dat hij zich 
voldoende informeert, zeker voor dat gedeelte waarvoor een Belgische overheid niet 
verantwoordelijk is, zijnde wat de vereisten zijn die Rusland stelt. De ambtenaar van de Stad 
Gent mag echter ook niet beweren dat het zaakje volledig in orde is. Hij kan slechts stellen 
dat hij handelingen heeft gesteld in overeenstemming met het Belgische recht en die dus 
enkel betrekking hebben op het uitreiken van een paspoort. Wanneer de indruk echter werd 
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gewekt dat de nieuwe combinatie in orde was om Rusland in te reizen dan werd wel degelijk 
foutief gecommuniceerd. Bovendien is er het probleem dat het aan elkaar nieten van het 
geannuleerde paspoort en het nieuwe paspoort tenminste de indruk wekt dat hierdoor een 
juridische draagkracht aan beide documenten wordt verleend die ruimer is dan wat het 
geldige paspoort (het nieuwe paspoort) heeft. 
7. Er moet dringend werk worden gemaakt binnen de dienst van een duidelijke instructie of 
opleiding waarbij duidelijk is welke administratieve procedure moet worden toegepast en wat 
daarvan de gevolgen zijn of kunnen zijn. 
8. Het is aan te bevelen dat de dienst voortaan ook de aanvrager erop wijst dat hij zich verder 
voldoende informeert bij de ambassade van het land waar hij naartoe wil. 
9. Aangezien er over een aantal aspecten onduidelijkheid bestaat, zou er eerder moeten 
worden gedacht in termen van gedeelde verantwoordelijkheid (federale overheid, 
stadsdienst, aanvrager). Het is maar in de mate dat volledige duidelijkheid is over de feiten 
zelf (wat is gezegd), dat de verantwoordelijkheid meer specifiek zou kunnen worden 
toegewezen. 
 
Besluit: 
Er werd niet helemaal in overeenstemming met de regelgeving gehandeld. De bestaande 
werkwijze laat de deur open voor onduidelijkheden en fouten. 
 
Opvolging: 
Verzoeker betreurt dat de Stad de fouten niet erkent en besluit verdere - juridische - stappen 
te zullen zetten. 
 
Beoordeling: gegrond 
 
Aanbeveling: 
Er moet dringend werk worden gemaakt binnen de dienst van een instructie of opleiding 
waarbij duidelijk is welke administratieve procedure moet worden toegepast en wat daarvan 
de gevolgen zijn of kunnen zijn. Het is aan te bevelen dat de dienst voortaan ook de 
aanvrager erop wijst dat hij zich verder voldoende informeert bij de ambassade van het land 
waar hij naartoe wil. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
hoffelijkheid 
Verzoek: 201205-584 
Legalisatie. 
 
Ik kom net van het AC Zuid waar ik niet bediend werd en ook niet correct behandeld werd. 
Mijn klacht gaat over het bureau legalisaties, waar de bediende mij ten onrechte wandelen 
gestuurd heeft. De situatie is de volgende: ik ben Nederlander, gehuwd met een vrouw van 
Mongoolse afkomst en we wonen sinds april 2012 in Gent. We kwamen uit Ierland. Dit is het 
probleem allemaal niet. Maar: mijn vrouw is zwanger en omdat het een moeilijke 
zwangerschap is, heb ik mijn schoonzus, die nog in Mongolië woont, uitgenodigd om mijn 
vrouw te komen helpen. Bij de eerste zwangerschap was mijn schoonmoeder overgekomen. 
Daarvoor moeten we door een hele administratieve molen, dat weten we. Ik moet onder 
andere mij ertoe verbinden om mijn schoonzus tijdens haar verblijf in België te onderhouden. 
Hiervoor moet ik loonfiches voorleggen en ook een document dat ik de Belgische nationaliteit 
bezit of dat ik gerechtigd ben in België te wonen. Deze morgen kom ik aan het loket op de 
eerste verdieping voor de legalisaties van de handtekeningen, want ik moet de handtekening 
op de verbintenis laten legaliseren. Ik toon mijn loonfiches (ik verdien goed mijn brood), mijn 
verklaring van inschrijving (want ik heb mijn identiteitskaart nog niet) en mijn internationaal 
paspoort dat nog tot in 2016 geldig is. De bediende zegt mij dat dit niet in orde is, volgens 
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punt 2 omdat ik geen identiteitsbewijs heb. Ik wil haar uitleggen dat volgens het formulier de 
documenten die ik voorleg wel voldoende zijn om de handtekening te wettigen, maar ze wil 
niet luisteren en zegt dat de volgende klant mag komen. 
Ik heb twee klachten: vooreerst heeft ze ongelijk en vervolgens is ze alles behalve 
klantvriendelijk. Het minste dat ze had kunnen doen was luisteren naar mijn argumenten en 
zich afvragen of het toch niet correct was. Ik moet toch niet wachten tot ik misschien 
volgende maand of later mijn Belgisch identiteitsbewijs krijg. Het document dat ik voorlegde 
beantwoordde volgens mij aan de tweede voorwaarde. Maar ze wilde zelfs niet kijken. 
 
Onderzoek: 
Bij de legalisatie van een handtekening wordt de geplaatste handtekening vergeleken met de 
handtekening vermeld op een geldig Belgisch identiteitsbewijs. Verzoeker kon geen Belgisch 
identiteitsbewijs voorleggen, maar wel een ‘verklaring tot inschrijving’ (bijlage 8). Deze 
verklaring is ook een geldig document voor de legalisatie van zijn handtekening. Er is dus 
inderdaad een fout gebeurd aan het loket door zijn ‘verklaring tot inschrijving’ te weigeren als 
identiteitsbewijs. Daarvoor biedt de dienst zijn verontschuldigingen aan. Het diensthoofd zegt 
dat de drukte op zaterdag (er waren op bepaalde momenten 55 wachtenden) hier zeker een 
rol zal gespeeld hebben. Die drukte zal waarschijnlijk ook een rol gespeeld hebben bij de 
manier waarop verzoeker geholpen werd. Het diensthoofd heeft de loketbedienden 
aangesproken over het voorval en zij vinden dat ze wel degelijk klantvriendelijk waren. 
Verzoeker vind dat duidelijk niet. Vriendelijkheid hangt natuurlijk af van perceptie en het is 
soms moeilijk om een evenwicht te vinden tussen een snelle afhandeling van een vraag en 
een klantvriendelijke afhandeling. In ieder geval gebeurde de afhandeling niet correct. Met de 
hulp van Loket Migratie ontvangt verzoeker zijn identiteitskaart eerder dan verwacht en met 
die kaart kan hij zonder enig probleem de garantiestelling legaliseren. Verzoeker zegt nog dat 
hij er begrip voor heeft dat er eens een fout gemaakt wordt, maar dat hij het er vooral moeilijk 
mee had dat er helemaal niet naar zijn argumenten geluisterd werd. 
 
Beoordeling: gegrond 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201206-603 
Niet toegekomen. 
 
Op 11 april 2008 heb ik een aanvraag artikel 9 bis ingediend en op 2 november 2009 deed 
mijn advocaat een aanvulling rechtstreeks naar DVZ. 
Omdat er geen antwoord kwam van deze regularisatie en actualisatie nam hij uiteindelijk 
telefonisch contact op met de helpdesk van DVZ en daar wist men te zeggen dat alle 
aanvragen en de aanvulling goed ontvangen waren, maar dat er al een negatieve beslissing 
werd genomen op 11 mei 2009 en dat dit naar Stad Gent werd gestuurd. Pas na aandringen 
bezorgde Stad Gent mij deze beslissing op 16 mei 2012; meer dan 3 jaar na het nemen van 
de beslissing! 
Ik vind dit geen zorgvuldig bestuur van de Stad Gent en ik werd ook geschaad door deze 
omstandigheden. Ik kan bijvoorbeeld geen beroep meer aantekenen en ik zou het land 
moeten verlaten en mijn aanvraag helemaal opnieuw beginnen. Ondertussen heb ik ook een 
relatie met een Belgisch meisje. 
Het is niet mijn fout dat ik de beslissing van 11 mei 2009 nooit ontving. Stad Gent moet dit nu 
ook maar rechtzetten. 
 
Onderzoek: 
We informeren bij de Federale Ombudsman die dezelfde klacht al ontving op 19 april 2012. 
DVZ zegt dat zij de beslissing doorfaxten naar Gent op 11 mei 2009, maar zij hebben daar 
geen enkel bewijs van. In het verleden merkten wij echter al verschillende keren dat het 
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faxverkeer tussen DVZ en de gemeenten nogal eens mank liep. Het is dus helemaal niet 
zeker of die beslissing effectief verstuurd en ontvangen werd. Naar aanleiding van de klacht 
bij de Federale Ombudsman faxte DVZ de beslissing dan door naar Dienst Burgerzaken op 3 
mei 2012 en die betekenden de beslissing op 16 mei 2012 aan verzoeker. Pas vanaf dan 
ging de beroepstermijn van 30 dagen in. Procedureel gezien is er dus geen enkel probleem, 
maar voor verzoeker is het mentaal natuurlijk wel zwaar om na drie jaar deze boodschap te 
krijgen. Zijn raadsman dient een annulatieberoep in en zal dit verder opvolgen. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
We weten niet of de fax op 11 mei 2009 effectief verstuurd en ontvangen werd omdat DVZ 
daar geen bewijzen van bijhoudt. Dienst Burgerzaken kan onmogelijk bewijzen dat zij iets 
niet gekregen hebben. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201206-621 
Ambtshalve afschrijving. 
 
Ik woon al twee jaar op mijn huidige adres en toen een vriend bij mij kwam wonen, heb ik 
ontdekt dat ik ambtshalve werd afgeschreven. Ik versta dat niet, want ik woon hier wel 
degelijk. Ondertussen is er ook al twee keer controle geweest, de laatste keer op 9 mei, maar 
toch word ik niet ingeschreven op mijn adres. 
Loket Migratie zou niet voldoende documenten gekregen hebben van de Politie, maar de 
wijkagent zegt dat alles opgestuurd is. Volgens mij gaat het hier om één groot misverstand. 
Waarom werd ik ambtshalve afgeschreven terwijl ik hier woon? En waarom kan ik niet 
gewoon opnieuw ingeschreven worden? 
 
Onderzoek: 
Het pand waar verzoeker zijn domicilie heeft, wordt blijkbaar vaak gebruikt voor tijdelijke 
verblijven. De buurtinspecteur moet er voortdurend zijn om allerlei redenen en als hij vaststelt 
dat iemand er niet meer woont, meldt hij dat ook. Op die manier werd verzoeker ook 
uitgeschreven. Nadat hij een eerste keer een aanvraag tot woonstvaststelling deed, kon hij 
niet aangetroffen worden. Zijn aanvraag werd dus teruggestuurd naar Dienst Burgerzaken. 
Bij een volgende aanvraag kon hij wel aangetroffen worden, maar toen gaf hij aan dat hij voor 
langere tijd naar Turkije zou vertrekken. De Politie stuurde zijn aanvraag dus  
opnieuw terug met negatief advies. Ten slotte deed verzoeker nog eens een aanvraag en 
werd hij ook in het pand aangetroffen. Hierop volgde uiteindelijk een positief advies en 
verzoeker werd ook effectief op het adres ingeschreven. 
 
Beoordeling: ongegrond 
In de loop van het onderzoek ziet klaagster van het huwelijk af. Ondermeer, zegt ze, doordat 
de administratieve rompslomp haar teveel is geworden. 
 
 
 
adequate communicatie 
flexibiliteit 
Verzoek: 201206-679 
Heen en weer. 
 
Gisteren, 19 juni 2012, ben ik naar het Loket Bevolking gegaan om informatie te vragen. Ik 
zou namelijk graag mijn kinderen (beide hebben de Belgische nationaliteit) in Turkije 
onderwijs laten volgen. Zondag vertrek ik naar daar om alles uit te zoeken. De kinderen gaan 
even op vakantie, maar ik ga heen en weer, want ik heb hier een eigen zaak. De man aan het 
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loket zei dat dat allemaal geen probleem was. Hij legde mij een document voor en zei dat ik 
even moest tekenen. Thuis gekomen, bekeek ik op mijn gemak de papieren en toen besefte 
ik hoe dom ik eigenlijk wel was geweest om dat document zo snel te tekenen. Ik had gewoon 
een vraag en nu had ik blijkbaar een ‘model 8’ ondertekend. Daarop staat dat ik en mijn 
kinderen vertrekken naar het buitenland en dat we zijn afgevoerd. Maar dat wil ik helemaal 
niet! Waarom zou ik mijn adres veranderen? Mijn zaak is hier. Op 20 juni 2012 ben ik dus 
terug naar het Loket Bevolking gegaan om alles uit te leggen en het misverstand recht te 
zetten. De man van vorige keer wou niet aan het loket komen en ik kreeg eigenlijk geen 
verdere informatie. Ik moest mij maar opnieuw inschrijven. Maar dat kon nu niet, ik zou drie 
weken moeten wachten. Ze zouden mij wel verwittigen. En anders moest ik maar contact 
opnemen met FOD Binnenlandse Zaken. Dat kan toch niet! Je gaat mij toch niet vertellen dat 
dat dossier al helemaal afgerond is terwijl ik gisteren pas langs ben geweest. Waarom 
kunnen ze dit niet gewoon rechtzetten? 
En wat moet ik nu doen? Mijn vliegtuigtickets zijn gekocht en ik vertrek nu zondag. Ga ik 
geen problemen hebben als ik terug kom? Kunt u mij alstublieft helpen? 
 
Onderzoek: 
De betrokken medewerker kon niet aan het loket bij verzoekster komen omdat hij op dat 
moment aan een ander loket bezig was met iemand anders.  
Verzoekster kreeg echter meer uitleg van het diensthoofd zelf. Een aangifte van vertrek naar 
het buitenland wordt inderdaad onmiddellijk afgewerkt en dat kan niet zomaar aangepast 
worden. Volgens de onderrichtingen van FOD Binnenlandse Zaken moet er eerst een 
grondig onderzoek gebeuren naar de hoofdverblijfplaats van het gezin vooraleer iemand 
opnieuw ingeschreven kan worden. 
Het diensthoofd informeert ook nog eens bij de medewerkers en zijn collega's en daaruit blijkt 
dat verzoekster de eerste keer een heel ander verhaal had dan de tweede keer. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
 
 
flexibiliteit 
redelijke termijn 
Verzoek: 201206-687 
Naar de gevangenis. 
 
Een van onze cliënten is tijdens zijn detentie gehuwd. Ze hebben samen een zoontje en hij 
zou graag zijn zoon erkennen. 
Ik had telefonisch contact met bureau Erkenningen van Stad Gent met de vraag omtrent de 
te volgen procedure in deze specifieke situatie voor de erkenning. Er werd toen gesteld dat 
de dienst zich niet verplaatst naar de gevangenis. Een alternatief is dat betrokkene een 
erkenningsprocedure volgt via een notaris. 
Na overleg met betrokkene en zijn partner bleek dat de procedure voor de notaris een 
mogelijkheid zou zijn, maar dat het kind dan niet de naam van de vader zou kunnen krijgen. 
Betrokkene wil echter bekomen dat zijn zoon ook zijn naam draagt. Ik stel vast dat men 
vanuit de Dienst Huwelijken, de Dienst Bevolking en de Dienst Vreemdelingen een 
verplaatsing maakt naar de gevangenis om tegemoet te komen aan een vraag van 
gedetineerden. Bij deze wens ik te vragen of een afgevaardigde van bureau Erkenningen tot 
aan de gevangenis kan komen om de procedure erkenning met de betrokken partijen te  
realiseren. 
Onze cliënt heeft niet de mogelijkheid om te genieten van uitgangsvergunningen of verlof. Ik 
heb geen klacht over deze dienst op zich. Ik verkreeg de correcte informatie. Een 
verplaatsing was echter niet bespreekbaar. Kunt u hierin een bemiddelende rol opnemen? 
 
Onderzoek: 
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Zelfs na herhaaldelijk aandringen, komt er geen enkele reactie van bureau Geboorte, 
Adoptie, Erkenning, Nationaliteit. We weten dus ook niet of dit eventueel mogelijk zou zijn of 
waarop die weigering is gebaseerd. 
Via verzoekster vernemen we wel dat de man ondertussen werd overgeplaatst naar een 
andere gevangenis en dat daardoor de procedure niet verder gezet kon worden in Gent. 
 
Beoordeling: gegrond 
Er komt geen enkele respons van de dienst. 
 
Aanbeveling: 
Geef ten minste een reactie, ook als het een negatieve reactie zou zijn. 
Motiveer uw beslissingen. 
 
 
 
Flexibiliteit 
Verzoek: 201206-691 
Zoontje moet mee. 
 
Ik wens een klacht in te dienen voor wat ik deze week meemaakte op het dienstencentrum te 
Ledeberg. Sinds kort hebben we besloten een reis naar Cuba te ondernemen van 24 juli tot 9 
augustus 2012. Het was een offerte die op het laatste moment werd aangeboden. 
De paspoorten van mijn zoontje (10 jaar oud) en mij waren vervallen. Maandagmiddag 18 
juni 2012 meld ik mij aan in het dienstencentrum te Ledeberg met de twee paspoorten en de 
twee gevraagde kleurenfoto’s per persoon. Mijn paspoort kon verwerkt worden, echter dit van 
mijn zoontje niet omdat, werd mij gezegd, hij moest meekomen (geen reden opgegeven 
waarom). Ik vermeldde nog dat ik ook zijn identiteitskaart bijhad waar ook mijn naam op 
stond, maar dat was niet voldoende. 
Ik hoorde dat het dienstencentrum woensdag open was tot 18.00 uur. Gezien mijn zoontje 
schoolplichtig is, had ik dan afgesproken om woensdag terug te keren. Gisterenavond 20 juni 
2012 begeef ik mij naar het dienstencentrum met mijn zoontje rond 17.15 uur omdat ik 
fulltime werk en mij niet eerder kon vrijmaken. Daar aangekomen wordt mij gemeld: “Sorry, 
wij kunnen niets voor u doen, want onze computersystemen werken niet.” 
Ik heb erbij vermeld dat wij begin juli nog 10 dagen naar Barcelona gaan en het zéér 
belangrijk is dat de paspoorten nu nog in orde kunnen worden gebracht, dat het anders te 
laat zou zijn en onze reis naar Cuba in het water kon vallen. Ik stelde voor om het vervallen 
paspoort van mijn zoontje en de twee pasfoto’s daar gewoon achter te laten zodanig dat zij 
de dag erna dan de nodige documenten in orde konden brengen. Dat ging niet, zeiden ze, 
want mijn zoon moest zijn handtekening zetten. Ik zei dat het dringend was en of hij zijn 
handtekening niet gewoon kon plaatsen op een ander document en dat ze het daarna 
kopieerden op het bevoegde document, maar dat mochten ze niet doen. Ik stel mij wel de 
vraag of een handtekening van een kind van 10 jaar wel rechtsgeldig is. Ik zei dat ik niet meer 
kon terugkomen omdat mijn zoontje schoolplichtig was en het dienstencentrum steeds om 
16.00 uur gesloten is. Daarop vroegen ze of ik hem gewoon niet wat vroeger van school kon 
halen op een andere dag met een attest. Ik werk ook fulltime, het zijn ook mijn laatste 
werkdagen en ik kan ‘zomaar’ niet vroeger van mijn werk vertrekken. Het was immers al de 
tweede keer dat ik moest terugkeren. Mijn man heeft mij voorgesteld om zich vrij te maken 
om nu vrijdag met mijn zoontje naar het dienstencentrum te gaan bij opening om 8.00 uur en 
alles proberen in orde te krijgen vóór de school start om 9.00 uur. Dat zal dan al de derde 
keer zijn dat ze ons laten terugkeren. 
Ik vind het niet kunnen dat ik van her naar der wordt gestuurd en uiteindelijk nog steeds niet 
werd verder geholpen, wetende dat de paspoorten ‘dringend’ in orde dienen te worden 
gebracht. In zo’n gevallen konden ze toch geprobeerd hebben om mij op een betere manier 
van dienst te zijn. In hoeverre is de handtekening van mijn zoontje hier rechtsgeldig en zo 
belangrijk? Ik was daar om mijn zoontje aan te bieden met het paspoort en de pasfoto’s zoals 
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gevraagd. Dit noem ik geen klantenservice. 
 
Onderzoek: 
De hogere regelgeving verplicht de persoonlijke aanwezigheid van het kind bij de aanvraag 
van een reispas. Dat staat trouwens ook vermeld op de website en in de Stadsgids die iedere 
Gentenaar thuis in de bus krijgt. Tijdens de aanvraag moeten de ambtenaren dan in het 
rijksregister ook nagaan of de volwassene die aan het loket staat wel degelijk de moeder of 
de vader van het kind is. 
Op die bewuste woensdagnamiddag kon men echter niets controleren omdat alle 
computersystemen van de gemeenten die met Publilink werken plat lagen. De Dienst 
Burgerzaken verontschuldigt zich voor het ongemak, maar zij kon hier zelf helemaal niets 
aan doen. 
Voor reispassen zijn er heel strikte regels, zeker als het om kinderen gaat. Een ambtenaar 
kan en mag die regels niet zomaar naast zich neerleggen. Ook niet om redenen van 
klantvriendelijkheid. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Door een vriendelijke communicatie met wat meer uitleg had deze klacht vermeden kunnen 
worden. Bovendien passen gelijk hoe verontschuldigingen wanneer burgers zich onnodig 
hebben verplaatst door een technisch mankement. Ook al kunnen de ambtenaren zelf hier 
niets aan doen. 
 
Aanbeveling: 
Tracht meerdere verplaatsingen door de burger te vermijden. 
Verontschuldigingen passen ook bij technische mankementen. 
Verduidelijking waarom men bepaalde zaken vraagt, vermijdt klachten. 
 
 
 
toegankelijkheid en bereikbaarheid 
redelijke termijn 
Verzoek: 201206-699 
Wachten op F-kaart. 
 
Ik kom van Venezuela en leef hier samen met mijn vriendin. Ik heb zowat alles gedaan om 
hier de Belgische regels te volgen. Ik heb hier ook werk en dreig nu mijn werk te verliezen 
door de trage manier van werken van de Gentse administratie. 
Ik heb in Gent een samenwoonst aangevraagd in juli 2011. Ik ben met alle documenten in 
orde sinds eind vorig jaar. En dat is ook bevestigd door Loket Migratie. Als ik geen enkel 
antwoord van Brussel kreeg, moest ik terugkomen op 8 juni 2012, dus ik meldde mij aan de 
maandag na de 8ste juni en kreeg te horen dat ik niet onmiddellijk mijn F-kaart kon krijgen, 
dat ik ook geen verdere info kon krijgen, maar ik kreeg een afspraak: 23 juni. Ook al vond ik 
het vreemd voor een publiek loket dat er enkel op afspraak werd gewerkt, ik heb geen 
opmerkingen gemaakt omdat het toch twee weken later was. Ook al had ik op dat moment 
geen geldige identiteitskaart meer. Ik denk dat dit eigenlijk niet wettig is dat men mijn 
papieren niet heeft verlengd. Ik wens mij als een correcte burger in dit land te gedragen. En 
voor de 8ste juni mocht ik toch niet terugkomen. 
Ik zou nog niet naar de ombudsvrouw gestapt zijn mocht ik ondertussen geen brief gekregen 
hebben met opnieuw een andere datum voor afspraak: 2 juli. 
Waarom ik toch kom: er is geen enkele reden om via afspraken mijn papieren later te geven. 
Na 6 maanden en geen antwoord van Brussel heb ik recht op mijn F-kaart zodat ik ook in 
orde ben voor de Belgische staat. Waarom zo moeilijk doen en waarom kan ik niet aan een 
loket geholpen worden? Ik meen dat het hier gaat om een publieke dienstverlening die mij 
niet kan ontzegd worden aan een loket. Er staat letterlijk in de brief: “daar wij enkel nog op 
afspraak werken…” Hoe kan dit bij een ‘openbare dienstverlening’? En bovendien, moeten 
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Belgen om hun identiteitspapieren in orde te maken en als het maar om een eenvoudige 
dienstverlening gaat ook een afspraak maken? 
 
Onderzoek: 
De aanvraag tot gezinshereniging gebeurde volgens Loket Migratie op 8 december 2011. 
DVZ moet dan binnen de 6 maanden een beslissing nemen en dat deden ze ook op datum 
van 5 juni 2012. Dat was heel nipt, maar wel binnen de opgelegde termijn. De kennisgeving 
gebeurde wel later, maar het is volgens de wet de datum van de beslissing die bepalend is en 
niet de datum van kennisgeving. 
Loket Migratie werkt voor dit soort dossiers inderdaad enkel op afspraak. Ze doen dat .om te 
vermijden dat burgers enorm lang moeten wachten en soms zelfs niet aan bod komen op die 
dag (zoals het vroeger vaak gebeurde). Daarnaast laten afspraken ook toe om het dossier 
volledig klaar te maken waardoor er gemakkelijker informatie gegeven kan worden. 
Tijdens een afspraak moeten er nog een aantal administratieve verrichtingen gebeuren  en 
alles samen neemt dat volgens Loket Migratie toch al snel een half uur in beslag. De balie of 
het snelloket zijn dus geen optie. Loket Migratie begrijpt dat dit voor verzoeker persoonlijk 
aanvoelt dat hij heel lang moet wachten, maar er zijn nog heel veel andere mensen die 
geholpen moeten worden en afspraken zijn toch de meest efficiënte manier om dit alles te 
organiseren op een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke manier. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
efficiëntie en effectiviteit 
Professionaliteit 
Communicatie 
Verzoek: 201207-785 
Welles Nietes 
 
Donderdag 19 juli, in de voormiddag, belde ik naar de Dienst Burgerzaken – erkenningen en 
nationaliteit om een stand van zaken te vragen in het dossier van mijn twaalfjarige broer. Ik 
kreeg de boodschap dat er een positieve beslissing was en dat hij dus zijn identiteitskaart zou 
krijgen. Toen ik vroeg wanneer dit dan in orde zou zijn, zei men mij dat dat volgende week 
ging zijn. 
Ik was blij, want wij vertrekken de tweede week van augustus naar het buitenland en ik kon 
dus alles in orde brengen. Ik informeerde voor alle zekerheid ook nog eens en dat was geen 
probleem. Ze gingen een burgerlijk attest geven en met dat kon alles snel in orde gebracht 
worden. 
Op 26 juli ging ik dus naar het loket en daar bleek het dan toch niet in orde te zijn. De 
beambte zocht in een stapel van een dertigtal dossiers en dat van mijn broer zat er niet 
tussen! Een half uur later belde ik dan toch nog eens en toen bleek het weer wel in orde. Ze 
hadden in de verkeerde stapel gekeken! Ik liet mijn ongenoegen blijken en ze zeiden dat ik 
dat moest begrijpen met de vakantie en dat het druk was: er lagen nog 100 dossiers voor dat 
van mijn broer. 
Ondertussen had ik wel alles in orde gebracht en nu blijkt het dossier van mijn broer 
inderdaad wel in orde, maar ligt het daar gewoon te wachten! Dat kan toch niet! Toen ik dan 
naar een oplossing vroeg, werd de telefoon gewoon dicht gegooid. 
Kunt u mij helpen? Ik wil eigenlijk niet zozeer een klacht indienen. Ik wil gewoon dat het zo 
snel mogelijk in orde komt. 
 
Onderzoek: 
Een week nadat we de klacht overmaken aan Dienst Burgerzaken wordt de akte opgemaakt. 
Nog een week later zal de aanvraag dan naar informatieverwerking gaan zodat het 
rijksregister aangepast kan worden. Pas daarna kan er een identiteitskaart aangevraagd 
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worden. 
De dienst schat dat de identiteitskaart van de broer pas eind augustus, begin september 
klaar zal zijn. 
Over de manier waarop het dossier afgehandeld werd en over de communicatie met 
verzoeker, krijgen we (ook na aandringen) geen enkele reactie meer. 
 
Beoordeling: gegrond 
 
Aanbeveling: 
Zorg voor een duidelijke en consequente communicatie. Zorg voor een betere coördinatie 
van het dossierbeheer. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201207-796 
Relatieve traagheid. 
 
Met dit schrijven willen wij u melding doen van een klacht van de eindeloze traagheid van de 
werknemers van het dienstencentrum en Politie van Ledeberg/Gentbrugge. 
Met dit schrijven willen wij ook onze droefheid uiten over het stroeve en trage verloop van de 
hele papieren mallemolen die we moeten doorlopen om als getrouwd koppel te kunnen 
samenleven. 
Mijn man is van Bolivia en wij leerden elkaar in 2008 kennen in Bolivia, intussen kwam hij 
geregeld naar België en ik woonde een tijd in Bolivia. Meer dan een jaar geleden besloten we 
te willen trouwen, en dat liefst in Gent, zodat onze vrienden en familie van hier er konden 
bijzijn (we zochten een datum en een zaal en legden 30 juni 2012 vast). 
Verscheidene keren gingen we informeren bij de dienst huwelijken tot ze ons in november 
2011 afraadden in België te trouwen, op hun advies zijn we in Bolivia getrouwd in maart 
2012. Het verkeerde advies zo bleek later, want wat volgens hen veel makkelijker zou zijn 
qua papieren, bleek alleen veel ingewikkelder en kostelijker. 
Het heeft veel moeite gekost mijn man naar België te krijgen. Een visum gezinshereniging 
was niet meer mogelijk omdat dat 6 maanden in beslag zou nemen en wij zo lang niet van 
elkaar gescheiden wensten te zijn. 
Ik ben huisarts in Gent en kan momenteel het land niet verlaten voor langere periodes. Ik ben 
intussen ook zwanger, wat een bewuste keuze is van ons omdat we er vanuit gingen eindelijk 
te kunnen samenwonen in België, en we krijgen in augustus ons eerste kindje. 
Gelukkig is mijn man op 15 mei toch met een toeristenvisum naar België kunnen komen en 
zullen wij hier de procedure gezinshereniging doorlopen. 
Omdat hij in juni voor z'n werk nog naar Groot-Brittannië moest, konden we pas nadien 
starten met de procedure (want nadien mag hij het land niet meer verlaten). 
Maar op 22 juni had mijn man z'n interview in het dienstencentrum. We weten dat een 
procedure normaal gezien 6 maanden in beslag neemt, maar hebben een versnelde 
procedure aangevraagd daar hij in november terug in Bolivia moet zijn voor een aantal 
weken. Er start dan immers een project met de universiteit van Luik, waar mijn man de 
belangrijkste spilfiguur is wat het veldwerk betreft in Bolivia. 
Wij weten van Dienst Vreemdelingenzaken en onze advocaat dat zo een versnelde 
procedure mogelijk is, als men van bij de aanvraag de motivering stuurt, en zo hebben wij de 
bewijzen van de universiteit en dergelijke bijgevoegd. 
Een eerste ontgoocheling was er toen de dame in het dienstencentrum de procedure niet als 
dringend wou aanzien, en weigerde onze bijlagen op te sturen, wij hebben toch gepleit alle 
documenten versneld op te sturen, en blijven maar hopen dat het in orde komt tegen dan. 
Nadien was het echter al weken wachten op de wijkagent die langs zou komen, wij zijn zelf 
een viertal keer naar het politiekantoor gegaan om het document aan de juiste wijkagent te 
bezorgen (na talloze keren heeft men ingezien dat het document op een verkeerde plaats 
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lag, wat ons zeer onprofessioneel lijkt). 
Intussen is de wijkagent toch langsgekomen ter controle, maar zijn we al meer dan een 
maand later, en toen we nu teruggingen naar het dienstencentrum om te informeren over  
de vooruitgang van het dossier, blijft alles daar zeer traag verlopen, nu moeten mijn man zijn 
documenten nog opgestuurd worden om een rijksregisternummer aan te vragen. Dat is 
bijzonder frustrerend, mijn man is wel al gestart met Nederlandse les, maar .verdere 
integratie zoals werk zoeken, z'n rijbewijs halen, een sociale zekerheid .aanvragen is 
allemaal onmogelijk daar hij nog niet over een rijksregisternummer beschikt. 
Bovendien rekent de universiteit van Luik erop dat in november het project kan starten in 
Bolivia en de situatie of hij tegen dan al dan niet het land mag verlaten blijft onzeker, en hoe 
langer ze hier in Gent blijven dralen, hoe langer we moeten wachten op Dienst 
Vreemdelingenzaken etc… 
Daarom wilden wij u vragen of u aub de mensen van het dienstencentrum eens zou willen 
aanporren ons te willen helpen zodat wij een normale gezinssituatie kunnen starten. Of ze 
aub willen ingaan op onze vraag om rekening te houden dat de procedure sneller kan 
verlopen. Wij danken u zeer indien u iets kan doen om ons de zekerheid te geven dat mijn 
man in november zeker naar Bolivia kan gaan. 
 
Onderzoek: 
De aanvraag gezinshereniging gebeurde op 22 juni 2012. Op 13 juli 2012 kwam er een 
positieve woonstvaststelling door de Politie en op 31 juli 2012 werd er een 
rijksregisternummer aangemaakt. Op 2 augustus kreeg het dienstencentrum toelating van 
DVZ om een F-kaart af te geven. 
Loket Migratie zegt dat dit dossier naar verblijfsrechtelijke normen supersnel verlopen is. Zij 
begrijpen wel dat dit voor verzoekster en haar echtgenoot niet zo aanvoelde, maar de termijn 
was meer dan redelijk. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
flexibiliteit 
Verzoek: 201208-824 
Aarden boord. 
 
Ik ga elke dag langs bij het graf van mijn vrouw. Rond de steen zijn er steentjes waarop 
bloemen gezet kunnen worden en dan heb je een boordsteen en dan gras. 
Wanneer de boorden van het gras gemaaid worden, spatten het gras en de steentjes alle 
kanten op en de grafstenen worden dan helemaal besmeurd. Daarom heb ik al een hele tijd 
geleden een boordje omgespit. Daardoor kunnen de onderhoudsmensen zonder problemen 
het gras met de machine maaien en is er veel minder vuiligheid (en veel minder werk). 
Dat is dus al heel de tijd zo, maar nu mag dat plotseling niet meer omdat dit niet 
overeenstemt met de regels. Er werden dus elders graszoden uitgespit en op dat boordje 
aarde gelegd. Ik begrijp dat niet! Het is toch in ieders voordeel? De grafstenen blijven netjes 
en de onderhoudsmensen hebben veel minder werk. 
Ik vraag mij ook af waarom er hier zo strikt aan die regels wordt gehouden terwijl er op 
andere plaatsen op het kerkhof helemaal niet wordt opgetreden. Rechtstaande stenen bij de 
urnen. Wat niet mag. Een extra boord in de steentjes met aarde rond de zerk. Wat niet mag. 
In blok G een graf waar het gras ook werd weggedaan. Wat niet mag. 
Hier is het tenminste nog in ieders belang. Maar nee! Dat dit dan nog allemaal eens achter. 
mijn rug moet gebeuren, terwijl ik altijd probeer zorg te dragen voor het volledige kerkhof,. 
maakt mij kwaad. 
 
Onderzoek: 
De Afdeling Begraafplaatsen staat in voor het onderhoud van 90.000 graven op 18 Gentse 
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begraafplaatsen en meer dan 200 urnentuinpercelen. Daarbij kiest de dienst om opbouwend 
te werken met de groenomgeving in plaats van een uitputtingsslag te leveren tegen het 
opduikend onkruid. De dienst krijgt trouwens internationale erkenning voor deze manier van 
werken. Belangrijk is om het juiste groen te kiezen en het correct te onderhouden. En daar 
wringt het schoentje. Een medewerker kan namelijk, ondanks de vele bijsturingen, niet 
omgaan met een bosmaaier waardoor het gras in de verkeerde richting wordt geblazen. 
Daarom werd er beslist om deze medewerker vanaf nu in te zetten voor het grasmaaiwerk,  
waar hij veel beter in is. Daarnaast werden er ook richtlijnen gegeven om grassprietjes die 
toch nog op de gedenkstenen belanden met de bladblazer weg te blazen. 
Dit zou een oplossing moeten zijn voor de verzuchtingen van verzoeker. Mocht hij echter 
toch nog merken dat er niet correct gemaaid wordt, mag hij dat altijd melden aan de 
gespecialiseerde tuinier. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De reactie van verzoeker is verstaanbaar, maar flexibel omgaan met de regels is hier geen 
oplossing. Wel het correct gebruiken van de bosmaaier en daar worden dus maatregelen 
voor genomen. 
 
 
 
actieve informatieverstrekking 
Verzoek: 201208-847 
Dure akte. 
 
Ik richt mij tot uw diensten omdat ik tot heden nog steeds geen afdoend antwoord heb 
ontvangen van Stad Gent. 
Het vervelende is dat ik in mijn eigen naam, wegens gebrek aan internetkennis van mijn 
ouders, online akten heb aangevraagd die eigenlijk bestemd waren voor mijn ouders 
(stamboomonderzoek). 
Ik heb dus bezoek van de deurwaarder gehad voor zaken die eigenlijk weinig te maken 
hebben met mijzelf. Heel vervelend. 
De essentie van het dossier is dat ik reeds verschillende akten kosteloos heb ontvangen 
vooraleer er een mail kwam van Dienst Burgerzaken die vermeldde dat "de akten worden 
opgestuurd en de rekening volgt". 
Er werd geen bedrag vermeld en geen keuze gelaten of ik deze akten zou aanvaarden. Het 
ging over aangetrouwde familie waarbij het interessant was over deze akten te beschikken, 
maar waar ik zeker geen 26 euro zou voor betaald hebben, mocht men mij deze vraag 
gesteld hebben aan de balie… 
  
Onderzoek: 
Verzoeker deed verschillende aanvragen voor opzoekingen via het e-loket. Wanneer wij .dit 
ook eens proberen, komen wij eerst op een pagina van de website waarin duidelijk de. 
kostprijs vermeld staat: “de kosten bedragen 13 euro per halfuur opzoekingswerk.” Indien er 
echter een juiste datum van een akte opgegeven wordt, kan die ook direct teruggevonden 
worden en dan moeten er geen kosten betaald worden. Een eerste aanvraag moest 
onderzocht worden door het Loket Uittreksels. Verzoeker kreeg van hen de volgende korte 
ontvangstmelding op 25 augustus 2011: “De gevraagde akten-informatie wordt u opgestuurd 
met de post. De rekening volgt.” Verzoeker zelf zegt dat hij dacht dat het om een soort 
standaard mail ging. Op 16 september 2011 kreeg verzoeker de factuur die hij doorgaf aan 
zijn ouders voor betaling. Op 3 november 2011 volgde er een eerste aanmaning en volgens 
verzoeker gaven zijn ouders de overschrijvingsopdracht af in hun bankkantoor ergens in 
november. Daar moet blijkbaar iets misgelopen zijn, want de overschrijving wordt niet 
uitgevoerd en op 17 februari 2012 krijgt verzoeker dan ook een aangetekend schrijven om de 
factuur te betalen en ondertussen werden er ook 20 euro administratiekosten aangerekend. 
Volgens verzoeker hebben zijn ouders dan, op aanraden van de bankbediende, de 26 euro 
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betaald zonder de administratiekosten. Nochtans staat er in de aanmaning dat er 
ingevorderd zal worden via dwangbevel als de kosten niet betaald worden. Op 11 april 2012 
staat er dan een deurwaarder aan de deur van verzoeker en de kosten zijn ondertussen 
opgelopen tot 176 euro. Verzoeker betaalt, maar is helemaal niet tevreden met deze gang 
van zaken. In reactie op zijn klacht focussen de diensten vooral op de aanmaningsprocedure 
die correct verlopen is, maar verzoeker zelf focust vooral op de initiële kosten. 
Verzoeker had later namelijk nog een andere aanvraag gedaan voor een opzoeking. Deze 
opzoeking moest gebeuren door Dienstencentrum Wondelgem en op 21 oktober 2011 kreeg 
hij van hen een meer uitgebreide ontvangstmelding: “Ik kreeg uw vraag voor opzoeking door 
van onze centrale administratie. Het is zo dat de Stad Gent voor dergelijke opzoekingen 13 
euro aanrekent per half uur opzoekingswerk. De opzoekingen in de boeken zullen in dit geval 
toch enige tijd in beslag nemen vermits u zoveel mogelijk gegevens vraagt. Ik kan nu nog niet 
met zekerheid zeggen hoeveel dit zal zijn maar ik heb uw familie wel teruggevonden. Wij 
starten de opzoeking van zodra u doorgeeft dat u akkoord bent met de kosten en u ontvangt 
alles nadat u via overschrijving hebt betaald.” Dit is natuurlijk een heel andere stijl dan de 
eerdere ontvangstmelding van het Loket Uittreksels. En in deze context moet de klacht van 
verzoeker ook gezien worden. Conclusie is dat de kosten wel degelijk op voorhand worden 
aangekondigd. De ontvangstmelding van Dienstencentrum Wondelgem is veel 
klantvriendelijker en veel explicieter, maar ook bij de ontvangstmelding van Loket Uittreksels 
kon verzoeker nog altijd weigeren. Dat heeft hij echter niet gedaan. 
De ontvangstmelding van Loket Uittreksels kon met andere woorden zeker beter, maar was 
niet van die aard dat de kosten geannuleerd moeten worden. De extra kosten heeft 
verzoeker vooral aan zichzelf te danken. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
Aanbeveling: 
Pas de ontvangstmelding aan in de zin van de ontvangstmelding van Dienstencentrum 
Wondelgem. 
 
 
 
efficiëntie en effectiviteit 
Verzoek: 201209-920 
Tweede paspoort. 
 
Ik werk voor Artsen Zonder Grenzen en in de voormiddag van dinsdag 28 augustus deed ik 
een aanvraag voor een tweede paspoort. Dat ging niet. Er moest gebeld worden naar de 
ambassade en naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Ik nam dan contact op met Artsen Zonder Grenzen en zij gaven me de toestemming om de 
context van de aanvraag verder te specifiëren. Om veiligheidsredenen is het namelijk niet 
aangewezen om het land waar ik naartoe ga binnen te treden met zichtbare ‘entry stamps’ en 
visa die afgeleverd werden tijdens voorbije missies. 
De loketbediende vroeg mij daarop mijn gsm-nummer en ze zouden mij contacteren als ik 
terug kon komen. Het diensthoofd moest eerst bellen. 
Ik kreeg geen telefoon dus belde ik woensdag zelf naar bureau Reispassen om 13.39 uur en 
het diensthoofd was nog in pauze, maar kwam net binnen. De loketbediende vroeg hem of 
het intussen goedgekeurd was, waarop hij zei nog te moeten bellen. Men vroeg mij een half 
uur later eens terug te bellen. Om 14.15 uur sprak men een bericht in op mijn voicemail dat ik 
onmiddellijk moest komen. Ik haastte me dus naar het kantoor. Om 15.00 uur stipt had de 
loketbediende alle documenten klaargemaakt, maar het diensthoofd zei dat dit te laat was. Ik 
had om 14.00 uur moeten komen… 
Ik wens dan ook mijn ongenoegen te uiten. Waarom had dit alles niet op dinsdag 
afgehandeld kunnen worden? Uiteindelijk stond er toch niets in de weg om mij een tweede 
paspoort te bezorgen? 



35	  
	  

 
Onderzoek: 
Sinds kort heeft het stadsbestuur de bevoegdheid om rechtstreeks te beslissen over de 
aflevering van een tweede reispas. In twijfelgevallen moet echter wel de FOD Buitenlandse 
Zaken gecontacteerd worden. 
Het diensthoofd zegt dat hij verzoekster op 28 augustus meedeelde dat hij Buitenlandse 
Zaken moest contacteren voor toestemming tot aflevering (want voor hem ging het hier om 
een twijfelgeval) en dat ze zich de volgende dag om 14.00 uur stipt moest aanmelden. 
De aanvraag voor een reispas in spoedprocedure moet namelijk ten laatste tussen 14.30 en 
14.45 uur doorgefaxt worden opdat de levering de volgende dag zou kunnen gebeuren. 
Op 29 augustus belde verzoekster om 13.45 uur naar de dienst om te weten of ze een 
tweede reispas kon aanvragen. Een medewerkster heeft volgens het diensthoofd toen 
meegedeeld dat ze om 14.15 uur moest terugbellen omdat er rond 14.00 uur een definitief 
antwoord werd verwacht van Buitenlandse Zaken. Het diensthoofd had naar eigen zeggen 
wel al eerder getelefoneerd om de situatie te schetsen, maar hij had nog geen antwoord 
gekregen. 
Omdat verzoekster niet langs kwam en ook niet terugbelde, heeft de dienst rond 14.25 uur 
een bericht achtergelaten op haar voicemail: ze kon een tweede reispas aanvragen, maar 
daarvoor moest ze zich onmiddellijk komen aanbieden. 
Om 14.55 uur heeft verzoekster zich uiteindelijk aangeboden, maar toen was het dus al te 
laat om de aanvraag nog door te faxen zodat ze haar reispas de volgende dag zou hebben. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
adequate communicatie 
Zorgvuldigheid – fouten 
doorschuifgedrag 
Verzoek: 201209-927 
Begrafenissfeer. 
 
Ikzelf ben begrafenisondernemer in het Gentse. Op vrijdag 31 augustus had ik een afspraak 
met een heer om zijn uitvaart op voorhand contractueel vast te leggen. Vorig jaar is de man 
zijn echtgenote begraven op de begraafplaats van Gentbrugge. Toen kreeg hij van zijn 
begrafenisondernemer (collega van mij) een kaartje mee met de ligging van zijn echtgenote. 
Op het kaartje stond vermeld: D.333. Aangezien hij graag een voorbehouden perceel wou 
reserveren voor hemzelf naast zijn echtgenote heeft hij persoonlijke stappen gezet naar de 
dienst overlijdens. Daar hadden ze een reservatie genoteerd voor hemzelf: namelijk D.336 – 
naast zijn echtgenote D.335. 
Mijn klant vond dit vreemd aangezien ze spreken van D.333 en D.335. Daarom nam ik in het 
bijzijn van hem en zijn dochter contact op met de nodige diensten. Hier werd ik echter van de 
ene dienst naar de andere dienst gestuurd. Hiervan heb ik gelukkig het bewijs: mijn klant en 
zijn dochter zaten bij mij rond de tafel. Na de verschrikkelijke telefoontjes te mogen aanhoren 
tussen de ambtenaar van dienst overlijdens, mezelf en de dochter kreeg ik van de ambtenaar 
een telefoontje dat hij mij een mail ging sturen. Vandaar mijn mail naar hem en zijn 
diensthoofd. De reactie hierop vond ik allesbehalve en zal voorgelegd worden aan mijn klant 
en zijn dochter. 
Wat ik ook heel betreurenswaardig vind is dat de ambtenaar hierop een reactie heeft en dit in 
CC naar alle collega’s. Dergelijk probleem moet worden uitgepraat tussen mezelf, hemzelf en 
zijn diensthoofd. Wat hebben collega’s hiermee te maken? Ikzelf heb ook personeel: wil dit 
zeggen als er een probleem is over de werkwijze met een medewerker X, dat ik dit moet 
zeggen in het bijzijn van alle medewerkers? Denk van niet… Uit respect wordt dit persoonlijk 
uitgepraat! Graag zou ik hebben dat u de mail leest. Ik denk dat ikzelf niks heb misdaan. 
Verder wens ik hiervan schriftelijk (of via mail) op de hoogte te worden gebracht en kijk ik uit  
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naar een eventueel gesprek tussen mezelf, de ambtenaar, het diensthoofd en de 
verantwoordelijke van de dienstencentra. Indien nodig wenst de familie ook op te treden als 
getuige van het telefoongesprek en de ambtenaar zijn onbeleefd telefonisch gedrag! Want 
zijn reactie vond ik allesbehalve… 
 
Onderzoek: 
Uit onderzoek blijkt dat de ondernemer verkeerdelijk werd verwezen naar Gentbrugge omdat 
het dienstencentrum nog niet over de nodige gegevens beschikte. Dit wijst op een 
achterstand in het doorspelen van de gegevens van Gent Centrum naar het 
dienstencentrum.  
De ombudsvrouw stelt aanvankelijk een rechtstreekse bemiddeling voor tussen verzoeker en 
de ambtenaar, maar dit wordt geweigerd omdat verzoeker altijd nog bij het diensthoofd 
terecht kan. Zij dringt wel aan dat er professioneel wordt opgetreden en dat wordt ook 
beloofd. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
 
Aanbeveling: 
Onderzoek mogelijke achterstand in verwerking dossiers Dienst Burgerzaken - 
Begraafplaatsen 
 
 
 
redelijke termijn 
proactief handelen 
Verzoek: 201209-948 
Wachten op ID. 
 
In juli kreeg ik op mijn vorige adres een oproep tot hernieuwing van de identiteitskaart (geldig 
tot 18 september). 
Ik begaf me naar het stadhuis van Deinze, waar men mij meldde dat ik moest wachten tot ik 
verhuisd was (vanaf 1 augustus 2012) naar Sint-Amandsberg, en alles daar moest regelen 
om mijn nieuwe ID te krijgen aangezien ik daar gedomicilieerd zou zijn dan. 
De eerste week van augustus begaf ik mij naar het Dienstencentrum Sint-Amandsberg om 
mijn domicilie te veranderen en mijn nieuwe ID aan te vragen. Daar zei men mij dat mijn 
nieuwe ID er enkel kon komen als alles rond mijn domicilieverandering in orde was, dat ik 
moest wachten op het bezoek van de wijkagent, en dat ik daarna papieren zou toegestuurd 
krijgen waarmee ik mij terug naar Dienstencentrum Sint-Amandsberg moest begeven om 
finaal mijn nieuwe ID te kunnen aanvragen. 
De wijkagent kwam langs en vertelde me ook dat ik moest wachten tot ik papieren ontving, 
en dat dit 3-4 weken kon duren. 
Gisteren (11 september) kreeg ik opnieuw een aansporing tot hernieuwing ID, dus begaf ik 
me toch naar Dienstencentrum Sint-Amandsberg, ondanks het feit dat ik nog steeds geen 
bevestiging van domiciliëring ontving met de post (en er zijn reeds drie weken voorbij). 
Ik vertrek op 4 oktober op reis met het vliegtuig naar Sicilië, en daar zit nu net het probleem. 
Men vertelde me in Sint-Amandsberg dat ik mijn ID nooit zal hebben voor 4 oktober, en dat ik 
ook geen recht heb op een tijdelijk ID-bewijs wegens "te laat aangevraagd". 
De enige oplossing is blijkbaar een dringende reispas, wat mijn 250 euro zou kosten. Ik vind 
het onverantwoord en ronduit schandalig dat ik dit zou moeten betalen voor fouten die niet 
door mij gemaakt zijn, om een geldig ID bewijs te hebben om op reis te kunnen vertrekken. 
Terwijl ik alles heb gedaan wat van mij gevraagd werd door de bevoegde beambten én tot op 
heden nog steeds geen documenten rond domiciliëring kreeg via de post. 
U bent een beetje mijn laatste hoop, en het is dus dringend, want op 4 oktober moet ik naar 
de luchthaven en heb ik uiteraard een geldig ID/vervangbewijs nodig. 
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Onderzoek: 
Het gaat hier eigenlijk om een ongelukkige samenloop van omstandigheden: de 
identiteitskaart die vervalt, de verhuis, de reis naar het buitenland. 
De aanvraag voor een nieuwe identiteitskaart moet gebeuren door de gemeente waar de 
burger zijn hoofdverblijfplaats heeft. Zolang verzoeker niet officieel ingeschreven was op zijn 
nieuwe adres in Gent was het dus aan Deinze om actie te ondernemen, maar zij hebben 
verzoeker doorverwezen. 
De fout lag dus niet bij Stad Gent, maar de diensten hadden toch een heel afwachtende 
houding: misschien zou de nieuwe identiteitskaart er nog net op tijd zijn… en misschien kon 
verzoeker een reispas aanvragen... (met extra kosten erbij). 
Na onze tussenkomst wordt er echter heel snel opgetreden en alles komt nog net in orde 
voor verzoeker. Dit vooral dankzij de inzet van een aantal medewerkers van Stad Gent. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Stad Gent kon pas een nieuwe kaart aanvragen als verzoeker effectief ingeschreven was in 
Gent. Eenmaal dat gebeurd was, werd er heel snel gehandeld. Daarvoor was wel onze 
tussenkomst nodig. 
 
 
 
flexibiliteit 
Verzoek: 201209-951 
Trouwdatum. 
 
Mijn vriendin en ik gaan trouwen. De aanvraag van het huwelijk moet van Stad Gent zes 
weken op voorhand gedaan worden en onlangs hebben we die aanvraag ook gedaan. Mijn 
vader is echter ernstig ziek en eind oktober moet hij een zware hersenoperatie ondergaan. 
We hebben ons huwelijk al laten vastleggen op 9 november omdat het volgens de dienst niet 
voor de operatie kan (= minder dan zes weken) en daardoor zou hij dus niet aanwezig 
kunnen zijn op ons huwelijk. We willen echter heel graag dat mijn vader ons huwelijk nog kan 
meemaken. Ik hoop dat u begrijpt dat dit zowel voor hem als voor ons heel belangrijk is om 
de toekomst tegemoet te gaan. 
Daarom vragen we of dit echt niet vroeger kan. We zouden dan willen trouwen in de week 
voor zijn operatie. Liefst op vrijdagnamiddag 19 oktober. Kunt u voor ons bemiddelen? 
 
Onderzoek: 
Wettelijk gezien mag het huwelijk niet voltrokken worden voor de 14e dag volgend op de 
huwelijksaangifte. In Gent is de regel ingevoerd om een wachtperiode van minimum 6 weken 
te nemen tussen de aangifte en het huwelijk. Dit heeft een zuiver praktische reden om de 
vele dossiers tijdig klaar te kunnen krijgen. 
Wanneer er echter een aanvaardbare reden is om af te wijken van deze zeswekenregel, dan 
staat bureau Huwelijken dat zeker toe en in dit geval is die reden er. Na onze tussenkomst 
neemt bureau Huwelijken dan ook direct contact op met verzoeker om een nieuwe datum 
vast te leggen. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De dienst stelt zich flexibel op. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201209-957 
Schrapping referentieadres. 
 
Mijn zus is in 2001 vertrokken naar Ijsland. Zij heeft, sindsdien, een referentieadres bij mij. 
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In 2008 had ik voor de Vlaamse Zorgkas een attest nodig van de Bevolking. Daar kreeg ik 
dan te horen dat de attesten referentieadres niet meer geldig waren. (Dit zou jaarlijks 
vernieuwd moeten worden?) Dit stond en staat nergens vermeld. In de periode van 2001 en 
2008 werden deze attesten gebruikt voor de Dienst Belastingen, voor de verkiezingen en 
heeft zij ook een nieuwe Belgische identiteitskaart ontvangen. Ook hierbij werd niets gezegd 
over de attesten referentieadres. 
Enkele weken nadien kreeg ik van het diensthoofd Bevolking een schrijven waarin werd 
gezegd dat de attesten toch in orde waren doordat zij wisten waar zij effectief verbleef (attest 
bevolking Ijsland); dus voor ons alles oké en verder niets meer van gehoord. 
Nu 2012 (3 jaar later) komt een wijkagent aan mijn deur op vraag van dezelfde dienst omdat 
mijn zus een document moet invullen en ondertekenen dat zij wenst geschrapt te worden van 
het referentieadres?! 
Ik heb de politiediensten een volledig dossier bezorgd met alle documenten en wat kreeg ik 
terug: opnieuw een schrijven + mail van het diensthoofd Bevolking samen met een document 
“aanvraag tot schrapping op referentieadres”. Op mijn vraag wat zij diende mede te brengen 
om dit alles gewoon in orde te brengen, kreeg ik als antwoord dat zij het attest dat zij nodig 
had (dit tot schrapping) reeds had ontvangen. Ook, wanneer dit deze maand niet in orde 
wordt gebracht, zal het voor de rechtbank komen volgens artikel zus en zo. 
Mijn zus is dinsdag naar België gekomen, maar aangezien ik werk en pas op morgen vrijdag 
vrij ben kunnen wij morgen maar gaan naar de Dienst Bevolking.  
Zaterdagvoormiddag vertrekt zij terug, nu naar Spanje, waar zij woont en ook een attest mee 
heeft van aldaar wonende. 
Wanneer zij het attest tot schrapping invult, heeft zij geen enkele identiteitskaart, kan zij 
misschien zelfs zaterdag niet op de vlieger en is zij dus landloos?! Zowel zij als ik wensen 
deze schrapping niet uit te voeren?! 
Wij weten echt niet wat ons morgen staat te wachten bij de Dienst Bevolking, en we weten 
ook niet waarom tussen 2009 en nu alles oké was  en nu, 2012, opeens niet meer oké! 
 
Onderzoek: 
Wanneer de zus haar hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft (er leeft en er werkt), moet ze 
zich laten afschrijven naar het buitenland. Als ze dat niet doet zal ze ambtshalve geschrapt 
worden. Verzoekster werd hier volgens de dienst ook verschillende keren van op de hoogte 
gebracht. 
Bij afschrijving naar het buitenland blijft de identiteitskaart wel nog geldig zodat ze zich bij de 
ambassade of het consulaat kan aanmelden. 
Dat er na verloop van de toegestane termijn (1 jaar) niet onmiddellijk een einde werd 
gemaakt aan het referentieadres heeft volgens de dienst te maken met het feit dat dit 
manueel gecontroleerd moet worden. Daardoor gebeurde dit soort controles slechts 
periodiek. Omdat er echter meer en meer misbruiken worden vastgesteld en op vraag van 
Binnenlandse Zaken wordt er nu nauwer toegezien op de correcte toepassing van de 
regelgeving. 
Conclusie is dus dat de regelgeving al die jaren niet correct werd toegepast bij de zus van 
verzoekster en dat daar ook geen consequenties aan vasthingen. Nu er wel correct wordt 
opgetreden, zorgt dit begrijpelijk voor onbegrip bij verzoekster (hoewel ze hier toch over 
geïnformeerd werd). Maar het is een goede zaak dat regels worden gecontroleerd. Zoniet 
ontstaat er een soort gedoogbeleid waar een burger dan ook steeds naar zal verwijzen als 
het hem of haar goed uitkomt. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
flexibiliteit 
Verzoek: 201209-962 
Een minuut voor sluiten. 
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Vorig week woensdag gingen wij met het hele gezin langs bij het dienstencentrum in 
Oostakker om onze internationale reispassen aan te vragen. Mijn man is speciaal vroeger 
gestopt met werken om te kunnen gaan. Ik had gezegd aan mijn man dat het open was tot 
18.00u en we best 15 minuten vroeger konden gaan. Bijgevolg kwamen we toe om 17.45u. 
De mevrouw van de desbetreffende dienst was nog bezig met iemand voor ons. 
 Geen probleem voor ons om even te wachten. 
Intussen las ik dat we pasfoto's nodig hadden en die was ik vergeten. Mijn man is er nog snel 
om gereden want het is maar 3 minuten naar huis en terug. Hij was nog tijdig terug want de 
mevrouw was nog steeds met de vorige bezig. Om 17.55u was het dan onze beurt. 
Toen ze hoorde dat het voor 5 personen was, kwam er een diepe teleurstellende zucht (ook 
haar collega keek wat vies), want ze werken maar tot 18.00u en dit ging uitlopen. Wij waren 
daar nochtans tijdig! Ze vroegen naar onze reispassen van vroeger en die hadden we niet 
mee. Toen ik vroeg of mijn man ze even mocht halen, want ze moest die van de drie kinderen 
nog maken, kon dit niet. Het was een minuut voor 18.00u en de deur ging toe en dus ook niet 
meer terug open voor hem als hij terugkeerde. Nochtans had hij heen en terug kunnen zijn op 
de tijd die nodig was om die van de kids te maken. Dit vind ik erover! Ik ben moeilijk te been 
door een zware knieoperatie en dus mag ik volgende week nog eens terugkeren omdat er 
een bekrompen mentaliteit is van zeker niet langer te werken dan het uur. Sorry, maar een 
beetje flexibiliteit naar iemand die moeilijk te been is, zou wel menselijk  
zijn. De mevrouw achter het loket was zelfs nog tevreden, want we konden volgende week  
terug keren zonder de kids. Alsof je kleine kinderen alleen thuis laat! Ik vind dit niet menselijk. 
Zouden zij graag zo behandeld worden? Stellen zij zich eens in de plaats van de mensen die 
voor hun staan? Ik veronderstel dat zij regelmatig op cursus moeten gaan. Misschien een 
idee voor volgende cursus: beleefdheid en menselijkheid? Hoe ga ik met mensen om? Ik 
betwijfel dat deze mail veel uithaalt maar dit moest me toch even van het hart. 
 
Onderzoek: 
De versie van de medewerkers komt grotendeels overeen met de versie van verzoekster, 
maar over de essentie (mocht de man nog binnen als hij thuis ging zoeken?) wordt er niets 
gezegd. Wanneer wij hierover doorvragen, krijgen we geen reactie meer. 
De ombudsvrouw begrijpt wel dat men niet kan blijven wachten tot de man zou terugkomen. 
Het dienstencentrum werd uiteindelijk afgesloten om 18.17 uur. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201209-991 
Onterechte adreswijziging. 
 
Er werd een adreswijziging aangevraagd voor mijn partner naar Gent, zonder aanwijsbare 
reden (enkel om ons in diskrediet te brengen als gevolg van jaloezie). De wijkagent is daar 
langs geweest en heeft zijn broer aangetroffen die verklaard heeft dat mijn partner in Laarne 
woont. De wijkagent heeft negatief advies gegeven. Wij hebben van Stad Gent op 1 augustus 
bericht van niet-inschrijving gekregen. 
Nu blijkt dat hij nog steeds in adreswijziging staat in het rijksregister, waardoor belangrijke 
documenten zijn opgestuurd naar Gent en niet naar ons adres in Laarne. Aangezien zijn 
broer daar woont, zijn de documenten wel terecht gekomen. Tientallen telefoontjes met 
allerlei instanties hebben nog steeds niets opgeleverd. Politie Laarne heeft ons de raad 
gegeven om opnieuw in te schrijven in Laarne, maar wij wonen wettelijk samen en ik wil niet 
dat hierin een onderbreking komt. Heb ook in kader van openbaarheid van bestuur aan 
Dienst Bevolking Gent een afschrift gevraagd van het document waardoor deze nodeloze 
procedure in gang is gezet. Nog geen antwoord gehad. 
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Onderzoek: 
Het gemeentebestuur van Laarne stuurde op 13 juli 2012 een model 6 (verzoek tot bewijs 
van inschrijving) naar Stad Gent. Waarom Laarne dit model 6 opstartte, is niet bekend. 
Dienst Burgerzaken – Loket Verhuizen heeft daarop een woonstcontrole door de 
buurtinspecteur aangevraagd en in het Rijksregister werd er een melding ‘adreswijziging’ 
ingevoerd. Dit wil echter niet zeggen dat het adres al verandert en dat de betrokkene wordt 
uitgeschreven; alle correspondentie wordt dus nog steeds doorgestuurd naar het huidige 
adres.  De buurtinspecteur heeft dan vastgesteld dat de partner van verzoekster helemaal 
niet in Gent woont en omdat hij geen Belg is, werd deze vaststelling doorgestuurd naar Loket 
Migratie. Zij deden de bijwerking in het bevolkingsprogramma op 30 juli. De effectieve  
verwijdering van de melding uit het Rijksregister gebeurde pas na onze tussenkomst op 21 
september 2012. 
De vermelding van de code adreswijziging heeft geen consequenties voor de betrokkene, 
maar het heeft inderdaad toch lang geduurd vooraleer die code verwijderd werd. Na onze 
tussenkomst gebeurde dat onmiddellijk. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
Te trage respons. 
 
 
 
hoffelijkheid 
Verzoek: 201209-993 
Stadsbegrafenis. 
 
Door omstandigheden buiten onze wil om, waren wij verplicht om na het overlijden van onze 
zus (op 6 september 2012) beroep te doen op wat men noemt een stadsbegrafenis. 
Volledigheidshalve willen wij erbij voegen, dat wij tijdens het leven van onze zus heel veel 
voor haar hebben gedaan en veel hebben proberen te voorkomen, wat ons spijtig genoeg 
niet is gelukt. 
Om een lang verhaal kort te maken, is ons uiteindelijk gezegd dat het OCMW van de stad 
Oudenaarde verantwoordelijk zou zijn voor haar begrafenis. 
Het contrast tussen de vriendelijke, fijne benadering van de ambtenaren van Stad 
Oudenaarde en de lompe tactloze behandeling die ons te beurt viel door de ambtenaren van 
Stad Gent kon niet groter zijn. Omdat de benadering door de mensen van Stad Gent op het 
moment van het overlijden van onze zus heel pijnlijk was en extra zout in de wonde is, willen 
wij dit toch even melden. 
Niet iedereen die beroep doet op een stadsbegrafenis is een profiteur van het systeem. Dit 
was bij ons zeker niet het geval en als wij het anders konden oplossen hadden wij dit zeker 
gedaan. Het is dus niet aan de ambtenaren van Stad Gent om hierover te oordelen en zeker 
niet te veroordelen. Wij zijn er ons van bewust dat aan onze mail geen gevolg zal worden 
gegeven en dat is ook niet nodig. Maar als wij een suggestie mogen doen, dan zijn wij al 
tevreden met een dienstnota die deze ambtenaren er zou aan herinneren, dat er in onze 
maatschappij een basispakket bestaat van elementaire beleefdheid. Dit zou voor de mensen 
die zij moeten te woord staan en begeleiden in moeilijke momenten reeds heel wat 
betekenen. Elementaire beleefdheid staat uiteraard ver beneden de beleefde en vooral 
vriendelijke en tactvolle benadering die wij kregen van Stad Oudenaarde, maar het zou reeds 
een begin zijn. 
Hopelijk kunnen wij met dit schrijven, heel wat families behoeden voor extra pijn in reeds 
moeilijke situaties, extra pijn veroorzaakt door het gedrag van ambtenaren van Stad Gent. 
 
Onderzoek: 
De zus overleed in een Gents ziekenhuis, maar stond ingeschreven in Oudenaarde. Stad 
Gent moet de teraardebestelling regelen als niemand anders het doet, maar in dit geval is 
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Stad Oudenaarde wel financieel verantwoordelijk. Daarom werd er contact opgenomen met 
OCMW Oudenaarde (dat bevoegd is voor deze materie) om te vragen of zij de begrafenis 
zelf wilden regelen of enkel de factuur wilden betalen. Omdat hierover niet onmiddellijk een 
beslissing gekregen kon worden, moest er gewacht worden op een bevestiging van OCMW 
Oudenaarde. 
Ondertussen telefoneerde verzoekster met bureau Overlijdens en volgens de betrokken 
bediende zei ze direct dat het een stadsbegrafenis moest(!) worden omdat ze volgens haar 
notaris anders de erfenis niet kon weigeren. Dat is echter niet correct en dat deelde de 
bediende dan ook mee. Daarnaast zei hij ook dat het afhing van het telefoontje van OCMW 
Oudenaarde of Stad Gent de begrafenis ging verzorgen of niet. Daarom vroeg hij ook aan 
verzoekster om in de namiddag terug te bellen. 
Verzoekster nam echter geen contact meer op en omdat Oudenaarde had laten weten dat zij 
zelf de begrafenis zouden verzorgen, heeft bureau Overlijdens het dossier gesloten. 
.De bediende zegt dat hij altijd probeert de mensen correct en volledig te informeren. Dat dit 
bij verzoekster als ongevoelig en onbeleefd overkwam, spijt hem. Wij dubbelchecken de 
informatie over de begrafeniskosten nog eens bij een externe jurist en die zegt hetzelfde als 
de bediende: het betalen van begrafeniskosten betekent in geen geval een aanvaarding van 
de nalatenschap. Als de notaris die informatie gegeven zou hebben, was dat dus inderdaad 
fout. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Verzoekster had duidelijk het gevoel dat de bediende haar keuze veroordeelde, maar hij gaf 
enkel correcte informatie. Misschien was dat voor verzoekster heel ongevoelig omdat ze 
meer empathie verwachtte en omdat ze het zelf ook moeilijk had met de keuze die ze 
gemaakt had. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201209-1032 
Geen ontvangstbewijs. 
 
Ik ben daarnet bij Loket Migratie langs geweest. Ik ben student af en ik zal zondag het land 
verlaten. Daarom ben ik verplicht mijn verblijfsvergunning die nog liep tot oktober af te geven, 
wat ik ook heb gedaan. Ik vroeg een bewijs dat ik dit af heb gegeven, wat mij toch een 
standaardprocedure lijkt. 
Dit ontvangstbewijs werd mij echter geweigerd door de medewerker aan de balie. Waarom is 
mij niet duidelijk. Ze deelde mij mee dat ze het naar Turkije zou sturen…Ik weet uit ervaring 
dat dit bewijs gevraagd wordt door de Politie in de luchthaven. Vroeger werd ik namelijk al 
eens door de Politie in de luchthaven een uur ondervraagd omdat ik dit toen niet kon 
voorleggen en ik heb toen bijna mijn vliegtuig gemist… 
 
Onderzoek: 
Volgens het diensthoofd is er een vergissing gebeurd. Omdat verzoeker geen afspraak had, 
werd zijn melding dat hij het land zou verlaten afgehandeld door de balie en daar kan men 
inderdaad geen attesten afleveren. Na enkele weken wordt er dan inderdaad per brief een 
bevestiging van de afvoering gemeld aan de betrokkene op het adres in het buitenland. 
Het diensthoofd benadrukt wel dat de baliemedewerkster zelf geen schuld treft. Zij heeft 
verzoeker proberen helpen in de mate van het mogelijke, maar ze had hem echter zonder 
afspraak toch moeten doorverwijzen naar het loket om dat model 8 te bekomen. Na onze 
tussenkomst kan verzoeker de volgende dag zijn ontvangstbewijs gaan afhalen bij Loket 
Migratie en het diensthoofd zal de afspraak nog eens voor alle loketmedewerkers herhalen. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
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hoffelijkheid 
consequent handelen 
adequate communicatie 
Verzoek: 201210-1065 
Goed gedrag?! 
 
Ik drop u even een mail om u te laten weten dat ik net iets vervelend heb meegemaakt in het 
mobiel dienstencentrum aan het Emilius Seghersplein. 
Vooreerst vind ik het mobiele dienstencentrum een mooi initiatief. En ik weet dat ik niet voor 
alles bij hen kan aankloppen, maar net had ik toch even het gevoel dat ik onheus behandeld 
ben. 
Het is zo dat ik samen met mijn vriendin aan pleegzorg wil doen. Voor Pleegzorg 
Oost-Vlaanderen moeten we een bewijs van goed gedrag en zeden, model 2 kunnen 
voorleggen. 
Zelf heb ik in het kader van een job al eerder zo'n bewijs nodig gehad, ik weet dat je dat bij 
het politiebureau moet afhalen. Maar mijn vriendin ging vorige week donderdag, 27 
september informeren bij het mobiel dienstencentrum en werd vriendelijk bediend. De twee 
heren vroegen het bewijs aan bij het politiekantoor die het juiste document/uittreksel binnen 
de 20 minuten doorstuurden naar het dienstencentrum.  
Toen ik op mijn beurt daarnet met dezelfde vraag aanklopte bij het dienstencentrum 
reageerden de twee beambten (een jonge man en jonge vrouw) alsof ze het in Keulen 
hoorden donderen. Ze blijven bij hoog en laag beweren dat je zo'n bewijsattest niet daar kon 
aanvragen. Toen ik het verhaal van mijn vriendin vertelde, weigerden ze dat te geloven. Ik 
ben thuis het attest gaan halen om het hen te tonen. Dan nog wilden ze bij de lokale Politie 
geen navraag doen want “daar zouden ze te lang moeten op wachten.” Na wat aandringen, 
begon de vrouw echt gepikeerd te worden. Het was duidelijk dat ze me niet zouden en wilden 
verder helpen. 
Onverhoeds ben ik terug naar huis gegaan. Ik zal de komende weken wel eens bij de lokale 
Politie binnenspringen. Maar ik ben wel even van mijn melk van de onvriendelijkheid en het 
pertinente weigeren om me verder te helpen… 
Hoe de dame in kwestie heet, weet ik niet. Maar voor het imago van de Stad ware het toch 
beter mocht ze in de toekomst klantvriendelijker uit de hoek kunnen komen. Het maakte me 
eigenlijk echt wel een beetje kwaad dat, hoewel er niemand anders in het mobiele 
dienstencentrum was en hoewel ik zeker wist dat ik er verder kon geholpen worden, ze niet 
eens de moeite nam om het lokale politiebureau te bellen. 
Dat moest me even van het hart. Ik hoop dat de mevrouw in kwestie terecht gewezen wordt 
en dat ze zich voortaan iets meer inzet voor de mensen waarvoor ze in principe werkt. 
 
Onderzoek: 
De versie van de betrokken ambtenaren is enigszins anders. Volgens hen werd er eerst en 
vooral gevraagd of er een model 1 of een model 2 nodig was. Verzoekster is dan naar huis 
gegaan om het attest van haar vriendin te halen omdat ze niet wist welk model ze nodig had. 
Het bleek een model 2 te zijn en dat kan het dienstencentrum niet zelf afleveren. Dit moet 
aangevraagd worden bij de Politie. 
De bediende zegt dat ze dit aan verzoekster meedeelde en dat verzoekster het bewijs dus 
niet direct kon meekrijgen. Soms duurt het een uur, soms een paar uren vooraleer het bewijs 
wordt doorgestuurd. Volgens de bediende bleef verzoekster echter aandringen en verwees 
ze daarbij naar haar vriendin die het bewijs na 20 minuten had. Volgens de bediende wou 
verzoekster niet meer luisteren naar enige uitleg en uiteindelijk heeft ze gezegd dat ze niet 
wou afwijken van de werkwijze. Het mobiel dienstencentrum mag eigenlijk geen model 2 
afleveren omdat het niet direct afgeprint kan worden. Bij de Politie zelf kan men dit echter 
direct meekrijgen. Daarop is verzoekster kwaad weggegaan. 
De vriendin had de week daarvoor inderdaad ("per vergissing") het gevraagde document 
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meegekregen in het mobiel dienstencentrum. En dat schepte natuurlijk verwachtingen bij 
verzoekster. Naar aanleiding van deze klacht wordt er dan ook afgesproken dat er in het 
mobiel dienstencentrum geen uittreksels uit het strafregisters meer worden afgeleverd. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Er werd inderdaad niet consequent gehandeld. Over de hoffelijkheid kunnen we niet 
oordelen. Uit beide versies blijkt dat het hard tegen onzacht ging, maar dat wil nog niet 
zeggen dat de bediende onhoffelijk was. De communicatie zou ook duidelijk zijn, mocht man 
naast nummers van de formulieren ook wat meer uitleg geven over waarvoor die nummers 
staan. 
 
Aanbeveling: 
Gebruik zo weinig mogelijk vakjargon tegen burgers en leg uit waarvoor formulieren staan. 
 
 
 
hoffelijkheid 
adequate communicatie 
Verzoek: 201210-1066 
Geen goeie dag. 
 
Graag wou ik u op de hoogte stellen van hetgeen mij overkomen is bij het aanvragen van een 
nieuwe reispas in uw dienstencentrum in de Goedendagstraat (DC Muide-Meulestede) te 
Gent. Het onderstaande deed zich voor op woensdagnamiddag, 3 oktober 2012, tussen 
14.00 en 14.30 uur. 
Hoewel ik luid en duidelijk "goeiemiddag!" zeg, komt er geen reactie. Ik: "…ik zou graag een 
nieuwe reispas aanvragen aub…" en schuif haar reeds het oude paspoort toe. 
De loketbediende: "Mag dat deze zijn?" Ik begrijp niet goed wat de vraag inhoudt van de 
loketbediende, en vraag haar: "Hoe bedoelt u precies?" 
"Mag het dienen ouden zijn?" vraagt ze nu luid, en duidelijk geagiteerd. Ik ga er vanuit dat 
mijn oud paspoort binnen gegeven moet worden ter vernietiging - het is trouwens 15 jaar oud 
- en ik wil een nieuw voor een reis naar de VS. Verward door de vraag die ze steeds blijft 
herhalen, vraag ik haar: "Ik begrijp uw vraag niet, wat is feitelijk de procedure? Wat kan ik nog 
met het oude paspoort doen?" Duidelijk kwaad nu, houdt ze met de ene hand, het oude 
paspoort open gespreid voor het glas van het loket, en roept nu bijna: "Moet het dienen zijn of 
nie?!" Terwijl ze met haar andere hand op het paspoort slaat. Haar collega aan het loket 
naast haar, verschiet nu blijkbaar ook, en kijkt haar zijdelings eens vreemd aan. "Moet ge het 
hebben als souvenir misschien? 't Is 86 euro voor een nieuw." komt er nu in één adem uit. 
Compleet verbouwereerd, antwoord ik dan maar: "Ja, ik weet wel dat het 86 euro kost, maar 
ik wil gewoon een nieuw, en hoef het oude niet als souvenir." De andere bediende naast 
haar, buigt zich nu naar haar toe en er wordt iets onderling gefluisterd. 
Terwijl de loketbediende haar werk begint, haal ik intussen mijn 86 euro, mijn twee pasfoto's 
en mijn identiteitskaart uit mijn handtas en leg die op de toonbank van het loket klaar. (Mijn 
echtgenoot had enige weken geleden ook een nieuwe reispas aangevraagd, en zodoende 
had ik het benodigde pasgeld en foto's reeds klaar zitten). Intussen is de loketbediende klaar, 
en ze kijkt nu naar de toonbank, zonder iets te zeggen. En ze blijft maar kijken, en kijken - 
zonder nog een woord te zeggen - zodanig dat ik het raar begin te vinden. Dan, in de hoop 
van toch enige reactie uit te lokken, schuif ik de uitgestalde pasfoto's en het geld, een paar 
centimeters naar voor, nog dichter naar de bediende toe… 
Ze grist de bovengenoemde zaken door de gleuf naar zich toe, en zet zich verder aan het 
werk. Vervolgens schuift ze mij het ontvangstbewijs toe, en zegt: "Dit is uw ontvangstbewijs 
dat je nodig hebt om het nieuwe af te halen…" Hoewel ik zelf geen aanleiding heb gegeven 
voor dit onvriendelijk, geïrriteerde (zeg maar botte) gedrag, vond ik dat dergelijke attitude 
echt niet door de beugel kon. Zelf ben ik als bediende tewerkgesteld in de openbare sector, 
zodanig dat ik - naast mijn van thuis meegekregen opvoeding - ook op de hoogte ben van de 
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begrippen ‘elementaire beleefdheid’ en ‘klantvriendelijkheid’. 
Ik ben niet iemand die vlug voor iets een klacht indient, maar dit vond ik echt niet kunnen. Ik 
ben gedurende gans bovenstaande conversatie beleefd gebleven, maar ik heb wel op mijn 
tanden moeten bijten, als je me begrijpt. Uiteindelijk ben ik dan zonder nog goeiedag te 
zeggen, vertrokken. (Ik heb trouwens zelf ook geen goeiedag meer gekregen). 
 
Onderzoek: 
Het diensthoofd bespreekt de klacht met beide bediendes en een en ander moet toch 
gekaderd worden. Verzoekster kwam inderdaad een nieuwe reispas bestellen en de 
bediende vroeg haar of ze haar oude reispas terug wou, anders zou die vernietigd worden. 
Dit is een vraag die dagelijks wordt gesteld in die context. 
Verzoekster blijkt het Nederlands niet helemaal goed onder de knie te hebben en elke vraag 
moest volgens de bediende verschillende keren met andere woorden herhaald worden. 
Duidelijk tot ergernis van beide partijen. Er is volgens de ambtenaar alleszins niet gewoon 
gezegd: “Mag dat deze zijn?” Volgens het diensthoofd zijn taal- en cultuurgerelateerde 
spanningen schering en inslag in Meulestede, wat zonder twijfel extra stress en frustratie 
bezorgt. Komt daarbij dat het dienstencentrum in Meulestede maar drie halve dagen per 
week open is voor het publiek en er dan ook heel veel volk over de vloer komt in een 
beperkte tijdsspanne. Wat de baliebedienden ertoe aanzet om de mensen zo vlug mogelijk te 
bedienen zodat de andere mensen niet te lang moeten wachten. 
De bediende waarvan sprake is heel fair en geeft toe dat ze in dit geval misschien wel heel 
kort van stof is geweest vanwege de geschetste context. En volgens het diensthoofd is ze er 
zich ook van bewust dat haar houding aan het loket beïnvloed wordt door de mate aan 
stress. Het was zeker haar bedoeling niet om verzoekster onheus te behandelen en als haar 
gedrag verkeerd is overgekomen, wil ze zich hiervoor verontschuldigen. Het diensthoofd is er 
ook van overtuigd dat ze alles in het werk zal stellen om een dergelijke situatie in de toekomst 
te vermijden. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
De openheid en oprechtheid waarmee de bediende deze klacht opneemt, toont alleszins aan 
dat dit voor haar een leermoment is. Ook al is de werkdruk en de beperkte talenkennis 
(hoewel verzoekster heel vlot haar klacht heeft geformuleerd) medeoorzaak van dit conflict. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201210-1175 
Wachten op betekening. 
 
Ik kreeg begin augustus een brief van Binnenlandse Zaken dat er een beslissing werd 
genomen in mijn regularisatiedossier. In die brief staat ook dat de gemeente mij die 
beslissing eerstdaags zou meedelen. 
Ondertussen zijn we eind oktober en ik weet nog altijd niets. Ik ben al twee keer naar Loket 
Migratie geweest voor meer informatie, maar daar krijg ik alleen te horen dat ik nog een 
uitnodiging zal krijgen. 
Hoe lang moet ik nog wachten op die uitnodiging? We zijn bijna drie maanden verder! En kan 
iemand mij tenminste zeggen of het een positieve of een negatieve beslissing is? 
 
Onderzoek: 
Het gaat om een Sefordossier (terugkeer naar land van herkomst). Door een opeenvolging 
van verloven en ziekte van de Seformedewerkers is er een achterstand ontstaan bij de 
uitnodigingen van deze dossiers. Gezien de aard van het dossier staat DVZ erop dat de 
medewerkers heel terughoudend informatie geven aan de telefoon. 
Begin november krijgt verzoeker een uitnodiging om de beslissing in ontvangst te komen 
nemen. Er moet dan het nodige papierwerk gebeuren en verzoeker zal meer informatie 
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krijgen. Zelfs als het dossier goed voorbereid is, duurt dit toch gemakkelijk een half uur. 
Vanaf de betekening heeft verzoeker dan een maand de tijd om beroep aan te tekenen. 
 
Beoordeling: gegrond 
Ook al is de vertraging te verklaren, en ook al kunnen we daar begrip voor opbrengen, er is 
hier geen sprake meer van een redelijke termijn. 
 
 
 
redelijke termijn 
zorgvuldigheid-fouten 
Verzoek: 201211-1203 
Weggehaald grafzerkje. 
 
Op woensdag 24 oktober 2012 merkten we dat het grafzerkje van onze dochter op de 
kinderbegraafplaats op de Westerbegraafplaats ten onrechte is weggehaald. Bij navraag 
bleek onze concessie in orde te zijn tot februari 2021. Ik heb dit gemeld bij de 
Westerbegraafplaats en de bevolkingsdienst. 
Van de Westerbegraafplaats heb ik een e-mail in cc ontvangen naar de Dienst Bevolking. 
Verder heb ik nog niets vernomen van deze toch emotioneel pijnlijke zaak. 
 
Onderzoek: 
Het grafzerkje werd inderdaad onterecht weggebroken. Volgens de dienst was er een 
dubbele boeking van het perceel en de verlenging van de concessie werd op de foutieve 
boeking geregistreerd, terwijl de juiste boeking van het perceel op de uitbraaklijst bleef staan. 
Verzoeker zal een compensatie krijgen. Daarvoor wordt het dossier verder opgevolgd door 
de Juridische Dienst van Stad Gent. Verontschuldigingen waren hier ook zeker op hun 
plaats. 
Verzoeker contacteerde ons begin november en pas eind december, na herhaaldelijk 
aandringen, krijgen we een eerste reactie van Dienst Burgerzaken - Overlijden. Fouten 
kunnen altijd gebeuren en soms hebben die heel pijnlijke gevolgen. Dat het echter zo lang 
moet duren voor er een reactie komt om die fout recht te zetten is heel jammer en weinig 
professioneel. Vooral dat maakt dit nog pijnlijker. 
 
Beoordeling: gegrond 
 
Aanbeveling: 
Speel in dergelijke, pijnlijke situaties kort op de bal, wees open en nodig die mensen uit om in 
eerste instantie verontschuldigingen aan te bieden en zeg hoe u het zal trachten bij te sturen 
ook al bent u zich ervan bewust dat dit het oorspronkelijke zerkje niet terug brengt. Vermijd 
dubbele boekingen door bijvoorbeeld een verfijnder digitaal programma. 
 
 
 
vertrouwen 
Verzoek: 201211-1244 
Van Wondelgem naar Straatsburg. 
 
Ik heb een aanvraag ingediend voor een F+-kaart en ook een om de Belgische nationaliteit te 
verkrijgen. 
In Dienstencentrum Wondelgem hebben ze mij echter al verschillende keren liggen gehad en 
ik wil niet dat dat nog een derde keer gebeurd. Daarom wil ik een schriftelijk bewijs dat mijn 
aanvragen ook correct verstuurd zijn naar Brussel. 
Om een voorbeeld te geven. Toen ik wou dat ikzelf als referentiepersoon werd geregistreerd 
in plaats van mijn vrouw weigerden ze mij om een bewijs te geven dat ik dat had 
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aangevraagd. Na drie weken was dat dan nog altijd niet in orde en toen ik meer informatie 
vroeg, wisten ze zogezegd van niets. Toen ik daarop naar de Zuid ging, hebben ze dat direct 
in orde gebracht! 
Nog een voorbeeld. Voor de aanvraag van mijn F+-kaart had ik al wat informatie gevraagd in 
de Zuid en daar vertelden ze mij dat je drie jaar getrouwd moest zijn. Toen ik mijn aanvraag 
deed in Dienstencentrum Wondelgem zeiden ze dat dat niet ging, want ik moest vijf jaar 
getrouwd zijn! Ik heb dan gezegd dat dat niet waar was en na lang wachten en veel 
gekonkelfoes zijn ze dat op de derde verdieping gaan vragen en hebben ze toegegeven dat 
ik gelijk had. 
Waarom haten ze mij? Ik kan veel hebben, maar als mijn gezin hier de dupe van wordt, dan 
pik ik dat niet!! Desnoods verkoop ik alles om hiermee naar Straatsburg te gaan! Ik vertrouw 
ze niet en daarom wil ik schriftelijk bewijs dat mijn aanvragen correct zijn doorgestuurd. Als 
het weer niet in orde is, ga ik echt naar Straatsburg! 
 
Onderzoek: 
Tijdens zijn bezoek komt verzoeker bij ons over als iemand met een heel kort lontje. Hij komt 
soms ook heel bedreigend over door zijn schuttingtaal, zijn stemverheffingen en zijn grote 
bewegingen. Dit speelt zeker mee in zijn wantrouwen naar de administratie toe. 
Op 1 maart 2012 deed verzoeker een aanvraag in Dienstencentrum Wondelgem om hem in 
te schrijven als referentiepersoon. Volgens de Dienst Burgerzaken werden daarvoor de 
nodige documenten ingevuld en doorgestuurd naar de cel Informatieverwerking. Voor zo een 
aanvraag is er geen officieel ontvangstbewijs voorzien. Wat er toen aan het onthaal juist is 
voorgevallen, is nu niet meer te achterhalen. 
In het Rijksregister verandert er echter niets zolang de cel Informatieverwerking de bijwerking 
niet gedaan heeft. Het kan dus perfect dat men in Dienstencentrum Wondelgem geen 
informatie kon geven, terwijl er in AC Zuid direct gereageerd kon worden door de cel 
Informatieverwerking zelf. Toen verzoeker op 25 oktober 2012 een aanvraag deed voor een 
F+-kaart werd er inderdaad verkeerde informatie gegeven in Dienstencentrum Wondelgem. 
Dat werd echter rechtgezet en het formulier werd op 29 oktober 2012 per fax doorgestuurd 
naar DVZ. Wij bezorgen verzoeker het faxbewijs. 
De aanvraag van de Belgische Nationaliteit gebeurde in AC Zuid bij het loket Burgerlijke 
Stand - Nationaliteit. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
 
 
Efficiëntie en effectiviteit 
Redelijke termijn 
Verzoek: 201211-1309 
Ambtshalve geschrapt 
 
Ik heb de Marokkaanse nationaliteit. Toen ik in oktober 2011 verhuisde, ben ik dat dus gaan 
melden bij Loket Migratie. Aan de receptie zeiden ze mij toen dat ik daar helemaal geen 
afspraak voor hoefde te maken en dat ze dat wel in orde zouden brengen. 
Omdat de bewoners van mijn nieuwe appartement nog niet direct konden verhuizen omdat 
hun nieuwe huis nog niet af was, ben ik dan eerst even ingetrokken bij de ouders van mijn 
vriend. En in augustus 2012 ben ik dan effectief in mijn nieuwe appartement kunnen gaan 
wonen. 
Ook dat ben ik gaan melden bij Loket Migratie en opnieuw kreeg ik aan de receptie de 
boodschap dat ze dat in orde zouden brengen. Ik kreeg een beetje later ook een brief voor 
een afspraak in september. 
Op 22 september 2012 ben ik dan langs geweest bij Loket Migratie en nog diezelfde dag is 
de buurtinspecteur langs geweest. 
En nu komt het: blijkbaar ben ik ambtshalve geschrapt! 
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In oktober 2011 hebben ze dat dus helemaal niet in orde gebracht. En in augustus 2012 
hebben ze mij daar ook helemaal niet van op de hoogte gebracht. 
Ik heb dat in orde proberen brengen, maar dat blijft maar aanslepen. Hoewel de 
buurtinspecteur al lang is langs geweest, is mijn dossier nu, 28 november, nog altijd niet in 
orde. Bij Loket Migratie zeggen ze dat de persoon die de gegevens moet verwerken ziek is 
en dat dat dus blijft liggen. Dat kan toch niet! 
Ik wil trouwens de Belgische nationaliteit aanvragen en door die ambtshalve schrapping zou 
dat een probleem kunnen worden. Ik ben mijn verhuizingen nochtans telkens gaan melden 
en ze gingen het in orde brengen! Er is ook nooit naar mij toe iets gecommuniceerd over die 
schrapping. 
En nu ligt alles stil omdat er één persoon afwezig is! Kunt u er alstublieft voor zorgen dat dit in 
orde komt? 
 
Onderzoek: 
Over de melding van oktober 2011 is niets meer terug te vinden. Omdat er na verzoekster al 
snel iemand anders kwam wonen in het appartement was er echter ook een politieverslag dat 
meldde dat zij daar niet langer woonde en dat zij verhuisd was naar Deinze. 
In Deinze kon de lokale politie haar echter niet aantreffen waardoor die een negatief advies 
gaf. Uiteindelijk werd verzoekster dan op 14 juni 2012 ambtshalve afgevoerd. 
Op 3 augustus 2012 bood ze zich dan opnieuw aan in Gent met een nieuwe aanvraag tot 
inschrijving. Na verschillende pogingen kon de buurtinspecteur haar echter niet thuis 
aantreffen en daarom kwam er ook in Gent een negatief verslag. 
Op 11 september 2012 vroeg Loket Migratie dan een tweede woonstcontrole aan en op 24 
september was er een positieve vaststelling door de buurtinspecteur. Op 25 september 2012 
werd het formulier overhandigd aan de Dienst Burgerzaken van Dienstencentrum Nieuw 
Gent. Daarna is er geen spoor meer van de vaststelling tot ze uiteindelijk op 7 december 
2012 wordt doorgefaxt naar DVZ. Het dossier van verzoekster is dus meer dan twee 
maanden 'verdwenen'. Na onze tussenkomst komt het dossier weer boven water en Loket 
Migratie dringt bij DVZ ook verschillende keren aan op een beslissing. Op 17 januari 2013 
komt er een positieve beslissing van DVZ. Na nog eens een positieve woonstvaststelling 
wordt verzoekster uiteindelijk ingeschreven op datum van 22 januari 2013. 
 
Beoordeling: gegrond 
De inschrijving van verzoekster duurde enorm lang. Onder andere omdat ze blijkbaar moeilijk 
aan te treffen was met twee keer een negatieve woonstvaststelling en zelfs een ambtshalve 
afvoering tot gevolg. 
Er ging echter ook heel wat tijd verloren omdat het dossier van verzoekster 'verdween' na de 
positieve woonstvaststelling. Er kan ook niet nagegaan worden wat er dan wel met dat 
dossier gebeurde. Dit getuigt van weinig efficiëntie. 
 
Aanbeveling: 
Zorg voor een beter registratiesysteem bij woonstvaststellingen. Als een dossier dan toch 
ergens blijft hangen kan er achteraf dan tenminste bijgestuurd worden op de juiste plaats. Nu 
tasten we in het duister. Het ging fout, maar waarom, wanneer, bij wie?? 
 
 
 
adequate communicatie 
redelijke termijn 
Verzoek: 201211-1310 
Wachten op naamsverandering. 
 
Ik wil opnieuw mijn meisjesnaam opnemen en daarvoor heb ik anderhalf jaar geleden een 
naamsverandering aangevraagd. Van Brussel heb ik ondertussen de toelating bekomen om 
mijn naam te veranderen. 
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Op 27 september 2012 ben ik dan naar de bevolkingsdienst op de gelijkvloerse verdieping in 
het Zuid geweest en daar zei men dat ik moest wachten tot ik werd uitgenodigd. 
Omdat ik niets meer hoorde ben ik begin november terug geweest. Zelfde scenario met een 
andere ambtenaar. Wachten op een uitnodiging… en opnieuw hoorde ik niets meer. 
Terug naar het Zuid en aan het onthaal zeiden ze nu meteen dat het om een 
naamsverandering gaat en dat ik mij dus eerst moet melden op de tweede verdieping bij het 
loket naamsveranderingen. 
Daar krijg ik te horen dat ik te laat ben met mijn verzoek en dat ik helemaal opnieuw moet 
beginnen! 
Het is niet mijn schuld dat ik te laat ben! Ik kreeg telkens verkeerde informatie omdat ze 
gewoon niet naar de papieren kijken, niet luisteren en er zich gemakkelijk vanaf maken! Ik 
moest telkens wachten op een uitnodiging… 
 
Onderzoek: 
Wanneer een naamsverandering goedgekeurd wordt bij Koninklijk Besluit moet men hier 
binnen de 60 dagen een afschrift van indienen bij de Burgerlijke Stand. 
De naamsverandering van verzoekster werd goedgekeurd op 27 september 2012 en 
daarmee is ze dus direct naar het Administratief Centrum gegaan. Daar was duidelijk een 
misverstand, want ze werd tot twee keer toe niet verder geholpen. 
Daardoor is de termijn verlopen en moet verzoekster nu een nieuwe aanvraag doen en zal ze 
opnieuw registratierechten (49 euro) moeten betalen. 
We vragen hier meer uitleg over aan het Loket Burgerlijke Stand, maar we krijgen pas (na 
aandringen) na twee maanden een reactie. Op dat moment kan niemand van de 
medewerkers zich nog iets herinneren. 
 
Beoordeling: gegrond 
Het is niet meer te achterhalen wat er juist mis liep bij het onthaal van verzoekster. Het is 
echter duidelijk dat er niet goed gecommuniceerd werd. Noch naar verzoekster toe, noch 
naar onze dienst toe. Daar is verzoekster wel het slachtoffer van. 
 
Aanbeveling: 
Vergoed de extra kosten die verzoekster moet maken. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
vertrouwen 
Verzoek: 201212-1320 
Welles nietes. 
 
Op 1 juni 2012 heeft mijn zoon zijn voorlopig rijbewijs na een geslaagd praktisch examen 
omgeruild voor een definitief. Aflevering in Dienstencentrum Gentbrugge. 
Nu krijgt hij telefoon van het dienstencentrum dat hij zijn voorlopig rijbewijs moet gaan 
afgeven. Hij heeft dit samen met zijn attest van ‘geslaagd’ afgegeven en zijn definitief in 
ontvangst genomen. 
Men ging dit nog eens bekijken. Hij krijgt nu de heel simpele melding dat hij bij de politie 
aangifte moet gaan doen van verlies of dat ze anders de Politie gaan langs sturen om zijn 
definitief rijbewijs in beslag te nemen. 
Ik heb zopas zelf contact genomen met het dienstencentrum en daar beweert men dat dit de 
boodschap is van de diensten op het Wilsonplein. 
De procedure is dat alle stukken ook het voorlopig rijbewijs moeten afgegeven worden 
vooraleer een definitief kan en mag afgeleverd worden. Conclusie => hij heeft alles 
afgegeven. 
Kort maar bondig, men is dat voorlopig kwijt en wil via dat pv hun fout indekken. 
Daar komt nog bij dat hij eigenlijk een valse verklaring moet gaan afleggen, en daar ben ik 
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niet mee akkoord. Deze boodschap ging men nog eens aan Gent doorgeven. 
Ik wou u hier dan ook van op de hoogte brengen en uw advies vragen want deze manier van 
werken en dito dreigementen kunnen mijn inziens toch niet. 
 
Onderzoek: 
Bij het overhandigen van een rijbewijs moet altijd het voorlopig rijbewijs ingediend worden of 
moet er ter vervanging een verklaring op eer of een attest van de Politie ingediend worden. 
Geen enkel van deze documenten zat in het dossier van de zoon en hoe we het dus ook 
draaien of keren: er werd een fout begaan binnen de stadsdiensten. 
Toen Dienstencentrum Gentbrugge contact opnam met Dienst Burgerzaken - Rijbewijzen 
werd er inderdaad advies gegeven om te dreigen met inbeslagname van het rijbewijs. Het 
diensthoofd zegt dat dit ongepast was en hij heeft de medewerkster hier ook over 
aangesproken. 
Tot slot blijft er echter een stuk ontbreken in het dossier van de zoon en daarom stelt het 
diensthoofd voor dat de zoon gewoon een verklaring van eer komt ondertekenen dat hij het 
voorlopige rijbewijs heeft ingediend. 
Verzoeker vindt echter dat hij geen extra moeite moet doen om de fouten van de dienst recht 
te zetten. Als het formulier opgestuurd wordt, wil hij dit wel bekijken en als hij akkoord gaat, 
laten ondertekenen door zijn zoon. De Dienst Burgerzaken - Rijbewijzen is echter niet bereid 
om iets op te sturen omdat ze vindt dat dit eigenlijk al een gunst is ten opzichte van 
verzoeker. 
Uiteindelijk lost het probleem zich vanzelf op omdat het voorlopig rijbewijs van de zoon 
ondertussen vervallen is en dan kan dit volgens de dienst via een andere procedure opgelost 
worden. Stel echter dat het voorlopige rijbewijs niet vervallen was. Hoe had dit dan 
bijgestuurd moeten worden? Hoe lossen ze dat op? Erewoord? 
 
Beoordeling: gegrond 
 
Aanbeveling: 
Als er een fout gebeurd is binnen de dienst, moet de dienst toch enige moeite doen om dit op 
een zo klantvriendelijke manier recht te zetten in plaats van nog meer inspanningen te eisen 
van de burger. 
 
 
 
consequent handelen 
hoffelijkheid 
zorgvuldigheid - fouten 
Verzoek: 201212-1341 
Niet welkom. 
 
Begin november zijn mijn zoon en diens Spaanse vriendin naar België gekomen om werk te 
zoeken. Ze wonen bij mij en zijn te mijnen laste. In de loop van de week van 5 november 
2012 zijn ze gestart met de administratieve stappen voor hun inschrijving in het 
bevolkingsregister. Ik heb hen bijgestaan als tolk. Mijn schoondochter werd verwezen naar 
de migratiedienst. In de week van 5 november werd haar een afspraak gegeven voor 29 
november, bijna vier weken later. Op 29 november werd ze om 11 uur aan loket 5 ontvangen. 
Tot onze grote verwondering meldde de bediende ons dat ze niet in Gent, maar wel in 
Ledeberg ingeschreven moest worden. 
Ik verwees naar het feit dat we alle drie in hetzelfde appartement wonen en dat ikzelf en mijn 
zoon in Gent ingeschreven werden, doch die opmerking interesseerde haar niet en ze 
maakte mij duidelijk dat onze afspraak afgelopen was. Ik vroeg haar het adres in Ledeberg, 
doch dat weigerde ze te geven en verwees hiervoor met het nodige sarcasme naar ‘haar 
collegaatje’ aan de receptie. 
Deze laatste vroeg mij waarom de bediende aan het loket mij niet het adres in Gentbrugge 
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(want Ledeberg blijkt gesloten) afgedrukt had; waarop ik enkel kon antwoorden dat die noch 
vriendelijk, noch gedienstig geweest was. De receptioniste heeft mij dan alles met de hand 
op een stukje papier geschreven en mij verwezen naar de ombudsvrouw voor klachten. 
Op 30 november bood mijn schoondochter zich aan op de migratiedienst in Gentbrugge waar 
opnieuw een afspraak genomen moest worden, nu voor 6 december. Ik vroeg aan die dame 
uitleg over het feit dat op eenzelfde adres in Gent bepaalde inwoners (Belgen) in Gent 
ingeschreven moesten worden en de andere (Spaanse) in Ledeberg. Ook daar kreeg ik geen 
antwoord op mijn vraag. 
Ik heb op beide diensten aan de betrokken ambtenaar mijn beklag gedaan over de ontvangst 
die EU-onderdanen beschoren is. Mijn klacht: 
-  Waarom kan er geen uitleg/reglementering aangehaald worden in verband met het 

splitsen over twee gemeenten van eenzelfde huishouden wonend in hetzelfde 
appartement? 

-  Ontevredenheid en verontwaardiging over het gebrek aan professionaliteit: bij het geven 
van een afspraak zou ten minste nagezien moeten worden of die persoon wel op de juiste 
dienst een afspraak vraagt/krijgt. Hoe kon mijn schoondochter een afspraak krijgen in 
Gent voor 3,5 weken later terwijl ze eigenlijk in Ledeberg moest zijn, met dit enorme 
tijdverlies als gevolg? 

-  Klacht over de service aan de balie: de bediende was duidelijk van slechte wil en kwam 
arrogant over, tot groot genoegen van de immigranten in de wachtzaal. Vernederend voor 
een EU-onderdaan die zich helemaal niet welkom voelt in het immigrantenkantoor. 

 
Onderzoek: 
Er is inderdaad een verschil in werkwijze tussen Belgen en niet-Belgen. Dat heeft 
voornamelijk met de administratieve procedure te maken. Belgen kunnen kiezen waar ze 
zich aanmelden. Niet-Belgen moeten zich aanmelden op het dienstencentrum van hun 
hoofdverblijfplaats. 
DVZ is namelijk gebonden aan een vervaltermijn om de beslissing over het verblijfsrecht van 
de niet-Belg te nemen. Als dat niet tijdig gebeurt, volgt er automatisch een positieve 
beslissing. Het gebeurt echter heel vaak dat die beslissing op de laatste dag wordt 
doorgefaxt naar Gent. Daarom is het belangrijk dat die fax direct op de juiste plaats terecht 
komt. Er zou bijvoorbeeld een verblijfskaart uitgereikt kunnen worden in een 
dienstencentrum, terwijl er toch een negatieve beslissing was die nog in het Administratief 
Centrum ligt of vice versa. 
In dit kader heeft Dienst Burgerzaken beslist om dit soort zaken volledig af te handelen in de 
dienstencentra. De aanvragen vertrekken van daar en de beslissingen komen daar dus ook 
toe. Op die manier zijn de dienstencentra direct op de hoogte als er zich iemand aanbied aan 
het loket en kan er correcte informatie gegeven worden. 
De afspraak van de schoondochter werd inderdaad verkeerd geagendeerd. Zij moest zich 
aanmelden in het dienstencentrum en niet in het Administratief Centrum. Op de dag van de 
afspraak zelf verwees de loketbediende dus correct door naar het dienstencentrum. Over de 
manier waarop dat gebeurde, komen we weinig te weten. De leidinggevende spreekt de 
medewerkster hier over aan en uit haar relaas kan hij enkel opmaken dat er een discussie 
ontstond omdat beide partijen bij hun standpunt bleven (allebei terecht trouwens). 
Loket Migratie zal verzoekster ook zelf verdere inlichtingen geven. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Er werd een fout gemaakt bij het geven van een afspraak. Juist doordat er bij het verdere 
verloop heel consequent werd gehandeld, ontstond er wrijving tussen de loketmedewerkster 
en verzoekster. Over het verloop van dat gesprek kunnen we niet echt oordelen, maar het 
ging er zeker niet vriendelijk aan toe. 
 
Aanbeveling: 
Zoek naar digitale oplossingen voor het verspreiden van informatie binnen de eigen 
organisatie. Eventueel in overleg met DVZ. 



51	  
	  

 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
redelijkheid en evenredigheid 
Verzoek: 201212-1348 
Afstand van concessie. 
 
We namen in april 2008 een kelderconcessie op de Westerbegraafplaats aan 6000 euro 
omdat onze voorouders op amper enkele meters verwijderd zijn. Al vlug bleek dit een 
vergissing, want de herstellingswerken aan het monument waren hoger dan het 
concessiebedrag. 
Iemand anders contacteerde mij en nam de concessie over voor 8500 euro van Stad Gent en 
herstelde het monument. Wij deden schriftelijk afstand van de concessie in maart 2009 met 
het verzoek een retributie te bekomen van de gestorte gelden, gezien er voor de Stad Gent 
geen kosten waren opgetreden. 
Tot op heden werd ons verzoek geweigerd. Reden waarom wij u vragen de wanverhouding 
tussen de betaalde som en het genot van de concessie in overweging.  
 
Beoordeling: geen oordeel 
Dossier is nog lopende 
 
 
 
2.2. Dienst Sociale Voorzieningen 
 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201211-1308 
Afspraak met de dokter. 
 
Ik wil beroep doen op de Minder Mobielencentrale om op doktersbezoek te gaan in het 
ziekenhuis van Aalst. Ik heb op 10 december 2012 een afspraak met de dokter daar om mijn 
suiker te laten testen en  om een punctie te laten doen van mijn longen. Naast mijn diabetes 
en mijn longziekte (COPD) ben ik ook een rolstoelpatiënte. Toen ik contact opnam met de 
Minder Mobielencentrale, wisten ze me te zeggen dat ik voor het doktersbezoek aan Aalst 
beroep moest doen op Mutas van mijn mutualiteit. Als ik gebruik moet maken van Mutas dan 
kost mij dat meer dan 200 euro en dat geld heb ik niet.  Zes maanden geleden had ik ook 
een afspraak in Aalst en toen heb ik wel beroep kunnen doen op de Minder Mobielencentrale 
en heeft me dat maar iets van 35 euro gekost. Wel een groot verschil. Ik begrijp niet dat ik nu 
opeens geen beroep meer kan doen voor mijn doktersbezoek op de Minder 
Mobielencentrale. Op hun website staat nochtans dat er ook buiten Gent wordt gereden. Kunt 
u onderzoeken waarom dit niet meer kan en kan er mij eventueel een goedkoop alternatief 
worden geboden? 
 
Onderzoek: 
De Minder Mobielen Centrale (MMC) is bedoeld om mensen die zich moeilijk kunnen 
verplaatsen en een laag inkomen hebben toch de kans te geven deel te nemen aan de 
samenleving (vb. familiebezoek, boodschappen, socio-culturele activiteiten). Medisch 
vervoer kan niet, wel een eenmalig doktersbezoek. 
Vervoer buiten Gent kan onder andere niet tijdens het verlof van de chauffeur. Dat staat ook 
in het reglement en in de brochure die verzoekster eerder al kreeg. En op 10 december heeft 
de chauffeur net verlof. 
Ten eerste valt de vraag van verzoekster dus buiten de werking van de MMC. Het gaat hier 
niet zomaar om een doktersbezoek, maar eerder om medisch vervoer. Ten tweede kan het 
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ook gewoon niet die dag omdat de chauffeur verlof heeft. 
Dat werd al eens persoonlijk meegedeeld aan verzoekster en ook al eens via haar 
maatschappelijk werkster. Verzoekster kent dus de reden waarom er geen vervoer kan 
gebeuren die dag. 
Vervoer via haar mutualiteit blijft de beste optie. Eerder dit jaar werd haar ook al eens 
aangeraden om een specialist te zoeken in het UZ Gent waardoor ze veel minder zou 
moeten betalen voor haar medisch vervoer. Verzoekster zou dit overwegen, maar ze .heeft 
dus blijkbaar beslist om dat toch niet te doen. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
2.3. Seniorendienst 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201206-710 
Wijziging reglement Seniorenraad. 
 
Op 11 juni 2008 besliste de algemene vergadering van de Stedelijke Seniorenraad om de 
statuten en het huishoudelijk reglement te wijzigen. Een werkgroep ‘statuten’ werd opgericht 
op 19 januari 2009. Deze werkgroep kwam tot een eindvoorstel op 29 december 2009. 
Het minderheidsstandpunt werd niet voorgelegd aan de raad van bestuur, noch aan de 
algemene vergadering. 
In mei 2010 worden de voorstellen tot wijziging van de statuten overhandigd aan de 
toenmalige schepen verantwoordelijk voor ouderenbeleid. 
Op de raad van bestuur van 14 september 2011 stelt de nieuwe schepen een aantal 
wijzigingen voor. De voorstellen van de statuten van eind december 2009, worden 
goedgekeurd in de raad van bestuur van 9 november 2011, ondanks de wijzigingen 
voorgesteld door de schepen.  
Daarop vragen wij de nietigverklaring van deze stemming in een brief gericht aan de 
voorzitter van de Seniorenraad. Een antwoord van de juridische dienst van Stad Gent wordt 
ons bezorgd op 10 januari 2012. 
Op 23 januari 2012 wordt een nieuw schrijven gericht aan de voorzitter van de Seniorenraad, 
met een betwisting van het standpunt van de juridische dienst en met het behoud van onze 
vraag tot nietigverklaring. Op 11 januari en 15 februari 2012 worden de nieuwe voorstellen 
van de statuten, het huishoudelijk reglement, de afsprakennota en het subsidiereglement 
voorgelegd in de commissie welzijn. De gemeenteraad keurt de besluiten goed in de 
vergadering van 27 februari 2012. 
Op 20 maart 2012 ontvangen wij het antwoord van de juridische dienst bezorgd per mail. Uit 
hun antwoorden, blijkt dat de juridische dienst de verschillende schendingen van de statuten 
naast zich neerlegt. De grondregels (statuten/afsprakennota) willen ze dus niet toepassen! 
 
Onderzoek: 
De klacht wordt grondig onderzocht op woord en wederwoord.  
Klagers  wensten ,zeggen ze zelf, de  beslissing in verband met de nieuwe statuten 
ongedaan te maken (omdat de geijkte procedures volgens hen niet waren gevolgd) om zo 
inhoudelijk de kwaliteitsvolle werking van de stedelijke seniorenraad in de toekomst te 
garanderen. De ombudsvrouw stelt zich dan toch de vraag gesteld worden waarom klagers 
zich niet binnen de termijn geen stappen gezet hebben bij de gouverneur. 
Want een ombudsvrouw kan geen beslissing van de gemeenteraad ongedaan maken tenzij 
ze voldoende argumenten heeft om werkelijk te spreken over onbehoorlijk bestuur en dan 
nog moet ze de raad overtuigen om hierop in te gaan. De ombudsvrouw komt tot volgende 
analyse: 
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-Het is inderdaad aan de gemeenteraad om een adviesraad te installeren (dat doet hier 
echter niets ter zake want de seniorenraad is al opgericht)en om de statuten te veranderen 
- De goedkeuring van de nieuwe statuten is dus een overheidsbeslissing die wel overdacht 
en gemotiveerd moet genomen worden. Die beslissing staat of valt niet omwille van niet 
gevolgde afsprakennota's of huishoudelijke reglementen . Het gaat hier inderdaad niet om 
een klassiek advies dat door de seniorenraad wordt geformuleerd in verband met 
seniorenbeleid. Het gaat hier om  een vraag en een voorstel van de seniorenraad aan de 
gemeenteraad om de statuten te veranderen. Vermoedelijk verwarren klagers het formuleren 
van een advies door de seniorenraad in verband met seniorenbeleid met een voorstel op 
eigen vraag om de statuten te veranderen ,een bevoegdheid van de gemeenteraad. 
Maar de vraag blijft: is de overheidsbeslissing (hier het veranderen van de 
statuten)weloverwogen genomen? Uit onderzoek blijkt dat de gemeenteraad de veranderde 
statuten heeft goedgekeurd na drie bronnen te hebben geraadpleegd: het voorstel van de 
raad van bestuur van de seniorenraad, de afwijkende meningen (oa die van klagers) en de 
mening van de stedelijke seniorendienst. 
Dit lijkt de ombudsvrouw een weloverwogen beslissing waar ook de afwijkende meningen 
aan bod zijn gekomen en die het democratisch gehalte van de statuten verhoogd en 
mogelijks ook kan bijdragen tot inhoudelijk meer kwaliteit wat betreft de adviezen van de raad 
in de toekomst. Maar toch is het aangewezen om het huishoudelijk reglement 
(afsprakennota) en het subsidiereglement van de seniorenverenigingen te evalueren en waar 
nodig aan te passen. 
Het uiteindelijk doel waar naar klagers streven is lovenswaardig : nl dat de 
ouderenadviesraad wat samenstelling betreft de afspiegeling moet zijn van de oudere  
bevolking .Klagers menen dat de samenstelling van de seniorenraad zoals vastgesteld in de 
statuten deze doelstelling in de weg staat. Ook  wijzen ze erop dat de nieuw voorzitter in 
Merelbeke woont. De directeur van de Seniorendienst laat weten dat dit perfect kan  : er 
staat immers nergens vermeld dat de vertegenwoordigers van de diverse 
seniorenverenigingen noch de individuele leden verplicht zijn om in Gent te wonen.  
De ombudsvrouw stelt vast dat de man al jarenlang penningmeester en ondervoorzitter was 
in de Gentse seniorenraad en dit ook algemeen aanvaard werd. 
Conclusie: de nieuwe statuten voorzien zowel vertegenwoordigers van organisaties als 
individuele senioren maar belangrijk is wel dat er een correcte communicatie en sluitende 
adreslijsten en verzendingen gebeuren Want ook al lijkt alles correct op papier ook de 
communicatie naar de leden moet vlot en toegankelijk gebeuren. Volgens de bevoegde 
dienst en schepen is hier heel wat verbetering mogelijk wat de communicatie betreft en wordt 
vooral gedacht aan  een grotere inbreng van de stedelijke diensten ter ondersteuning van 
die administratieve taken. De seniorenraad zal er op moeten toezien dat ze op een 
onafhankelijke manier en kwaliteitsvol het beleid blijft adviseren en dat de administratieve 
ondersteuning van de stad enkel een ondersteuning is zodat 'alle' senioren via hun leden in 
de seniorenraad nog beter hun stem kunnen laten horen. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
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Hoofdstuk 3 

 
DEPARTEMENT BRANDWEER 
 
 
3.1. Dienst Administratie 
 
coulance 
Verzoek: 201209-1025 
Onbetaald ziekenvervoer. 
 
Mijn cliënte kwam op 4 mei 2012 zwaar ten val en diende hiervoor vervoerd te worden naar 
het ziekenhuis. Dit werd gedaan door het Departement Brandweer. 
Betrokkene heeft ten gevolge van haar val diverse operaties ondergaan en is nu nog steeds 
afhankelijk van derden voor het grootste deel van haar verzorging, boodschappen,… Zo ook 
met het betalen van haar rekeningen. Betrokkene zelf neemt zware pijnstilling om haar pijn te 
verzachten en dient te vertrouwen op derden die haar rekeningen betalen, gezien zij heel 
verward en suf is. 
De eerste rekening van het ziekenvervoer bleef onbetaald. Op 7 juni 2012 kreeg betrokkene 
een eerste aanmaning welke betaald diende te worden voor 21 juni 2012.  
Deze werd betaald doch iets te laat namelijk op 6 juli 2012. 
Nu krijgt zij echter een dwangbevel van de deurwaarder voor een totaal van 173,51 euro. 
Navraag leerde dat dit kwam omdat betrokkene de 20 euro aanmaningskosten niet betaalde. 
Betrokkene wist echter niet af van een aangetekend schrijven met de bijkomende kosten en 
heeft deze zeker niet bewust weggelaten. 
Het dwangbevel vermeld ook dat mijn cliënte haar factuur pas betaalde op 7 september 
2012, wat niet klopt. Het rekeninguittreksel toont immers dat de overschrijving reeds 
gebeurde op 6 juli 2012. 
Betrokkene zit op een minimumuitkering en heeft het financieel enorm moeilijk met alle 
ziekenhuisfacturen, en andere die nog betaald moeten worden. 
Ze beschikt over een leefgeld van 200 euro/maand na aftrek van alle kosten. Een extra 
betaling van 173,51 euro voor een onbetaald bedrag van 20 euro kan zij onmogelijk betalen. 
Bemiddeling met de gerechtsdeurwaarder leverde niets op. 
Ik ben dan ook zo vrij uw dienst te contacteren om dit probleem aan te kaarten. Is het 
mogelijk de vraag tot kwijtschelding te bekijken en mij hierover terug te contacteren? 
 
Onderzoek: 
Omdat de cliënte van verzoekster zich in een heel precaire situatie bevindt en omdat dit 
dwangbevel haar situatie alleen maar erger zal maken, bemiddelen wij toch bij de 
deurwaarder. Ondanks onze bemiddeling blijft de deurwaarder toch bij zijn standpunt. Hij ziet 
geen wettelijke grond en er wordt dus niets kwijtgescholden. Er wordt wel een afbetalingsplan 
voorgesteld. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Deurwaarders moeten hier ook de wet volgen. Namelijk, zij moeten het beslagvrije gedeelte 
respecteren en moeten ook rekening houden met alle andere afbetalingen die ondertussen 
gebeuren. 
We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat er niet echt een zorgvuldig onderzoek 
gebeurde naar de 'beslagvrije voet' van de inkomsten. We hadden te weinig 
overtuigingsstukken en hebben geen zeggenschap over een deurwaarder. Onze bemiddeling 
was te vrijblijvend. 
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Hoofdstuk 4 

 
DEPARTEMENT COMMUNICATIE 
EN PROMOTIE 
 
 
4.1. Dienst Evenementen en Feesten 
 
actieve informatieverstrekking 
Verzoek: 201205-537 
Stadsloop. 
 
Ik kom terug op mijn bericht van vorig jaar. Zoals u ongetwijfeld weet is ook dit weekend de 
Stadsloop doorgegaan. 
Inmiddels ben ik verhuisd naar de Sint-Kwintensberg, waar de stadsloop in de buurt start 
(Sint-Amandsstraat). Ook dit jaar ben ik 'met de neus op de feiten' gedrukt; ik bespaar u de 
details hoe ik daags voordien ontdek dat ik mijn plannen voor 's anderendaags moet 
aanpassen. Ik herhaal dat ik helemaal geen probleem heb met stadsactiviteiten allerhande 
maar het stoot me behoorlijk tegen de borst dat de organisatie het nalaat de betrokken 
bewoners ter dege te informeren. Met de Student Kick-off is dat bijvoorbeeld piekfijn in orde: 
bij iedereen een A4'tje in de bus met alle gevolgen en alternatieven van en voor de buurt. Het 
is dus mogelijk. 
De Stad Gent draagt de eindverantwoordelijkheid voor activiteiten die zij toelaat op haar 
grondgebied, de voorwaarden die zij hieraan stelt en de controle op de naleving ervan. Ik 
dring er dus bij deze nogmaals op aan het nodige te doen. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat verkeer was toegelaten in de Sint-Kwintensberg. Alleen op het 
moment van de start – toen de lopers bergaf liepen – was er (uiteraard) geen verkeer 
mogelijk. Dit voor de beide wedstrijden. Op een voorafgaande vergadering met diverse 
diensten werd beslist dat in deze straat niet gebust moest worden. Het zou immers gaan om 
een kortstondige overlast. Volgens de Lokale Politie was een parkeerverbod ingesteld in de 
Sint-Kwintensberg de dag van de wedstrijd, vanaf 8.00u. Na de controle door de Politie 
omstreeks 9.00u werd een politielint gespannen om te voorkomen dat opnieuw voertuigen 
zouden parkeren. Volgens de Politie kon het verkeer door tot 14.00u, met die beperking dat 
de Sint-Amandstraat afgesloten was vanaf 8.00u. Nog volgens de Politie lag de effectieve 
hinder - voor de bewoners van de Sint-Kwintensberg - tussen 14.00u en 15.30u (twee 
passages van lopers). 
De Politie vestigt er de aandacht op dat voor andere parkeerverboden van korte duur de 
bewoners ook niet worden verwittigd. Verder meldt de Politie dat in de omliggende straten er 
wel normaal kon worden geparkeerd, doch er was door de Stadsloop en een ander 
evenement veel volk in de omgeving. Alleen de bewoners van de Sint-Amandstraat en het 
Sint-Pietersplein werden wel verwittigd gezien de hinder daar de hele dag duurde. 
Overigens werd de Stadsloop ruim vooraf af in diverse media herhaaldelijk aangekondigd, 
zodat ook buurtbewoners via deze kanalen werden geïnformeerd. Het is verwonderlijk dat dit 
verzoeker is ontgaan. 
 
Besluit: 
Er werd door de organisator niets gebust in de straten waar de Stadsloop voorbijkwam. Men 
ging ervan uit dat bewoners via andere informatiekanalen voldoende geïnformeerd werden. 
Het parkeerverbod werd tijdig ingesteld. Het niet toelaten van verkeer was beperkt in de tijd. 
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Beoordeling: geen oordeel 
 
Aanbeveling: 
Alternatief zou zijn: in plaats van te bussen nadars te zetten met informatie eraan te hangen. 
 
 
 
4.2. Dienst Communicatie 
 
redelijke termijn 
vertrouwen 
adequate communicatie 
Verzoek: 201205-532 
Niet betaalde rekening noodopvang. 
 
Ik heb van 7 tot en met 12 januari 2012 voor 36 mensen onderdak en maaltijden voorzien, 
toen deze door een brand in de Luxemburgstraat op straat stonden. Er werd me toen 
verzekerd (in naam van de burgemeester) dat de Stad zou opdraaien voor de kosten. Nu 
blijkt dat de Stad Gent de rekening doorstuurt naar hun verzekeraar, (of die van het OCMW) 
waar ik uiteraard begrip voor heb. Ik kan echter niet akkoord gaan met het feit dat de betaling 
hierdoor tot op heden niet gebeurd is, dit had voor 27 januari 2012 moeten gebeuren. Zoals ik 
al schreef aan de Dienst Voorlichting is dit de verantwoordelijkheid van de Stad Gent, net 
zoals ik verantwoordelijk ben om mijn leveranciers tijdig te betalen. 
 
Onderzoek: 
Van de vraag om onderdak te verlenen en wie de rekening zou betalen, bestaat geen 
schriftelijke communicatie. Alles verliep telefonisch tussen de receptioniste van verzoeker en 
de ambtenaar Nood- en interventieplanning. De Ombudsdienst vraagt zich af of de factuur 
niet eerst door de Stad Gent kan betaald worden en dit dan achteraf regelen met de 
verzekering? 
Volgens de ambtenaar Nood- en interventie is het dossier in behandeling bij de Juridische 
Dienst en is er een principieel akkoord om de factuur te betalen. Het dossier werd 
goedgekeurd in het college van 7 juni 2012 en zal betaald worden via de stadskas. Klager 
kan akkoord gaan met deze regeling maar vindt het spijtig dat dit meer dan 6 maanden moet 
duren vooraleer de factuur betaald wordt. 
 
Beoordeling: gegrond 
Het heeft meer dan 6 maanden geduurd vooraleer de factuur betaald werd. Het vertrouwen 
van klager werd geschaad door de verwarring wie nu eigenlijk de factuur zou betalen: Stad 
Gent of de verzekering van de eigenaar van het gebouw dat uitgebrand was. De 
communicatie naar klager toe kon beter en duidelijker. 
 
 
 
4.3. Dienst Onthaal 
 
efficiëntie en effectiviteit 
Verzoek: 201201-71 
Uitschrijven, uitschrijven, uitschrijven… 
 
Kan iemand me aub laten weten tot wie ik me kan richten om me uit te schrijven voor de 
nieuwsbrieven van Stad Gent? Ik geloof dat ik bijna twee jaar bezig ben om te laten weten mij 
geen nieuwsbrief meer te zenden (af en toe lukt het voor enkele maanden – maar daarna blijf 
ik ze opnieuw krijgen). Ik heb het even opgezocht en heb, gespreid over deze twee jaar, al 
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bijna tien mails hiervoor verzonden. 
 
Onderzoek: 
Er is duidelijk iets mis gelopen. Er werd overgeschakeld naar een ander systeem om de 
nieuwsbrief te versturen. Daardoor stonden er onderaan de nieuwsbrief een hele tijd twee 
uitschrijflinks. Als je dus uitschreef via de ene link, bleef je toch nog geregistreerd in de 
andere mailgroep. Sinds enkele weken is er maar een link meer. Verzoeker wordt nu effectief 
geschrapt van de lijst. In de toekomst zal de mailbox die gebruikt wordt voor uitschrijvingen 
vaker gecontroleerd worden zodat problemen sneller onderschept worden, maar in principe 
zou het probleem verholpen moeten zijn door het schrappen van een link. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
 
 
 
4.4. Dienst Onthaal - Gentinfo 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201205-573 
Overkopen. 
 
Gezien de uitbreiding van ons huis gaan we een vrij groot aantal meters van onze tuin 
verliezen. We vroegen ons af of wij eventueel niet een aantal meters zouden kunnen/mogen 
overkopen van de gemeente? Achter de achterste betonnen panelen ligt 4-5 meter grond die 
geen dienst doet. Er is sowieso een gang naar het bureel die achteraan ligt, de bedienden 
hebben dan nog meer dan plaats genoeg om aan hun bureau te geraken.  
Ik vroeg via Gentinfo dat de bevoegde dienst eens zou nagaan wat onze eventuele kansen 
zijn voor zo’n overname, en wat de eventuele kostprijs zou zijn. Echter, wij zijn nu een drietal 
weken later en ik ontving nog geen reactie. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoeker daags na zijn vraag van Gentinfo een 
ontvangstmelding ontving. Volgens de Dienst Vastgoedbeheer was er echter een foutje in het 
aanmeldingsysteem waardoor de vraag bleef hangen. In elk geval neemt de Dienst 
Vastgoedbeheer de vraag op en communiceert verder met verzoeker. 
 
Besluit: 
Er gebeurde een fout in het aanmeldingsysteem maar het is onjuist dat verzoeker geen 
enkele reactie ontving: hij ontving een ontvangstmelding van Geninfo maar nog geen verder 
nieuws van de Dienst Vastgoedbeheer. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Verzoeker ontving alleen een ontvangstmelding van Gentinfo, maar de Dienst 
Vastgoedbeheer kreeg de vraag niet door van Gentinfo. 
 
Aanbeveling: 
Kijk na of dat soort foutje zich niet meer kan voordien en of er in het meldingsysteem nog 
geen verzoeken zijn blijven liggen. 
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Hoofdstuk 5 

 
DEPARTEMENT CULTUUR EN SPORT 
 
 
5.1. Bibliotheek 
 
zorgvuldigheid - procedure 
consequent handelen 
Verzoek: 201201-49 
Boek teruggevonden. 
 
In november ontleende ik een boek uit de stadsbibliotheek. Helaas, tijdens mijn vliegtuigreis 
op 27 november 2011 heb ik dit boek verloren. Op 28 november ben ik dit gaan melden in de 
stadsbibliotheek. Ik had toen bij de luchtvaartmaatschappij reeds opgevraagd om alsnog na 
te kijken of iemand dit boek gevonden heeft, maar geloofde toen niet echt in mijn kansen. 
De mevrouw aan de balie van de stadsbibliotheek vertelde mij dat ik op dat moment een 
regeling met de bibliotheek kon treffen en wanneer ik alsnog het boek zou terugvinden het 
geld terug kon krijgen. Ze wees mij erop dat ik de bon moest bijhouden wat ik dan ook 
gedaan heb. Aangezien ik geen boetes wou betalen (om te lang te ontlenen) ben ik hierop 
ingegaan. Inmiddels heeft de luchtvaartmaatschappij (weliswaar via een omweg) het boek 
naar mijn thuisadres teruggestuurd. Een week geleden ben ik teruggegaan met mijn verhaal 
+ boek + bon van de stadsbibliotheek. Daar vertelde de beambte mij dat het niet mogelijk 
was om het betaalde bedrag terug te geven?! 
Ik vind dit uiterst merkwaardig. Ik heb de bon speciaal bijgehouden om alsnog de kans te 
behouden om het boek terug te brengen. Op de bon staat er trouwens vermeld: "bon 
(terug)betalingen". Ik was bovendien nooit op de regeling ingegaan op 28 november, want ik 
had toen nog een kans dat ik het boek zou terugvinden/krijgen via de luchtvaartmaatschappij. 
Het boek is nog in de staat waarin ik het heb ontleend en het was nooit mijn intentie om dit 
boek te kopen. Ik stel mij dan ook ernstige vragen bij deze gang van zaken. Ik heb op elk 
moment als een goede burger de regels van de stadsbibliotheek proberen te volgen! U moet 
begrijpen dat, in tijden van steeds stijgende rekeningen (energie, verzekeringen, water, etc.), 
dergelijke extra kosten te vermijden zijn. Ik ben dan ook meer dan bereid om het boek in 
goede staat terug te geven! 
Ik vraag u om dit nogmaals te bekijken en alsnog een regeling te treffen. 
 
Onderzoek: 
De Bibliotheek betaalt inderdaad geen boeken terug omdat daar geen budget voor is. Het 
geld van boetes gaat namelijk niet naar de Bibliotheek zelf en die kan dus ook niet zomaar 
over dat geld beschikken. Vroeger gebeurden terugbetalingen wel nog via het wisselgeld uit 
de kassa, maar sinds enkele jaren dus niet meer. Misschien ontstond er daardoor een 
misverstand of werd er verkeerdelijk geïnformeerd. Bovendien staat er op de bon het woord 
'(terug)betalingen'. Omdat het boek echter in goede staat is en omdat verzoeker duidelijk 
kosten nog moeite spaarde om het boek te recupereren, beslist de Bibliotheek om 
uitzonderlijk toch terug te betalen. De aanvraag moet echter gebeuren via de boekhouding en 
moet een lange procedure doorlopen. Het kan dus enkele maanden duren voor verzoeker 
zijn geld terug heeft. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
In eerste instantie werd verzoeker voorgehouden dat hij zijn geld terug kon krijgen, maar die 
informatie strookte niet met de procedure die gevolgd moet worden. De Bibliotheek corrigeert 
dit. 
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Aanbeveling: 
Herbekijk de tekst op de bon. Communiceer duidelijk en kom beloftes na. Maak terugbetaling 
van dergelijke kleine bedragen eenvoudiger en dus vlugger. 
 
 
 
adequate communicatie 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201204-449 
Boetebeleid bibliotheek. 
 
Ik schrijf jullie beiden aan omtrent het boetebeleid van de bibliotheek. Hieronder schets ik de 
situatie, maar ik wil alvast even kort samenvatten dat ik vrees slachtoffer te worden van het 
gemis aan duidelijke communicatie over de bibliotheekboete. Door het laattijdig indienen van 
twee boeken, hangt er mij nu een boete van 207,70 euro boven het hoofd en ondanks al m’n 
inspanningen, kon ik de boete niet eerder vereffenen. Ik hoop van harte dat u samen met mij 
vindt dat dit een behoorlijk absurde situatie is. Ik schets het even: ik ontleende afgelopen 
zomer een aantal boeken voor mijn zoon op zijn persoonlijke kaart, alsook op mijn eigen 
kaart. Ook mijn ex-vriend kreeg een brief van GDW-Gent, aangezien mijn zoon nog steeds 
op zijn adres gedomicilieerd is. Brieven van de bibliotheek kwamen steeds op het adres van 
mijn ex-vriend terecht, en werden mij niet doorgegeven. 
Plots werd ik geconfronteerd met een aangetekende zending (ook niet op mijn nieuwe adres 
aangekomen) die ik ging ophalen. Daaruit bleek dat ik een boete had in de bib. Blijkbaar 
waren twee herinneringsbrieven hieraan vooraf gegaan die ik nooit ontvangen heb... De 
voormalige gang van zaken was steeds dat boetes betaald werden aan de automaat bij het 
volgende bezoek aan de bib. Ik was dus niet op de hoogte van deze hoogdringendheid. 
Op de aangetekende zending werd geen rekeningnummer vermeld om tot betaling te kunnen 
overgaan. Ook op de website van de bibliotheek zelf vond ik nergens een rekeningnummer. 
Ik fietste onmiddellijk naar de bib en probeerde aan de automaat te betalen, zonder succes, 
mijn kaart was niet meer leesbaar (?). 
Aan de balie vroeg ik wat ik moest doen om te kunnen betalen, maar daar kon men mij ook 
geen rekeningnummer geven. Ik werd doorverwezen naar de klantendienst op de eerste 
verdieping, waar men mij uiteindelijk niet verder kon helpen. 
Ik gaf hier mijn adresverandering door en werd doorverwezen naar de financiële dienst, die 
gesloten bleek te zijn. Toen ik enkele dagen later opnieuw voor een gesloten deur stond, 
stuurde ik een mail met de vraag om mij een overschrijvingsformulier te bezorgen. 
Ik heb hier achteraf niks meer over gehoord...Ik leverde heel wat vergeefse pogingen om de 
boete te betalen en toch viel er opnieuw een brief in de bus om een boete te betalen die 
ondertussen is opgetrokken naar maar liefst 207,70 euro. Dit is toch buiten alle proportie? Ik 
ben een alleenstaande moeder met een modaal inkomen en vind het erg vervelend me nu zo 
financieel dubbel te moeten plooien voor een boete die eigenlijk door de haperingen in het 
systeem van de bibliotheek zelf zo hoog geworden is. Mag ik voorstellen dat ik de normale 
boete van 35 euro betaal?  Tevens hoop ik dat u bereid bent het boetebeleid van de 
bibliotheek onder de loep te nemen; het zal immers niet enkel voor mij een hele kluif zijn om 
een boete betaald te krijgen bij de Gentse bibliotheek. Ik dank u alvast voor de aandacht die 
u aan mijn vraag wil wijden.  
 
Onderzoek: 
Op 18 mei 2011ontleende verzoekster twee dvd’s op haar eigen kaart en vijf kinderboeken 
op de kaart van haar zoon. Vervaldatum voor beide kaarten: 15 juni 2011.  
De materialen van beide kaarten werden op 2 juli 2011 binnengeleverd. De boetes (2 x 4,50 
euro en 5 x 3 euro) werden niet betaald. 
Op 25 juli 2011 werden de adressen van beide leners in het rijksregister opgezocht. Het 
.adres van verzoekster kwam niet overeen met de gegevens in het bibliotheeksysteem, 
waarna een aanpassing in het bibliotheeksysteem gebeurde. 
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Beide leners krijgen een eerste maningsbrief met de vraag het openstaande bedrag te 
betalen. Elk op hun eigen adres. 
Op 9 augustus 2011 volgde de tweede maningsbrief: zowel één op het adres van verzoekster 
als één op het adres van haar zoon. In de brieven werden de volgende stappen in de 
aanmaningsprocedure aangekondigd. 
Op 14 september kregen beide een aangetekend schrijven waarbij 20 euro administratieve 
kosten werd aangerekend. Op 25 oktober 2011 werden de gegevens uiteindelijk 
doorgegeven aan het Departement Financiën van Stad Gent, waarna het dossier doorging 
naar de gerechtsdeurwaarder. Verzoekster heeft de Bibliotheek inderdaad gecontacteerd, 
maar het dossier zat toen al te ver in de aanmaningsprocedure. Daardoor moest verzoekster 
doorverwezen worden naar het loket van het Departement Financiën in het Administratief 
Centrum. De medewerkers van de klantendienst vermelden volgens de Bibliotheek steeds 
dat dit loket enkel in de voormiddag geopend is. 
Betalen aan de betaalautomaten binnen de Bibliotheek is mogelijk tot en met het 
aangetekend schrijven. De procedure voorziet dat wanneer er drie weken na het 
aangetekend schrijven niet betaald is, het dossier wordt doorverwezen naar de 
gerechtsdeurwaarder. In de praktijk wacht de Bibliotheek zelf iets langer vooraleer het 
dossier door te geven. Een aangetekend schrijven blijft namelijk drie weken liggen vooraleer 
het wordt teruggestuurd en door nog even te wachten krijgen leners zeker de kans om zich in 
orde te stellen vooraleer er een deurwaarder bij betrokken wordt. 
De Bibliotheek zegt dat er op uitdrukkelijke vraag van de financiële dienst in het verleden 
inderdaad nergens een rekeningnummer werd vermeld. Sinds eind maart 2012 kunnen zij 
tijdelijk in een proefproject dit rekeningnummer doorgeven. 
Conclusie is dus dat er inderdaad geen rekeningnummer werd vermeld en dit getuigt zeker 
niet van een adequate communicatie (van het Departement Financiën). 
Dit doet echter niets af aan het feit dat verzoekster veel te laat in actie schoot. Na bijna vier 
maanden en drie aanmaningen (die wel degelijk naar het correcte adres werden verstuurd) 
stelde ze zich nog altijd niet in orde. Zelfs na het aangetekend schrijven heeft ze niet 
onmiddellijk gereageerd (zoals ze zelf beweert). 
Toen ze uiteindelijk wel actie ondernam, had de Bibliotheek het dossier niet meer zelf in 
handen en konden ze haar ook niet meer helpen. Ze hebben haar wel correct doorverwezen. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Burger werd herhaaldelijk aangemaand en heeft zelf laattijdig gereageerd. Maar toch is de 
procedure te ingewikkeld.  
De klacht over het communiceren van het rekeningnummer is wel gegrond. De Bibliotheek 
voerde echter uit wat het Departement Financiën opdroeg. De Bibliotheek heeft trouwens ook 
initiatief genomen om dit toch te mogen communiceren. 
 
Aanbeveling: 
Maak de betalingsprocedure eenvoudiger: waarom kan een burger een boete niet betalen in 
de bibliotheek ook als aanmaningsprocedure loopt? 
 
 
 
fair play 
Verzoek: 201207-784 
Beklad boek. 
 
Bij deze even een situatieschets. Ik leende boeken uit in de stadbibliotheek. Toen ik één boek 
daarvan uit de rekken haalde had ik al gezien dat ongeveer 1/3 van het boek onder een grote 
koffievlek zat (of misschien is het cola, geen idee). Bij het ontlenen van dat boek heb ik dat 
niet gemeld. Ik heb er ook niet echt bij stil gestaan en het gebeurt wel meer dat een boek 
beklad is bij het uitlenen. 
Toen ik het boek terugbracht, liet de bibliotheekassistente me weten dat ik waarschijnlijk zal 
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moeten betalen voor de schade. Ik leg haar uit dat die schade er al was toen ik het boek 
uitleende. Ze zei dat ik al eens naar de klantendienst kon gaan en dat kon melden. Dat heb ik 
gedaan. Daar kreeg ik hetzelfde te horen: ze zouden de verantwoordelijke hiervoor vragen 
wat er nu ging gebeuren, maar hoogstwaarschijnlijk zou ik het boek moeten betalen. 
Ik vroeg haar of ik iets kon doen, indien de schade niet van mij was. Ze zei dat ik niet veel kon 
doen behalve afwachten of ik zou moeten betalen en als dat het geval was, zou ik niet anders 
kunnen dan betalen. De enige fout die ik gemaakt heb, is het niet melden van de vlek. 
Misschien is het voor u ook interessant om te weten dat ik mijn boeken te laat terugbracht. 
Hiervoor kreeg ik een boete, die natuurlijk wel terecht was. Dit heeft niets met de schade te 
maken, maar ik wilde graag volledig zijn over wat er gebeurd is. Op 30 juli kreeg ik post van 
de bibliotheek. Zoals verwacht moet ik het boek vervangen of betalen. Kan hier nog iets aan 
gedaan worden? 
 
Onderzoek: 
Het boek wordt uit de collectie verwijderd. Omdat er toch onzekerheid blijft bestaan over wie 
verantwoordelijk is voor de beschadiging beslist de Bibliotheek na onze bemiddeling om 
geen kosten aan te rekenen aan verzoekster. 
Uit voorzorg naar de toekomst toe wordt er op haar lenerskaart wel genoteerd dat er al een 
eenmalige vrijstelling was. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
Verzoekster krijgt het voordeel van de twijfel. 
 
 
 
5.2. Dienst Monumentenzorg en Architectuur 
 
Billijkheid 
Verzoek: 201206-693 
Renovatiepremie plus intrest. 
 
Ik heb een twaalftal jaren geleden een renovatiepremie gekregen voor een merkwaardig 
pand, uw dienst is toen nog tussengekomen omdat het dossier maar niet van de grond 
kwam. We hebben die premie uiteindelijk gekregen en ook werd het reglement aangepast 
zoals in de brief van de ombudsdienst werd meegedeeld. 
In het oude reglement stond duidelijk dat we de premie moesten teruggeven met wettelijke 
intrest en dit voor de hele periode en cumulatief wanneer we binnen de 15 jaar het pand 
zouden verlaten. (Dat is een aantal jaren maar liefst 7 procent. Pas recent is dat 3,5 procent.) 
Dit alles om speculatie tegen te gaan. 
.Maar we kregen ondertussen drie kinderen en het pand was te klein geworden. We hebben 
het dus na 12 of 13 jaar (?) verkocht. We gingen er wel vanuit dat we de premie moesten 
terugbetalen. Toen we de premie kregen, hadden we met de notaris een contract 
ondertekend met de Stad. 
Nergens in dit contract stond echter dat we cumulatieve intresten moesten betalen en dit over 
13 jaar dat we er gewoond hebben! 
Wie dus speculeert en het na twee jaar verkoopt is eigenlijk veel beter af. Vandaag is het 
reglement veranderd en moet wie vroeger weggaat geen intresten meer betalen. Bovendien 
is die som dus erg groot als je 7 procent rekent en dan nog cumulatief. Wat ik vind is: waarom 
laat men ons de intrest niet betalen op de jaren dat we er niet gewoond hebben? Dat we de 
premie moeten terugbetalen spreekt vanzelf, maar we vinden de rest erg onrechtvaardig en 
ook niet meer strokend met het doel van de premie, namelijk speculanten weghouden. En 
dan is er nog het grote verschil met het huidige reglement. 
En waarom is een notariële akte hier niet doorslaggevend? Als het reglement 
doorslaggevend is, waarom moesten we dan nog een akte ondertekenen? 
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Tot nu toe zegt men ons: het is onrechtvaardig, maar we moeten het toenmalige reglement 
toepassen. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoekster niet alleen is met haar klacht en dat er ook op 
eerstelijn verschillende klachten van burgers waren die het niet eens waren met de, wat ze 
noemden ongelijke behandeling tussen zij die vielen onder de regelgeving van 1990 (die 
gebaseerd was op die van 1978) en zij die vielen onder die van 2003. En ze spraken over 
onredelijke eisen: 7 procent op het aantal jaren dat men er woonde. 
Ook al was de bedoeling om speculaties uit te sluiten: wie het pand met een premie opknapte 
en onmiddellijk daarna met winst verkocht die moest minder intrest en onderhoudskosten 
betalen dan wie er in bleef wonen en na verloop van tijd bijvoorbeeld toch moest verhuizen 
omdat het gezin over een periode van bijvoorbeeld 14 jaar aanzienlijk was uitgebreid… 
En inderdaad: een wettelijke intrest van 7 procent komt vandaag als woekerintrest over… en 
dan nog op een premie die eveneens moet worden terugbetaald. Kortom, ook al was de 
premie in eerste instantie bedoeld als stimulans om het merkwaardige van een pand in stand 
te houden; op langere termijn bleek het voor sommigen een vergiftigd geschenk. 
Anderzijds is het argument van de Juridische Dienst en die blijft hierbij: men wist op voorhand 
waar men aan begon, de voorwaarden waren duidelijk en een overheid heeft het recht om 
nieuwe regels in het leven te roepen die verschillen van de vorige. 
Ook de ombudsvrouw volgt gedeeltelijk het standpunt van de Juridische Dienst: een overheid 
heeft zeker het recht om nieuwe regels in te roepen die afwijken van de vorige. Maar 
niemand kan ontkennen dat er sinds het installeren van een nieuwe regel in 2003 een 
onderscheid tussen burgers was ontstaan omtrent eenzelfde premie. Namelijk zij die nog 
vielen onder de regelgeving van 1990 en zij die moeten voldoen aan de gunstiger regeling 
van 2003. 
Dit onderscheid kan, maar als een overheid dit wenst aan te houden, moet ze dit wel 
motiveren waarom ze dit wenst te doen, zo niet is er sprake van een ongeoorloofde 
ongelijkheid (discriminatie?). 
Die motivering moet bovendien in 2003 bij de voorbereiding en voorlegging van de 
goedkeuring door de gemeenteraad duidelijk zijn opgesteld, redelijk zijn en correct. Die 
motivering is niet gebleken uit ons onderzoek. 
De ombudsvrouw is dus van mening dat hier dus sprake is van een ongeoorloofde 
ongelijkheid, van discriminatie waarbij een groepje burgers benadeeld wordt tegenover een 
andere groep. 
Bovendien blijkt uit de communicatie dat er rond 2003 ook werd gecommuniceerd dat de 
nieuwe regels van 2003 de oude zouden vervangen….en dat wie na 2003 zou verkopen 
automatisch onder de nieuwe regelgeving ging vallen, wat niet correct was omdat de 
regelgeving van 2003 geen overgangsregeling voorzag. 
Voorts merken we op dat voor een bijna gelijkaardige renovatiepremie (maar niet voor 
merkwaardige panden) er wel een terugbetaling kon voorzien worden binnen de bestaande 
regelgeving en dat dit ook is gebeurd in 2003 voor ruim 200 burgers. 
Het is verwonderlijk dat regelgeving over vergelijkbare premies, maar die vallen onder 
verschillende departementen en schepenen, zoveel verschillen vertonen waardoor dergelijke 
ongelijke behandelingen mogelijk zijn. 
 
Opvolging: In maart 2013 was dit dossier nog niet besproken op het politiek overleg. Wordt 
vervolgd.  
 
Beoordeling: gegrond 
Er is niet gemotiveerd waarom onderscheid is aangehouden tussen de burgers in periode 
2003-2012 
 
Aanbeveling: 
Dienst Monumentenzorg en Architectuur: 
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Hef zo vlug mogelijk die ongelijke behandeling op door een rechtzetting en onze aanbeveling 
is dan ook: voor alle betrokken burgers die tussen 2003 en 2012 vervroegd hun woning 
hebben verkocht de reeds betaalde intresten terug te betalen als compensatie voor de 
ongelijke behandeling. Eventueel kan ook overwogen worden om dit te herbekijken voor al 
wie onder de regelgeving van 1990 valt (dus van 1990 tot 2003). 
 
Juridische dienst en Kennisbeheer: 
Maak stadsbrede reglementen over gelijkaardige premies op zodat burgers in gelijkaardige 
omstandigheden rechtvaardiger worden behandeld. 
 
 
 
5.3. Sportdienst 
 
zorgvuldigheid - fouten 
hoffelijkheid 
Verzoek: 201209-954 
Camping Blaarmeersen. 
 
Hierbij wil ik een klacht indienen over de manier waarop ik behandeld ben op de camping 
Blaarmeersen. Wij hadden geboekt van 22 augustus tot 1 september 2012. Wij zijn er graag 
geweest tot op de laatste avond. 
De situatie: wij stonden de laatste week alleen op een groot stuk net voor de tentenweide. Op 
31 augustus heeft er zich een groep van 8 personen op 1 campingplaats geïnstalleerd met 
heel veel lawaai. Niet erg, de jeugd mag zich al eens uitleven en rond 23 uur zijn ze eropuit 
getrokken. 
Om 2 uur waren ze terug in volle ambiance en hebben dat volgehouden tot 4.15u. Resultaat: 
geen oog meer toegedaan en ook de kinderen (3) niet. Ik heb hen wel ondertussen rond 
3.30u gevraagd om stiller te zijn. De volgende dag moet ik gaan afrekenen en vermeld ik het 
nachtelijke lawaai. Onmiddellijk wordt mijn neus afgebeten; dat ik maar de nachtwacht 
verwittigd moest hebben. Je moet wel eerst weten dat er een nachtwacht is, staat nergens 
vermeld. Daarna volgt de rekening: 2 volwassenen voor 8 dagen (2 dagen naar huis 
geweest), 3 kinderen onder de 12 jaar, tent 10 dagen. 
Op mijn inschrijvingsformulier staat mijn man bovenaan ingeschreven en daaronder staat 
een lijstje met gezinsleden en mede-kampeerders. Wij hebben dus 2 volwassenen en 3 
kinderen aangegeven. De baliebeambte maakt de rekening en rekent 3 volwassenen aan en 
2 kinderen (1 kind moet blijkbaar niet betalen). Ze reclameert dat de tent niet alleen mocht 
achterblijven en dat we 1 volwassene dus 10 dagen moeten betalen. 
Wij hadden nochtans op voorhand gevraagd of het wel kon op eigen risico. Wij zeggen dat 
we maar met 2 volwassenen zijn en dat er 1 teveel is aangerekend. 
De baliebeambte wordt steeds bozer en zegt dat we op ons inschrijvingsformulier mijn man 
niet bovenaan en onderaan mochten inschrijven en dat ze geen goesting heeft om 400 maal 
per dag iedereen te controleren. Ik reageer dat de student die ons bij de inschrijving heeft 
geholpen dit dan gezien moest hebben, waarop zij zei dat studenten fouten maken. Oké zeg 
ik, maar dan moet ik toch niet opdraaien voor de fouten van studenten. 
Boos maakt ze uiteindelijk een nieuwe factuur met 2 volwassenen (1 aan 10 dagen en 1 aan 
8 dagen) en 2 kinderen. (De eerste rekening was 3 volwassenen aan 8 dagen.) Dat scheelt 
11 euro die we nu meer moeten betalen. 
Ik heb haar er ook op gewezen dat de student mij een vuilniszak gaf met de commentaar dat 
alles in de zak mag, werkelijk alles en niets te sorteren. Ik heb wel gesorteerd. Het was nog 
hoogseizoen en daar betalen we tenslotte voor, maar de dichtste sanitaire blok werd de 
laatste week gesloten en de winkel was ook vóór sluitingstijd gesloten. Is dit dan service? 
Wat ik in de receptie meemaakte, klanten die zo afgesnauwd worden om iets waar we zelf 
niets aan konden doen door personeel dat het niet de moeite vindt om klanten te helpen op 
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een vriendelijke manier vind ik beneden alle peil. 
Misschien beter informeren over: nachtwacht, vuilnis, tent onbewaakt achterlaten, enzovoort. 
 
Onderzoek: 
Het diensthoofd zegt dat de baliebediende al een aantal jaar op de camping werkt en dat ze 
haar kent als (klant)vriendelijk, ook als er zaken mislopen. 
De bediende zelf zegt dat ze de rekening opmaakte aan de hand van het groen 
inschrijvingsformulier. Ondertussen vertelde verzoekster over het nachtlawaai en dat de 
jobstudenten beter opgeleid moesten worden. De bediende verwees daarom naar de 
nachtwaker (informatie hierover hangt in de berichtenkast) en zei dat de studentenjobs er 
onder andere zijn om jongeren een kans te geven om te leren en dat iedereen wel eens een 
fout kan maken. Volgens de bediende werd verzoekster daarbij steeds kwader, maar ze 
betaalde de rekening wel. 
Later kwam zij terug met de melding dat er te veel aangerekend was. De tent had namelijk 
een paar dagen leeg gestaan, maar dat stond nergens vermeld op de fiche van verzoekster. 
Het stond wel op het dubbel van de fiche. De jobstudent had dit namelijk niet genoteerd op 
het exemplaar van verzoekster. De jobstudent had bij de inschrijving ook niet gemerkt dat de 
echtgenoot tweemaal op de fiche stond. Er waren dus inderdaad onzorgvuldigheden 
gebeurd, maar dit werd wel rechtgezet. 
Ook bij de uitleg over het afval was de student blijkbaar niet helemaal correct. De camping 
heeft een groen label en neemt sorteren ernstig. Er wordt inderdaad een vuilniszak 
meegegeven om al het restafval in te doen, maar papier, pmd, glas en batterijen moeten wel 
degelijk gesorteerd worden. 
Tot slot zegt het diensthoofd dat de sanitaire blok op de tentenweide zelf gesloten was omdat 
er nog maar drie tenten stonden. Blok 4 bleef echter wel open en dat ligt op dezelfde 
loopafstand, alleen in de andere richting. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
Er gebeurden inderdaad een aantal onzorgvuldigheden, maar die werden wel rechtgezet. 
Samen met de gebrekkige nachtrust van verzoekster zal dit echter het gesprek tussen 
bediende en verzoekster zeker niet vooruit geholpen hebben. 
 
 
 
klachtenmanagement 
fair play 
Verzoek: 201212-1336 
Sporthal niet gebruiksklaar. 
 
Op zaterdag 16 april 2011 kwamen wij aan in de sporthal Tolhuis en was deze niet 
gebruiksklaar omwille van een feest de dag voordien. De vloer lag nog vol met tapijten en er 
hing een delicate luster in het midden van het plein. 
De vrouwelijke medewerkster die op dat moment op dienst stond, vertelde ons dat ze de 
reservatie zou laten annuleren. 
Op de factuur staat die dag wel gefactureerd. Ik heb het er moeilijk mee om dit te betalen, 
aangezien wij niet in de mogelijkheid waren om te sporten. Ik vroeg daarom om mij een 
nieuwe factuur te sturen zonder 16 april 2011 te factureren. Op mijn mails werd echter niet 
meer gereageerd. Op 20 november 2012 ontving ik een duplicaat van de factuur in de 
brievenbus. Bovenaan stond op de brief: "duplicaat uitgereikt op vraag van de klant ter 
vervanging van originele verloren gegane factuur". Recent heb ik geen enkele vraag gesteld 
in verband met deze factuur, al zeker geen duplicaat van de originele factuur. Ik heb in mei  
2011 gevraagd om de factuur aan te passen, zodat ik het correcte bedrag kan betalen. Vanuit 
de Sportdienst krijg ik echter geen gehoor. 
 
Onderzoek: 
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In 2011 was er tussen verzoekster en de Sportdienst mailverkeer, maar na haar e-mail van 8 
juni 2011 kwam er geen reactie meer. Pas met het duplicaat van de factuur op 20 november 
2012 wordt de zaak weer opgerakeld. 
Verzoekster kan ons een tamelijk gedetailleerd verslag geven van de situatie toen, maar de 
Sportdienst blijft erbij dat zij in hun registratie geen aanwijzingen vinden om de factuur te 
crediteren. De dag voor verzoekster en het uur na verzoekster werd de zaal namelijk gebruikt 
en de zaalbeheerder noteerde dat er tijdens de verhuring van de zaal aan verzoekster twee 
mensen aanwezig waren. 
Op ons aandringen stemmen ze er echter mee in om de 2,50 euro te crediteren.  
Uiteindelijk is het ondertussen al meer dan anderhalf geleden. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Er blijft discussie over wat er nu juist aan de hand was, maar de Sportdienst kiest voor een 
klantvriendelijke oplossing. We kunnen niet oordelen hierover. 
Op de e-mail van verzoekster werd plotseling niet meer gereageerd. Dat deel is dus wel 
gegrond. 
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Hoofdstuk 6 
 

DEPARTEMENT FACILITY MANAGEMENT 
 
 
6.1. Dienst Bouwprojecten 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201201-38 
Wet Laruelle. 
 
In januari 2008 werd aan de Stad via een aangetekend schrijven, de vraag gesteld om een 
aantal bestaande contracten om te zetten naar de BVBA conform wet Laruelle. In januari 
2009 werd aan stad per brief, opnieuw de vraag gesteld om een aantal bestaande contracten 
om te zetten naar de BVBA conform wet Laruelle. De voorstellen per contract werden dan 
eveneens overgemaakt. In november 2009 werd aan Stad per mail, opnieuw de vraag 
gesteld om een aantal bestaande contracten om te zetten naar de BVBA conform wet 
Laruelle met nogmaals de voorstellen per contract. Het gaat om vijf contracten.  
Er werd ons medegedeeld dat de Juridische Dienst van de Stad Gent geen bezwaren maakte 
en enkel een Collegebeslissing diende opgemaakt te worden. We hebben verschillende 
keren aangedrongen. Tot op heden blijft elke reactie uit. Ondertussen zijn de bovenvermelde 
projecten inmiddels uitgevoerd.   
Het kan toch niet zijn dat de Stad Gent deze vraag naast zich neerlegt, terwijl de 
vennootschap onder de wet Laruelle valt en als rechtspersoon intussen optreedt.e wet 
Laruelle laat net toe om de persoon in kwestie te beschermen. Met de opmerking dat de 
vraag te laat komt, nemen we geen genoegen. Met deze mail willen wij ons probleem 
aankaarten, daar wij graag eindelijk de schriftelijke bevestiging van de omzetting zouden 
krijgen, de vraag werd duidelijk gesteld in 2008, nog voor de werken zijn aanbesteed/ 
aangevangen. 
 
Onderzoek: 
Het blijkt voor ons al een hele klus om uit te maken wie nu, na drie jaar, met dit dossier bezig 
is. Aanvankelijk gingen we ervan uit dat de Dienst Bouwprojecten van het Departement 
Facility Management hiermee bezig was, maar blijkt dat wij de Dienst Aankoopbeheer van 
hetzelfde departement moeten aanschrijven. Wij nemen in januari contact op met de dienst. 
Ondanks enkele herinneringen hebben wij in mei nog altijd geen enkele reactie van de 
betrokken dienst. Ook de architecten hebben geen nieuws ontvangen. Wij blijven ook verder 
de Dienst Bouwprojecten aanschrijven want de architecten hebben gewerkt voor de 
gebouwen van de Stad. Wij krijgen ook geen uitleg waarom het zolang duurt eer een 
antwoord ten gronde kan gegeven worden. Blijkt dat het hele dossier niet meer behandeld 
wordt door de oorspronkelijke dossierverantwoordelijke van de Dienst. In feite wordt deze 
zaak al een hele tijd niet meer opgevolgd.  
Uiteindelijk wordt, na ons voortdurend aandringen, de afhandeling van deze zaak 
toevertrouwd aan een verantwoordelijke van de Dienst Aankoopbeheer, die zich inzet om 
eindelijk, na vier jaar, de omzetting van de contracten te verwezenlijken. Blijkbaar gaat dit 
gepaard met heel wat opzoekingswerken en het duurt nog enkele maanden voor de zaak 
geklaard is. De hele afwikkeling heeft heel wat geduld gevraagd van het architectenbureau. 
Hun klacht is dan ook volkomen gegrond. 
 
Beoordeling: gegrond 
Er is in de opvolging van dit dossier heel wat fout gegaan waardoor de afhandeling meer dan 
drie jaar geduurd heeft.. 
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6.2. Dienst Onderhoud Gebouwen 
 
continuïteit 
professionaliteit 
Verzoek: 201210-1095 
Storm en regen. 
 
Na het zoveelste telefoongesprek met de technische dienst van de Stad Gent richt ik me tot u 
(uit wanhoop). Negen jaar geleden kwam ik hier wonen en was er bij de vorige huurder reeds 
een probleem van water door het plafond op de vierde verdieping (let op: er is ook een vijfde 
verdieping boven waardoor het moeilijk is de oorzaak te vinden). Er gebeurt wat oplapwerk 
voor ik er in kom. Het probleem lijkt opgelost en ik schilder. Na enige tijd verschijnt er een 
vlek, ik meld dit, maar het wordt afgedaan als ’te vroeg geschilderd op het pleisterwerk’.  
Juni 2010. Ik schilder opnieuw.  
November 2010. Het stormt en regent binnen, een stuk pleister valt naar beneden gelukkig 
niet op mij. Ik meld dit en men komt het ‘oplossen’.              
Helaas het probleem blijft bestaan en men komt het verschillende keren 'oplossen'. 
Juni 2011. Er gebeurt een samensmelting tussen de sociale woningmaatschappijen. Ik meld 
dit probleem aan WoninGent. Het blijkt dat de stadsdienst dit probleem nog moet oplossen. 
Najaar 2011. Nu komt de stadsdienst nog eens kijken met een privé aannemer. Die stelt voor 
de gevel uit te slijpen en er folie in te steken. Ik ben blij want er gaat eindelijk wat meer 
gebeuren als schilderen en plakken. Men komt het gat in mijn plafond alvast dichtpleisteren. 
(Voor het zicht, begrijpt u.) Voor de rest gebeurt er niets en ik wacht geduldig. 
Voorjaar 2012. Ik bel naar WoninGent om te melden dat er nog niets gebeurt is. Men zal dit 
doormailen naar de Stad. 
April 2012. Ik bel terug naar WoninGent met de melding dat ik nog niets gehoord heb. 
Antwoord: ”U begrijpt dat we geen druk op Stad kunnen uitoefenen." Eerlijk gezegd, ik begrijp 
dat niet. Het lijkt me logisch dat je als eigenaar van de woning ervoor zorgt dat de werken 
worden uitgevoerd. Men raadt me aan zelf te bellen naar de aannemer. Dit is mijn werk niet! 
Eindelijk belt de technische dienst mij. Uitleg: de aannemer blijkt failliet te zijn. Latere uitleg: 
aannemer wou het werk niet. Ik weet niet wat te geloven. Het lijkt wel of elke aannemer failliet 
gaat na te werken met de Stad. 
Augustus 2012. Men komt nog eens kijken met een aannemer. Die zegt: het ligt aan het putje 
en de roofing.  
September 2012. Werkman werkt aan het putje en zal toestemming vragen om later aan de 
roofing te werken. Bij terug binnen regenen zal ik het melden. 
4 Oktober 2012. Het regent binnen! Ik bel naar iemand van de dienst. Die weet van niets, 
nochtans is hij hier al ook geweest. Ik vraag naar zijn collega want ik weet dat hij de laatste 
keer hier geweest is en krijg te horen dat die zijn been gebroken heeft. Men verbindt mij na 
enig aandringen door met (ik denk) nog iemand anders. Antwoord: ik weet hier niets van en 
mijn collega is ziek en er kan dus niets gebeuren. Na enig aandringen van mijn kant gaat hij 
eens zoeken en meldt mij dat hij er niets van terug vindt. Ik stel vast dat ik dus moet wachten 
tot de man zijn been genezen is. Hij zegt duidelijk tegen zijn zin (wat ik begrijp) dat hij zijn 
collega zal moeten lastig vallen tijdens zijn ziekteverlof. 
Woensdag 10 oktober 2012. Ik heb nog niets gehoord! Conclusie: de man moet 
loonsverhoging vragen, want zonder hem kunnen ze niet verder. 
U vindt mijn mail misschien langdradig, maar ik ben na bijna twee jaar en ontelbare bezoeken 
van de Stad het wachten beu. Moest dit bij een particuliere eigenaar gebeuren, men sprak er 
schande van en ging naar de rechter. Als huurder van een sociale woning moet men dit 
ondergaan. Dit is slecht voor mijn gezondheid en mijn zelfrespect. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat dit werk wel degelijk door de Stad Gent moest gebeuren. Dit werd 
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zo afgesproken bij de overdracht van deze woningen aan WoninGent. De afspraak was dat 
dit soort werken voor het jaareinde moest in orde zijn gebracht. De tijdelijke 
onbeschikbaarheid wegens een beenbreuk van de bevoegde controleur blijkt nefast voor de 
continuïteit van de opvolging. Bij een nazicht ter plaatse door een andere medewerker blijkt 
de tapbuis in orde te zijn. Er zijn scheuren in de roofing. Daarom wordt een nieuwe roofing 
gebrand. 
 
Beoordeling: gegrond 
 
 
 
6.3. Dienst Vastgoedbeheer 
 
duurzaamheid 
Verzoek: 201201-143 
Anti-kraakfirma. 
 
Op 17 december 2011 zijn verschillende mensen die betrokken zijn bij het project "Het 
Landhuis" op gesprek geweest bij de Dienst Vastgoedbeheer die onder bevoegdheid van de 
schepen van Financiën en Facility Management valt. Daar kregen ze te horen dat ze enkele 
weken de tijd hadden om het project stop te zetten en het gebouw en de tuintjes te 
ontruimen. Na enige vragen bleek één maand de tijd nog net te kunnen en de 
contactpersonen gaven dit door aan de gebruikers van Het Landhuis. Het kabinet van de 
schepen wil het gebouw en de omliggende tuinen in handen geven van een antikraakfirma. 
Wij willen hierover in de eerste plaats informeren maar ook vragen om te onderzoeken hoe 
die onverwachte reactie tot stand is kunnen komen, in de hoop er iets aan te veranderen. In 
het verleden zijn alle contacten met de Stad vriendelijk verlopen. Waarom keert men zich nu 
tegen een sociaal-ecologisch project? Wij willen graag ons project verder zetten en zijn 
(zoals in het verleden ook al) bereid tot samenwerking tot er een definitieve beslissing is 
genomen wat er met die gronden gaat gebeuren en wanneer men met eventuele werken van 
start zou gaan. Op dit moment zijn er, volgens onze info, nog geen vergunningen 
aangevraagd.Het project 'Het Landhuis' werd in mei 2010 gekraakt en in hergebruik 
genomen. Meteen werd door een groep enthousiastelingen begonnen met de tuintjes 
opnieuw aan te leggen. De gronden waren overigens al sinds zeer lange tijd in gebruik als 
biologische landbouwgrond. Er was van meet af aan een goed contact met de toenmalige 
eigenaars. In december 2011 kocht de Stad de grond op in het kader van het uitbreiden van 
de sportcluster aan de Warmoezeniersweg. De Warmoezeniersweg 10 is hier echter maar 
het kleine hoekstuk van; de nabijgelegen grotere stukken grond zouden immers ook in het 
plan moeten inpassen. Toen we op gesprek moesten bij de Dienst Vastgoedbeheer bleek dat 
de sloop van de gebouwen vertraging op zou lopen tot de zomer maar dat de dienst ons toch 
vrijwillig wou zien vertrekken om een antikraakbedrijf in de plaats te stellen! Onze 
OpenTuindag-flyer wezen zij van de hand. In Het Landhuis wordt sinds het opnieuw floreren 
van de tuintjes elke zondag een volkskeuken georganiseerd met groenten uit eigen tuin. Daar 
leren de mensen elkaar beter kennen en wisselen ideeën uit. Geregeld worden er ook 
workshops en info-avonden georganiseerd. Tevens stellen we een ruimte ter beschikking 
voor een weggeefwinkel. Wij gaan ervan uit dat het nu, meer dan ooit, cruciaal is om 
duurzaam met onze planeet om te gaan. Vele mensen willen opnieuw zelf hun groenten en 
fruit kweken. Bewijs zijn de lange wachtlijsten voor de andere Gentse volkstuintjes. 
Het zou jammer zijn een sociaal-ecologisch project in volle ontwikkeling stop te zetten en de 
bewoners/conciërges dakloos te maken, terwijl momenteel geen enkel waardig alternatief 
scenario op tafel ligt. Na de ontruiming van 'Het Landhuis' wil de schepen eerst kijken of de 
woning geschikt is als transitie-woning. Er woont nu echter al iemand die bij het OCMW als 
dakloos ingeschreven is. Bij een eventuele ontruiming komen hij en de andere bewoners 
echter terug op straat te staan. Het gebouw zou echter door zijn zogenaamde ongeschiktheid 
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meteen in de handen worden gegeven van een antikraakbureau. Wij vragen ons af of het niet 
voordeliger is om met ons een precaire gebruiksovereenkomst te maken die de 
verantwoordelijkheidskwestie naar ons toe schuift. 
Wij hopen alsnog in onderling overleg ons project, dat toch breed gedragen is in het Gentse, 
te kunnen voortzetten. Wij deden daartoe ook een voorstel tot een precaire overeenkomst. 
 
Onderzoek: 
Bij ons onderzoek houden wij er rekening mee dat wij niet bevoegd zijn om te oordelen over 
beleidsbeslissingen. 
Wij pogen over te gaan tot bemiddeling, door verzoekers ertoe te bewegen bereid te zijn, 
omwille van het gelijkheidsbeginsel, om huurgeld te betalen en op deze basis een 
huurovereenkomst af te sluiten met de Stad. De krakers zullen via de vrederechter  
 
Beoordeling: geen oordeel 
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Hoofdstuk 7 
 

DEPARTEMENT HR 
 
 
7.1. Dienst Personeelsbeheer 
 
Flexibiliteit 
Verzoek: 201212-1344 
Maaltijdcheques. 
 
Ik heb op donderdag 29 november 2012 mijn maaltijdcheques ontvangen op het werk, 22 
stuks met een waarde van 6 euro. Ik kom dagelijks met de fiets naar het werk in een 
koersuitrusting en ik heb mijn kledij gewassen maar ik heb mijn maaltijdcheques vergeten uit 
mijn zakken te halen. Mijn maaltijdcheques zijn onleesbaar geworden en klitten aan elkaar. 
Kan ik u vragen hoe ik op één of andere manier deze maaltijdcheques kan recupereren? Ik 
heb vernomen van iemand van de Personeelsdienst dat  jullie de enige contactpersonen zijn 
voor de Stad Gent die mogen communiceren met de firma Edenred als er problemen zijn in 
verband met de maaltijdcheques. Aangezien ik niet rechtstreeks met de firma contact mag 
opnemen had ik graag een beroep gedaan op jullie tussenkomst om een poging te doen om 
mijn maaltijdcheques te kunnen recupereren. Het gaat hier niet om een verlies of vervallen 
maaltijdcheques maar om onleesbare cheques, het pakje kan u bezorgd worden! Ik betwist 
niet dat ik een fout heb begaan, maar wil me toch kunnen (of me laten) verdedigen. Vooral 
omdat het gaat over een aanzienlijk bedrag! Het telefonisch antwoord van de twee dames 
was dat zij niet mogen tussenkomen als contactpersoon voor de Stad Gent (ze verwijzen 
naar een protocol) en dat ik niet rechtstreeks kan en mag contact opnemen met de Edenred. 
Ik heb dit ook geprobeerd en zij verwijzen mij door naar de contactpersonen van de Stad 
Gent voor mijn probleem. 
 
Onderzoek: 
Volgens de Dienst Personeelsbeheer wordt beschadiging of verlies van de maaltijdcheques 
niet door hen gerecupereerd. Van zodra de werknemer de maaltijdcheques in ontvangst 
neemt en het daarvoor bestemde borderel aftekent, zijn de maaltijdcheques en eventuele 
beschadiging daarvan, volledig de verantwoordelijkheid van de medewerker.  
De firma, Edenred, die de maaltijdcheques verdeelt, stelt dat alles afhangt van het standpunt 
van de gemeente zelf. Er zijn steden en gemeenten die wel vragen om dergelijke cheques te 
vervangen (o.a. Antwerpen) maar Stad Gent doet dit niet omdat de kosten en de 
administratieve afhandeling hiervoor te groot zijn. Het contract tussen de Stad Gent en 
Edenred maakt dat een tussenkomst van de Ombudsvrouw onmogelijk is. In de loop van 
2013 is er een nieuw bestek waarbij moet onderhandeld worden. De Ombudsvrouw beveelt 
aan het departementshoofd HR aan om zeker de mogelijkheid om terugbetaling te voorzien 
bij beschadigde en verloren gegane maaltijdcheques en de mogelijkheid voor elektronische 
maaltijdcheques te onderzoeken. Op het moment is het zo dat de firma Edenred in dergelijke 
gevallen zowel de bijdrage van het personeelslid als dat van de Stad opstrijkt. 
 
Beoordeling: gegrond 
 
Aanbeveling: 
Zoek bij het volgende bestek een klantvriendelijke oplossing, zoals werken met een 
elektronische kaart. 
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7.2. Dienst Rekrutering en Selectie 
 
adequate communicatie 
Verzoek: 201202-158 
Misleidende vacature. 
 
Op 13 januari heb ik mij kandidaat willen stellen voor de openstaande plaats bij de Stad Gent 
als huishoudhulp. 
Ik heb toen als antwoord gekregen dat ik een aantal documenten moest vervolledigen om 
een correcte inschatting te maken, maar ik had alles al doorgestuurd op de 13de en omdat ik 
dit vreemd vond, heb ik nogmaals alles doorgestuurd, net hetzelfde. Daar is geen antwoord 
op gekomen, dus ik ging er vanuit dat dit in orde was. Tot ik niet opgeroepen werd voor dit 
examen, en dat er nu zaterdag een proef was en blijkt dat ik ben ingeschreven als een 
spontane sollicitatie, maar niet in het bijzonder voor de openstaande vacature. 
Ik zou niet aangekruist hebben dat dit ook voor die specifieke sollicitatie was. Die vraag is 
helemaal niet gesteld, volgens mij.  
Het volgende heb ik gedaan: ik zocht vacatures bij Stad Gent, dan naar huishoudhulp en die 
heb ik ingevuld. Op het einde kwam: “Dank u wel voor uw sollicitatie.” Dan kreeg ik nog een 
mail dat het toch niet volledig was. Ik stuurde opnieuw hetzelfde in en daar is geen antwoord 
meer op gekomen. 
Ik vind dit toch echt wel misleidend, want ik was ervan overtuigd dat ik gesolliciteerd heb voor 
deze job. Ik ben ervan overtuigd dat ik niet de enige ben die hier misleid is. Het was echt niet 
duidelijk. 
Alle drie de medewerkers van de Dienst Rekrutering en Selectie zeggen me hetzelfde: dat ik 
een spontane sollicitatie voor huishoudhulp in het algemeen heb gedaan, en dat ik een klik 
had moeten geven op (hier solliciteer nu) terwijl ik op het woord ‘vacature’ had gedrukt… 
Ik had gehoopt dat ik toch zou mogen meedoen aan de testen van nu zaterdag, maar de 
sollicitatie is afgesloten op 26 januari. Ik had wel al ingeschreven op de 13de! 
 
Onderzoek: 
Om online te solliciteren bij Stad Gent moet je je eerst registreren. Je moet dan een profiel 
opmaken met je naam, adresgegevens, diploma's, cv, enzovoort. Eenmaal geregistreerd, 
kan je dan solliciteren voor een specifieke job. 
Je zoekt dan eerst de vacature waar je voor wil solliciteren, je klikt daarop en dan start de 
'sollicitatiewizard' die je door een aantal stappen helpt. Verzoekster was al geregistreerd en 
op 3 januari 2012 solliciteerde ze inderdaad voor huishoudhulp. Omdat haar sollicitatie echter 
niet volledig was, kreeg ze een mail om de sollicitatiewizard te vervolledigen. Zolang dat niet 
gebeurde voor de uiterste inschrijfdatum was haar sollicitatie niet in orde. Dat werd ook zo 
meegedeeld in de mail. Op 13 januari 2012 heeft verzoekster zich dan een tweede keer 
geregistreerd, maar heeft ze niet gesolliciteerd voor de vacature van huishoudhulp. 
Op geen enkel moment was de sollicitatie van verzoekster dus in orde waardoor ze ook niet 
in aanmerking komt om mee te doen aan de selectietesten. 
We proberen ook zelf eens te solliciteren via de website en er wordt toch voortdurend 
expliciet verwittigd om zeker te controleren op volledigheid omdat de sollicitatie anders niet in 
orde is. Voor ons is de communicatie duidelijk. Maar mogelijks was burger beter zelf ter 
plaatse geweest in de Keizer Karelstraat en had ze daar met hulp kunnen digitaal solliciteren.  
 
Beoordeling: ongegrond 
Strikt genomen geen fout van de dienst maar men had mevrouw beter geholpen om te 
solliciteren via de computer. Die mogelijkheid bestaat in de inkomhall van het vroegere 
Belgacomgebouw. 
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zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing 
adequate communicatie 
Verzoek: 201206-635 
Onvoldoende werkervaring. 
 
Ik kreeg vandaag telefoon van een medewerker van de cel Rekrutering Stad Gent in verband 
met de geweigerde deelname aan selectieproeven. 
Naar aanleiding van de meer beknopte mail die ik stuurde ter attentie van een andere 
medewerker (om aan te tonen dat ik wel relevante werkervaring heb), bevestigde hij dit 
standpunt nu, maar volgens de medewerker was ik niet uitgebreid genoeg in mijn cv en is het 
nu te laat omdat de eerste proef al is gestart (of zijn de eerste kandidaten reeds uitgenodigd/ 
de selecties staan in ieder geval nog niet ver). 
Ik vind zijn mening over mijn cv niet terecht: zo staat er 1 jaar werkervaring bij een vakbond 
op (doelgroepenwerking). Nu ga ik er van uit dat iemand die een beetje thuis is in de Gentse 
sociale kaart, een beeld heeft van wie de leden/klanten zijn van die vakbond en het voor zich 
spreekt dat men daar dagelijks werkt met mensen die allesbehalve aan de top zitten qua 
inkomen, qua levensomstandigheden enzovoort. Het is bovendien een mix van Belgen, 
nieuwkomers, tweede of derde generatie migranten enzovoort. Dit kan ik onmogelijk allemaal 
in een cv zetten. 
Eerder kreeg ik van de RVA-consulent te horen dat ik zo beknopt mogelijk moet zijn. Nog in 
mijn cv staat 5 jaar ‘freelance’ journalistiek werk vermeld, met veel reizen in Oost- en 
West-Europa, Balkan. Ik heb daar niet aan het strand gelegen toch? Waarom vragen ze bij 
twijfel bijvoorbeeld mijn reportages niet op? Dan zouden ze zien dat het echt over de lokale 
bevolking ging. Twee jaar werken in een internationaal team bij Thallys. Samengewerkt met 
collega's die katholiek, moslim, vrijzinnig, hindoe zijn. 
Kan u nog iets voor mij doen, opdat ik de proeven alsnog kan meedoen? De cel selectie 
schuift de fout naar mij ("niet goed gecommuniceerd"), maar ik zie het eerder als een 
gedeelde verantwoordelijkheid. En nu ze zelf in de bijkomende mail zien dat het niet terecht 
is, hebben ze er geen oren naar om mij nog een kans te geven. En dan gaat het nog om een 
sociale functie. Gaan zij dan ook zo rigide te werk met hun doelgroep? Kan ik nog iets 
ondernemen? 
 
Onderzoek: 
Ook wij komen tot de conclusie dat verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden die gesteld 
worden, maar we stellen toch vast dat sommige voorwaarden tamelijk veel ruimte tot 
interpretatie laten. Wanneer is ervaring relevant of niet? 
We merken ook dat er in de communicatie met verzoekster eigenlijk geen echte (schriftelijke) 
motivering wordt gegeven waarom ze niet voldoet. De Dienst Rekrutering en Selectie zou wel 
meegedeeld hebben dat het cv niet duidelijk genoeg was, waardoor verzoekster focuste op 
de vorm van haar cv. Maar eigenlijk voldoet ze inhoudelijk niet aan de voorwaarden. De 
manier waarop haar cv opgesteld is, zal daar niets aan veranderen. De Dienst Rekrutering en 
Selectie zou hier toch ook duidelijk over moeten zijn. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
De genomen beslissing is volgens ons terecht. De voorwaarden lieten echter ruimte tot 
interpretatie en ook de motivering van de beslissing was niet echt duidelijk. De communicatie 
voor- en achteraf kon zeker beter. 
 
Aanbeveling: 
Maak voorwaarden in een vacature heel duidelijk. Desnoods met een aantal voorbeelden. 
Als iemand niet mag deelnemen aan de selectieproeven, geef dan ook een duidelijke 
(schriftelijke) motivering. 
 
 
 



73	  
	  

adequate communicatie 
Verzoek: 201208-845 
Mislukte sollicitatie. 
 
In de loop van de maand juni heb ik gesolliciteerd voor de functie van directeur historische 
gebouwen van de Stad Gent. Ik heb voor de gestelde einddatum de gevraagde gegevens 
opgeladen in het geautomatiseerde systeem van de Stad, gebruik makend van een wizzard 
die begon met het aanklikken van de link 'solliciteren voor deze functie', en eindigde met de 
mededeling dat mijn gegevens succesvol waren opgeladen. Toen ik na verloop van tijd 
informeerde naar een stand van zaken, kreeg ik tot mijn verbazing te horen dat mijn 
kandidatuur niet was weerhouden. Blijkbaar was in het doorlopen van de wizzard één en 
ander fout gelopen, en hoewel mijn gegevens tijdig waren opgeladen, ik aan alle 
selectievoorwaarden voldoe en bij mijn sollicitatie een brief zat die aangaf dat ik voor deze 
functie solliciteerde, werd ik toch niet toegelaten tot de selectie. De Stad Gent in het 
algemeen, en de personeelsdienst in het bijzonder heeft mij in deze meer dan onheus 
behandeld. Door onvolkomenheden in de informatica, onachtzaamheid van medewerkers, is 
mijn kandidatuur over het hoofd gezien. De personeelsdienst probeert deze fout recht te 
zetten door hardnekkig op zoek te gaan naar fouten die ik zou gemaakt hebben. Tijdens het 
doorlopen van de wizzard kreeg ik de mededeling dat mijn gegevens al geregistreerd waren 
in het systeem. Volgens uw medewerkers geeft een dergelijke mededeling duidelijk aan dat 
mijn gegevens niet gekoppeld waren aan de betrokken functie. Volgens de medewerkers van 
de personeelsdienst van de Stad Gent is het normaal dat ik de mededeling krijg dat mijn 
gegevens succesvol zijn opgeladen, maar toch niet mag deelnemen aan de selectie voor de 
functie waarvoor ik solliciteerde, ook al is dat expliciet aangegeven in de bijgevoegde 
sollicitatiebrief. Post factum werd het foutloos doorlopen van een misleidend parcours 
toegevoegd als selectiecriterium. Het spreekt vanzelf dat de medewerkers bepaalde regels 
moeten volgen. Mijn ervaring elke dag leert mij echter dat er een hemelsbreed verschil 
bestaat tussen de correcte toepassing van regels en kommaneukerij. Tussen algemene 
regels, en regels die à la tête du client worden ingevoerd. Voor mij is het jammer dat ik niet 
kan deelnemen aan een selectieprocedure voor een job die ik graag had gedaan. Voor de 
Stad Gent is het jammer, dat een potentieel valabele kandidaat zelfs niet gescreend wordt. 
Voor de Stad Gent is het jammer dat haar administratie zich verstopt achter een 
ondoorzichtig en misleidend computersysteem, en meer energie besteedt aan het uitsluiten 
van kandidaten dan aan de zoektocht naar geschikte medewerkers. Ik wens geen 
(negatieve) energie te steken in een klacht bij het agentschap binnenlandse zaken. Deze 
demarche zou enkel vervelend zijn voor derden, die in deze geen betrokken partij zijn. 
Bovendien is voor mij - zelfs indien ik gelijk zou krijgen - elke kans op een objectieve selectie 
door uw diensten onmogelijk gemaakt. Kan u er voor zorgen dat sollicitanten bij de Stad Gent 
in de toekomst wel op een correcte manier worden behandeld? Kan u ervoor zorgen dat de 
dubbelzinnigheden in het informaticasysteem worden weggewerkt? Kan u de medewerkers 
van de personeelsdienst de opdracht geven om al mijn gegevens uit hun databestanden te 
wissen? 
Ik wens u alle succes toe in uw zoektocht naar een directeur historische gebouwen. 
 
Onderzoek: 
Verzoeker registreerde zich op 19 juni 2012 (de uiterste inschrijfdatum) in het 
sollicitantenbestand als spontane sollicitant. Vanuit het systeem kreeg hij een .automatische 
melding dat hij zijn sollicitatie voor de specifieke vacature voor directeur Historische Huizen 
nog moest vervolledigen en verzenden. De dienst zegt dat elke kandidaat formeel zijn 
sollicitatie moet verzenden en volgens de richtlijnen die opgegeven worden zoniet ontstaat er 
rechtsonzekerheid en ongelijke behandeling tussen de kandidaten.  
Verzoeker heeft deze melding nl dat hij zijn sollicitatie nog niet definitief had verzonden ook 
gekregen, want hij bezorgt ze ons zelf als bijlage. Die melding is volgens ons duidelijk: de 
sollicitatie is niet volledig en moet voor de uiterste inschrijfdatum nog aangevuld én 
verzonden worden. Het valt op dat de sollicitant op deze mail niet meer reageert tenzij 
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geruime tijd later. Aangezien hij zijn sollicitatie op de laatste dag dat het nog kon heeft 
ingevuld is het mogelijk dat hij die mail 'te laat " heeft opgemerkt? Op onze vraag of hij die 
mail dan niet tijdig  heeft gelezen komt een onduidelijk antwoord. Omdat een en ander niet 
duidelijk is voor de ombudsvrouw gaat ze zelf ter plaatse bij de dienst en test een sollicitatie 
uit.  En komt tot de conclusie dat de te volgens richtlijnen duidelijk zijn ook voor iemand die 
voor de eerste  keer met de computer solliciteert. Ook het niet opnemen in het algemeen 
bestand kon aangevraagd worden maar moest tijdig worden aangevinkt worden. Er volgt ook 
een verwittiging per mail mocht de laatste stap niet gezet worden nl het doorsturen van de 
definitieve sollicitatie.(na overlezen en controle cfr belastingbrief…) wat klantvriendelijk is. 
Alle sollicitanten die per computer solliciteren krijgen dezelfde richtlijnen en worden op 
dezelfde manier behandeld. Klager is van mening dat de analyse door de ombudsvrouw 
gebaseerd is op een reconstructie die 'onder collega's was gemaakt zonder de input van de 
enige persoon die heeft meegemaakt wat er is gebeurd .Juridisch is deze reconstructie van 
weinig waarde volgens klager wegens niet tegensprekelijk Ook in de zoektocht naar een 
verbeterde versie is deze reconstructie ook van weinig waarde wegens gebrek aan externe 
en frisse kijk binnen het systeem". Een ombudsvrouw werkt op woord en wederwoord en 
werkt onafhankelijk zowel van de burger als van de dienst maar tracht wel in de behandeling 
van de klacht uit te zoeken hoe een systeem in de praktijk werkt  om eventueel 
aanbevelingen te doen. Ze stelt zich niet in plaats van een rechter of een advocaat. Kortom 
de opmerking dat de "reconstructie" geen juridische betekenis heeft daar is ze het volledig 
mee eens. Het gaat immers ook niet om een reconstructie wel  om een poging om te 
begrijpen hoe het systeem werkt. Daarnaast toetst ze de klacht aan de ombudscriteria (in dit 
geval gelijke behandeling, duidelijke communicatie , klant- en gebruiksvriendelijkheid). De 
opmerking van de burger dat er zijn sollicitatiebrief na 6 weken nog niet gelezen was en dat 
daar volgens hem de oorzaak en oplossing ligt van het probleem  kan ze niet bijtreden 
omdat voor de dienst zijn sollicitatiebrief nooit is aangekomen omdat ie nooit definitief 
elektronisch verstuurd is geworden, zoals gevraagd. Een eerste versie is aangekomen , de 
definitieve heeft ie nooit verstuurd. De andere kandidaten hebben die wel verstuurd. Het 
spreekt vanzelf dat klager ook per brief had kunnen solliciteren binnen de vooropgestelde 
termijn. En dan had ie er ook voor moeten zorgen -mocht er discussie zijn, voor het bewijs 
dat zijn sollicitatie tijdig was opgestuurd geworden. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De communicatie was duidelijk en verzoeker heeft zijn sollicitatie nooit formeel ingediend. Hij 
werd terecht en correct uitgesloten van de selectieproeven. 
 
Aanbeveling:  
Wanneer een sollicitant slechts 1 keer een sollicitatie elektronisch binnen stuurt (voorlopige 
sollicitatie)  en zich zoals deze sollicitant de procedure niet volgt en na controle en overlezen 
van zijn sollicitatieformulier niet de definitieve versie doorstuurt uit te zoeken of:  
-   er kan overwogen worden om de mail die hij nu al krijgt om hem of haar te melden dat 

de definitieve versie nog moet worden doorgestuurd toch meteen ook duidelijk te maken 
dat als de definitieve versie niet wordt doorgestuurd de sollicitatie ook niet in aanmerking 
wordt genomen omdat u er dan vanuit gaat dat de sollicitatie niet is gebeurd. 

-  er kan overwogen worden: als er geen definitieve versie wordt gestuurd dan automatisch 
de eerste versie als sollicitatie te aanvaarden en dit per mail mee te delen? 

De Dienst Rekrutering en Selectie zegt dat zij een sollicitatie niet zomaar als iets vrijblijvend 
beschouwen en dat er daarom ook verwacht wordt dat de sollicitant er bewust voor kiest om 
zijn sollicitatie formeel in te dienen door actief de knop 'sollicitatie verzenden' aan te klikken. 
Verzoeker heeft dit echter niet gedaan. Daardoor kan hij ook niet meer deelnemen aan de 
selectieproeven omdat dan de rechtszekerheid van andere kandidaten, die hun sollicitatie 
wel correct en formeel hebben ingediend, geschaad zou worden. 
Het gaat hier om een objectief criterium dat ook duidelijk wordt gepresenteerd. Verzoeker zelf 
was gewoon onzorgvuldig in zijn sollicitatie waardoor hij niet meer kan deelnemen aan de 
selectieproeven. 
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Hoofdstuk 8 

DEPARTEMENT MILIEU, GROEN 
EN GEZONDHEID 
 
 
8.1. Dienst Milieutoezicht 
 
rechtszekerheid 
adequate communicatie 
actieve informatieverstrekking 
Verzoek: 201207-794 
Straling. 
 
Langs deze weg zou ik een toch zeer ernstig probleem willen melden dat nu toch al twee jaar 
bezig is en tot heden nog door geen enkele instantie is opgelost. Wij hebben thuis nog steeds 
storingen op de radio, op de tv (die gaat luider of stiller zonder dat iemand bij ons thuis de 
afstandsbediening bedient, alsook als wij naar de muziek op de pc luisteren wordt het geluid 
zodanig overheersend verluid dat de luidsprekers het bijna begeven, eveneens begint de pc 
koeling op volle toeren te blazen en gaat de cpu temperatuur fors de hoogte in. Volgens ons 
is er bijna geen twijfel mogelijk dat dit van onze gebuur afkomstig is, aangezien deze persoon 
een grote zendmast staan heeft in zijn tuin en hij zendamateur is en één van de hoogste 
HAREC/licentie heeft. De Politie is al verscheidene malen door ons op de hoogte gebracht 
van deze problematiek. Ook de Dienst Milieutoezicht is op de hoogte gesteld en zij gaven 
een document mee voor een mevrouw die mij doorverwees naar een andere bevoegde 
dienst in Brussel. Daar zei men dat dit niet hun bevoegdheid was en men verbond me door 
met een andere milieudienst, waar men mij opnieuw doorverbond. Uiteindelijk beland ik bij de 
eerste dienst Departement Leefmilieu Natuur en Energie. Plots ging de bediende de stand 
van zaken bekijken. Nadien heeft hij teruggebeld dat er geen enkel rapport/verslag tot heden 
is in verband met de zendmast van de gebuur en vertelde ook dat er een stralingsaanvraag 
open staat van sedert januari dit jaar en nog niet is uitgevoerd. Twee jaar terug heb ik de 
BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) gecontacteerd. Tijdens een 
plaatsbezoek bleek dat een persoon die bij BIPT werkt lid was van de vereniging waar de 
gebuur ook lid is. Hij zei dat alles in orde was. Zo wordt onder één hoedje gespeeld en wordt 
alles in de doofpot gestoken. Kan er zo spoedig mogelijk iets aan deze ondraaglijke situatie 
gedaan worden? Bepaalde stralingsnormen continu overschrijden, waarbij zo storingen op 
elektronica van een ander uitgeoefend wordt is zeker niet normaal, noch gezond. Wij 
vermoeden eveneens dat de gebuur dit met kwaad opzet doet. Eveneens hebben wij twee 
maal bij de gebuur vriendelijk aangebeld (2 jaar terug) en hij zei toen: "Ligt het niet aan de 
afstandsbediening van uw tv of aan de modem van uw gebuur?" Ook hebben wij door Eandis 
in september vorig jaar een nieuwe elektriciteitsteller laten plaatsen, is alle elektriciteit 
vernieuwd, eveneens nieuwe aarding, dit alles om zo storingen uit te sluiten. 
 
Onderzoek: 
Omdat voor dergelijke mast, volgens de beschrijving van verzoeker, een stedenbouwkundige 
vergunning nodig is, sturen wij de klacht naar de Dienst Administratie - Bouwtoezicht om na 
te gaan of hier geen bouwovertreding is gepleegd. Blijkt nu dat er voor de zendmast geen 
stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd, maar omdat die zendmast er al meer dan 30 
jaar staat, kan Bouwtoezicht niet meer optreden. 
Ook Eandis ziet geen enkele aanwijzing dat de door hen uitgevoerde werken van enige 
invloed kunnen zijn op de elektronica in het huis van verzoeker. 
Als bijkomende informatie deelt verzoeker ons mee dat hij al meer dan 20 jaar in die woning 
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woont en dat de problemen pas begonnen zijn na een burenruzie over afwatering.  
In feite komt het erop aan om uit te maken welke dienst hier metingen kan uitvoeren om 
definitief uit te maken of die zendmast aan de basis ligt van de storingen bij verzoeker.  
Want het is duidelijk dat verschillende diensten, ook buiten de stadsdiensten, verzoeker 
meerdere malen hebben doorverwezen, wat bij verzoeker de indruk heeft gewekt dat men 
hem niet wilde helpen en alle rechtszekerheid zoek was. 
Milieutoezicht heeft verkeerd doorverwezen naar de medisch-milieukundige omdat zij vooral 
gefocust hadden op de gezondheidsproblemen die verzoeker had vermeld. Milieutoezicht 
heeft, zeggen ze, geen enkele rol in deze zaak te spelen. Maar dat had aan verzoeker beter 
moeten uitgelegd worden. Verder was er niets ondernomen tot na de klacht bij de 
ombudsvrouw: toen is door Milieutoezicht contact genomen met de bevoegde diensten en 
heeft men aan verzoeker ook schriftelijk uitleg verschaft. Voor dergelijke mast is er immers 
geen milieuvergunning nodig. Er is wel een zendvergunning nodig die door het BIPT wordt 
afgeleverd, na een geslaagd examen. Volgens Milieutoezicht gebeurt de controle van de 
zendapparatuur door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en gebeurt het 
onderzoek naar storingen door het BIPT. Uiteindelijk wordt er door beide instanties opnieuw 
controle uitgevoerd, twee maanden later en is de zendapparatuur conform bevonden. Bij de 
metingen werden geen hogere stralingen waargenomen. Het onderzoek gebeurde door het 
BIPT, in aanwezigheid van mensen van Milieutoezicht en van de wijkinspecteur. Deze 
aanpak gaf aan verzoeker het vertrouwen in de overheid terug, dat hij  een beetje verloren 
was. 
 
Opvolging: 
Enkele maanden later weet verzoeker ons te vertellen dat alle storingen op zijn tv zijn 
verdwenen, maar hij heeft wel nog af en toe storingen op de radio. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
Gegrond wat de informatieverstrekking betreft: men had duidelijker de bevoegdheden van de 
verschillende diensten moeten uitleggen. Op die manier had verzoeker het gevoel niet 
gekregen dat hij nergens terecht kon en dat hij geen enkel verhaal had. 
 
 
 
gelijkheid 
continuïteit 
Verzoek: 201210-1063 
Twee maten en gewichten. 
 
Op 20 juni ben ik per brief terecht op mijn vingers getikt door Dienst Milieutoezicht voor het 
buitenstaan van mijn container (dit wegens plaatsgebrek in mijn restaurant). Voor de 
volksgezondheid mag dat ook niet in de keuken. Mijn container stond dus dag en nacht in 
een zijstraatje, dat is inderdaad zo. 
Ik moest een oplossing zoeken en ik heb dat ook gedaan. Ik had tijd tot 19 juli 2012 en mijn 
containers zijn nu weg. 
Terzelfdertijd, dus in juni, stonden er in dezelfde straat echter ook nog andere containers dag 
en nacht op het openbaar domein en ik ging ervanuit dat ze op dezelfde manier op hun 
vingers zijn getikt als mij. k merk echter dat er zonder problemen nu nog altijd elke dag 
containers buiten staan.  
Hoe kan dat? Had ik mijn probleem ook kunnen oplossen door te zeggen dat ik geen 
oplossing vind en ze dus maar buiten moeten staan? 
De ombudsvrouw heeft me gezegd dat ik de mijne niet mag terugzetten en dat niemand zijn 
container, met uitzondering van de ophaaldagen, op het openbaar domein mag laten staan. 
Dat begrijp ik, maar ik vraag dan ook dat er correct wordt opgetreden voor iedereen. Want nu 
krijg ik het gevoel dat ik alleen streng wordt aangepakt en dat ik de onnozelaar ben die 
luistert… En de anderen mogen gewoon hun gang gaan. Ze hoeven voor mijn part geen 
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boete te krijgen. Daar gaat het voor mij niet om. Wel om gelijke behandeling. En ik ga 
ervanuit dat de controlerende diensten toch ook zien wat ik zie. 
 
Onderzoek: 
De Dienst Milieutoezicht zegt dat dit dossier nog lopende is en dat het natuurlijk duidelijk is 
dat iedereen dezelfde behandeling moet krijgen. 
Op 13 juni 2012 werden verzoeker en nog anderen in de buurt aangeschreven met een 
aanmaning om de afvalcontainers enkel op de openbare weg te plaatsen op de dag van de 
ophaling. Verzoeker zelf belde inderdaad al snel om mee te delen dat hij naar een oplossing 
zou zoeken, maar dat hij wat meer tijd nodig had. Er werd hem uitstel toegestaan tot 19 juli. 
Op 13 juli belde hij een tweede keer om te zeggen dat de containers verdwenen zouden zijn 
op 31 juli 2012. Op 31 juli ging de Dienst Milieutoezicht effectief ter plaatse en alle containers 
stonden toen nog buiten. 
Door ziekte en vakantie bleef het dossier dan echter een hele tijd liggen waardoor de 
vaststellingen van 31 juli niet meer gebruikt konden worden voor een bestuurlijk verslag. 
Naar aanleiding van onze tussenkomst gaat de dienst opnieuw langs en worden er 
vaststellingen gedaan die deze keer wel degelijk tot een bestuurlijk verslag zullen leiden. 
Reactie van verzoeker die zelfstandige is: "Moest ik mijn zaken zo slecht opvolgen, ook al is 
er sprake van ziekte, dan kan ik mijn santeboetiek wel sluiten." 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Iedereen wordt gelijk behandeld, maar door ziekte en vakantie verliep de opvolging niet 
ideaal waardoor er een verkeerd beeld ontstond bij verzoeker. Na onze tussenkomst wordt 
dit ook rechtgezet. Diensten moeten wel instaan voor opvolging en continuïteit bij langere 
afwezigheid. 
 
Aanbeveling: 
Zorg ervoor dat dit soort dossiers strakker opgevolgd wordt. Ook wanneer iemand langdurig 
afwezig is. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201211-1265 
Schouw. 
 
Ik stuurde op 20 november 2011 een mail aan de Milieudienst met een vraag over een 
schouw. Het is vandaag 19 november 2012. Daar de 'verjaardag' van deze klacht aan de 
Mileudienst nu al achter de rug is en wij ook na enige rappels geen enkele beweging zien, 
vraag ik mij af of u misschien schot in deze zaak kunt krijgen. Nu is het stookseizoen in gang 
gekomen en wij 'genieten' regelmatig van de stank. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt bevestiging van de oorspronkelijke mail van 20 november.  
Verzoeker verstuurde die mail naar de algemene inbox van de Milieudienst, maar toch 
gericht aan een controleur van de Dienst Milieutoezicht. Dit zijn twee verschillende diensten. 
De Milieudienst zond de mail door naar de controleur. Daarbij verzond de Milieudienst geen 
ontvangstmelding aan de klager, terwijl men dit beter wel had gedaan. In elk geval gaf de 
controleur de klacht door aan de toenmalige dossierhouder in de Dienst Milieutoezicht. 
Die dossierhouder bezorgde verzoeker op 30 november 2011 een antwoord via e-mail. Wij 
vragen aan verzoeker of hij die mail heeft ontvangen, maar ontvangen hierop geen .reactie. 
In elk geval voerde Milieutoezicht daarna de nodige controles uit. Uiteindelijk, op 29 
november 2012, nadat verzoeker contact opnam met de ombudsvrouw, nam de Dienst 
Milieutoezicht contact op met verzoeker omtrent de toestand ter plaatse en werden 
maatregelen getroffen. De Dienst Milieutoezicht geeft toe dat de communicatie met 
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verzoeker niet vlot is gelopen en heeft zich hiervoor verontschuldigd bij verzoeker. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Verzoeker had zijn mail gestuurd aan de verkeerde dienst. Deze stuurde de mail naar de 
juiste dienst, maar bracht verzoeker hiervan niet op de hoogte. Daarna zou verzoeker van de 
juiste dienst toch een mail moeten hebben ontvangen. 
 
Aanbeveling: 
Stuur altijd een ontvangstmelding, ook als u een mail ontvangt die voor een andere dienst is 
bestemd. 
 
 
 
8.2. Groendienst 
 
consequent handelen 
redelijke termijn 
Verzoek: 201201-51 
Te groen Tivoli. 
 
Sorry dat ik u nog eens lastig val betreffende de bomen. Er was ons mensen van Tivoli 
beloofd dat de hoge bomen ingekort zouden worden, maar daar is nog niets gebeurd. Nu met 
de storm van vorige week zijn er weer een paar bomen die overhangen door de storm. 
Of dat veilig is? We hopen dat ze bij de volgende storm niet helemaal omvallen. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat, inderdaad, enkele maanden geleden was aangekondigd dat de 
bomen zouden worden verwijderd. Wij vernemen dat de Groendienst bij het Vlaamse 
Agentschap voor Natuur en Bos een vergunningsaanvraag heeft ingediend op 27 juni 2011. 
Ondertussen deed de Groendienst nog eens navraag op 7 oktober 2011 en op 24 januari 
2012. Uiteindelijk ontvangt de Groendienst de vergunning op 1 februari. De werken zullen 
nog dezelfde winter worden uitgevoerd. 
 
Besluit: 
De Groendienst handelde consequent: de vergunning tot het rooien van de bomen werd 
aangevraagd. De Vlaamse overheid - waarvoor wij niet bevoegd zijn - talmde echter met het 
uitreiken van de vergunning. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201201-58 
Geluidsbermen. 
 
Eind 2010 schreef u mij het goede nieuws, doch: we zijn nu begin 2012 en er ligt nog steeds 
geen geluidsberm tussen de R4 en de Durmstraat.   
Wèl verderop in Wondelgem, daar waar de gronden nog moesten verkocht geraken van die 
nieuwe verkavelingen, daar ligt er al één. Ook aan de andere kant richting Gent - aan het 
natuurdomein de Bourgoyen - ligt er reeds lang één. Wanneer is het tussenliggende gedeelte 
aan de beurt want ons geduld raakt stilaan uitgeput. Het is gewoon erg frustrerend (loze 
belofte gedurende nu reeds 23 jaar!!) 
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Onderzoek: 
Van de Groendienst vernemen wij dat de realisatie van de buffer veel tijd in beslag neemt 
omdat er eerst heel wat gronden verworven moesten worden en dat dit niet altijd even vlot 
verliep. Nu zijn al die gronden verworven en is de eerste fase al uitgevoerd. Maar de strook 
die paalt aan de straat van verzoekster wordt pas in een volgende fase gerealiseerd: de 
dienst schat ten vroegste in 2013 maar men denkt dat het eerder 2014 zal zijn. Op 
voorwaarde dat de financiële middelen behouden blijven. Er zijn geen aanwijzingen dat er 
daar problemen mee zijn. We  informeren verzoekster, die begrip kan opbrengen voor het 
feit dat dergelijk project niet over één nacht ijs gaat. Ze is in ieder geval gerustgesteld dat die 
buffer er komt. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
De uitvoering van het project is ook gebonden aan de termijn waarin de nodige gronden 
kunnen verworven worden en dat is sterk afhankelijk van de onderhandelingen met de 
eigenaars. Om die reden kunnen wij geen oordeel uitspreken over de redelijkheid van de 
uitvoeringstermijn. De vooropgestelde uitvoering in fases wordt gerespecteerd. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201204-455 
Canadese populieren. 
 
Rechtover mijn huis staan twee Canadese populieren. Bij stormweer waaien er lange dikke 
takken af. Ik ruim dan die takken op. Ik vrees ook dat die bomen eens bij een storm zullen 
afbreken. 
Ik heb hierover op 27 januari een mail geschreven aan de verantwoordelijke van het district 
Drongen. Hij antwoordde mij dezelfde dag dat hij mijn vraag had doorgestuurd aan de 
specialist van de Groendienst: "Hij reageert vrij snel dus ik verwacht volgende week een 
antwoord." Het is drie maanden later. Ik kreeg nog geen antwoord en er gebeurde nog niets 
aan de bomen. 
 
Onderzoek: 
Wij geven deze vraag door aan de Groendienst. De ingenieur gaat op 27 april ter plaatse. De 
Italiaanse populieren bevinden zich op privégrond. De bomen behoren dus niet toe aan de 
Stad. De Groendienst schrijft de eigenaar in een brief dat bij stormweer takken naar beneden 
komen. Daar de populieren niet echt een gevaar vormen, kan geen burgemeestersbevel 
worden afgekondigd. De Stad kan de eigenaar evenmin verplichten de bomen te rooien of te 
snoeien. 
De ingenieur bevestigt dat hij de vraag destijds via het district Drongen heeft doorgekregen. 
Voor de reden waarom deze respons niet binnen een redelijke termijn is gebeurd, verwijst de 
ingenieur naar een overvolle mailbox, en naar het feit dat dit geen prioriteit is omdat het 
bomen op privéterrein betreft. 
 
Besluit: 
De Groendienst geeft toe dat deze vraag niet binnen een redelijke termijn werd behandeld en 
geeft daarvoor de redenen. 
 
Beoordeling: gegrond 
 
 
 
afdoende motivering 
Verzoek: 201205-572 
Kerselaar. 
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We wonen reeds 27 jaar in de Gentbruggeaard. Toen we hier kwamen wonen konden we zo 
goed als de hele dag genieten van de zon in de tuin. 
Sinds een aantal jaren heeft de plantsoendienst een ‘kleine’ kerselaar geplant, een tweetal 
meter achter de verste tuinmuur. In het begin was er totaal geen probleem, maar door de 
jaren heen is de ‘kleine’ boom toch al een behoorlijke kanjer geworden. ‘s Morgens worden 
bij zonlicht zo goed als de hele tuin en terras overschaduwd. Sinds een paar jaar hebben wij 
met de technische dienst gecommuniceerd over de grootte van deze boom. Het enige wat we 
tot nu toe konden verkrijgen is dat enkel de overhangende takken werden afgezaagd, al blijft 
het probleem van vallende bloesems en bladeren op het dak zo goed als even erg, en met 
stank van het opgevangen regenwater tot gevolg.  
Ik geef u trouwens hierbij een quote van één van de antwoorden die we mochten ontvangen 
van de ingenieur in mei 2011:  
“De kerselaar langs de perceelgrens met uw eigendom kan niet verder worden gesnoeid. Het 
gaat hier om een kleine boom en er zijn amper overhangende takken. De boomvorm is 
momenteel al behoorlijk aangetast en nog meer snoeien valt niet te verantwoorden.”  
Zoals u met mij kan lezen is het standpunt van de ingenieur nogal strak. Nu, een jaar later is 
er uiteraard nog niks veranderd, integendeel, al gaat het om een ‘kleine boom’, deze blijkt elk 
jaar toch iets minder ‘klein’ te worden. 
Deze voorgeschiedenis dient eigenlijk om onze nabije toekomstplannen toe te lichten. We 
zouden vanaf volgend jaar verbouwingen laten uitvoeren aan ons huis. De basisplannen via 
de architect zijn reeds klaar en zo goed als goedgekeurd. Dit is geen geveinsd 
drukkingsmiddel. Er zal dus een uitbreiding gebeuren naar de tuin toe. Onze nieuwe zitkamer 
zal dan ongeveer uitkomen op de plaats waar momenteel het terras is. 
En daar hebben we dus wel problemen mee. Een groot deel van de voormiddag gaan we dus 
schaduw hebben op onze nieuwe living.  
Opgelet: ik wil zeer duidelijk maken dat we deze kerselaar niet weg willen! Het is een mooie 
boom en we houden van het groen, maar het is enkel de grootte van de boom die nogal 
excessief wordt. Kan deze echt niet mooi ingekort worden in een ronde en qua grootte 
aanvaardbare vorm, zo’n twee meter af langs alle kanten ? 
 
Onderzoek: 
Wij vragen de versie van de Groendienst en gaan ook ter plaatse naar de boom kijken. 
Volgens de Groendienst wordt de omvang van de boom volgens de regels van de kunst 
binnen de perken gehouden. De Groendienst heeft al twee keer de takken die over de 
perceelgrens hangen, weggesnoeid. 
Wij vragen aan de Groendienst of het niet mogelijk is om de boom af te toppen of te snoeien 
in de hoogte. De Groendienst wenst hierop niet in te gaan. Als reden wordt gegeven dat de 
boomvorm zou worden verminkt. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201208-840 
Putten aan boom. 
 
Ondanks mijn mailtje van enkele maanden terug moet ik tot mijn spijt vaststellen dat: 
- in de eerste plaats op mijn vorig mailtje niet is gereageerd; 
- ter hoogte van Sluizeken 19-21 de putten rond de aangeplante bomen nog steeds niet zijn 
opgevuld. Toen ik de eigenaar van de aanpalende zaken hierop aansprak, bleek dat hij daar 
zelf ten strengste van de stadsdiensten verboden wordt iets aan te doen. De ene kuil is 
minimum 10 cm diep, wat wel gevaarlijk is als men daar voorbij moet komen. Passeren met 
een rolwagen is ook geen evidentie; enkele maanden terug was ik daar op stap met mijn 
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schoonmoeder in de rolwagen en als gevolg van de put is die bijna ten val gekomen. 
Ik hoop in de zeer nabije toekomst te mogen vaststellen dat aan de gevaarlijke situatie 
verholpen wordt. 
 
Onderzoek: 
Nadat we dit melden aan de Groendienst worden de putten onmiddellijk gevuld. Wanneer we 
aan verzoeker meer informatie vragen over zijn oorspronkelijke melding (wie? wat? 
wanneer?), krijgen we geen reactie meer. We kunnen dan ook niet oordelen. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
 
 
doorschuifgedrag 
professionaliteit 
Verzoek: 201208-865 
Duiven. 
 
Onder de spoorwegviaduct van de Robert Rinskopflaan in Gentbrugge zitten veel duiven. Die 
duiven zelf zijn niet zo erg, wel de uitwerpselen. 
Ik heb dit gemeld naar de Gezondheidsdienst, maar daar zei men mij dat dit niet voor hen is. 
Ik werd doorverwezen naar de Groendienst, maar daar had men de tijd niet om naar mij te 
luisteren. Ik vraag mij trouwens af hoe het met de hygiëne zit van de frituur die ook onder die 
viaduct staat. Zou er een middel bestaan om te beletten dat die duiven onder de viaduct 
kunnen gaan zitten? 
Ik zou graag hebben dat iemand van een of andere dienst eens vijf minuten komt kijken. Ik wil 
die persoon zelf afhalen en terugbrengen. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat de Groendienst elk jaar duiven vangt tussen 1 november en 15 
maart. Dit zal dit jaar ook op die plaats gebeuren. De Gezondheidsdienst heeft dus correct 
doorverwezen naar de Groendienst. Waarom de Groendienst verzoeker in eerste instantie 
niet hielp, daarop ontvangen wij geen verklaring. Als gevolg van het opstarten van dit 
onderzoek, gaat een controleur van de Groendienst wel ten huize van verzoeker. 
Voor ingrepen aan de viaduct verwijzen wij naar de spoorwegen, meer bepaald Infrabel, 
waarvoor wij niet bevoegd zijn. Van Infrabel vernemen wij wel dat de viaduct vanaf het najaar 
zal worden gerenoveerd. 
 
Besluit: 
De Gezondheidsdienst verwees correct door naar de Groendienst. Wij kunnen ons niet 
uitspreken over de bewering dat men bij de Groendienst geen tijd had om te luisteren. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
De Gezondheidsdienst verwees correct door naar de Groendienst. Wij kunnen ons niet 
uitspreken over de bewering dat men bij de Groendienst geen tijd had om te luisteren. 
 
 
 
professionaliteit 
zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing 
redelijke termijn 
Verzoek: 201209-934 
Grote bomen. 
 
Bij deze omschrijf ik u de klachten van mij en de buurtbewoners aangaande de te grote 
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bomen. Zomer en winter bladverlies, omhoog komen van opritten en paden door de wortels, 
wegnemend zonlicht, verstoppen van riolen, verstopte dakgoten, overhangen van takken in 
tuinen, straatverlichting die ingesloten wordt, rendementsverlies op zonnepanelen en 
afvallende zaden die moeilijk te verwijderen zijn. Wij hebben al een schrijven gedaan naar de 
schepen van Milieu en de Groendienst aangaande het probleem, zonder gevolg. 
Bij deze vragen wij om deze bomen te rooien en te vervangen door een kleinere soort. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat de bewering dat een schrijven van verzoeker zonder gevolg 
bleef, berust op perceptie en interpretatieis. Immers, de vraag werd wel degelijk beantwoord. 
Alleen werden de wensen van de buurtbewoners niet ingewilligd. 
De platanen zullen worden behouden en deskundig onderhouden. Zij worden regelmatig 
opengesnoeid en vrijgesnoeid van de straatverlichting. In de winter 2014/2015 worden zij 
gekandelaard. Eerder was dit gepland voor 2017. In verband met de zonnepanelen volgt de 
Groendienst de nota die werd bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen. 
Overigens vestigt de Groendienst onze aandacht op het feit dat andere buurtbewoners 
hadden gemeld het niet eens te zijn met de vraag om de platanen te laten kappen. 
Integendeel, zij wensen deze bomen te behouden. 
 
Besluit: 
Het is niet juist dat een vraag niet werd beantwoord door de schepen en de Groendienst. De 
Groendienst handelt uiterst professioneel en weloverwogen in verband met het onderhouden 
van de platanen. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Een eerder schrijven bleef niet zonder gevolg. Alleen haalden verzoekers hun slag niet thuis. 
 
 
 
adequate communicatie 
redelijke termijn 
consequent handelen 
Verzoek: 201209-1026 
Vuilnisbelt. 
 
Sorry dat ik u moet lastig vallen, maar het is hier echt niet meer te doen in onze straat. Het 
onkruid groeit hier enorm. Het komt bijna boven de muur van De Lijn. 
We wonen in de Maurits Sabbestraat en we zitten hier precies op een vuilnisbelt. 
Ook het boompje dat voor ons deur staat, wordt veel te groot en als het hard waait slaan de 
takken tegen onze ruiten. Graag zou ik willen dat het eens gesnoeid kan worden en er echt 
iets gedaan wordt aan die wildernis voor de deur. 
Onze straat, eigenlijk stuk straat, wordt niet onderhouden vanaf de Jacob Van 
Arteveldestraat tot aan het kleine straatje dat naar de Brusselsesteenweg loopt. 
Ik heb in het verleden ook mails gestuurd voor ons voetpad en ja, tot aan de andere straat is 
alles goed gelegd, maar het voetpad waar ik het over had, hebben ze gewoon laten liggen. 
Wij wonen hier precies op een eiland en het is echt heel vuil nu: een schande voor 
Gentbrugge. 
 
Onderzoek: 
In eerste instantie geven wij de vragen door aan de bevoegde diensten. Echter, twee 
maanden later, het is dan half november, meldt verzoekster ons dat er nog niets is gebeurd. 
De Groendienst antwoordde dat de snoei zal gebeuren in de loop van de winter. Voor het 
onkruid antwoordt de technische dienst dat dit voor "andere diensten" is. 
Uit ons onderzoek blijkt: 
- Voor de snoei van het boompje. De Groendienst meldt ons dat dit in de loop van de zomer 
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al gebeuren. Wij wijzen de Groendienst op de eerdere toezegging dat dit nog tijdens de 
winter zou gebeuren. Uiteindelijk meldt verzoekster ons half januari dat het boompje 
gesnoeid is. 
- Het onkruid bevindt zich langsheen een muur van de stelplaats van De Lijn. Volgens het 
geldende politiereglement is het De Lijn die dit onkruid dient aan te pakken. De Dienst 
Gemeenschapswachten wijst De Lijn dan ook op haar verantwoordelijkheid. Echter, 
ongeveer tegelijk hiermee stuurt de Milieudienst een ploeg van het OCMW (personeel artikel 
60) ter plaatse. Begin december meldt verzoekster ons dat het onkruid verwijderd is. 
 
Besluit: 
Als eerst wordt toegezegd om een opdracht tijdens een bepaalde periode uit te voeren, dan 
kan het niet dat dit wordt uitgesteld. 
De burger heeft niets aan de mededeling dat "andere diensten" voor een antwoord zullen 
zorgen. 
Er is ook onduidelijkheid in verband met het aanpakken van het onkruidprobleem: de ene 
dienst wijst de aanpalende eigenaar op zijn verantwoordelijkheid en een andere dienst stuurt 
een ploeg ter plaatse om het op te ruimen, zonder dat hierover wordt gecommuniceerd. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
 
Aanbeveling: 
Als wordt toegezegd om een opdracht tijdens een bepaalde periode uit te voeren, dan dient 
de dienst dit te respecteren. 
Als wordt verwezen naar "andere diensten", benoem dit dan. 
 
 
 
redelijke termijn 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201210-1040 
Boompje. 
 
Ik woon in de Schaliestraat en achter ons is een speelplein (Gebroeders De Smetstraat) waar 
er een boom heel dicht tegen ons muur staat. Ik heb daar al altijd veel last van gehad bij het 
vallen van de bladeren maar toen mijn man nog leefde deed hij die bladeren weg. Ik zelf kan 
dit niet meer doen. Ik heb hier vorig jaar al eens over geklaagd en toen is er iemand (ik weet 
niet meer wie) van de Groendienst langs geweest en die heeft bevestigd dat de boom te dicht 
bij de muur staat maar verder is er niets meer gebeurd. Ik vraag niet om de boom weg te 
doen maar om hem eens goed te snoeien zodat ik er geen vuil meer van heb. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat deze kleine boom zodanig is beschadigd en op een slechte plaats 
staat, dat de Groendienst besluit tot rooien. Wij ontvingen de vraag op 1 oktober en 
uiteindelijk wordt het boompje verwijderd op 8 november. Daarbij wordt ook de zogeheten 
ballenvanger (de netdraadafsluiting) hersteld. 
De Groendienst ontkent niet dat de vraag al een jaar geleden werd gesteld. Echter, omdat 
het een klein boompje betreft met minimale overlast, werd de vraag als niet prioritair 
beschouwd. De Groendienst zegt dagelijks meerdere van dergelijke vragen te ontvangen die 
nauwelijks kunnen worden bijgehouden zodat prioriteiten moeten worden gesteld. 
 
Besluit: 
Vanuit het oogpunt van verzoekster werd niet binnen een redelijke termijn ingegaan op de 
vraag. Echter, de Groendienst stelt dat dit geen prioritaire vraag was gezien de aard van de 
vraag. In elk geval: de boom is weg. 
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Beoordeling: geen oordeel 
Volgens verzoekster gebeurde de ingreep niet binnen een redelijke termijn. Volgens de 
Groendienst was de vraag niet prioritair. 
 
Aanbeveling: 
Een duidelijke communicatie had dit probleem kunnen vermijden: zeg ook wanneer iets niet 
prioritair is maar toch zal gebeuren. 
 
 
 
8.3. Milieudienst 
 
Zorgvuldigheid-fouten 
Verzoek: 201209-904 
Subsidie elektrische fiets. 
 
Ik val naast de subsidie voor een elektrische fiets voor mijn man want het geld is op. Ik ben 
daarover zeer bedroefd want ik ben slecht te been en ik heb nog veel andere onkosten. Maar 
waar ik vooral over gefrustreerd ben: ik heb per ongeluk mijn bestelbon opgestuurd begin juli 
en de dienst is zo vriendelijk geweest om mij te verwittigen en ik heb onmiddellijk op 13 juli 
mijn factuur afgegeven op het stadhuis. Ik weet dus niet wanneer men mijn factuur naar de 
dienst heeft gestuurd. En nu ben ik ervan overtuigd dat ik mijn premie nog zou gekregen 
hebben als men dat de 13de of de maandag daarop zou hebben doorgestuurd. Want ik vrees 
dat door de Gentse feesten een en ander is blijven liggen. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoeker het document afgaf aan de balie in het stadhuis op 13 
juli. Verzoeker kon zich nog heel goed herinneren hoe laat dat was en hoe de baliebediende 
eruitzag. Deze beschrijving is zo precies dat er niet kan worden getwijfeld aan deze versie. 
De bediende herinnert zich dat niet meer. In elk geval werd aan de balie de juiste procedure 
niet gevolgd; het stuk dat burger afgaf werd immers niet afgestempeld en ingeschreven in 
een boek. Er kan evenmin worden verklaard waarom het document pas veel later dan 
afgiftedag in de Milieudienst is aangekomen, namelijk op 6 augustus terwijl op 1 augustus het 
krediet voor deze subsidies opgebruikt was. Overigens voldeed de aanvraag aan de 
voorwaarden om de premie te mogen ontvangen. 
 
Opvolging: 
er volgen nog 2 identieke klachten in verband met een andere premie, ook hier ging het om 
dezelfde medewerker. 
 
Beoordeling: gegrond. 
Burger heeft recht op een premie. Er volgt compensatie. 
 
Aanbeveling: 
Geeft altijd pro-actief een ontvangstmelding af als het om aanvragen van premies, subsidies 
of aanbestedingen gaat (kortom als er geld mee gemoeid is). 
Zet de juiste man of vrouw op de juiste plaats. 
 
 
 
Professionaliteit 
Verzoek: 201209-942 
Premie elektrische fiets. 
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30 Juni heb ik een subsidieaanvraag ingediend voor de premie van een elektrische fiets naar 
milieudienst@gent.be. Aangezien ik op 23 augustus nog niets had vernomen heb ik contact 
opgenomen met een bediende van de Milieudienst. Ik heb 24 augustus de mail nogmaals 
doorgestuurd naar haar mailadres. Deze mail is wel goed ontvangen. 27 augustus ben ik dan 
naar het loket van de Milieudienst geweest en heb met een heer gesproken. Ze hadden de 
eerste mail blijkbaar niet ontvangen en zouden kijken of ze nog iets konden doen. 4 
september heb ik terug contact opgenomen met die heer. Deze gaf als antwoord dat er met 
de tweede mail kon geknoeid zijn; wat ik ten stelligste ontken. Ik heb dan een schermkopie 
van de bevestiging dat de mail wel degelijk is verzonden op 30 juni en naar 
milieudienst@gent.be genomen en die verstuurd naar Milieudienst. 6 September gebeld met 
die heer en deze heeft mij doorverwezen naar een collega. 7 September met die dame. Zij 
heeft nogmaals bevestigd dat de subsidieaanvraag niet wordt aanvaard door te laat 
aangevraagd en er van de eerste mail geen bewijs is. Mijn vraag is wat ik nog meer moet 
doen om aan te tonen dat de aanvraag wel correct en in de juiste termijn is verstuurd. Ik ben 
geen computerspecialist maar volgens mij is het niet mogelijk om een schermkopie aan te 
passen. Ik heb ook voorgesteld om tot daar te komen en ter plaatse de mailbox te openen 
zodat ik kon aantonen dat de mail op 30 juni is verstuurd. Bij deze denk ik dat ik nog steeds 
aanspraak kan maken op de premie. 
 
Onderzoek: 
Er wordt gewerkt volgens het “Stedelijk subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit”. 
Daarin staat onder meer: “Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het 
budget van de Stad Gent, Milieudienst, kan het college van burgemeester en schepenen 
subsidies toekennen aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen die kiezen voor 
milieuvriendelijke mobiliteit.” Op 1 augustus, was het krediet uitgeput en de aanvraag kwam 
pas later toe. 
Wat deze aanvraag betreft. De Milieudienst vindt geen enkel spoor van de mail van 30 juni. 
Wij vragen Digipolis een opzoeking te willen doen want er is dus een tegenspraak tussen de 
versie van verzoeker en die van de Milieudienst. Digipolis gaat dit na en bevestigt dat de mail 
effectief is toegekomen op 30 juni en op 2 juli werd doorgestuurd en naar wie. Dit blijkt 
iemand te zijn die op dat moment op de Milieudienst werkte. 
De aanvraag had behandeld moeten worden door de Milieudienst. De dienst zelf zet de 
situatie recht na tussenkomst van de Ombudsvrouw 
 
 
Beoordeling: gegrond  
Burger heeft recht op een premie. Er volgt compensatie. 
 
Aanbeveling: 
Check nog grondiger of er mail is toegekomen of niet.  
 
 
 
Verzoek: 201209-1005 
Premie elektrische fiets. 
 
Op 25 juli kocht mijn mama een elektrische fiets aan. Gezien ze niet vertrouwd is met een pc 
had ze mij gevraagd het aanvraagformulier voor de subsidie op te zoeken. Omwille van de 
vakantieperiode ontmoetten we elkaar pas vorige week opnieuw en wilden we samen het 
formulier invullen. Tot mijn verbazing las ik toen dat de subsidieregeling was stopgezet en er 
dus geen aanvragen meer konden gebeuren. 
Het komt er dus op neer dat als ik niet op reis was geweest mijn mama de subsidie wel had 
kunnen aanvragen. 
Naar mijn idee kan dit echt niet. Men dient de burger duidelijk mee te delen dat een mogelijke 
subsidie van kracht blijft tot op een bepaalde datum en niet plots de subsidiekraan 
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dichtdraaien. 
 
Onderzoek: 
Er wordt gewerkt volgens het “Stedelijk subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit”. 
Daarin staat onder meer: 
“Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de Stad Gent, 
Milieudienst, kan het college van burgemeester en schepenen subsidies toekennen aan 
natuurlijke personen en aan rechtspersonen die kiezen voor milieuvriendelijke mobiliteit.” 
Eind juli zag de Milieudienst het aankomen dat het krediet spoedig zou zijn uitgeput. Daarom 
schreef de Milieudienst alvast de tekst voor een persmededeling waarin de aandacht hierop 
werd gevestigd. Deze persmededeling werd verspreid naar de pers op 31 juli. ’s 
Anderendaags, op 1 augustus, was het dan zover. Een aantal aanvragen die deze dag 
binnenkwamen, konden nog worden behandeld. Voor de andere dossiers (er werd gelet op 
het uur van ontvangst) was het te laat. 
Wat nu deze aanvraag betreft. Verzoeker schreef de ombudsvrouw aan op 2 september. Zij 
schreef: “Omwille van de vakantieperiode ontmoetten we elkaar pas vorige week opnieuw en 
wilden we samen het formulier invullen.”. “Vorige week”, dan moet dit dus eind augustus 
geweest zijn. Op dat moment was het krediet voor deze subsidie dus al enkele weken 
uitgeput. 
 
Beoordeling: ongegrond 
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Hoofdstuk 9 

 
DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING 
 
 
9.1. Dienst Kinderopvang 
 
adequate communicatiecoördinatie 
Verzoek: 201201-36 
Onbetaalde factuur crèche Nieuwland. 
 
Ik kom zonet van de vrederechter voor een onbetaalde factuur van de crèche Nieuwland 
waar mijn zoontje naar de opvang gaat. Ik ben inderdaad vergeten van de factuur voor de 
crèche van augustus 2011 te betalen. Ik betaal altijd mijn rekeningen maar op het moment 
dat ik geen werk had en dit voor mij een moeilijke periode was, betaalde ik inderdaad soms 
wat te laat. Ik heb voor deze factuur echter geen aanmaning gekregen, ook niet van de 
juridische dienst. Ik heb enkel een dagvaarding gekregen. Hoe kan het dat ik geen enkele 
aanmaning heb gekregen? Ik heb dat ook aan de advocaat van de stad meegedeeld en die 
heeft dit ook bevestigd bij de vrederechter. Er zat een herinnering in en een factuur van 
september (die ik trouwens voor de dagvaarding al had betaald) en één van augustus, 
waarvan ik dacht dat ik ze betaald had. Maar is dit behoorlijk bestuur? Iemand zonder een 
aanmaning (het hoeft zelfs niet aangetekend want ik heb vroeger al eens een aanmaning 
gehad en ik weet het verschil met een herinneringsbrief die wordt meegegeven in de crèche) 
onmiddellijk dagvaarden? Had ik dit geweten had ik onmiddellijk betaald na een aanmaning 
maar toen er een deurwaarder stond met de dagvaarding was het natuurlijk te laat om nog te 
betalen en zo de gerechtskosten te vermijden. In de crèche hebben ze ook niet gezegd: 
betaal onmiddellijk, om de dagvaarding te vermijden. Nu hebben we voor vermoedelijk 400 
euro gerechtskosten terwijl de rekening die we achterstonden 100 euro is. Wij kunnen die 
400 euro niet betalen. Wat voor een manier van doen is dit nu? Ook al waren we achter met 
de rekening, is het niet verplicht om eerst een aanmaning te sturen vooraleer iemand te 
dagvaarden? Ik wil dat de ombudsvrouw bemiddelt voor die gerechtelijke kosten want wij 
hebben geen aanmaning gekregen en er zat er ook geen in het dossier van de eigen 
advocaat van de stad want de vrederechter heeft dit ook gevraagd.  
 
Onderzoek: 
De Ombudsvrouw vraagt de versie van het departement Onderwijs en de Juridische dienst. 
Volgens het Departement werden er aanmaningen verstuurd op 15/05/2011 en 21/06/2011 
voor de niet-betaalde facturen tussen maart en mei 2011. Vanuit de Juridische Dienst werd 
hiervoor een aanmaning verstuurd op 12 /08/2011. Op 17/10/2011 werd er van de dienst 
Kinderopvang opnieuw een schrijven gericht naar de Juridische dienst voor de niet-betaalde 
facturen van juni, augustus en september 2011. Het volledige dossier wordt op 18/10/2011 
overgemaakt aan de advocaat, die op 16/12/2011 overgegaan is tot dagvaarding voor het 
bedrag van 277,42 euro. Klager wist dat haar dossier in handen was van de Juridische 
Dienst. Klager heeft van de Juridische dienst één aanmaningsbrief gekregen maar ook van 
de dienst Kinderopvang waren er verschillende herinneringsbrieven verstuurd. Deze gelden 
eveneens als aanmaning. Doordat klager al enkele facturen had betaald in de periode tussen 
aanmaning en dagvaarding en klager ook, op aanraden van de Ombudsvrouw, het bedrag 
dat op de dagvaarding stond, heeft betaald, is er samen met de Juridische Dienst een 
regeling getroffen. De Juridische Dienst is bereid om de gerechtskosten en de 
rechtsplegingvergoeding te beperken en klager kan deze samen met de dagvaardingskosten 
afbetalen à rato van 50 euro per maand. Wat de rechtszaak betreft, die uitgesteld was tot 
13/02/2012, zal de advocaat aan de vrederechter meedelen dat de hoofdsom door klager 
werd betaald en zal er vonnis worden gevraagd voor de kosten, zoals vermeld in de 
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dagvaarding. Indien klager stipt betaald wat afgesproken is, teneinde een regeling in der 
minne te bekomen, dan zal het vonnis niet moeten worden uitgevoerd. De Ombudsdienst 
brengt klager hiervan op de hoogte, die zich hierin kan vinden en graag meegaat in deze 
regeling 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Er is geen aangetekende aanmaning gestuurd en enig persoonlijk contact (bijv. een 
telefoontje) vanuit de school had één en ander kunnen voorkomen. Klager had grotendeels al 
betaald.  
 
 
 
coördinatie 
Verzoek: 201203-277 
Familiemuur. 
 
Ik heb een klacht in verband met een opvangdienst voor kinderen van de Stad Gent. Mijn 
klacht betreft het gebruik van de "familiemuur". Een familiemuur bestaat uit de foto's van de 
gezinnen van de kinderen die naar de crèche gaan. De bedoeling van dergelijke muur is in de 
eerste plaats om kinderen vertrouwd te maken met diversiteit binnen gezinnen 
(DECET-doelstelling). Zo kunnen ze zien dat niet alle gezinnen gelijk zijn en dat er gezinnen 
zijn met heel veel kinderen, of gezinnen met een gehandicapte papa of mama, of gezinnen 
met twee mama's, … Een kind leert zich daardoor ook te positioneren. Mijn kind is inmiddels 
2 jaar en drie maanden. Hij komt uit een gescheiden gezin, en kent aldus een woonsituatie bij 
mama en eentje bij papa. Hij heeft nooit anders gekend aangezien zijn moeder en ik reeds 
gescheiden waren vóór zijn geboorte. Aan alle ouders van de crèche wordt steeds gevraagd 
om een foto van hun gezin mee te geven om aan de familiemuur te plakken. Bij mij is dit 
echter nooit het geval geweest. Begin januari 2012 heb ik, ten einde raad, dan maar zelf het 
initiatief genomen, te meer omdat mijn zoontje zich bewust begint te worden van de situatie, 
en heb ik een foto van mijn gezin aan de kinderverzorgster afgegeven. Met die foto is verder 
niets gebeurd. Op 27 februari 2012 heb ik het hoofd van de crèche hierop gewezen. 
Ondertussen, we zijn nu 7 maart 2012, hangt de foto van mijn gezin nog steeds niet aan de 
muur. Het ziet er niet naar uit dat dit wel gaat gebeuren.  
Ik ervaar dit als bijzonder pijnlijk, voor mezelf, voor mijn zoontje en voor de andere 
gezinsleden. Doordat er geen foto van mij en mijn nieuw samengesteld gezin, waarvan ook 
mijn zoontje een lid is, aan de muur hangt, lijkt het alsof dit deel van zijn leven er niet toe doet 
of onbestaande is. Graag had ik dan ook een antwoord gehad op de volgende vragen : 
1) Om welke reden heeft de crèche mij nooit spontaan gevraagd om een foto af te leveren 
van mijn gezin voor de familiemuur, terwijl dit wel bij alle andere ouders gebeurt? 
2) Om welke reden, wanneer ik de crèche daar dan toch toe verzoek, wordt er geen gevolg 
gegeven aan mijn verzoek om een foto van mijn gezin aan de familiemuur op te hangen? 
 
Onderzoek: 
De foto voor de familiemuur wordt normaal gezien gevraagd aan de persoon die het kind 
komt inschrijven. In dit geval was het de moeder die haar zoon heeft ingeschreven en er werd 
dus aan haar een foto gevraagd. 
De foto van de vader werd inderdaad vergeten toen de medewerkster, die de foto in 
ontvangst had genomen, ziek werd. Ondertussen hangt de foto wel aan de familiemuur. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
De foto werd vergeten door de ziekte van de medewerkster maar werd ondertussen wel 
opgehangen aan de familiemuur. 
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9.2. Onderwijsinstellingen, incl. het Centrum voor  
Leerlingenbegeleiding 
 
adequate communicatie 
Verzoek: 201206-636 
Beleid. 
 
Na diverse pogingen om intern veranderingen teweeg te brengen, richten wij ons tot u met 
onze bezorgdheden over het (ontbreken van) beleid binnen de freinetschool Het 
Trappenhuis. 
Aanleiding is het schorsen van onze zoon anderhalve dag voor het einde van de zeeklas. Hij 
is het eerste kind op school waarvoor een noodmaatregel wordt in het leven geroepen.  
Onze zoon ervaart al drie schooljaren de aanpak op school als oneerlijk. Hij vindt problemen 
melden bijgevolg verloren tijd, want er wordt toch niets mee gedaan. Gelijk of niet? Hij heeft 
dit gevoel thuis alvast niet, ook al is hij diegene die door zijn druk gedrag én zijn moeite met 
gezag het vaakst gestraft wordt. Hij heeft drie broers.  
Ouders klagen al jaren over het gebrek aan opvolging, zowel van leerstof als van gedrag. 
Een verhaal van mijn kind schoon kind dat geen aandacht genoeg krijgt? Ouders die de 
freinetwerking niet begrijpen? Als ouders beslissen hun kind naar een andere school te 
sturen - wat twee jaar terug in grote getale is gebeurd - dan wordt dit op de ouderwerkgroep 
uitgelegd als een samenloop van omstandigheden.   
In elk geval: al drie jaar loopt het in de tweede helft van het schooljaar uit de hand. Het gaat 
hier niet enkel over pestgedrag, maar over groepjes kinderen die een eigen gedragscode 
ontwikkelen met veel verbaal en vaak ook fysiek geweld. En dit - volgens ons - door het 
ontbreken, nakomen en opvolgen van gedragregels. Telkens als dit, naar aanleiding van 
incidenten, op de ouderwerkgroep komt, worden een paar maatregelen naar voor 
geschoven. Een beleid laat nog steeds op zich wachten. Het team is ermee bezig en het 
duurt lang omdat dit democratisch tot stand moet komen. De situatie is in de klas totaal 
ontspoord. Zijn juf is sinds de krokusvakantie ziek. Tussen de krokusvakantie en de 
paasvakantie is de klas aan haar lot overgelaten. Veel ouders hebben dit gemeld, zowel per 
mail als mondeling. Aan ons is dit voorbijgegaan door de gezondheidsproblemen van onze 
jongste zoon en we horen nu pas over de ernst van de situatie. Deze groep had niet zonder 
extra begeleiding op zeeklas mogen vertrekken. Naast een aantal heftige jongens, 
waaronder onze zoon, hebben een aantal jongens extra omkadering nodig omdat dit voor het 
ogenblik in de thuissituatie ontbreekt. De school is in gebreke gebleven om deze klas naar 
behoren op te volgen. De directie heeft het op de ouderwerkgroep van 15 mei nog steeds 
over een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Contact met andere directies leert 
dat het overal wel eens uit de hand loopt, je kan niet alles voorkomen. De leerlingen kennen 
de grenzen, ook al kan niemand deze voor mij concreet maken. Net voor de paasvakantie 
zou het besef .gegroeid zijn binnen het team dat straffen soms noodzakelijk is. Een 
bolletjessysteem wordt uitgetest in een aantal klassen en hierover komt een info-moment 
voor de ouders begin volgend schooljaar. Wat ons betreft is dit terug een maatregel, geen 
globale aanpak.  
We ervaren nu een slingerbeweging van uitsluitend conflicthantering naar een nadruk op 
sancties. Onze zoon leeft ondertussen van de ene straf naar de andere. Zoals door de 
directie voorspeld, moest de noodmaatregel ondertussen nogmaals uit de kast gehaald 
worden. Het gaat hier over tienjarigen, geen boven het hoofd gegroeide pubers. Ze hebben 
recht op begeleiding, ondersteuning en duidelijke regels. De nood aan noodmaatregelen 
toont de onmacht van de school en geeft ons geen vertrouwen voor de toekomst. 
Wij zitten met de handen in het haar. We hebben tien jaar geleden zéér bewust gekozen voor 
freinetonderwijs en zijn tegenover de school komen wonen omdat ook integratie in de buurt 
voor ons zeer belangrijk is. Onze kinderen leren we dat je niet bij de minste ontevredenheid 
mag vluchten, maar dat je moet zoeken naar compromissen, oplossingen. Nu twijfelen we of 
we onze zoon nog twee jaar kunnen toevertrouwen aan deze school. Ook al wordt vaak 
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moeite gedaan om naar ons te luisteren, we voelen ons zelden begrepen met onze vraag 
naar een algemeen beleid om weerkerende problemen aan te pakken. 
Onze zoon heeft extra inhoudelijke uitdaging nodig om niet storend te worden in de groep. 
Het is de verdienste van zijn juf die hier het laatste jaar werk van had gemaakt, dat onze zoon 
zich veel beter voelde en zich bijgevolg ook constructiever opstelde. De leerstofopvolging 
van de leerlingen is zeer afhankelijk van de individuele leerkracht. Ook hier hebben wij het 
gevoel dat een globale ondersteunende aanpak voor de leerkrachten ontbreekt. 
Opvoeden is geen exacte wetenschap. Wij staren ons niet steeds blind op wat fout gaat. 
Toch hebben we meer garanties nodig voor de toekomst, zowel wat de individuele aanpak 
van onze zoon, als wat de algemene omkadering van de leerlingen betreft. Daarom richten 
we ons tot u in de hoop dat uw bemiddeling hiertoe kan bijdragen. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat de school op de hoogte is van de problemen met de zoon van de 
ouders-verzoekers. De school biedt ook een overzicht van diverse stappen die werden 
genomen. Omdat gesprekken met de schooldirectie verzoekers geen voldoening schenken, 
stellen wij een gesprek voor met het departementshoofd. Immers, er blijkt duidelijk een 
gebrek aan adequate wederzijdse communicatie. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
De versies van verzoekers en schooldirectie spreken elkaar op diverse punten tegen. 
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Hoofdstuk 10 

 
DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING,  
MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN 
 
 
10.1. Dienst Administratie 
 
overeenstemming met regelgeving 
rechtszekerheid 
Verzoek: 201203-304 
Terecht voorkooprecht? 
 
Ik werd op de inventaris geplaatst van onbewoonbare woningen, voor een woning in de 
Lostraat en één in de Smidsestraat. Mijn protesten hebben geen gehoor gekregen. Ik kwam 
op de inventaris van het Vlaams Gewest en nadien op die van de Stad. Maar praktisch alle 
redenen die de Stad aanhaalde waren gebaseerd op rapporten van het Vlaamse Gewest. 
Ieder jaar vroeg ik vrijstelling. Tot nog toe moest ik nergens betalen. Onlangs vernam ik dat ik 
van de inventaris van het Vlaams Gewest geschrapt was. Maar de Stad Gent blijf bij haar 
beslissing, dus geen schrapping. Nochtans moest ik ook vorig jaar niet betalen en werd ik 
vrijgesteld omwille van één van de redenen die ik aangehaald had. Is het correct dat de Stad 
ons op de inventaris houdt terwijl het Vlaams Gewest ons geschrapt heeft? 
Sedert 2010 zitten er krakers in beide panden, die ik er af en toe dank zij de Politie uitkrijg. 
In 2008 zijn mijn vrouw en ik gescheiden. Normaal moeten mijn ex-vrouw en ik elk een huis in 
vruchtgebruik krijgen. De notaris begon de akten op te stellen. Bedoeling was dat mijn ex het 
huis in de Smidsestraat kreeg en ik het huis in de Lostraat. Eens dat geregeld .kon ik dan aan 
de werken beginnen om het huis volledig in orde te stellen, om dan van de inventaris af te 
geraken. Maar plots verneem ik dat de Stad Gent een voorkooprecht heeft op beide huizen. 
Dit betekent dat wij opnieuw drie maanden moeten wachten op de beslissing van de Stad of 
ze dit willen uitoefenen of niet. Betekent dit nu dat de Stad een evenwichtige wissel tussen 
twee partijen als een verkoop beschouwt? Het is een wissel tussen ex-echtgenoten om uit 
onverdeeldheid te geraken, dit is geen verkoop. Ik heb de diensten hierover aangeschreven 
maar vind hun antwoord onbegrijpelijk. 
 
Onderzoek: 
Volgens Woontoezicht van de Dienst Administratie is er voor betrokken panden een 
burgemeestersbevel uitgevaardigd: zolang de daarin opgelegde werken niet zijn uitgevoerd 
blijven de panden dus staan op de inventaris van verkrotte woningen. Dit staat volkomen los 
van de schrapping van de gewestelijke inventaris. Dit wordt ook bevestigd door het gewest. 
Wat het voorkooprecht betreft: hier is duidelijk een misverstand gerezen. Voor de huisruil, 
dus het veranderen van de panden van eigenaar, moet de notaris een akte opstellen. Het 
gaat hier niet om een verkoop, maar toch veranderen de panden, ieder voor de helft van 
eigenaar. Bij het opstellen van de aktes moet de notaris over die panden inlichtingen van 
allerlei aard (stedenbouwkundig, fiscaal,…) inwinnen bij de Stad, meer bepaald bij de Dienst 
Administratie. Op beide panden rust automatisch een voorkooprecht omdat beide panden op 
de inventaris leegstand en verkrotting voorkomen. Dit betekent niet dat die panden 
automatisch moeten aangeboden worden. Maar volgens de Dienst Wonen beslist de notaris 
daarover. Uit onze opzoekingen blijkt ook dat overal in de wetgeving voortdurend sprake is 
van 'verkoop' wanneer men van voorkooprecht spreekt. De term 'ruil' komt niet ter sprake. In 
het geval van verzoeker kan men dus besluiten dat er voor betrokken panden het 
voorkooprecht niet meespeelt omdat het hier om een ruil gaat en niet om een verkoop. 
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Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Het is niet omdat er op de twee panden een voorkooprecht rust dat in het specifieke geval 
van een ruil dit voorkooprecht ook moet aangewend worden. Misschien had verzoeker 
duidelijker informatie van zijn notaris kunnen krijgen. Maar ook de Stad had hier duidelijker 
moeten informeren. Alle partijen hebben er belang bij dat leegstand wordt opgeheven. 
 
Aanbeveling: 
Schep duidelijkheid. De burger heeft recht op een duidelijk antwoord. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
integriteit - machtsafwending 
Verzoek: 201205-488 
Ongewenst bezoek. 
 
Wij hebben het huis naast ons gekocht. Dit omdat we het een goede investering vinden voor 
onze kinderen later. Ondertussen verhuren wij het huis: geeft ons tijd om na te denken en 
betaalt mee onze lening af. 
Nu hadden we het huis amper een maand gekocht en we kregen plots een ambtenaar aan 
onze voordeur van Stedenbouw, die blijkbaar al eerder was langs geweest want hij had een 
kaartje in de brievenbus gestoken. Wij waren met de paasvakantie niet thuis. Met de vraag of 
hij nu eindelijk eens in dat andere huis mocht kijken. 
Ik was totaal overdonderd, dus heb ik hem kort gezegd dat wij het verhuren als huis, dat 
daarvoor twee gezinnen woonden, dat er verschillende opties open zijn voor dat huis maar 
dat we dat allemaal nog moeten laten bezinken. Dat we het ondertussen verhuren als huis. 
Ik heb hem ook gezegd dat wij nu nog niets verbouwd hebben, dat niet onmiddellijk van plan 
zijn en dat ik het vreemd vind dat als wij ons huis kochten wij niemand zo een maand na 
datum gezien hebben.  
Momenteel krijgen wij terug mailtjes dat hij het wil zien. Maar eigenlijk heb ik daar niet zoveel 
zin in: ik ervaar het als zeer opdringerig en zie geen echte reden. Volgens hem is er een 
anonieme klacht. 
 
Onderzoek: 
Uit de klacht is ons niet duidelijk of het gaat om de Dienst Stedenbouw dan wel om 
Bouwtoezicht. Wij vragen verzoekster om meer informatie, onder meer het juiste adres.  
We hadden graag ook de mails gezien die de dienst naar verzoekster gestuurd heeft. Wij 
hebben die informatie nodig om een onderzoek te kunnen voeren en om een correcte 
analyse van de klacht te kunnen maken. Ondanks herhaaldelijk aandringen, reageert 
verzoekster niet meer. Misschien is het probleem opgelost en was er sprake van een 
misverstand? In ieder geval stopt hiermee ons onderzoek. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
Wij hebben onvoldoende gegevens om een correct onderzoek te kunnen voeren. 
 
 
 
redelijke termijn 
overeenstemming met regelgeving 
vertrouwen 
Verzoek: 201205-504 
Studentengetto. 
 
Zoals ik reeds in een vroeger telefonisch contact, toen sprake was van "verbouwingen voor 
een eigen gezinswoning” in de Lucas de Heerestraat, mijn vrees aangaf dat het opnieuw zou 
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gaan om een studentenkot, kan ik enkel maar schrijven dat dit inderdaad sinds het vorig 
academiejaar zo gegaan is. Nu is men opnieuw bezig met een 'renovatie' van de woning 
gelegen naast ons en opnieuw gaat het de weg op van een studentenkot want na afbraak 
van de schouw (zonder enige uitgehangen vergunning) is er onder het dak blijkbaar nog een 
extra kamer bijgekomen, gezien de extra aangebrachte dakramen. Dit brengt dan het aantal 
kamers op vijf! Voor een beperkte rijwoning. 
Het gaat hier enkel om speculanten die de woningen binnen de kortste keren aankopen, wat 
geïmproviseerde verbouwingen doen en onmiddellijk weer te koop stellen. De tijdelijke 
eigenaar van de woning is dezelfde die onlangs een andere woning kocht en terug 
doorverkocht in een tijdspanne van een veertiental dagen. Er staan alleszins vier bellen op 
de gevel. 
Er worden nog drie andere woningen te koop aangeboden aangeprezen als “ideaal voor 
studenten” en dit voor een woning van amper 46 m². 
Het stadsbestuur is van oordeel dat er te weinig woningen zijn voor jonge gezinnen maar 
door dergelijke speculanten en de overmatige toename van studentenkoten is het gewoon 
onmogelijk aan het worden voor jonge mensen om nog een pand in Gent aan te schaffen en 
er dan nog de nodige verbouwingen aan te doen. 
Op enkele jaren tijd is een gedeelte van onze straat uitgegroeid tot een studentengetto en de 
bestaande bewoners verlaten één voor één onze buurt. Het stadsbestuur laat blijkbaar 
oogluikend dergelijke toestanden toe. 
 
Onderzoek: 
Volgens de Dienst Administratie - Bouwtoezicht werd er naar aanleiding van de klacht een 
onderzoek ter plaatse uitgevoerd bij één van de twee woningen. Er werd vastgesteld dat de 
woning fysiek nog steeds één enkele woning was en door de huurders volgens hun 
verklaringen als eengezinswoning werd gebruikt. Maar bij een volgende controle blijkt dat er 
wel degelijk sprake is van een kamerwoning en de eigenaar wordt aangemaand onmiddellijk 
dit gebruik te staken. Bij de andere betrokken woning is Bouwtoezicht nog niet binnen 
geraakt maar de dienst zegt dat ze de zaak zullen opvolgen en ook de eigenaar aanschrijven, 
indien nodig. Uiteindelijk geraken ze binnen en stellen vast dat het pand leeg is, nog in 
verbouwing is en ze vinden geen aanwijzingen dat het om een kamerwoning zou gaan. Ze 
plannen later nog controles. Het is dus niet zo dat Bouwtoezicht geen onderzoek voert, maar 
het lukt niet om de eigenaar te contacteren voor een afspraak ter plaatse en dit verklaart 
grotendeels de duur van het onderzoek, wat bij verzoekster de indruk wekte dat 
Bouwtoezicht de regelgeving niet toepaste en de buren hun vertrouwen in de overheid 
verloren waren. 
 
Opvolging: 
Drie maanden later deelt verzoekster ons mee dat er in de twee betrokken panden nog altijd 
studenten wonen. Bouwtoezicht voert opnieuw een onderzoek uit en deelt ons mee dat beide 
woningen gebruikt worden als eengezinswoning door de kinderen van de twee verschillende 
eigenaars. Het gaat wel om studenten. Meer en meer eengezinswoningen worden in feite 
door studenten gebruikt, die samenleven als feitelijk gezin. De overheid heeft hier geen 
middel om tussen te komen. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Bouwtoezicht treedt wel degelijk op maar het duurt nogal lang voor er effectief een controle 
wordt uitgevoerd. Dit is deels te wijten aan het feit dat de eigenaar moeilijk bereikbaar is, 
maar had men niet korter op de bal kunnen spelen? Had men niet eerder kunnen vaststellen 
dat er oorspronkelijk een overtreding was? 
 
Aanbeveling: 
Blijvende controle is hier toch aangewezen, want wat als de kinderen van de eigenaar het 
huis uit zijn? 
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redelijke termijn 
Verzoek: 201205-551 
Vergeten inspectie. 
 
In augustus 2010 heeft men me laten weten dat de wooninspectie me ging contacteren voor 
een controle van mijn gehuurde studio.  
Ik ben nog steeds niet gecontacteerd geweest (kakkerlakken, muizen, ongedierte, 
geurhinder, weinig zuurstof, scheuren in de muren, …). Is het mogelijk de studio te laten 
controleren door de wooninspectie? 
 
Onderzoek: 
Volgens Bouw- en Woontoezicht heeft een controleur van de Dienst Wonen van de Stad op 
28 mei 2009 vastgesteld dat de woning niet veilig en niet geschikt was. De procedure toen 
was dat ook de controleur van Wonen Vlaanderen, het gewest, de nodige vaststellingen 
moest verrichten. Dit werd door de dienst aangevraagd maar blijkbaar is de controle door 
Wonen Vlaanderen nooit uitgevoerd. Had de Dienst Wonen dat toen niet moeten opvolgen? 
Feit is dat de controles nu niet meer door de Dienst Wonen worden gedaan maar door Bouw- 
en Woontoezicht. Deze laatste belooft om een nieuwe controle uit te voeren, samen met 
Wonen Vlaanderen. Bouw- en Woontoezicht start dus de procedure opnieuw. Verzoekster 
vraagt zich af of ze nog de volledige huur moet betalen voor een woning die niet in orde is? 
Wij delen haar mee dat enkel een rechter kan beslissen om de betaling van de huur volledig 
of gedeeltelijk op te schorten. Wij verwijzen haar dan ook door naar het Justitiehuis voor de 
juiste procedure voor een verzoek bij de vrederechter. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
 
 
adequate communicatie 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201206-616 
Verwarrende verkrotting. 
 
Ik heb een belasting op verkrotting gekregen van de Vlaamse overheid voor het jaar 
2009-2010 voor een pand van mij. Op dat moment had ik een bouwvergunning uit 2008 om 
de werken uit te voeren. Ik heb de Vlaamse overheid hiervan op de hoogte gesteld met 
aangetekende brieven. Volgens mij is er een fout gebeurd bij de Vlaamse overheid en is mijn 
bezwaarschrift verloren gegaan. Ze hebben niet gereageerd op herhaalde brieven.  
Ook mijn architect bevestigt dat. Ik heb twee bezwaarschriften waarvan één met bewijs van 
aangetekend schrijven.  
Ik stond niet op de inventaris van de Stad omdat ik sinds 2008 voor dit onbewoonbaar 
verklaarde pand een bouwvergunning heb en daarom ook een schrapping had aangevraagd. 
Ook de Vlaamse overheid is in 2008 verwittigd dat er voor dit onbewoonbaar verklaard pand 
een bouwvergunning was aangevraagd. 
Als ik meer info vraag bij de Vlaamse overheid in Gent dan deelt men mij mee dat ik mijn 
bezwaar maar had moeten kenbaar maken in Gent en dat ik voor het bekomen van een 
vrijstelling een voorgedrukt formulier had moeten invullen. Ik heb mij ook bij de Stad 
aangeboden. 
Wat nu dezelfde verkrottingsbelasting voor de Stad betreft: ik heb geen enkele brief van de 
Stad ontvangen omdat men die naar mijn oud adres heeft opgestuurd terwijl ik al sinds. 2010 
in Gent ben gedomicilieerd. 
Hoe kan ik mijn pand nog meer opknappen met welk geld als ik die belasting moet betalen 
(ondertussen voor de Vlaamse overheid is dit opgelopen tot bijna 8000 euro)? 
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Ik heb een nieuw dak, nieuwe ramen maar achteraan is het nog open. En wat met mijn 
bouwvergunning? 
 
Onderzoek: 
Omdat het probleem in hoofdzaak bij de Vlaamse overheid ligt wordt het dossier 
overgemaakt aan de Vlaamse ombudsman, die het onderzoek bij de Vlaamse overheid zal 
voeren. Wij bezorgen hem het volledige dossier dat verzoeker bij de Stad heeft en waar hij 
dank zij zijn stedenbouwkundige vergunning een opschorting van belasting heeft gekregen. 
Het onderzoek van de Vlaamse ombudsman wijst uit dat er één en ander is fout gelopen bij 
de Vlaamse overheid, maar ook de Stad heeft enkele vormelijke fouten begaan die het 
dossier alleen maar bemoeilijkt hebben. Zo is verzoeker verschillende keren op een verkeerd 
adres (zijn oud adres) aangeschreven door de Stad en blijkt ook dat er heel onduidelijk 
gecommuniceerd is zowel door het Gewest als door de Stad over het overhevelen van het 
inventarisbeheer en de precieze bevoegdheid van beide overheden. Ook stelt de Gentse 
ombudsvrouw zich de vraag of twee verschillende overheden voor hetzelfde pand elk apart 
een belasting kunnen heffen. In andere woorden: kan een pand twee keer belast worden 
voor hetzelfde feit? Uit een arrest van het Hof van Cassatie blijkt dat dit niet kan op redelijke 
grondslag. In Gent wordt voor privé panden een andere grondslag gebruikt (namelijk de 
gevelbreedte) dan door de Vlaamse overheid (kadastraal inkomen). Maar er is wel een 
probleem met de belasting op industriële panden. Maar gelijk hoe: die dubbele belasting is 
verwarrend. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
De Dienst Wonen heeft correct de regelgeving toegepast maar is onduidelijk geweest in haar 
communicatie: verkeerd adres en onvoldoende duidelijk aangeven dat er vanaf 2009 twee 
inventarissen bestaan voor verkrotte en leegstaande panden. Maar omdat hij dank zij zijn 
stedenbouwkundige vergunning schorsing van heffing had gekregen van de Stad had die 
onduidelijke communicatie van de Stad voor verzoeker geen financiële gevolgen. Maar het is 
wel duidelijk dat Wonen Vlaanderen in dit dossier ook ontegensprekelijk fouten begaan heeft, 
die voor verzoeker grote financiële gevolgen hebben. 
 
Aanbeveling: 
Vlaamse Overheid: 
De dubbele belasting is zeer verwarrend en zelfs misleidend voor de burger. Overweeg om 
één enkele belasting te heffen, liefst lokaal, en in d" gemeenten die niet lokaal belasten, voer 
daar een Vlaamse belasting in. Zo blijft het gelijkheidsbeginsel gehandhaafd en wordt in alle 
gemeenten dezelfde belasting geheven. 
 
 
 
redelijke termijn 
professionaliteit 
Verzoek: 201207-786 
Afwatering gracht. 
 
In verband met de afvloeiing van een gracht in de buurt werd een aantal voorwaarden 
opgelegd. Hoewel daar helemaal niet aan werd voldaan, werd er toch een vergunning 
gegeven en voor de Dienst Administratie is alles nu in orde. Daarom stuurde ik op 14 juni 
2012 een e-mail naar de Dienst Administratie. Tot op heden mocht ik van hen geen reactie 
ontvangen. Hopelijk kunt u me verder helpen zodat de nodige afwatering langs de rechts 
aanpalende percelen naar de riolering in de Emiel Claeyslaan er komt en we zodoende van 
de wateroverlast verlost worden. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat de Bestendige Deputatie in 2009 de vergunning van 2008 in 



96	  
	  

beroep geweigerd heeft op basis van het feit dat de voorwaarden van de 
regularisatievergunning niet worden vervuld en er dus een bouwovertreding is vastgesteld. 
De fel besproken gracht is in de motivatie voor de weigering een essentieel argument: er 
wordt duidelijk gevreesd voor wateroverlast. Er is toen in 2010 een nieuwe 
stedenbouwkundige vergunning verleend met strenge voorwaarden in verband met de 
gracht. Volgens de Dienst Administratie - Bouwtoezicht werd de gracht voldoende uitgediept 
en versterkt. Het probleem is wel het onderhoud maar volgens de dienst is er een 
overeenkomst met een tuinaanlegger die het verder zal onderhouden. Volgens de dienst is 
daarmee aan de voorwaarden voldaan en is de rest een burgerlijke aangelegenheid tussen 
twee buren. Bouwtoezicht heeft verzoekster hiervan telefonisch op 12 juni op de hoogte 
gesteld. Ze geven toe dat er op haar mail van 14 juni niet gereageerd is, omdat ze geen 
nieuwe elementen aanbracht die hun standpunt had kunnen wijzigen. De klacht over 
non-respons is hier dus gegrond: de dienst had haar mail moeten beantwoorden, al was het 
om mee te delen dat zij het dossier afgesloten hadden. Verzoekster krijgt alsnog een duidelijk 
en gemotiveerd antwoord van Bouwtoezicht. 
 
Opvolging: 
Drie maanden later komt verzoekster terug met haar vraag om de buren te verplichten de 
afwateringsgracht uit te diepen en te onderhouden. Bouwtoezicht antwoordt dat zij bij een 
laatste controle hebben vastgesteld dat de bijzondere voorwaarden van de vergunning waren 
uitgevoerd. Wat het verder uitdiepen van de gracht en het onderhoud ervan: deze bepalingen 
zijn niet van stedenbouwkundige aard en kunnen dus niet als voorwaarde bij de 
stedenbouwkundige vergunning worden opgenomen. De dienst verwijst verzoekster naar 
Burenbemiddeling, die beide buren in contact kan brengen om het probleem uit te praten en 
aan te pakken. Want het gaat hier om een gracht op privé domein, waar de Stad niet kan 
tussenkomen. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Gegrond voor redelijke termijn: verzoekster heeft pas een schriftelijk antwoord  
 
 
 
redelijke termijn 
gelijkheid 
afdoende motivering 
Verzoek: 201208-849 
Bloembakkenmuur. 
 
Mijn zoon baat op de Vrijdagmarkt een café uit en had graag een betere uitstraling gegeven 
aan zijn zaak en de Vrijdagmarkt. Dit wil hij doen met het plaatsen van witte bloembakken 
met duinengras, dit om het sober te houden. 
Tevens hebben we het nut van deze bloembakken ervaren, daar er vroeger veel wilder 
gereden werd in de bocht richting Vrijdagmarkt (komende vanuit de parking) naar de 
Baudelostraat en reeds verschillende aanrijdingen gebeurd zijn. Veiligheid boven alles. 
In 2012 hebben we een aangetekende zending van weigering ontvangen en het bevel tot het 
onmiddellijk verwijderen van de bakken. 
Wij stuurden een aangetekend schrijven als antwoord met al onze argumenten erin 
opgenomen om een positief advies te krijgen en daarop is tot heden nog geen antwoord op 
gekomen. 
 
Onderzoek: 
Uit een nieuwe controle die wij gevraagd hebben aan de Dienst Administratie-Inname 
Openbare Weg, blijkt dat alle andere zaken op de Vrijdagmarkt in orde zijn met hun 
vergunning en de opstelling, buiten twee zaken waarvan de blikvanger niet correct staat. 
Beide zaken worden aangeschreven. Verzoeker had zijn bakken opgesteld zonder 
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vergunning, maar zij waren ook niet vergunbaar, wat in de weigering duidelijk gemotiveerd is 
en gebaseerd op negatieve adviezen van de betrokken stadsdiensten. Het terras zelf is voor 
de maximale oppervlakte vergund en verzoeker had die bakken ook nog eens buiten die 
oppervlakte geplaatst. Volgens de Dienst Administratie hebben zij inderdaad de 
aangetekende brief niet beantwoord, maar die was volgens hen gericht aan de burgemeester 
die de brief per mail heeft beantwoord. Of men dit als de juiste manier van werken kan 
beschouwen, laten we in het midden. Maar er is dus inderdaad een antwoord gekomen. Een 
ander element in de discussie is dat er geen terrasreglement bestaat, waardoor verzoeker 
meent dat men niet alle aanvragen op dezelfde manier behandelt want er is geen 
toetsingskader. Dit wordt ontkend, want alle aanvragen worden volgens de dienst getoetst 
aan het principe van de veilige doorgang, die 1,20 meter bedraagt. Voor het KOBRA-gebied 
bestaat een terrasinplantingsplan, dat als kader wordt gebruikt voor de vergunningen. Voor 
de andere pleinen, waar geen plan voor bestaat wordt bijvoorbeeld voor een historisch plein 
als de Vrijdagmarkt, naast de veilgheidsdoorgang van 1,20 meter ook het advies gevraagd 
van de Dienst Stedenbouw en van Monumentenzorg. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De weigering is duidelijk gemotiveerd. Alle terrassen op de Vrijdagmarkt worden volgens 
dezelfde criteria beoordeeld. Er is een antwoord gekomen op de brief van verzoeker, niet van 
de dienst maar van de burgemeester. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201209-971 
Onterechte leegstand. 
 
Ik ben  het niet eens met de brief van de Dienst Administratie van 20 februari 2012. 
Ik was inderdaad op datum van opname op de stedelijke inventaris van leegstaande 
woningen niet vrijgesteld door de stad. Natuurlijk niet omdat er ook geen noodzaak was om 
een vrijstelling te vragen er was immers geen stedelijke aanslag en ik had een vrijstelling van 
de Vlaamse overheid. 
Kan u mij de redenering dan wat verduidelijken? Ik kan toch maar een vrijstelling vragen als 
ik weet dat ik op de stedelijke inventaris staat? En natuurlijk is die vrijstelling van latere datum 
maar die gaat toch met terugwerkende kracht? Of is er iets dat ik mis? 
Bovendien is het huis verkocht op 10 februari 2012 wat voor impact heeft dit alles op 
voorgaande? Want de notaris van de koper heeft op dit moment het betaalformulier 
meegenomen. 
 
Onderzoek: 
Volgens het reglement op leegstaande woningen is de belasting verschuldigd vanaf het 
moment dat de woning op de inventaris leegstaande woningen is opgenomen, dit is na een 
administratieve procedure met mogelijkheid tot bezwaarschrift. In dit geval was de woning, zo 
zegt Woontoezicht van de Dienst Administratie, op 1 april 2011 op de inventaris geplaatst, 
dus moet verzoekster vanaf die datum belasting betalen. Dat verzoekster pas een jaar later 
de aanslag ontvangt wijt de dienst aan de verwerking door de Dienst Belastingen. Het klopt 
dat verzoekster een vrijstelling van heffing gekregen heeft voor twee jaar, tot 15 juli 2013. De 
vrijstelling geldt vanaf de datum van de aanvraag. Maar de belasting is onmiddellijk inbaar, 
zegt Woontoezicht, dus vanaf 14 april 2011. De vrijstelling geldt dus voor de belasting van 1 
januari 2012 en 1 januari 2013. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
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overeenstemming met regelgeving 
efficiëntie en effectiviteit 
Verzoek: 201210-1125 
Gevaarlijk asbest. 
 
De zaakvoerder van een firma voor  grondwerken en afbraakwerken heeft een stuk grond 
dat zou ingekleurd zijn als bosgebied maar al vier jaar lang zet hij daar containers op, die hij 
ook vult met steenpuin, afbraakmaterialen, met en zonder asbest.  
Maar dit afbraakmateriaal wordt regelmatig in de grond gestoken op zijn terrein/bosgebied. 
Er zit daar al heel wat in de grond. 
Momenteel staan er vier lege containers in dit bosgebied. De Bouwpolitie doet wel haar best 
maar ze heeft te maken met iemand voor wie alleen het recht van de sterkste telt. Er zou al 
een vonnis zijn en dus een veroordeling maar de man blijft toch zijn zin doen. Al die vuiligheid 
in de grond verbergt hij door er goede aarde op te smijten zodat zogezegd iedereen content 
is. Er liggen nu tonnen aarde klaar om er op te smijten maar van enige afgraafwerken is er 
geen teken. Nochtans zou er een vonnis zijn: afgraven en opkuisen.. Welke dienst kan hier 
nagaan door middel van grondstalen wat er hier gaande is. De Bouwpolitie heeft duidelijk  
gemaakt dat zij geen bevoegdheid heeft om na te gaan of het volledig afgegraven is of dat 
het hier gewoon om het verdoezelen gaat. Ook de Milieudienst is al ter plaatse geweest maar 
daar is meegedeeld dat ze toestemming moeten hebben om op zijn grond te komen. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat zowel Bouwtoezicht van de Dienst Administratie als 
Milieutoezicht in deze zaak al zijn tussengekomen. Het blijkt echter niet zo eenvoudig, zoals 
verzoeker zelf al had begrepen. Verzoeker heeft ook al een oplossing opgeworpen: leg de 
geplande groenzone van het BPA Westerringspoor aan en dan zal men het terrein niet meer 
kunnen oprijden met vrachtwagens. Maar dit is niet voor morgen, blijkt dan. Ondertussen 
vernemen wij dat Milieutoezicht hier al een dossier over heeft en dat zij al ter plaatse geweest 
zijn. Er is door hen een visuele inspectie uitgevoerd, maar er zouden ook stalen moeten 
genomen worden en dat is het probleem: zonder officiële klacht of toelating van de eigenaar 
kunnen ze zomaar niet op het terrein, zegt Milieutoezicht. De omwonenden durven echter 
geen klacht neer te leggen. Samen met OVAM wordt ten slotte ter plaatse vastgesteld dat: 
- op het privé terrein twee containers bevinden 
- er zich kleine hopen grond op het terrein bevinden 
- dat die zichtbaar niet verontreinigd zijn 
- dat er wel beperkt steenslag aanwezig is. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
professionaliteit 
rechtszekerheid 
Verzoek: 201210-1189 
Vergeten beloftes. 
 
Ik heb in 1997 op de Lousbergskaai een pand gekocht van de Stad en toen is de miserie 
begonnen. Er was de bodemverontreiniging die ons voorafgaand aan de verkoop niet is 
medegedeeld. De Stad heeft toen en deel van het terrein gesaneerd, op eigen kosten. Er is 
toen een dadingsvoorstel opgesteld, dat ik geweigerd heb omdat er toen andere beloftes 
waren gemaakt. Nu is er een up-date van het dadingsvoorstel gemaakt.  
Het pand dat ook bjgebouwen heeft in de Lozevisserstraat is volgens mij ten  onrechte 
ongeschikt verklaard op basis van foute vermeldingen in de technische verslagen en de onwil 
om een tegensprekelijke nacontrole  van de Dienst Bouwtoezicht van de Stad Gent, 
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In een beroepsprocedure bij de Minister zijn alle 11 ongeschiktverklaringen nietig verklaard. 
Er is een nieuwe ongeschiktverklaring opgemaakt omdat 1 kamer te klein zou zijn (minder 
dan 12m² !). De Dienst Wonen Vlaanderen baseert zich hiervoor op opmetingen gedaan door 
de ambtenaren Bouwtoezicht Gent. Mogelijk is hierbij  een foute opmeting gedaan. 
Er zijn ten onrechte aanplakbrieven "ongeschiktverklaringen" aan voorgevels aangebracht en 
deze onterechte ongeschiktverklaringen zijn ook opgestuurd aan derden die geen belang 
hadden bij de zaak -  De nietigverklaring  (rechtzetting) is dan niet opgestuurd aan deze 
derden! 
Wat met de imagoschade en mogelijk ook schending beroepsgeheim en privacy ? In 2003 
zijn foute schema's opgemaakt door ambtenaren Bouwtoezicht van de inplanting van de 
diverse gebouwen. Blijkbaar heeft de Dienst Stedenbouw deze foute schema's van 
Bouwtoezicht overgenomen en nog altijd niet uit het dossier verwijderd. 
Op 4 juni  2012 krijg ik een schrijven waarin opnieuw  dezelfde foute beslissing staat 
betreffende gebouw B. In hetzelfde schrijven staan ook besluiten (interpretaties van 
regelgeving) die in tegenspraak zijn met vorige besluiten door dezelfde dienst. Gelukkig is er  
een nieuwe ambtenaar die mij een mail stuurt op 22 juni 2012 dat de inplanting van gebouw 
B wel degelijk binnen de woonzone valt en niet erbuiten zoals in  vorige besluiten mij 
medegedeeld. 
Als  gebouw B in de woonzone valt is de vaststelling (nov 2011)v/d dienst bouwtoezicht dat 
wonen erin niet toegelaten is (waarvoor PV bouwmisdrijf is opgemaakt)   ongegrond,  was 
de onmiddellijke opzegging v/h huurcontract niet nodig en hebben we sedert maart 2012 
geen huurinkomsten voor dit pand. De pv's bouwmisdrijf zijn onterecht opgemaakt en we  
zullen dit verder (indien nodig) verdedigen voor de bevoegde rechter. 
Ik heb nu een zeer ernstig vermoeden van mogelijke " valsheid in geschrifte"  door de 
ambtenaar van bouwtoezicht die de vaststellingen ter plaatse heeft gedaan en pv's 
bouwmisdrijf heeft opgemaakt in 2011 (Dezelfde ambtenaar die ook de onterechte adviezen 
"ongeschiktverklaringen heeft opgemaakt). 
Mocht blijken dat de "onjuiste"  verklaring in het PV een menselijk vergissing is die niet met 
kwaad opzet is gebeurd, kan dit best rechtgezet worden ! 
 
Onderzoek: 
In de klacht van verzoeker onderscheiden wij drie verschillende aspecten: 
1. de bodemverontreiniging 
2. de ongeschiktverklaringen 
3. de bouwmisdrijven 
De bodemsanering wordt verder afgehandeld door de Juridische Dienst die ons laat weten 
dat de actualisering van de bedragen met verzoeker zal besproken worden.  
Verzoeker vraagt onze tussenkomst en die van de Vlaamse ombudsman voor de manier 
waarop Wonen Vlaanderen en Bouw- en Woontoezicht van de Stad Gent hem behandeld 
hebben, waardoor hij nog altijd niet zijn panden in de Loze Visserstraat en de Lousbergskaai 
ten volle kan benutten. 
Voor de ongeschiktverklaring van 23 januari 2012 kunnen wij niet anders dan vaststellen dat 
deze in beroep door de minister werd vernietigd na controle, toen is vastgesteld dat er geen 
reden meer was tot ongschiktverklaring. Is de ongeschiktverklaring dan niet volgesn de 
regelgeving gebeurd zoals verzoeker zegt? Eerst en vooral verwijt verzoeker dat de 
ambtenaren zowel van de stad als van de Vlaamse administratie zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van de eigenaar een pand zomaar kunnen betreden. Volgens de Vlaamse 
ombudsman hebben de ambtenaren die aangesteld zijn om controles uit te voeren politionele 
bevoegdheid en kunnen zij de panden betreden die zij nodig willen controleren. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
 
 
adequate communicatie 
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doorschuifgedrag 
Verzoek: 201211-1205 
Van grote kast naar hoge muur. 
 
Ik woon in het ouderlijk huis, gebouwd in 1950 onder wet de Taeye. 
Het huis waar ik nu in woon, heeft nog de oude afvoer die nog nooit is vernieuwd. Wat wil 
zeggen: er staat een aparte wc nog buiten met een afloop naar de beerput. Vandaaruit loopt 
er een afvoerbuis naar de straat. Op die buis zitten ook de overloop van de beerput, de 
regenput en de afvoer van de keuken. En de afvoer van boven, namelijk de badkamer met 
een douche, wastafel en wc, wordt door één en dezelfde buis afgevoerd.  
Als ik het desbetreffende artikel in het Stadsmagazine heel goed en grondig lees zal het er 
dus op aankomen dat ik de huidige afvoerbuis die uit één stuk bestaat moet gaan vervangen 
door twee afvoerbuizen. Anders zou ik dus niet in regel zijn vanaf 2013, denk ik? 
Om dat dus zeker te weten, bel ik naar het telefoonnummer op het einde van dit bewuste 
artikel. Vertel heel mijn verhaal en krijg als antwoord: meneer we zijn daar niet voor bevoegd, 
je moet bij openbare werken zijn of zoiets in die aard. Ik voelde me eigenlijk in de kou gezet 
en van het kastje naar de muur gestuurd. Dus bel ik even later naar Gentinfo. Vertel aan de 
dame aan de andere kant van de lijn, weer heel mijn verhaal en zeg er ook bij wat hier boven 
staat: “van kastje naar de muur.“  
Ze gaf me géén ongelijk en vroeg naar mijn gegevens en mail. Ze zouden de info opzoeken 
en me iets laten weten via mail. Dat hebben ze inderdaad wel gedaan. Alleen niet de info 
waarvan ik dacht: dit kan me verder helpen. Het was weeral dat adres dat ik eerder ook al via 
de telefoon bij die andere dienst (zie artikel) heb gekregen. En nu voel ik me helemaal in de 
kou gezet en niet zo een beetje ook, en zeker van een hele grote kast naar een hele grote 
hoge muur gestuurd.  
Ik voel me belazerd en zo voor schut gezet, dat ik zo het vermoeden heb dat die bevoegde 
diensten het zelf niet weten waar het hele artikel over gaat en dus niet in staat zijn mensen 
met vragen op een voldoende manier een behoorlijk antwoord te verschaffen. 
 
Onderzoek: 
Als wij informeren bij het Loket Stedenbouw, dat in het artikel van het Stadsmagazine 
vermeld staat als contactpunt, waarom men verzoeker naar Openbare Werken heeft 
verwezen, zegt de dienst onmiddellijk dat dit een vergissing was. De vraag van verzoeker 
had betrekking op wijzigingen in het Bouwreglement. Normaal gezien waren alle 
medewerkers daarvan op de hoogte. De dienst zal in ieder geval de medewerkers nog eens 
extra briefen. Maar tijdens deze briefing blijkt dat de klacht van verzoeker moet genuanceerd 
worden: hij had namelijk twee verschillende vragen. 
De dienst zegt: 
De initiële vraag werd per telefoon in het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein 
beantwoord. Er werd toen correct geantwoord dat aanpassingswerken aan de private 
riolering in een huis slechts moeten gebeuren wanneer men verbouwingswerken uitvoert. Als 
men geen verbouwingen doet, moeten geen aanpassingswerken gebeuren. 
De vraagsteller wou echter bijkomend ook weten of het afval- en regenwater wel gescheiden 
afgevoerd worden in de openbare riool in zijn straat. Voor het antwoord op die vraag werd de 
betrokkene doorverwezen naar de Dienst Wegen, Bruggen, en Waterlopen, zegt de dienst. 
Er is in dit geval dus geen sprake van doorschuifgedrag. 
Wat bij de Dienst Wegen precies is gezegd weten we niet, maar het zou kunnen dat 
verzoeker ook daar zijn twee verschillende vragen gesteld heeft: de eventuele verplichting 
van een gescheiden riolering binnen in zijn huis en aan de andere kant de gescheiden 
riolering in de straat. Het zou dus kunnen dat de Dienst Wegen voor zijn eerste vraag correct 
weer verwezen heeft naar het Loket Stedenbouw.  
In ieder geval maakt deze klacht duidelijk dat een misverstand bij een telefonisch gesprek 
heel vlug tot stand kan komen. Vandaar dat het aangewezen is om voldoende uitgebreide en 
duidelijke uitleg te geven en zich altijd te vergewissen dat deze uitleg ook 
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Beoordeling: geen oordeel 
Wat precies gezegd is, kunnen wij uiteraard niet achterhalen, maar het is een feit dat er in 
een telefonisch gesprek heel wat misverstanden kunnen ontstaan, indien men terzelfdertijd 
niet nagaat of de boodschap correct is begrepen. 
 
Aanbeveling: 
Zorg ervoor dat alle betrokken medewerkers op voorhand duidelijk gebrieft zijn over 
toekomstige aanpassingen aan een geldend reglement zodat ze de burger correct kunnen 
informeren. Controleer altijd of de mondelinge boodschap door de ontvanger correct is 
begrepen. 
 
 
 
rechtszekerheid 
redelijke termijn 
Verzoek: 201212-1370 
Onuitgevoerd vonnis. 
 
Ik stel vast dat er nog altijd feesten worden gegeven in de pub onder een tent die nochtans 
moet worden afgebroken… zelfs tot in beroep. Klopt dat? Of hebben ze in beroep 
gewonnen? Wat gaat er nu gebeuren met iemand die zelfs een vonnis naast zich neerlegt. 
Voorbije weekend is de Politie tussengekomen voor overlast. 
 
Onderzoek: 
Volgens Bouwtoezicht is het niet zo dat er in deze zaak niets meer gebeurt. Volgens 
Bouwtoezicht is er nog geen definitieve rechterlijke uitspraak over de overkapping van de 
binnenkoer van de pub. Er was inderdaad een vonnis uitgesproken op 22 april 2008, maar de 
overtreder is daartegen in beroep gegaan.  
Vorig jaar is dan eerst een arrest uitgesproken op verstek, maar nadien is er verzet 
aangetekend en heeft het Hof van Beroep op 14 september 2012 opnieuw een arrest geveld. 
De dienst kan ons niet met zekerheid zeggen welke de precieze uitspraak was omdat ze het 
arrest nog niet ontvangen hebben wegens cassatieberoep ingesteld door de overtreder. Dit 
cassatieberoep is nog hangende. Er is in deze zaak dus nog geen definitieve uitspraak. 
Dergelijke procedures nemen redelijk veel tijd in beslag en de stadsdienst zelf heeft op die 
termijn geen enkele vat. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Alle gerechtelijke procedures worden door de overtreder aangewend, waardoor de zaken 
lang aanslepen. De Stad kan niet anders dan de uitspraken van de rechter afwachten. 
 
 
 
professionaliteit 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201212-1372 
Verhoogd dak. 
 
Mijn gebuur heeft op een binnenkoer zijn volledige dak verhoogd waardoor ik nu  minder 
lichtinval heb en vooral: dit is gebeurd zonder bouwvergunning. 
De Bouwpolitie is al ter plaatste geweest: maar alles blijft bij het oude. Is er een regularisatie 
aangevraagd? 
Is dit pand beschermd of merkwaardig waar die bouwovertredingen zijn gebeurd? De 
overtredingen zijn al drie jaar geleden gebeurd en tot op vandaag is er nog niets veranderd. 
 
Onderzoek: 
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Uit ons onderzoek blijkt dat Bouwtoezicht wel degelijk is opgetreden en proces verbaal heeft 
opgemaakt van de bouwovertreding. Uit de historiek van het dossier blijkt dat Bouwtoezicht al 
in 2010 een bouwovertreding had vastgesteld. De overtreder werd aangemaand een 
regularisatiedossier in te dienen voor de onvergunde werken. Hij kreeg een vergunning op 15 
december 2011. Maar hij heeft zijn vergunning niet correct gevolgd, zegt Bouwtoezicht, en 
opnieuw werd een aanmaning gestuurd nadat was vastgesteld dat de perceelsmuur te hoog 
was opgetrokken. Een nieuw regularisatiedossier werd geweigerd. Er is dan ook een proces 
verbaal opgemaakt in januari 2013. Dit werd naar het Parket gestuurd, die vervolging kan 
instellen. Ook de Stad kan in deze nog stappen ondernemen, zoals een herstelvordering, 
zegt Bouwtoezicht. Dit is nog niet gebeurd. Maar de zaak wordt door hen wel op de voet 
gevolgd. De dienst heeft dus correct gehandeld, volledig in overeenstemming met de 
geldende procedure inzake bouwovertredingen. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
10.2. Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 
 
overeenstemming met regelgeving 
rechtszekerheid 
Verzoek: 201201-111 
Smal sas. 
 
Ik heb een klacht over de Stad Gent, die reeds geruime tijd (voor de Vlaamse verordening) 
een stedenbouwkundige verordening hanteert, welke ze blijkbaar zelf niet toepast. Stad Gent 
welke de bouwvergunning afgeleverd heeft, reageert niet meer. Het gaat om een 
meergezinswoning. Ik heb volgende naar Bouwtoezicht van de Stad gestuurd. 
Als bewoners dienen wij vast te stellen dat: 
- De inkomhal ver van de minimale afmetingen heeft zoals opgenomen in de verordening. 
- Toegang voor mindervaliden is niet mogelijk! 
- Het praktisch onmogelijk is met een kinderwagen binnen te komen 
- Twee personen terzelfder tijd in inkomhal is onmogelijk. 
- Gezinnen met kinderen dienen de kinderen onbewaakt op het voetpad te laten om de deur 
te openen. 
- Als de postbode de brieven in de brievenbus post, is er geen binnengaan meer mogelijk. 
Uw bezoek heeft dit naar waarschijnlijkheid ook duidelijk gemaakt. 
Laat onze vraag hieromtrent duidelijk zijn: de vraag was niet of er aanpassingen aan het sas 
mogen gebeuren zonder stedenbouwkundige vergunning.  
De vraag is: Waarom heeft de Stad Gent hiervoor zijn goedkeuring gegeven, deze situatie is 
discriminerend tegenover elke bewoner in het gebouw! Dit voor een gebouw opgeleverd in 
2011! 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek bij de Dienst Stedenbouw blijkt dat de stedenbouwkundige vergunning 
dateert van 28 februari 2008. Op dat ogenblik is de gewestelijke verordening toegankelijkheid 
nog niet in voege (1 januari 2010). Er bestond bij de toekenning van de stedenbouwkundige 
vergunning wel een stedelijk bouwreglement (1 december 2004) waarin in verband met 
toegankelijkheid enkel sprake is van de doorgangsbreedte van gang of sas. Dus niet van de 
afstand tussen de twee toegangsdeuren, waarover de klacht van verzoeker gaat. In het 
huidige stedelijk bouwreglement, dat op 8 december 2008 is goedgekeurd, is wel sprake van 
specifieke toegankelijkheidsnormen, maar dit reglement trad in voege na het verlenen van de 
stedenbouwkundige vergunning voor de Eendrachtstraat.  
De Dienst Stedenbouw zegt wel dat aan de vergunning ook bijzondere voorwaarden zijn 
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opgelegd door de Brandweer en deze voorwaarden moeten nagevolgd worden. Maar naast 
deze dwingende voorwaarden heeft de Brandweer ook een opmerking gemaakt over de 
afstand tussen de 2 deuren, maar dit is geen dwingende voorwaarde, enkel een aanbeveling 
aan de bouwheer. Dat de bouwheer of de architect die aanbeveling niet gevolgd heeft, is zijn 
recht en betekent niet dat men hier met een bouwovertreding te maken heeft. Bouwtoezicht 
kan enkel tussenkomen als zij een bouwmisdrijf vaststellen en dat is wanneer de uitvoering 
niet conform de stedenbouwkundige vergunning is. In dit dossier is het niet het geval.  
Was de vergunning aangevraagd na 8 december 2008 dan moest de bouwheer de nieuwe 
toegankelijkheidsnormen eerbiedigen. Maar dit is hier niet het geval. Dat het gebouw in 2011 
is opgeleverd speelt hier geen enkele rol: het is de datum van goedkeuring van de 
vergunning die telt. Daarenboven: de overheid kan juridisch een goedgekeurde vergunning 
niet intrekken of wijzigen wanneer een latere verordening strenger is. 
Ons besluit is dus dat de Dienst Stedenbouw de vergunning verleend heeft op basis van de 
toen (begin 2008) geldende regelgeving. Bouwtoezicht is ter plaatse geweest maar kon enkel 
vaststellen dat de werken zijn uitgevoerd volgens de vergunning. De Stad heeft dus wel haar 
eigen regelgeving correct toegepast en heeft de nodige controle uitgevoerd. De bouwheer is 
via de vergunning en ook nog eens bij de oplevering op de hoogte gebracht van de 
aanbeveling (= dit is geen verplichting) van de Brandweer, maar heeft die niet gevolgd. Dit 
intern, particulier probleem tussen bouwheer en eigenaars zal onderling moeten opgelost 
worden. De overheid kan hierin niet tussenkomen. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Zowel de Dienst Stedenbouw als Bouwtoezicht hebben correct de bestaande regelgeving 
toegepast. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
adequate communicatie 
Verzoek: 201206-669 
Verboden douchecel. 
 
Ik verhuur in Gent een kantoor met douchecel (handelshuurovereenkomst). Maar blijkbaar is 
er in Gent een verbod om in een kantoorruimte een douchecel te plaatsen/te hebben… ? 
Stedenbouw Gent verleent geen vergunningen om een douchecel te kunnen installeren in 
kantoorruimten. Ik dien nu deze douchecel af te breken tot groot ongenoegen van mijn 
huurder… 
Ik kan dat niet begrijpen. 
In mijn eigen werksfeer, dien ik voor mijn eigen personeel, doucheruimten bij de kleedkamers 
te voorzien… Een kantoor in Gent mag blijkbaar geen douche hebben… Wat als die 
kantoorhouder ook met de fiets naar zijn kantoor komt? 
De vorige eigenaar heeft van een kantoorruimte (gelijkvloers in een appartementsgebouw) 
een flat gemaakt (zonder bouwvergunning). Ik was van een overtreding niet op de hoogte 
toen ik het gebouw kocht. 
Ik ben op de hoogte gesteld en heb de flat onmiddellijk opnieuw tot een kantoorruimte 
omgevormd en verhuurd. 
Ik stelde voor de douchecel te overdekken met een omkasting en een geldige bouwaanvraag 
in te dienen. Men meldt mij nu dat er in kantoorruimtes geen douchecel mag voorzien 
worden. Ik ken daarentegen heel wat kantoren of kantoorgebouwen in Gent waar zich wel 
douches bevinden. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat voor dit pand meer aan de hand is dan de douchecel. Er is 
namelijk in 2010 door de Bouwpolitie een bouwmisdrijf vastgesteld: het omvormen van een 
kantoorruimte tot woonentiteit door het creëren van een aparte slaapkamer in de 
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bureelruimte en het plaatsen van een douchecel in de archiefruimte, zonder 
stedenbouwkundige vergunning. Er werd hiervan proces verbaal opgesteld dat naar het 
Parket werd gestuurd. Dit bouwmisdrijf was het feit van de vorige eigenaar, die volgens 
Bouw- en Woontoezicht dan een regularisatieaanvraag heeft ingediend die geweigerd werd. 
Volgens de documenten kon deze situatie niet geregulariseerd worden omdat die strijdig is 
met de visie van het beleid, dat kwalitatieve woningen beoogt en het opdelen van woningen 
aan banden wil leggen, en met het goedgekeurde bouwreglement van de Stad dat zegt dat 
wanneer in een bestaande meergezinswoning het aantal wooneenheden wordt vermeerderd, 
minstens één appartement 80 m² moet beslaan. In dit geval was het aantal wooneenheden 
van twee naar drie gebracht maar het grootste appartement was maar 58 m². De 
herstelvordering eist het herstel van de oorspronkelijk vergunde toestand: kantoorruimte met 
kitchenette. Dus moet de slaapkamer weg alsook de doucheruimte. Deze herstelvordering 
van het college wordt gevolgd zowel door de stedenbouwkundige inspecteur van het Gewest 
als de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. We informeren verzoeker dat het voor hem 
er nu op aan komt om het vastgestelde bouwmisdrijf weg te werken en de kantoorruimte in 
de oorspronkelijk vergunde staat van 2004 te herstellen: dit is de enige manier om de 
procedure voor de rechtbank te stuiten. Daarna neemt hij best contact op met de Dienst 
Stedenbouw om een concreet voorstel voor zijn kantoorruimte te bespreken. Het is dus niet 
zo dat men in Gent geen douche wil vergunnen voor een kantoorruimte: er zijn tal van 
voorbeelden waar kantoren volledig reglementair doucheruimtes hebben. Maar in dit 
concreet geval was de doucheruimte een onderdeel van een bouwmisdrijf want er was ook 
een slaapruimte ingericht wat wees op de omvorming van een kantoorruimte tot appartement 
en dat was in dit gebouw onvergunbaar. De motivatie voor de weigering van de regularisatie 
en ook de motivatie van de beslissing van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid is 
duidelijk en uitvoerig toegelicht. Verzoeker heeft hieruit echter enkel het element 'douche' 
onthouden omdat dit voor hem belangrijk was, maar men moet uiteraard het totaalbeeld 
bekijken. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De regelgeving is correct toegepast en de beslissing is uitvoerig gemotiveerd niet alleen door 
de Stad maar ook door de andere betrokken instanties. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
klachtenmanagement 
Verzoek: 201209-918 
De sterkste. 
 
In onze buurt is een schroothandelaar er in geslaagd in de straat drie panden op te kopen 
voor zijn bedrijf, dus midden een residentiële wijk (BPA Westveld). De schroot- en 
autohandel is uitgebouwd vooral gebruik makende van het recht van de sterkste: groen 
verwijderd, bouwwerken zonder vergunning, opstarten autohandel zonder de nodige 
milieuvergunning. 
Zonder twijfel is de overheid al tussengekomen en meer dan één keer en op verschillende 
vlakken, over een periode van 20 jaar. De  bouwpolitie is al tussengekomen: een bouwwerk 
staat er nu half afgewerkt bij, al 5 à 6 jaar. Maar ze laten het staan… Na een aantal 
bezwaarschriften 4 jaar geleden werd aan bezwaarschrijvers meegedeeld vanuit de Stad dat 
er geen regularisatie komt voor de hangar in de tuin. Maar die hangar blijft staan en wordt 
half afgewerkt gebruikt. We merken dat die mensen op geen enkele manier tegen te houden 
zijn. Er is ook een inspecteur bedreigd. Nu staat een heel mooi domein te koop aanpalend 
aan de auto- en schroothandel, met heel mooie tuin en oude bomen van meer dan 100 jaar. 
Ze hebben al laten weten dit op te kopen (openbare verkoop) en hun bedrijf dus uit te 
breiden, met of zonder de toestemming van de Stad… 
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Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat er al verschillende diensten betrokken zijn bij het behandelen van 
de klachten van de omwonenden: Milieutoezicht, Bouwtoezicht en de Dienst Economie. 
De Dienst Economie onderzoekt of een herlocalisatie van het bedrijf niet mogelijk is. Maar dit 
vraagt tijd. 
Bouwtoezicht heeft pv's opgesteld, er is een herstelvordering opgemaakt en de 
schroothandelaar is al een aantal keren gedagvaard, maar de zaak werd al verschillende 
keren uitgesteld. Op het ogenblik van de klacht van verzoeker bij de ombudsvrouw was de 
dienst nog aan het wachten op de uitspraak van de rechter, wat heel binnenkort zou moeten 
gebeuren. Maar ook dan nog kan er beroep aangetekend worden. De zaken kunnen dus nog 
aanslepen. De Dienst Stedenbouw bevestigt dat de uitgevoerde werken en de activiteiten 
van de schroothandel strijdig zijn met het geldende BPA Westveld, Aan het dossier zijn ook 
milieuaspecten verbonden, vooral wat betreft vervuiling door asbest. Milieutoezicht zegt al 
verschillende keren ter plaatse te zijn geweest, maar het valt hen moeilijk om vaststellingen 
te doen en vooral stalen te nemen omdat de schroothandelaar helemaal niet meewerkt, 
integendeel hij maakt het de diensten moeilijk. OVAM is ook al bij de zaak betrokken. 
Het is ons duidelijk dat de verschillende diensten al meermaals zijn tussen gekomen. Het is 
ook duidelijk dat de schroothandelaar de meeste regels aan zijn laars lapt. Ten slotte is het 
ons ook duidelijk dat er lange procedures zijn gestart, met tussenkomst van de rechtbank. 
Verzoeker is op de hoogte gebracht van al onze bevindingen en werd ook op de hoogte 
gebracht dat men nu niet anders kan dan wachten op de uitspraak van de bevoegde 
rechtbanken. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De diensten volgen de klachten correct op en doen het nodige, maar de verschillende 
procedures van de stedenbouwwetgeving en de milieuwetgeving maken dat er niet 
onmiddellijk een oplossing in zicht is. 
 
 
 
10.3. Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201201-53 
Miskleun? 
 
Ge doet er het pleuris op. Ik heb het over dat kotje of beter gezegd schuilhuisje van De Lijn 
aan de vroegere blokken, nu noemt men dat het Malpertuusplein. Ge staat daar in den trok, 
in de regen, ‘t is misschien een schoon kotje, voor mij is het eerder een kleine graanschuur. 
Het heeft een klein jaar zonder dak gestaan, de mensen stonden er met de paraplu onder op 
de bus te wachten, het is zodanig hoog dat ge altijd in de regenkant staat…Waar halen ze het 
in hun hoofd, ofwel kom ik van een andere planeet ofwel nemen die gasten die dat uitdenken 
nooit een bus…maar waarom ik nu naar hier kom: ik ben vooral kwaad dat ik zelfs geen 
antwoord krijg. 
Alleen tegen de bierkaai vechten is een ramp want als het erop aankomt dat al die klagers 
eens iets duidelijk zeggen tegen degenen die er iets aan kunnen doen dan trekken ze hun 
staart in. Ik dus niet.  
Ik heb dus geschreven naar De Lijn op 4 februari 2011 en ik krijg een antwoord op 3 maart 
dat het de bevoegdheid van de Stad is. 
En dat ze mijn vraag hebben overgemaakt aan het College van burgemeester en schepenen 
voor verdere opvolging. 
Ik kom dus bij de ombudsvrouw en ja ik zwijg nog over al die andere koude bankjes in die 
kotjes die zijn zo super dat er niemand nog op zit.   
Of ik een alternatief zie? Ja zeker: het enige wat ik en alle anderen vragen is dat ze aan dat 
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bestaand schuilhokje achteraan een regen/windscherm plaatsen, doorzichtig, dan breekt dat 
de esthetiek niet. En nog eens: ik kom hier niet voor mij alleen hé. 
 
Onderzoek: 
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zegt dat zij op de hoogte zijn van de perikelen 
met het schuilhuisje. Het grote probleem is dat het schuilhuisje geen deel uitmaakt van het 
straatmeubilair van de Stad. Het is ontworpen in opdracht van de huisvestingsmaatschappij, 
die de sociale woningen op die plaats liet optrekken. Er zijn dus verschillende partijen 
betrokken en dat maakt  de termijn voor het uitwerken van een oplossing langer. Vooral de 
ontbrekende achterwand is vervelend. De ontwerper werd hier al verschillende malen voor 
gecontacteerd. De zaak wordt verder door de dienst opgevolgd. 
 
Opvolging: 
Zes maanden later laat verzoeker weten dat er nog altijd niets veranderd is, integendeel: het 
bushokje staat er nog zoals elf maanden geleden, er is geen verlichting en bovendien ligt er 
veel afval tussen de zitbanken. Wij blijven bij de Dienst Wegen aandringen dat er eindelijk 
eens werk gemaakt wordt van de vele mankementen. Maar de dienst zegt niet .anders te 
kunnen dan bij het ontwerpbureau te vragen om een oplossing uit te dokteren. Uiteindelijk 
krijgen wij van het ontwerpbureau de boodschap dat er voor het 'tochtvrij' maken van het 
schuilhuisje technisch geen oplossing voorhanden is. Blijkbaar is het ook nog opgesteld in de 
'tochtzone' tussen de gebouwen. Voor de verlichting, zegt het ontwerpbureau, dat alle 
leidingen aanwezig zijn en dat Eandis enkel nog moet aansluiten. 
 Voor het onderhoud en wegnemen van het afval geeft de ontwerper toe dat er onder en 
tussen de banken moeilijk kuisen is. Men zal een aantal latten moeten wegnemen en bij het 
onderhoud moet ok de metalen zijplaat van de bank verwijderd worden om zo onder de bank 
het afval te kunnen verwijderen. 
Dit antwoord doet bij ons de vraag rijzen of dergelijk ontwerp van schuilhuisje wel 
beantwoordt aan hetgeen de reizigers van een dergelijke voorziening verwachten: 
beschutting in een veilige en nette omgeving. 
 
Beoordeling: gegrond 
De onredelijke termijn is bewezen maar niet te wijten aan de Dienst Wegen, Bruggen en 
Waterlopen, maar aan het feit dat hier verschillende actoren betrokken zijn en men samen 
niet tot een afdoende oplossing komt. 
 
Aanbeveling: 
Bij grote huisvestingsprojecten is het aangewezen dat voor de infrastructuur voor het 
straatmeubilair op voorhand afspraken worden gemaakt zodat die infrastructuur beantwoordt 
aan de normen die voor de Stad gelden en dus ook vooral bruikbaar zijn voor de bewoners. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201201-56 
Verzakte Kineastlaan. 
 
Al enig nieuws over de heraanleg van de voetpaden in de Kineastlaan in Wondelgem?  
Ondertussen werd een verzakking van het voetpad gemeld. Hopelijk kan nu spoedig gezorgd 
worden voor enige verbetering. Het wegdek van de Woestijnegoedlaan is nog altijd in slechte 
staat. Kan u mij meedelen waarom de straten en voetpaden te Evergem en Sleidinge er beter 
aan toe zijn dan in Wondelgem? Ik begrijp zeker dat het budget beperkt is. Er is me trouwens 
een voorstel gedaan om vergelijkingen te maken en dit op foto vast te leggen en te 
publiceren. Het is echt, vele mensen kijken er echt naar uit om Wondelgem te verlaten en 
een woonst te zoeken in Evergem, Belzele, Sleidinge enz. Ze vinden dat vroegere mooie 
buurten worden verloederd. 
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Onderzoek: 
Verzoekster had al in 2010 gevraagd om een aantal trottoirs opnieuw aan te leggen en toen 
was er geantwoord dat enkel de Evergemsesteenweg was opgenomen in het Trottoir 
Actieplan (TAP). Die heraanleg is ondertussen gebeurd. Maar verzoekster dringt nu aan om 
de omliggende straten ook aan te pakken. De verzakking in de Kineastlaan werd twee weken 
geleden gemeld. In principe is dit geen overdreven termijn voor een herstelling maar in dit 
geval bemoeilijkt de verzakking het oprijden van de oprit. Is nog niemand van de dienst ter 
plaatse geweest? Van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen vernemen wij dat men 
begin januari heeft vastgesteld dat de verzakking het gevolg is van een breuk in de riolering. 
Er is contact genomen met TMVW die de herstelling dus met zijn aannemer moet inplannen. 
Dit verklaart de toch niet zo onredelijke termijn van uiteindelijk drie weken. Kort daarop wordt 
de herstelling uitgevoerd. Voor de volledige vernieuwing van de trottoirs en wegdek in de 
Kineastlaan en Woestijnegoedlaan: wij moeten verzoekster teleurstellen, want zij werden ook 
in 2012 niet opgenomen in het TAP. Dit is een beleidskeuze waar wij niet in tussenkomen. 
Net zoals in 2011 belooft de dienst om de noodzakelijke plaatselijke herstellingen uit te 
voeren, telkens wanneer een melding binnenkomt. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Drie weken voor een herstelling waarbij twee verschillende instanties en een externe 
aannemer betrokken zijn is niet onredelijk. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201201-89 
Herstelling gevraagd. 
 
Hieronder vindt u mijn mails terug betreffende mijn aanvraag voor de herstelling van de 
rijweg. 
Sedert 1 februari 2011 probeer ik gehoor te vinden en ondanks meerdere rappels is er hier 
nog altijd geen actie voor ondernomen. 
Ik heb mijn vraag steeds gericht naar de communicatieverantwoordelijke van het project Gent 
St.-Pieters, gezien de Sint-Denijslaan deel uitmaakt van dit project en ik dacht dat dit de 
aangewezen persoon was om mijn vraag correct en tijdig te behandelen. 
In juni vorig jaar zijn er twee personen naar de staat van de rijweg komen kijken; aan één 
persoon heb ik de uitleg gegeven en gewezen op het verband tussen de slechte staat van de 
rijweg en de trillingen (telkens er een gelede bus a rato van twee per half uur door de straat 
rijdt) in onze huizen. Nadien is er niets meer ondernomen. Kort voor de kerstperiode werden 
er wat pijltjes op de rijweg aangebracht. Deze pijltjes duiden de slechte zone aan en verder is 
er opnieuw geen actie meer ondernomen. 
Door de trillingen zijn er reeds meerdere barsten in het plafond van mijn woning ontstaan. 
Wie kan ik aanspreken voor schadevergoeding en wanneer zal men nu eindelijk eens werk 
maken van de gevraagde herstelling. Blijkbaar schuift men ook een gedeelte door naar 
TMVW, voor wat het gedeelte van de verzakking ter hoogte van de riolering betreft. 
Hier heb ik echter geen boodschap aan. Het enige wat ik vraag is dat de rijweg grondig 
hersteld wordt, opdat mijn woning niet meer blootgesteld wordt aan trillingen, telkens er een 
bus of ander zwaar voertuig door de straat rijdt. 
 
Onderzoek: 
Wat zijn schade betreft leggen wij aan verzoeker uit hoe hij een schadeclaim moet opstellen 
en richten aan het college van burgemeester en schepenen. Verder onderzoeken wij waarom 
er nog geen werk gemaakt is van de herstelling van het wegdek. De 
communicatieverantwoordelijke van het project Gent-Sint-Pieters zegt dat zij de zaak 
onmiddellijk heeft doorgegeven aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Volgens 
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deze dienst was de herstelling gepland voor augustus 2011 voor uitvoering door de 
gebruikelijke aannemer. Dergelijke kleinere werken geeft de aannemer uit aan een 
onderaannemer die om onduidelijke reden de herstellingswerken niet heeft uitgevoerd. De 
werken worden dan beloofd voor maart 2012. 
 
Opvolging: 
In mei 2012 zijn de werken nog altijd niet uitgevoerd, ondanks beloftes dat het niet lang meer 
zou duren. Na veel aandringen en weg en weer schrijven worden de herstellingswerken 
uiteindelijk uitgevoerd in juli 2012, dit is nog eens vier maanden later dan beloofd. Men kan 
zich afvragen of de Stad in dergelijke zaken niet teveel afhankelijk is van de welwillendheid 
van de aannemers en onderaannemers. 
 
Beoordeling: gegrond 
Anderhalf jaar wachten op een herstelling is echt onredelijk. Ook al ligt de schuld bij de 
onderaannemer. Het is de Stad die opdrachtgever blijft en spontaan moet tussenkomen bij 
uitblijven van werken. 
 
Aanbeveling: 
Bekijk of de Stad geen middelen heeft om de aannemers aan te zetten hun opdrachten 
binnen een redelijke termijn af te werken. De Stad moet korter op de bal kunnen spelen. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201201-105 
Losliggende tegels. 
 
Betreffende losliggende trottoirtegels Koningin Astridlaan ten gevolge van het opbreken van 
de stoep voor het plaatsen van een nutsleiding. 
De eerste melding deed ik in november en tot op heden is er geen verandering gekomen. 
Een zeer groot deel van de herplaatste trottoirtegels ligt los, hoogstwaarschijnlijk door het 
niet gebruik van cement door de aannemer, zo ligt het stuk stoep tussen huisnummers 1-105 
er nu zeer slecht bij. 
 
Onderzoek: 
Bij nazicht door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen blijkt dat het trottoir opengebroken 
werd door een aannemer in opdracht van een nutsbedrijf. Na tussenkomst van de dienst 
wordt bij het bedrijf aangedrongen voor een correcte herstelling, twee maanden na de 
melding van verzoeker. Die melding was in november via Gentinfo binnengekomen bij de 
Dienst Wegen, die het nodige contact had gelegd maar de uitvoering liet op zich wachten. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De lange termijn voor de herstelling ligt bij de aannemer of het nutsbedrijf, niet bij de Dienst 
Wegen, die de vraag in november heeft doorgestuurd. De klacht van de burger was wel 
terecht naar het nutsbedrijf. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201202-177 
Vergeetput. 
 
Hier in de Steenakker kant van het universitair ziekenhuis ligt er al drie jaar een put in de 
rijweg. De Wegendienst heeft er al drie keer een omheining rond geplaatst als de omloop 
Gent - Gent passeert. Als de koers gepasseerd is nemen ze het gewoon direct weg. 
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Mooie reclame voor de Stad Gent. 
 
Onderzoek: 
Na onze tussenkomst komt de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen de put herstellen. 
Waarom dit pas na drie jaar gebeurt, vernemen we niet. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
 
Aanbeveling: 
Speel korter op de bal voor kleine herstellingen die bij de burger soms voor grote ergernissen 
zorgen, omdat hij terecht niet begrijpt waarom dit zo lang moet duren. 
 
 
 
klachtenmanagement 
actieve informatieverstrekking 
Verzoek: 201202-230 
Albrecht Rodenbachstraat. 
 
1. Door de strenge winter en de werkzaamheden is er een put in het wegdek van ongeveer 
één meter in de Albrecht Rodenbachstraat. Helaas krijg ik geen gehoor bij de gemeente 
Sint-Amandsberg. De overlast van het verkeer en vooral van de bussen van De Lijn is 
verschrikkelijk. Bij elke passage van zo’n bus, daveren de huizen op hun grondvesten. Ik heb 
alle begrip voor de werkzaamheden, maar deze put is er niet gekomen door de 
werkzaamheden, maar door het niet onderhouden van de wegen. Het is onmogelijk om 
geduldig te wachten totdat er misschien in de loop van dit jaar een nieuw wegdek komt.  
2. De maatschappijen die de werkzaamheden uitvoeren zijn professioneel en heel vriendelijk. 
Het is duidelijk dat deze straat gedurende de werkzaamheden moet afgesloten worden van 
alle niet lokale verkeer zodat de mensen hun werkzaamheden deftig en met kwaliteit kunnen 
uitvoeren en wij als bewoners niet constant geconfronteerd worden met bussen die staan te 
draaien op de voetpaden.  
3. Ik versta dat de Rodenbachstraat qua riolering wordt heraanlegd en eventueel qua 
wegdek. Helaas communiceert de Stad Gent hier niet over. Het enige wat we in de 
brievenbus hebben gekregen in oktober 2011 is info in verband met de lijnbus die werd 
omgeleid voor een periode van 2 weken. Wij hebben de indruk dat alles bric-à-brac wordt 
gedaan omdat het openbaar vervoer moet blijven passeren, hoewel deze straat hier 
helemaal niet op voorzien is. Wij zijn de enige straat in de buurt waar geen deftige voetpaden 
worden aangelegd, en geen groenvoorziening wordt voorzien.  
 
Onderzoek: 
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - sector Sint-Amandsberg zegt dat ze geen 
enkele klacht van verzoekster terugvinden. Ze konden er dan uiteraard geen gevolg aan 
geven. Na onze tussenkomst wordt contact opgenomen met verzoekster voor de verzakking 
aan haar deur. De dienst geeft toe dat de trottoirs in deze straat in slechte staat zijn en dat dit 
deels ook te wijten is aan ongeduldige chauffeurs die gewoon over de trottoirs rijden. Het is 
de bedoeling om in de loop van 2012 de toplaag van het wegdek te vernieuwen, maar vooraf 
kunnen de nutsbedrijven hun leidingen indien nodig saneren. 
 Dit is het geval voor de riolering en voor het waterleidingnet. Het klopt dat de werken veel 
hinder veroorzaken voor de omwonenden. Maar de diensten (Dienst Wegen en .TMVW) 
gebruiken technieken die de hinder zoveel mogelijk moeten beperken. Dit wordt ook in de 
bewonersbrieven, die regelmatig bij de bewoners worden bezorgd, uitgelegd.  
Het is dus niet zo dat de Stad niet over de werken communiceert. De dienst geeft wel toe dat 
één bewonersbrief over de sanering van de waterleidingen nogal laat is bezorgd. Voor de 
klacht over de overlast van De Lijn verwijzen wij verzoekster naar de klachtenbehandelaar 
van De Lijn en in beroep naar de Vlaamse ombudsman. 
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Opvolging: 
Enkele maanden nadien neemt verzoekster opnieuw contact op met de ombudsvrouw met 
de boodschap dat de beloofde herstellingen nog niet werden uitgevoerd. Ze vraagt zich ook 
af wanneer de toplaag zal vernieuwd worden. De putten worden onmiddellijk hersteld en de 
Dienst Wegen laat ons weten dat de vernieuwing van de toplaag pas in het voorjaar of in de 
zomer van 2013 zal kunnen gebeuren, dit is later dan oorspronkelijk gepland. De Dienst 
Wegen spant zich ondertussen in om de putten en verzakkingen zo goed mogelijk te 
herstellen. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Ongegrond wat de communicatie betreft: er zijn telkens bewonersbrieven gestuurd naar de 
omwonenden, al werd één bewonersbrief laattijdig bezorgd. Wij spreken geen oordeel uit 
over de behandeling van de vorige klacht van verzoekster want men vindt geen klacht terug 
van verzoekster bij de technische dienst van Sint-Amandsberg. Is de telefoon niet 
genoteerd? Na tussenkomst van de ombudsdienst wordt de klacht opgenomen, maar het 
duurt toch nog een tijdje vooraleer de herstelling is uitgevoerd. 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201203-326 
Vervlogen belofte. 
 
Tien jaar geleden heb ik de slechte en gevaarlijke toestand van het wegdek van de 
Pelikaanstraat gemeld aan de ombudsvrouw. Ik kreeg het goede nieuws dat de straat en de 
straten in de buurt zouden worden heraangelegd. Tien jaar later is er nog niets gebeurd. In 
deze dicht bewoonde buurt, met twee scholen, een ondertussen geopende parkeergarage, 
met veel wandelaars, een explosief toegenomen aantal fietsers, nauwe trottoirs en 
voorbijrazend verkeer, zal de toestand alsmaar erger worden. In de straat heb ik tien ernstige 
gaten in het wegdek geteld, slecht hersteld. Er is ook veel vrachtverkeer. Er zijn meer en 
meer automobilisten die dit straatje hebben ontdekt om naar het centrum en naar de 
parkeergarage te rijden. 
De problemen: 
1. Het kapotte wegdek. 
2. Voetgangers en verkeer: trottoirs zijn zo nauw dat de voetgangers bijna verplicht zijn om 
op de kasseistraat te stappen. Leerlingen van de school gebruiken elke dag de straat om 
naar school te gaan. 
3. Overlast voor bewoners: lawaai van het verkeer op de slechte kasseien. 
4. Files en verkeersblokkades, met gevolg claxonneren van de sluiprijders die hun geduld. 
verliezen. 
Oplossingen: 
1. Een nieuw wegdek. 
2. Heraanleg van de straat: minder parkeerplaatsen, bredere trottoirs, weren van 
sluipverkeer. 
3. Herzien van de verkeerssituatie in de buurt: éénrichting in de Belgradostraat en de 
Abeelstraat.4. Meer en efficiënte controle op snelheid. Een flitscamera zou niet alleen 
ontradend werken, het zou ook geld opbrengen. 
Ik geloof nog altijd dat het beter voorkomen is dan genezen. Vandaar dat ik vraag dat het 
stadsbestuur tussenkomt voor er zware ongelukken gebeuren. 
 
Onderzoek: 
In ons dossier uit 2002 lezen we dat de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen inderdaad de 
slechte staat van het wegdek heeft vastgesteld en ook zegt dat alleen een volledige 
heraanleg een oplossing kan bieden. Er staat niet dat de straat opnieuw zal aangelegd 
worden, integendeel er staat dat de straat nog niet is opgenomen in de meerjarenplanning. 



111	  
	  

Wel zegt de dienst dat men de straat op de lijst zal zetten van de straten die een heraanleg 
nodig hebben. Er wordt in 2002 geen belofte gedaan wat de timing betreft. Maar het is wel zo 
dat na tien jaar de toestand opnieuw mag bekeken en geëvalueerd worden. De Dienst 
Wegen zegt ons echter dat de Pelikaanstraat nog altijd op de lijst staat voor heraanleg, maar 
meer niet. Er is nog geen studie besteld of ontwerper aangeduid en de heraanleg is nog niet 
in de begroting opgenomen. Het gaat hier om een beleidskeuze: het is het beleid dat 
aanduidt welke van de 150 straten die in aanmerking komen voor heraanleg, zullen 
aangepakt worden. Wij brengen verzoeker op de hoogte van de stand van zaken. 
Herstellingen worden wel uitgevoerd en we raden verzoeker dan ook aan om putten en 
verzakkingen aan Gentinfo te melden, die dan het nodige doet. Verzoeker wijst ook op 
mogelijk gevaar omwille van de verzakkingen en denkt daarbij aan breuken in rioleringen of 
gasleiding. Dit is inderdaad een ernstig argument en wij raden hem dan ook aan om zijn 
bezorgdheid kenbaar te maken aan de schepen bevoegd voor openbare werken, want dit is 
een element dat meespeelt in de jaarlijkse keuze die gemaakt wordt door het beleid inzake 
straataanleg. Wat het sluipverkeer betreft: de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en het 
Mobiliteitsbedrijf bekijken welke maatregelen hiertegen kunnen genomen worden, zoals 
instellen plaatselijk verkeer en meer controle. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Er is in 2002 niet beloofd dat de straat zou heraangelegd worden: er is gezegd dat heraanleg 
de enige goede oplossing was maar dat de heraanleg nog niet vastgelegd stond op de 
begroting. De straat werd opgenomen op de lijst van opnieuw aan te leggen straten. Welke 
straat eerst aan bod komt is een beleidskeuze en daar komen wij als ombudsdienst niet in 
tussen. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201204-375 
Afgereden paaltje. 
 
Enkele maanden geleden en nu op 2 april werd er gebeld naar ‘opritten en trottoirs’ voor een 
paaltje dat afgereden is voor de winkel (bakkerij) gelegen op de hoek Muidepoort en 
Makelaarsstraat omdat dit verschrikkelijk gevaarlijk is. Het is gelegen aan de in- en uitkom 
van de winkel en zebrapad. Daar er al verschillende mensen over gevallen zijn en nu op 1 
april onlangs een dame serieus ten val is gekomen, verwondingen heeft opgelopen en 
schade aan haar bril heeft. Dit kan niet zo verder. Er moet iets aan gedaan worden!!!! 
 
Onderzoek: 
Volgens de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen is de melding wel degelijk geregistreerd. 
Alleen kwam de dienst nog niet aan de herstelling toe omdat de lijst van omvergereden 
paaltjes gigantisch lang is. Omdat in dit geval wel sprake is van een gevaarlijke situatie zal 
men dit zo vlug mogelijk aanpakken. Wij brengen verzoekster op de hoogte en geven ook de 
procedure voor een schadeclaim mee voor de dame die zwaar gevallen is. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
De melding is correct geregistreerd en opgenomen voor herstelling. De lange termijn is te 
wijten aan de hoeveelheid werk. Omwille van de gevaarlijke situatie grijpt men onmiddellijk in. 
 
Aanbeveling: 
In plaats van de lijst chronologisch af te lopen zou men kunnen overwegen om een lijst van 
prioriteiten op te stellen en eerst de gevaarlijke punten aflopen. Men zou in ieder geval 
kunnen onderzoeken of dit werkbaar is. 
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redelijke termijn 
Verzoek: 201204-385 
Vergeten oprit? 
 
Bij deze zou ik jou graag willen inlichten omtrent de nalatigheid van onze hoofdcontroleur. Ik 
ben al tientallen keren langs geweest op onze dienst en hij vertelt ondertussen al drie jaar dat 
ze wel zullen afkomen om dit in orde te brengen, terwijl ikzelf al boordstenen heb gestoken 
en alles heb uitgegraven, dit kan toch zo niet blijven duren. 
Hoop dat dit zo snel mogelijk kan geregeld worden, want ik ben het wachten en de beloftes 
meer dan beu.  
 
Onderzoek: 
Volgens de sectorverantwoordelijke van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen is de 
lange termijn voor het uitvoeren van de oprit te wijten aan het feit dat de eerste aanleg van 
trottoirs en opritten sedert een paar jaar volledig gratis werd. Voordien moest men betalen. 
Met het gratis worden, zegt de dienst, zijn ze overspoeld met aanvragen die zij niet binnen 
een redelijke termijn konden uitvoeren. Daarenboven viel zelfs de opmeting en raming voor 
die opritten quasi stil omwille van personeelsproblemen. De aanvragen voor 
nieuwbouwwoningen werden verder met eigen personeel uitgevoerd en voor de bestaande 
woningen werd dit uitbesteed aan de onderhoudsaannemers, die deze taak niet als prioritair 
beschouwden. Sinds kort worden die taken opnieuw uitgevoerd met eigen personeel en 
wordt de achterstand ingehaald. Drie jaar om een oprit te bekomen lijkt onredelijk maar is het 
niet als men het volledig verhaal hoort. De diensten waren niet uitgerust om een plotse 
toevloed van aanvragen te verwerken voor woningen die al lang waren opgetrokken, maar 
nog geen verharde oprit hadden omdat dit indertijd niet kosteloos was. Dat men het dus niet 
binnen een redelijke termijn kon uitvoeren is logisch: met de bestaande middelen konden ze 
het aantal niet aan. Maar vraag is ook of men op managementniveau, toen men de beslissing 
nam om de opritten gratis uit te voeren niet had kunnen voorzien dat het aantal aanvragen 
enorm zou stijgen? 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Absoluut gezien is drie jaar voor het aanleggen van een oprit onredelijk, maar in het verhaal 
van het gratis maken is die onredelijke termijn een logisch gevolg van het gebrek aan 
middelen. 
 
Aanbeveling: 
Bij de invoering van een nieuwe regeling is het aangewezen om ook de praktische gevolgen 
qua werkdruk voor de dienst zo goed mogelijk in te schatten. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201204-416 
Ondergewaardeerd gebied. 
 
Wij wonen op de Houtdoklaan (juist buiten het stadscentrum) en het wordt voor ons als 
bewoner een echt probleem om aan je eigen deur te parkeren met de wagen (ondanks de 
vele parkeerplaatsen). 
Wij vermoeden dat dit komt omdat meer en meer mensen de wagen aan onze deur parkeren, 
het openbaar vervoer nemen aan de Muidebrug en zo naar het stadscentrum gaan. 
Is er geen mogelijkheid om bij ons ook te werken met een parkeerkaart? Wat zijn de 
onkosten daarvoor? Of is er nog een andere mogelijkheid? 
Ik heb al contact opgenomen met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - afdeling 
Logistiek in verband met het herschilderen van de lijnen (die zijn nu niet meer zichtbaar, maar 
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waren wel aanwezig een aantal jaren geleden). Die beloofde een tijd geleden om dit in de 
nabije toekomst te bekijken. Het probleem is na een aantal maanden nog steeds niet 
opgelost. Is er iemand die snel voor een oplossing kan zorgen en ons als bewoner helpen? 
Wij wonen in een herwaarderingsgebied, maar momenteel wordt alles maar aan zijn lot 
overgelaten. In de buurt wordt het een écht stort en niks wordt nog netjes onderhouden. Het 
is een spijtige zaak om als echte Gentenaar deze wijk achteruit te zien gaan in plaats van 
vooruit. 
 
Onderzoek: 
De vraag om bewonersparkeerplaatsen aan te leggen in de Houtdoklaan wordt onderzocht 
door het Mobiliteitsbedrijf. De dienst geeft aan dat ze niet zomaar op eenvoudige vraag van 
een bewoner bewonersparkeerplaatsen kunnen creëren: daarvoor is een grondige 
verkeersstudie nodig. Het kan volgens hen immers niet dat een probleem in één bepaalde 
straat wordt opgelost en dat dit probleem zich daardoor verplaatst naar een andere straat of 
wijk. Het Mobiliteitsbedrijf laat verzoekster weten dat een grote parkeerstudie over het 
volledige grondgebied van Gent gepland is voor 2013. De bedoeling is te komen tot een 
totaalvisie op parkeren, als een onderdeel van het ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid 
van de Stad. We begrijpen dat verzoekers het nijpende parkeerprobleem in hun straat liever 
op zeer korte termijn willen opgelost zien. De oplossing zou kunnen komen van een andere 
parkeerinrichting van de straat: bijvoorbeeld haaks parkeren in plaats van langs parkeren. 
Volgens verzoekers was dit trouwens vroeger het geval en waren er haakse parkeervakken 
geschilderd. Maar volgens de Dienst Wegen is geen signalisatieplan hiervoor terug te vinden, 
dus kunnen zij die vakken niet schilderen. Uiteindelijk gaan wij te rade bij het Bureau 
Verkeerstechniek van de Politie die de signalisatieplannen opstelt. De Politie vindt wel een 
dergelijk signalisatieplan terug, daterend uit 1981, maar niet meer relevant. Hierop wordt een 
nieuw plan opgemaakt dat dan aan de burgemeester wordt voorgelegd en door de Dienst 
Wegen moet worden uitgevoerd. 
Ondertussen zijn we enkele maanden verder, maar in ieder geval zijn verzoekers tevreden 
dat door dit signalisatieplan de parkeerdruk in hun straat zal worden verlicht, in afwachting 
van de beloofde parkeerstudie met eventuele aanpassing van de parkeerregimes. 
 
Beoordeling: gegrond 
Tussen de vraag van verzoekers en de belofte van een uiteindelijke oplossing zijn meer dan 
vijf maanden verlopen. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201205-483 
Losliggende stenen. 
 
Ik heb in oktober 2011 naar de Dienst Wegen gebeld (nummer dat ik gevonden heb onder 
‘voetpad’ in de Stadsgids) en heb hen gemeld dat de stenen van het voetpad voor mijn 
garage, volledig los liggen. Ik kan ze er gewoon uitnemen. Aangezien ik dit toch wel een 
gevaarlijke situatie vond, vooral met de winter die er aan kwam, heb ik dus gevraagd om dit 
te herstellen. De persoon aan de telefoon heeft me gezegd dat dit zo vlug mogelijk zou 
hersteld worden maar tot hier toe is er nog niets veranderd. 
 
Onderzoek: 
Bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen vindt men geen enkele registratie van de klacht 
van verzoekster terug. Na onze tussenkomst wordt de herstelling van het trottoir ingepland. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
De eerste melding van verzoekster wordt niet teruggevonden. 
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redelijke termijn 
coördinatie 
Verzoek: 201205-490 
Besmeurde gevels. 
 
We zitten zoals 7 jaar geleden terug opgezadeld met een probleem ter hoogte van onze 
voorgevels. 
Sedert de herinrichting van de Zwijnaardsesteenweg is er geen parkeergelegenheid meer 
langs onze kant van de rijweg. Personenwagens, maar vooral zwaar vrachtvervoer uit het 
industriepark in Zwijnaarde stationeren voortdurend ter hoogte van onze gevels. Gedeeltelijk 
op het voetpad, gedeeltelijk op het fietspad, of allebei. Betrokken chauffeurs doen dit korte 
oponthoud op deze plaats omdat ze de trambedding niet mogen versperren. De hoofdreden 
is dat rechtover onze woningen een bankfiliaal is gevestigd dat een geldterminal ter 
beschikking stelt. Daar gaan betrokkenen dan inderhaast een financiële verrichting doen. 
Daardoor wordt ons voetpad kapotgereden, maar tevens is het fietspad (klinkers) langzaam 
maar zeker aan het wegzakken door het soms enorme gewicht. 
Bij hevige regenval vormt er zich een grote regenplas of -stroom op het fietspad langs de 
gevels, een gevaar voor de zwakke weggebruikers. Het water gutst dan uit de afloop aan het 
voetpad. Waarschijnlijk is er een breuk onder het voetpad daar. 
Onze gevels die enkele jaren geleden werden gereinigd, worden voortdurend besmeurd. 
Onze vraag is of het soms niet mogelijk is om het fiets- en voetpad op korte termijn te 
herstellen?  
Bij dagenlange regenval zoals de voorbije dagen creëren de zware regenbuien werkelijk een 
zeer gevaarlijke situatie voor de zwakke weggebruikers. 
 
Onderzoek: 
De klacht was aanvankelijk in mei 2012 als eerstelijnsklacht bezorgd aan de Dienst Wegen, 
Bruggen en Waterlopen voor de herstelling, aan het Mobiliteitsbedrijf voor een eventuele 
structurele oplossing en aan de Politie voor eventuele controle. Drie maanden later laat 
verzoeker ons echter weten dat er nog altijd niets hersteld is. Uit ons onderzoek blijkt dat er 
met de eerste melding blijkbaar iets verkeerd is gegaan bij de Dienst Wegen, want de 
betrokken technicus is niet op de hoogte van het probleem. Eind augustus worden dan 
verzakkingen in het trottoir hersteld en tegelijk stelt men een breuk in de regenafvoer vast en 
wordt dit doorgegeven aan TMVW. Eind september is alles hersteld, vier maanden na de 
eerste melding. Maar de oorzaak van het euvel wordt niet weggenomen: het parkeren op het 
trottoir wordt niet opgelost. 
 
Beoordeling: gegrond 
Het heeft vier maand geduurd eer de nodige herstellingen zijn uitgevoerd. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
coulance 
Verzoek: 201205-511 
Opritproblemen. 
 
Ik stuur foto’s van de nieuwe toestand in onze straat. Een groene strook van 60 cm breed 
scheidt ons af van het voetpad en de buren. Dit geeft ons een quasi onmogelijke draaicirkel 
voor grotere wagens, camionette, en of geheel onmogelijk voor vrachtwagens om op de oprit 
te rijden, gezien er net op die plaats ook een wegversmalling van ongeveer één meter is en 
een snelheidsdrempel wordt geplaatst. Via de aannemer hebben wij geprobeerd deze groene 
strook te laten veranderen in doorlopend voetpad, doch dit bleek niet mogelijk omwille van  
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goedgekeurde plannen, niet te wijzigen, omdat ieder huis een maximum oprijbreedte van 3 
meter heeft en omwille van het groenbehoud in de straat. 
Onze antwoorden op bovenstaande redenen: 
1) De  plannen werden initieel voorgesteld in 2010 via de schepen, nadien heeft geen (zoals 
initieel beloofd) vergadering meer plaats gehad. 
De plannen werden nog meermaals gewijzigd, en dit alles in functie van een complex van 
vier blokken vier hoog, en dit in een rustige woonwijk. 
2) Het straatbeeld toont een verharde scheidingsgrens voetpad-oprit, dus feitelijk gewoon 
doorlopen van het voetpad, over gans de lengte van de straat, enkel niet bij ons (?). Er zijn 
verscheidene opritten in onze straat die wel veel breder zijn dan 3 meter! 
Wij mogen blijkbaar niet genieten van een voetpad, want we zijn volledig omsloten door 
onverharde, groene zones in wording. 
3) Wat de draaicirkel betreft: men zou aan de aannemer gezegd hebben dat we eerst maar 
de groene zone van 60 cm breed moeten kapot rijden, alvorens een herevaluatie kan 
aangevraagd worden. Wat footprint en ecologisch denken betreft kan dit ook wel tellen als 
antwoord. Groenbehoud in de stad zal niet afhangen van een strook van 60 cm tussen twee 
opritten, denkt u niet? 
 
Onderzoek: 
Volgens de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen is de oprit van verzoeker precies 3,57 m 
breed, terwijl de algemeen gehanteerde breedte drie meter bedraagt. De garagepoort van 
verzoeker is 3,16 m breed: dus is de oprit breed genoeg en volgens de dienst laat niets 
vermoeden dat er daar regelmatig zwaar vervoer de oprit moet gebruiken. Het 
verkeersplateau ter hoogte van de inrit kan volgens de dienst volledig gebruikt worden om de 
oprit op te rijden. Er zijn volgens de dienst simulaties gebeurd voor de draaibewegingen en 
alles was in orde. Op de opmerking dat er in de straat bredere opritten zijn, vermeldt de 
dienst één oprit voor een bedrijf. Voor de rest zijn alle opritten ongeveer drie meter, maar 
sommige opritten, die aan elkaar palen zijn samengevoegd tot één oprit wat de indruk wekt 
dat de oprit breder is. Wat de groenstrook betreft: de dienst blijft bij zijn standpunt en zal het 
ontwerp voor de heraanleg van de straat volledig uitvoeren zoals het is goedgekeurd in de 
gemeenteraad, met de groenstrook. De dienst gaat niet in op de argumenten van verzoeker 
om af te wijken van het ontwerp. Wij kunnen niet anders dan verzoeker hiervan op de hoogte 
stellen. Hij legt zich daar echter niet bij neer en neemt contact op met de burgemeester en de 
bevoegde schepen, om alsnog zijn gelijk te halen. Ons onderzoek is afgerond. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
De uitvoering van de straataanleg gebeurt volledig conform het goedgekeurde ontwerp. De 
dienst beslist om hier niet van af te wijken. Hun beslissing is gemotiveerd en de dienst 
handelt consequent. Of een afwijking mogelijk was: daar spreken wij ons niet over uit. 
 
 
 
redelijke termijn 
actieve informatieverstrekking 
Verzoek: 201205-518 
Putten. 
 
Ik loop nu al twee jaar om die putten in mijn straat, het stuk van de Aloïs Joosstraat dat een 
bocht maakt naar de blokken Alfa en Omega, opgeknapt te krijgen want het is echt wreed. 
Die staan vandaag vol water. Om u een idee te geven: er zijn enkele kleinere putten, maar de 
grootste is ongeveer een meter op een halve meter. Ze zijn vooral diep. Met de auto is dat 
menselijk maar met de fiets is het levensgevaarlijk. Waarom ik nu bij de Wegendienst niet 
terecht kan, noch bij de huisvestingsmaatschappij: ze weten niet of dit stuk privé eigendom is 
of van de Stad. 
Volgens het kadaster zou het privé zijn maar de huisvestingsmaatschappij (van voor de fusie) 
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die geeft al jaren niet thuis. Na de fusie zouden ze wel komen kijken zijn, maar zeker ben ik er 
niet van. 
Maar toch: waarom zou dat privé zijn? Ik zie dagelijks parkeerwachters om mensen die op de 
parking staan, opschrijven… Is dat dan niet privé? Het is 't een of ‘t ander en in elk geval: die 
putten moeten dringend gemaakt worden. Daarom kom ik bij de ombudsvrouw want het is 
genoeg geweest. Ik wil hier eens een duidelijk antwoord en vooral een resultaat. 
 
Onderzoek: 
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen verklaart dat dit stukje weg, waar men de putten 
situeert, nog altijd eigendom is van de huisvestingsmaatschappij en kan dit aantonen met het 
kadasterplan. Dit was volgens de dienst twee jaar geleden al uitgemaakt en toen is de 
toenmalige huisvestingsmaatschappij op de hoogte gesteld. Het is dus aan de 
huisvestingsmaatschappij en niet aan de Dienst Wegen om de putten te herstellen al lijkt het 
hier om een openbare weg te gaan. Maar wanneer we de huisvestingsmaatschappij 
aanschrijven krijgen we de reactie dat er in 2009 een afspraak was tussen de toenmalige 
huisvestingsmaatschappij en de Dienst Wegen dat zij dit stukje bedieningsweg wel zouden 
onderhouden omdat dit ook gebruikt werd door Ivago, Brandweer en lagere school. Blijkbaar 
zijn er dus misverstanden wie de herstelling moet doen en dus gebeurt er niets, sedert 2009. 
Om een einde te maken aan de discussie stemt de Dienst Wegen toe om de herstelling 
éénmalig uit te voeren en zeker geen precedent te scheppen voor latere meldingen. Er is 
uitgemaakt dat dit stuk van de bedieningsweg niet zal overgedragen worden naar het 
openbaar domein en het onderhoud dus niet zal uitgevoerd worden door de Dienst Wegen. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
Het feit dat de weg niet hersteld werd is te wijten aan de discussie over de eigendom van de 
weg. De fusie van de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen zal ook niet vreemd 
zijn aan het verwaarlozen van dit probleem. De afspraken met een vroegere maatschappij 
worden opnieuw ter discussie gebracht. In ieder geval: zolang de wegenis eigendom is van 
de maatschappij en niet overgedragen wordt naar het openbaar domein, kan men de Stad 
niet verplichten om die weg te onderhouden. 
 
 
 
zorgvuldigheid - fouten 
rechtszekerheid 
Verzoek: 201205-529 
Ingepalmde eigendom. 
 
In 2010 ben ik al bij de ombudsvrouw geweest met mijn probleem. Het gaat over 16 m² grond 
waarvan ik zeg dat het mijn eigendom is en waarvan de Stad toen zei dat het eigendom was 
van de sociale huisvestingsmaatschappij die in de Brugse poort een project heeft. Ik heb mijn 
huis gekocht van mijn ouders. In de tijd hadden mijn ouders een garage gebouwd, maar 
moesten van de Dienst Stedenbouw achter de rooilijn blijven. De hoek die zo gevormd wordt 
met het openbaar domein dat zijn die 16 m². Ik ben naar het Kadaster geweest en volgens 
hen zou dat stukje bij mijn perceel horen. De ombudsvrouw had toen gezegd dat mijn 
aankoopakte daarover uitsluitsel kon geven. Wegens allerlei omstandigheden ben ik er niet 
meer toe gekomen om daar verder op in te gaan. Maar het blijft mij dwarszitten: de Stad of 
die maatschappij heeft toen gewoon dat stukje van onze eigendom ingepalmd zonder ons te 
vergoeden en ik wil hiervoor vergoed worden, dat is toch maar normaal. Ik heb ondertussen 
ook het opmetingsplan van de landmeter-expert teruggevonden en ook hij geeft aan dat het 
mijn eigendom is. 
 
Onderzoek: 
In het proces verbaal van de landmeter-expert, aangesteld door de familie in 1984, staat dat 
het meten en uitpalen van de grond gebeurd is op uitdrukkelijke aanduidingen van de 
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toenmalige eigenaars. Het is dus heel goed mogelijk dat er verkeerde aanduidingen zijn 
gegeven en de gemeten oppervlakte misschien een fout bevat. Daarenboven zien wij dat de 
oppervlakte, gemeten door de expert, 297,94 m² bedraagt, terwijl de koopakte, de 
hypothecaire akte en ook het uittreksel uit het kadaster een oppervlakte van 267 m² 
vermelden. Vanwaar die 30 m² verschil? Dus ook de koopakte gaat niet in zijn richting. De 
gegevens waarover wij beschikken geven verzoeker geen gelijk. Wij kunnen in ieder geval 
niet besluiten dat de Stad, of de huisvestingsmaatschappij indertijd, een stuk van zijn 
eigendom heeft ingenomen. Indien verzoeker zijn gelijk wil halen, kan hij uiteraard een 
nieuwe expert aanstellen en met zijn verslag eventueel naar de vrederechter gaan. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Er zijn geen concrete elementen die aangeven dat de Stad 16 m² van de eigendom van 
verzoeker heeft ingepalmd. Uit ons onderzoek blijkt niet dat verzoeker onrecht is aangedaan 
bij de heraanleg van het trottoir. 
 
 
 
toegankelijkheid en bereikbaarheid 
zuinigheidsbeginsel 
Verzoek: 201205-536 
Bol trottoir. 
 
Ik woon in de Zwijnaardsesteenweg, maar mijn klacht gaat over de Domien De 
Waeghemakerstraat. Ik ben verlamd aan één been en moet opnieuw leren stappen. Op het 
trottoir van de Zwijnaardsesteenweg gaat dat niet want er staan altijd obstakels op het 
trottoir. Dus oefen ik om de hoek. Nu ligt het trottoir in de Domien de Waeghemakerstraat niet 
vlak, het ligt bol zodat ik ook daar grote problemen heb. Ik heb dit ongeveer vijf maanden 
geleden gemeld aan de Dienst Wegen en er is toen heel vlug iemand komen kijken. Volgens 
die persoon lag het trottoir vlak genoeg om normaal te kunnen stappen en moest ik mijn 
voeten hoger heffen. Maar dat kan ik nu precies niet meer, met mijn verlamming. En als ik 
niet oefen zal ik nooit meer kunnen stappen. Kan er eens iemand komen kijken die wel begrip 
heeft voor mijn situatie en iets aan dat trottoir wil doen?  
 
Onderzoek: 
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen stuurt opnieuw een controleur ter plaatse om de 
toestand van het trottoir te evalueren. In zijn verslag, met foto's, zegt de controleur dat het 
trottoir inderdaad niet vlak is als een biljarttafel, maar dat het wel in goede staat .is, een 
beetje bol in het midden. De dienst zegt veel begrip te hebben voor de situatie van verzoeker 
maar zegt ook dat enkel een volledige heraanleg het trottoir volledig vlak zou kunnen maken. 
De Dienst Wegen zegt echter dat ze noch de tijd noch de middelen hiervoor kan 
verantwoorden ten opzichte van de gemeenschap. We brengen verzoeker op de hoogte van 
de beslissing: het trottoir is niet in die mate onbegaanbaar dat de kosten voor een volledig 
nieuwe aanleg gegrond zijn. Men kan moeilijk de hoge kost van de heraanleg ten behoeve 
van één enkele persoon verantwoorden, hoe pijnlijk de situatie voor die burger ook is. Wij 
hopen dan ook dat de man ergens anders een compleet vlakke ondergrond vindt waar hij wel 
kan oefenen. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De Stad moet zuinig omgaan met de middelen die zij ter beschikking heeft en moet het 
algemeen belang laten primeren op het particulier belang, hoe moeilijk dat soms ook is. 
 
 
 
redelijke termijn 
efficiëntie en effectiviteit 
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Verzoek: 201207-752 
Onherstelde verzakking. 
 
Hierbij wil ik melding maken van een reeds maandenlange verzakking in het voetpad in de 
Maalderijstraat. In het begin is er melding gemaakt naar de technische dienst. Er kwam 
inderdaad iemand ter plaatse die over de inzakking een plaat legde zonder de inzakking te 
herstellen. Deze week is op deze plaats een ouderlinge ten val gekomen die wij gelukkig 
zonder al te veel omhaal terug op de been konden helpen. Om verdere ongevallen te 
vermijden met mogelijks ergere gevolgen dringen wij erop aan indien mogelijk dit euvel zo 
spoedig als mogelijk te herstellen. 
 
Onderzoek: 
Volgens de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - sector Oost is de melding in april 
geregistreerd. Ter plaatse heeft iemand van de dienst vastgesteld dat het een zaak was voor 
TMVW en werd de melding voor dringend gevolg overgemaakt aan TMVW, in april 2012. De 
onredelijke termijn is dus op rekening van TMVW te schrijven en niet van de Dienst Wegen, 
die effectief is opgetreden. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De dienst is onmiddellijk tussengekomen en heeft de zaak overgemaakt aan TMVW. 
 
 
 
redelijke termijn 
afdoende motivering 
Verzoek: 201208-872 
Verdwenen paaltje. 
 
Ik woon in de Groendreef in een beluik en tot enkele maanden geleden was onze beluik 
afgesloten door middel van een inklapbare paal. Dit was zowel bevorderlijk voor de veiligheid 
in onze straat (voor kinderen) en zorgde tevens voor wat meer mogelijkheden om eens voor 
de deur te kunnen parkeren. 
Doordat deze paal beschadigd werd vond men opeens dat deze paal die indertijd werd 
gepland ineens niet meer hoefde. 
Het kan toch niet dat iets dat werd gepland en jarenlang werd gebruikt zomaar wordt 
verwijderd omdat deze door iemand werd beschadigd? 
Je gaat toch ook geen wegeninfrastructuur ineens weghalen omdat er iedere keer een auto 
tegen botst! 
Hieronder vindt u mijn mailverkeer met de Dienst Wegen die mij bij mijn eerste mail vrij snel 
terugmailde met een negatief antwoord op mijn vraag. Als ik dan een geargumenteerd 
antwoord terugmail op deze negatieve respons krijg ik zelfs geen antwoord meer. 
Deze manier van werken kan toch niet onder de noemer klantvriendelijk geplaatst worden? 
Wij dienen toch niet klakkeloos gelijk welk antwoord te aanvaarden als we gewoon vragen 
om wat reeds werd geplaatst terug te plaatsen. 
 
Onderzoek: 
Volgens de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zijn er veel problemen met die paaltjes: 
ze worden voortdurend omver gereden, worden in veel gevallen niet correct gebruikt, worden 
beschadigd en zijn moeilijk in onderhoud. Ze worden niet automatisch teruggeplaatst, tenzij 
het absoluut noodzakelijk is. Blijkt uit onderzoek dat de betrokken steeg geen openbaar maar 
privé domein is met openbaar karakter, dus daar komt de Stad niet tussen. Hoe die paal er 
indertijd gekomen is, kan niet worden verklaard.  
 
Opvolging: 
Op aandringen van de ombudsdienst wordt de zaak nog eens besproken op de MOBcel.  
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Uiteindelijk wordt beslist dat het paaltje niet terugkomt, maar men zal als alternatief de 
signalisatie aanbrengen: inrijverbod met uitzondering voor aangelanden en diensten. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De Dienst Wegen had in eerste lijn de weigering om het paaltje terug te plaatsen correct 
gemotiveerd. Door de tussenkomst van de ombudsdienst wordt voor een alternatief gezorgd. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201208-881 
Verzakte tegels. 
 
Er is reeds meerdere malen een melding geweest wat betreft de toestand van de straat .en 
een gedeelte van het voetpad. Vooral het voetpad, ter hoogte van onze huizen in de 
Scheeplosserstraat zorgt voor gevaar op vallen. De tegels en borders hebben op sommige 
plaatsen 3 tot 5 cm verschil in hoogte. Er wonen nogal wat bejaarden in de 
Scheeplosserstraat die daar bijna dagelijks passeren om in de Sint-Bernadettestraat om 
boodschappen te gaan. Wie zal de aansprakelijkheid dragen als er iemand valt en 
bijvoorbeeld zijn heup breekt? Indien dit, wat ik zeker hoop te voorkomen, mijn 
schoonmoeder overkomt, zal ik de 'Stad Gent' burgerlijk aansprakelijk stellen, want tenslotte 
dienen zij te zorgen voor de toestand en onderhoud van de wegen en voetpaden. Ik hoop op 
een passende reactie. 
 
Onderzoek: 
Na onze tussenkomst wordt de nodige herstelling uitgevoerd. Maar in ieder geval zijn hier 
maanden over gegaan wat ons toch een onredelijke termijn lijkt. We komen niet te weten of 
de meldingen van verzoeker wel geregistreerd werden en waarom de herstelling  
 
Beoordeling: gegrond 
 
 
 
redelijke termijn 
klachtenmanagement 
actieve informatieverstrekking 
Verzoek: 201209-965 
Aangereden loggia. 
 
Ik ben eigenaar van een pand in Ledeberg. Het pand is al vijf keer beschadigd (meestal gaat 
het om de loggia) door vrachtwagens. 
De straat is vrij smal  en bovendien is ook parkeren aan de overkant toegelaten en staan 
daar steeds twee politieauto’s opvallend dicht bij de hoek. Aan het einde van de straat is een 
bedrijvencentrum en is het eenrichtingsverkeer. In het wegdek is een put en een helling, ook 
het trottoir (waarop voortdurend wordt gereden) is afgezakt en loopt gelijk met het wegdek. 
Vrachtwagens zijn verplicht om rechts te houden, hebben vrij weinig plaats en vooral ook ze 
neigen naar rechts omdat er ook in het wegdek een put is en komen ook op het trottoir dat 
volledig verzonken is in het wegdek.  
Dit is al sinds 2004. Ik heb hierover al een klacht geformuleerd bij de Verkeerstechnische 
Afdeling van de Politie, bij de commissaris in Ledeberg, bij de Dienst Bruggen en Wegen en 
bij Gentinfo. Wat is er tot nu toe gebeurd? 
Wegdek is niet hersteld, ook het trottoir niet. Een hogere trottoirboord en trottoir zouden 
mogelijk het probleem min of meer wat verminderen maar echt oplossen niet. Paaltjes op het 
uiteinde van het trottoir zijn geweigerd door de Politie want er zou geen doorgang meer zijn 
voor een kinderwagen. Het is inderdaad een smalle stoep en het is nu al de vraag of 
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rolstoelgebruikers gelijk hoe al niet van het trottoir moeten net als kinderwagens. Het trottoir 
is maar voor één persoon breed. Er is ook niet ingegaan op een aantal suggesties. 
 
Onderzoek: 
Wij steken ons licht op bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen voor een stand van 
zaken in dit dossier. Blijkt dat de dienst de klachten wel ernstig neemt en op zoek is naar een 
oplossing. In de eerste plaats staat de heraanleg op de planning, echter zonder dat een 
datum is vastgelegd, maar waarschijnlijk in 2013. Ondertussen moet er echter een oplossing 
gevonden worden zodat de loggia niet meer beschadigd kan worden.  
Uiteindelijk worden op een overleg op de Mobiliteitscel tussen de Dienst Wegen, de sector 
Gentbrugge en de Politie - Bureau Verkeerstechniek een aantal maatregelen getroffen die 
zouden moeten verhinderen dat de loggia van verzoekster nog zou worden aangereden: 
-  eerst en vooral worden de putten in wegdek en trottoir hersteld; 
-  de parkeerplaatsen aan het begin van de straat, gereserveerd voor de Politie, worden 

afgeschaft; 
-  ter hoogte van de loggia wordt een gearceerde wegmarkering aangebracht, met centrale 

plaatsing van een groen plastic plooibaken; 
-  aan de overkant wordt een parkeerverbod van 15 meter ingesteld, aangeduid met gele 

onderbroken strepen. 
De klachten zijn wel degelijk opgenomen en men heeft wel met verschillende diensten 
overleg gepleegd, vooral dan na de klacht bij de ombudsvrouw, maar het blijft een feit dat de 
eerste melding dateert van 2004 en dat er dus een onredelijk lange termijn verlopen is voor 
men een oplossing gevonden heeft.  
Daarenboven had verzoekster de indruk dat men niet met de zaak bezig was omdat zij geen 
feedback kreeg en ook niets zag veranderen. 
 
Beoordeling: gegrond 
Gegrond wat betreft de redelijke termijn en het gebrek aan degelijke informatie. Er had veel 
vlugger gereageerd moeten worden gezien de schade van verzoeker. En vooral: schat 
dergelijke situaties op voorhand in. Zo niet dan toch na de eerste aanrijding. 
 
Aanbeveling: 
1.  Hou de burger op de hoogte van de verschillende stappen die genomen worden om 

een probleem aan te pakken en op te lossen, zeker wanneer de termijn begint uit te lopen. 
2.  Zorg voor een betere coördinatie tussen de verschillende diensten. Speel korter op de 

bal: er is maar liefst vijf keer tegen de gevel gereden. En ook na onze tussenkomst te late 
reactie. 

3.  Zorg voor stedenbouwkundige voorschriften die dergelijke loggia's verbieden 
 
 
 
klachtenmanagement 
redelijke termijn 
Verzoek: 201210-1039 
Verdwenen bordje. 
 
Diverse bordjes met aanduiding van afzonderlijke huisnummers zijn destijds in de 
Leieriggestraat geplaatst. Een bordje is net vόόr de Gentse Feesten verdwenen bij het 
plaatsen van verlichtingspalen door Eandis in de Leieriggestraat. Dit bordje stond aan 
Zevecotestraat. Nu staat er alleen een bordje Palepelstraat. Deze straat loopt door naar 
Sint-Martens-Latem. Onlangs ervaring met ambulance die de verkeerde richting reed naar 
Sint-Martens-Latem. 
Ik heb dit al doorgegeven aan Gentinfo vόόr de Gentse Feesten maar niets gebeurt. 
 
Onderzoek: 
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Eind september bezorgen wij de vraag aan de Dienst Wegen voor nodig gevolg. Half 
november laat de dienst ons weten dat het bordje nog gemaakt moet worden. Van de 
melding van verzoekster in juli is er blijkbaar geen spoor: in ieder geval krijgen wij niet meer 
uitleg. Het terugplaatsen van het straatnaambord gaat helemaal niet zonder problemen want 
het wordt pas, na meermaals aandringen, begin januari 2013 teruggeplaatst. Meer dan zes 
maanden is een onredelijke termijn. 
 
Beoordeling: gegrond 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201210-1115 
Erbarmelijke voetpaden. 
 
Spijts eerdere meldingen stellen wij vast dat er aan de zeer slechte staat van de voetpaden in 
de straat waarvan wij bewoner zijn, de Brusselsepoortstraat, tot heden nog niets is gewijzigd 
of verbeterd. Als 80 % invalide is het mij onmogelijk nog de voetpaden hetzij met vierpikkel, 
hetzij met rolwagen zonder vallen te gebruiken. De stenen liggen niet enkel gewoon los in de 
grond, zij steken eveneens een steenhoogte boven de aarde en liggen zelfs los op elkaar. 
 
Onderzoek: 
Wat met de voorgaande meldingen van verzoeker gebeurd is komen wij niet te weten, maar 
na onze tussenkomst wordt onmiddellijk een ploeg ter plaatse gestuurd en worden de 
slechtste delen van het trottoir voorlopig hersteld. Het is de bedoeling dat het trottoir na de 
winter grondiger en definitief wordt aangepakt. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
Na tussenkomst van de ombudsdienst wordt er prompt gereageerd, maar blijft het feit dat 
men korter op de bal had moeten spelen, na de eerste meldingen. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201210-1117 
Deftig fietspad. 
 
Mijn man heeft het al gevraagd: voor de fietsers een veiliger en beter fietspad in de straat 
Leieoever in Afsnee. 
Vreemd genoeg heeft men de brede straat Leieoever grotendeels heraangelegd, prachtig 
maar na een bochtje gaat de straat over in een veldweg, waar enkel fietsers en tractors 
doorkunnen. Het is zo slecht dat we er niet meer door kunnen met de fiets en er zijn zoveel 
fietsers die langs daar rijden. 
Na onze eerste melding heeft men het vlak gemaakt maar dit is echt niet voldoende omdat 
die tractors dit voortdurend kapot rijden. Nu liggen er overal plassen en zeer veel modder: je 
kan er met de fiets niet meer door. 
Kan dit eens niet grondiger aangepakt worden? Het is geen private weg, het is een stuk 
veldweg. Ik had mijn verzoek naar de dienst van de schepen van Openbare Werken gedaan 
en die moet het zeker doorgestuurd hebben, maar toch is het nog niet opgelost. Als Gent wild 
is van fietsen dan niet enkel in het centrum maar ook aandacht voor de deelgemeenten  
waar het nog veel mooier fietsen is, vind ik.  
Met dank op voorhand voor een vlugge respons. Ik zou het graag verhard zien in naam van 
alle fietsers. Het moet een veldweg blijven maar een aangepaste verharding moet toch 
mogelijk zijn zodat die tractors dat niet blijvend kapot maken. 
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Onderzoek: 
Bij ons onderzoek bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen komen wij niet te weten of 
de eerdere vraag van verzoekster bij hen is geregistreerd. Maar na tussenkomst van de 
ombudsdienst zegt de dienst dat opdracht is gegeven aan de aannemer om de weg te 
egaliseren. Men zal ook bekijken of men de weg als halfverharding kan aanleggen. 
Verharden kan niet, volgens het geldende BPA. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
We weten niet of de vraag bij de dienst is terechtgekomen. 
 
 
 
redelijke termijn 
zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing 
Verzoek: 201210-1135 
Beschermend paaltje. 
 
Wij wonen op de hoek van de Hogekouterstraat en Kolegemkouter en er zijn al verschillende 
auto’s in ons voortuintje gereden. Nu het weer winter wordt, hebben we terug schrik dat dit 
opnieuw zal gebeuren. Ik ben naar de technische dienst in Mariakerke geweest om te vragen 
of ze geen paaltjes kunnen plaatsen aan het voetpad voor onze voortuin maar dat willen ze 
niet doen. Wij hebben echt schrik. Kan hier echt niets aan gedaan worden? 
 
Onderzoek: 
Volgens de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen kan men onmogelijk op iedere vraag voor 
paaltjes ingaan, enkel en alleen omdat het hier om een hoekhuis gaat. Volgens de controleur, 
die ter plaatse is geweest, is dit kruispunt weinig gevaarlijk, zeker omdat er op dit korte stukje 
rijweg weinig snelheid kan genomen worden. Het trottoir is daar 1,50 meter breed. Voor alle 
zekerheid wordt de vraag nog eens voorgelegd aan de MOB(iliteits)cel, die het negatief 
advies van de Dienst Wegen bekrachtigt. Men is van oordeel dat paaltjes een slippende auto 
niet zal tegenhouden. Maar niets belet verzoekers om zelf in hun voortuin een hindernis te 
plaatsen die hun gevel bij een eventuele slippartij zal vrijwaren. Uit ons onderzoek blijkt dat 
de klacht van redelijke termijn ongegrond is want verzoekster had van in het begin een 
weigering gekregen. Daarenboven is deze weigering degelijk gemotiveerd. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201210-1164 
Sluipkattenhoek. 
 
Ik woon in de Kattenhoekstraat in Sint-Kruis-Winkel. Voor de zoveelste keer zou ik willen 
melden dat de bewoners van deze straat enorm veel last ondervinden van sluipverkeer, 
zwaar vervoer dat de Kennedybaan wil vermijden en zo door onze straat dondert. Het 
wegdek is daar niet op aangelegd. De straat is ook te smal voor dit zwaar vervoer. Resultaat: 
veel verzakkingen en veel trillingen in onze huizen. In mijn huis zijn er nu barsten veroorzaakt 
door de trillingen. Voor de zoveelste keer zou ik willen vragen om de straat te herstellen, of 
herleggen. Om dit werk te vermijden: kan er geen plaatselijk verkeer worden ingesteld, of een 
tonnagebeperking?  Die zware vrachtwagens horen op de Kennedybaan en niet in de 
Kattenhoekstraat. 
 
Onderzoek: 
Zowel de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen als het Mobiliteitsbedrijf bevestigen dat de 
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straat dergelijk zwaar vervoer niet aankan.  
De Dienst Wegen voert herstellingen uit waar nodig.  
Volgens het Mobiliteitsbedrijf heeft een projectbureau in samenwerking met onder andere het 
Mobiliteitsbedrijf Stad Gent verschillende onderzoeken gedaan naar het doorgaand 
vrachtverkeer in de hele Kanaalzone. Uit dit onderzoek bleek dat er vrij weinig echt 
doorgaand verkeer is, en dat de meeste vrachtwagens wel degelijk een lokale bestemming 
hebben. Dat neemt echter niet weg, zegt het Mobiliteitsbedrijf, dat voor vrachtwagens de 
'kortste weg' niet steeds de meest aangewezen weg is, en dat een eventuele omrijfactor niet 
opweegt tegen het leefcomfort van de bewoners. Bijgevolg werd er beslist om, voor de hele 
Kanaalzone, een bebordingsplan op te maken waarbij de aangewezen routes aangeduid 
worden, en de andere wegen een tonnagebeperking zullen krijgen. Dit plan is nu opgemaakt, 
maar moet nog de goedkeuring krijgen van de verschillende gemeenten op wiens 
grondgebied de wegen lopen. In dit plan is voorzien dat heel Sint-Kruis-Winkel een 
tonnagebeperking krijgt, op vrachtwagens met een lokale bestemming na.  
Het is echter wel belangrijk dat de bebording aan beide zijden van de gemeentegrenzen 
overeenkomt. Daarom wordt dit aspect overkoepelend gecoördineerd door de Provincie.  
Tot zover het Mobiliteitsbedrijf.  
Uit ons onderzoek is gebleken dat beide diensten de eerdere klachten wel degelijk ernstig 
hebben genomen en bezig zijn met een structurele oplossing, die wel wat tijd vraagt. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Op korte termijn worden er herstellingen uitgevoerd, op langere termijn wordt een plan 
uitgevoerd dat het probleem van het sluipverkeer structureel aanpakt. 
 
 
 
afdoende motivering 
klachtenmanagement 
Verzoek: 201210-1168 
Moeilijke oprit. 
 
Ingevolge rioleringswerken en de heraanleg van o.m. de Veurestraat in Afsnee, worden ook 
individuele opritten aangelegd in tegels. Deze opritten zijn standaard vier meters breed. Doch 
door de serieuze versmalling van de straat en de hoek van onze oprit ten opzichte van  de 
straatligging, kunnen wij onmogelijk in- en uitdraaien op vier meter, zonder naast de oprit te 
zitten, zeker met onze familiewagen die een vrij grote draaicirkel heeft. Gezien naast die vier 
meter oprit gras is voorzien, gaat dit leiden tot putten en plassen, wat allesbehalve mooi oogt. 
Vandaar dat wij al maanden aandringen op een breedte van zes meter, zoals dit ook werd 
toegestaan bij een ander perceel in de Veurestraat. Ook in de Assels zijn er voorbeelden van 
bredere opritten of opritten in grind in plaats van tegels.  
Doch de stadsdiensten blijven erbij dat vier meter voldoende is. De directeur weigert naar 
onze argumenten te luisteren en wimpelt ook een vraag tot plaatsbezoek af.   
Volgens hem gelden de wetten voor iedereen, doch blijkbaar kunnen anderen wel 
afwijkingen bedingen.  
 
Onderzoek: 
Vooreerst onderzoeken wij bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen op welke manier 
men de beslissing om een oprit van vier meter aan te leggen gemotiveerd heeft. Volgens de 
dienst is het niet zo dat men standaard een oprit van drie meter aanlegt. De breedte hangt 
van allerlei elementen af, zoals de breedte van de straat, de drukte van het verkeer, de hoek 
van de oprit ten opzichte van de straat. In ieder geval worden er simulaties uitgevoerd met 
die verstande dat het altijd de bedoeling is dat een wagen in één beweging de oprit kan 
oprijden, vanop de verharding en zonder de bermen te beschadigen. Die simulaties zijn 
volgens de dienst voor verzoeker uitgevoerd voor een wagen met een grote draaicirkel en 
men heeft vastgesteld dat een oprit van vier meter volstond. Er is dus volgens de dienst geen 
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enkele technische reden om een bredere oprit aan te leggen. 
Vervolgens onderzoeken wij ook bij de dienst hoe men met de klachten in eerste lijn van 
verzoeker is omgegaan. Uit het mailverkeer leren wij dat de dienst verzoeker twee 
verschillende voorstellen heeft gedaan voor zijn oprit, telkens vier meter breed. Zoals 
verzoeker gevraagd had is men verschillende keren ter plaatse geweest. Er zijn nieuwe 
opmetingen uitgevoerd. Alleen valt het te betreuren dat dit niet in aanwezigheid van 
verzoeker was, alhoewel eht oorspronkelijk de bedoeling was een afspraak te regelen. Maar 
dit is niet gelukt. Uit het mailverkeer blijkt ook dat de dienst de opmerkingen van verzoeker 
ernstig neemt en uittest of zijn vragen terecht zijn. Er worden ook suggesties gedaan naar 
verzoeker, maar de dienst vindt geen argumenten om de oprit breder te maken. Het principe 
is volgens hen dat men de verharding legt, die echt nodig is maar ze leggen dan ook niet 
meer dan nodig en dit principe wordt ook duidelijk uitgelegd aan  
verzoeker. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De klachten van verzoeker worden onderzocht en hij krijgt een duidelijk antwoord. De 
weigering voor een oprit breder aan te leggen wordt door de dienst duidelijk  
 
 
 
zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing 
Verzoek: 201210-1171 
Gestopte aanleg. 
 
Het gaat om de  aanleg van de groenzone van de Sint Godelievestraat.  
Ik stel vast dat juist voor mijn pand er toch geen groenzone komt en ik ben dus toch wel 
teleurgesteld. Waarom houdt de groenzone daar juist op? 
 
Onderzoek: 
Verzoeker had in 2011 hierover al contact met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. In 
eerste instantie verwijst die dienst naar de Groendienst, die in die omgeving de groenzone 
moet aanleggen als realisatie van het Westerringspoor. Maar voor die werken is er nog geen 
timing vastgelegd. Volgens de Groendienst is het echter perfect mogelijk dat de Dienst 
wegen de nodige verharding aanlegt, eventueel in  
grasdallen, wat de toegang tot de garages zou vergemakkelijken. Maar wat de omwonenden 
vragen is dat men hun stukje van de straat afwerkt zoals de rest van de straat is aangelegd: 
men een verharde parkeerstrook en daar achter een groenzone. Er zijn hiervoor echte geen 
middelen voorzien, zegt de Dienst Wegen. Het feit dat de straataanleg niet wordt voltooid 
zorgt echter voor problemen: op bewuste strook wordt er gereden met zwaar vervoer, er 
wordt geparkeerd en de strook is al heel vlug een vuile modderpoel. Daarenboven zijn er 
beloftes gemaakt dat men dit zou afwerken. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
 
 
redelijke termijn 
actieve informatieverstrekking 
Verzoek: 201210-1174 
Verwaarloosde steeg. 
 
Samen met mijn vrouw en mijn kinderen woon ik reeds 13 jaar in de Maurits Sabbestraat. 
We wonen er heel graag. Het is een leuke buurt, vriendelijke buren.  
Doch, er is iets dat ons al die jaren stoort, en dat is de steeg die de Maurits Sabbestraat met 
de Brusselsesteenweg verbindt. 
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Bepaalde voortuinen werden in 2000 gedeeltelijk onteigend om de steeg, die heel wat 
passage heeft, te vernieuwen, te verfraaien. 
Ondertussen is er nog altijd niets gebeurd. De steeg ligt er belabberd bij en wordt de laatste 
maanden zelfs als stort gebruikt. Vorige week stuurde ik een mail naar Ivago. 
Ik ben een aantal keer naar de gemeente geweest om dit probleem aan te kaarten zonder 
gevolg. De buurt vindt dat er nu echt iets moet gebeuren. De steeg moet aangepakt worden. 
 
Onderzoek: 
Wij vinden inderdaad een dossier uit 1999 en uit 2003 waarin de problematiek van de steeg 
tussen de Maurits Sabbestraat en de Brusselsesteenweg wordt besproken. 
In 2003 heeft men ons gezegd dat een moeizame onteigening de plannen voor de steeg 
vertraagd hebben. Maar nu zijn de onteigeningen gebeurd, dus vragen wij ons af waarom 
men met de heraanleg van de steeg nog altijd niet gestart is, negen jaar later.  
Volgens de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - sector Gentbrugge zijn er nu problemen 
met een bedrijf op de Brusselsesteenweg waarvan de parking onbereikbaar zal zijn als men 
de plannen voor de steeg uitvoert. Dus moet hiervoor een oplossing gezocht worden. Had 
men dat dan niet kunnen voorzien? Blijkt nu dat die parking niet volledig conform de 
vergunning is aangelegd. Dus zullen er daar eerst aanpassingen moeten gebeuren, met 
opnieuw vertraging voor het project. De klacht van onredelijke termijn is duidelijk gegrond, al 
is dit niet exclusief op rekening van de dienst te schrijven.  
Men kan dus nog altijd geen concrete datum voor de uitvoering opgeven. Maar men had de 
omwonenden wel duidelijker kunnen informeren over de problemen en de mogelijke 
oplossingen. 
Wij trachten dan ook verzoeker zo goed mogelijk in te lichten over de stand van zaken en 
over hetgeen hijzelf kan ondernemen opdat de overlast het vlugst zou aangepakt worden. 
Wat het sluikstorten en het onkruid betreft: het probleem wordt best systematisch aan Ivago 
gemeld. Voor het onkruid: volgens de 'politieverordening op de reinheid en de gezondheid in 
de gemeente' moeten de aangelanden het trottoir en de bermen onderhouden. Dit geldt ook 
voor De Lijn waarvan de muur aan de straat grenst. 
 
Beoordeling: gegrond 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201210-1190 
Vergeten herstelling? 
 
Vermoedelijk is dit aan de aandacht ontsnapt: er ligt in de Belfortstraat over een ingezakt 
trottoir nu bijna een jaar een rubberen mat. De herstelling zelf is nog niet gebeurd. Het is voor 
de winkel op de hoek. 
 
Onderzoek: 
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen geeft toe dat zij die herstelling wel hadden 
opgenomen maar omwille van de vele werfsituaties uit het oog hadden verloren. Dit wordt zo 
rap mogelijk uitgevoerd, belooft de dienst. 
 
Beoordeling: gegrond 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201211-1267 
Losse tegels. 
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De tegels van het trottoir van de Hofbouwlaan liggen scheef. Als het geregend heeft en je 
trapt erop, dan spat het water omhoog. Een aannemer die aan mijn gevel werken moest 
doen, kon er zijn ladder nauwelijks zetten. Ik heb dit al eens gemeld, maar er is nog niets 
gebeurd. 
 
Onderzoek: 
Na tussenkomst van de ombudsdienst herstelt de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
onmiddellijk het trottoir. Wat er met zijn vorige melding gebeurd is kunnen wij niet te weten 
komen. Maar verzoeker kon ons hierover ook niet zoveel details geven. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
 
 
 
redelijke termijn 
vertrouwen 
Verzoek: 201212-1375 
Vergeten beloftes. 
 
Graag hadden wij van u vernomen of uw dienst, in tegenstelling tot de door u gemaakte 
beloftes bij het bezoek ter plaatse, nog steeds niet bereid is om de zware overlast in de 
Eeklostraat door de wegversmallingen in klinkers op te lossen. Zo niet verplicht u de 
bewoners van de Eeklostraat om via juridische weg tot een oplossing te komen. Aangezien 
de overlast en schade aan onze woningen overduidelijk is hadden wij toch deze onnodige en 
dure procedure alsnog vermeden. Na jaren van schrijven is ons geduld op. Graag hadden wij 
van u een schriftelijk antwoord gekregen. 
 
Onderzoek 
De klacht van verzoeker richt zich tot de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Maar hij 
schrijft ook de ombudsvrouw aan. Ook in 2010 en 2011 heeft verzoeker een dossier bij de 
ombudsvrouw ingediend in verband met lawaai en trillingen veroorzaakt door het 
verkeersplateau in zijn nieuw aangelegde straat. Het plateau is al onderzocht door technici 
en goed bevonden. Ook de Politie is betrokken geweest. De Mob(iliteits)cel heeft de zaak 
besproken. Men is tot de conclusie gekomen dat het materiaalgebruik voor een stuk 
verantwoordelijk was voor een verschil in geluid (klinkers tegenover asfalt). Maar dit is 
bewust gedaan in het kader van de verkeersveiligheid. Op die plaats versmalt de weg en 
gaat het asfalt over in klinkers wat de chauffeurs visueel aanzet tot het verminderen van hun 
snelheid. Dit is allemaal uitgelegd aan verzoeker zowel door de diensten als door de 
bevoegde schepen. Dat verzoeker nog altijd geen antwoord ontvangen heeft is dus niet juist. 
Maar hij heeft niet het antwoord ontvangen dat hij wenste. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201212-1378 
Vergeten verzakking. 
 
Reeds in oktober heb ik via Gentinfo gemeld dat er een verzakking is in het trottoir recht voor 
mijn garage. 
Deze verzakking heeft zich intussen uitgebreid naar het wegdek waardoor ik mijn wagen niet 
meer kan binnenrijden in de garage. 
De Dienst Wegen van Gentbrugge is intussen een plakkaat komen brengen maar verder 
gebeurt er niets. Na telefonisch contact hadden ze mij beloofd dat dit binnen de maand ging 
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opgelost zijn maar dat is intussen al 6 weken geleden. 
Het probleem situeert zich in de Edward Blaesstraat te Ledeberg ter hoogte van mijn garage. 
 
Onderzoek: 
De Dienst Wegen bevestigt dat de melding via Gentinfo op 26 oktober geregistreerd is. Op 5 
november hebben zij TMVW gecontacteerd voor herstelling, want het ging om een 
rioolprobleem, met de vermelding dat het om een prioritaire herstelling ging. Toch heeft het 
geduurd tot kort na tussenkomst van de ombudsdienst vooraleer de herstelling werd 
uitgevoerd. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De onredelijk lange termijn is niet op rekening  te schrijven van de Dienst Wegen, Bruggen 
en Waterlopen. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201212-1385 
Kraters. 
 
In de Edward Blaesstraat kampen we al meer dan een maand met gaten in het wegdek. We 
spreken hier niet meer over verzakkingen, maar over kraters. Er komen wel afzettingen bij, 
maar de oplossing is uiteraard dat deze gaten kwalitatief worden hersteld. Wanneer vinden 
deze werken plaats? 
Enkele verkiezingen geleden hebben we hier de schepen aan de deur gehad om te spreken 
over de buurt. Dan werd al over het wegdek gesproken, dat in slechte staat is.  
Regelmatig verzakkingen, noodoplossingen met losse kasseien, …  Ik heb een briefje 
gekregen waarin stond dat onze straat niet in aanmerking komt, maar we moeten toch niet 
wachten tot er nog meer kraters komen. Al heel wat straten zijn ondertussen heraangelegd in 
Ledeberg, straten die het misschien minder nodig hadden dan de Edward Blaesstraat. We 
zijn ondertussen al weer een zestal jaar later en het is er zeker niet op vooruit gegaan. 
Wat zijn de plannen met deze hoek van Ledeberg (Edward Blaesstraat, Harmoniestraat, 
Onderwijsstraat…)? Wanneer mogen we hier een kwalitatieve ingreep verwachten? 
 
Onderzoek: 
Via de Dienst Wegen wordt TMVW aangeschreven want de verzakkingen zijn het gevolg van 
een breuk in de leidingen. Twee dagen later wordt het wegdek hersteld. De Dienst Wegen 
had de plaats in oktober afgezet en het was dus wachten op de aannemer van TMVW: door 
de vele meldingen van verzakkingen loopt de termijn voor herstellingen langer uit dan 
normaal. De diensten zijn zich van dit probleem bewust en werken aan een oplossing. Voor 
de heraanleg van de Edward Blaesstraat en omliggende straten: er bestaan nog geen 
plannen om ze opnieuw aan te leggen. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
De herstelling moet door de aannemer van TMVW gebeuren. De Dienst Wegen, Bruggen en 
Waterlopen komt enkel tussen om de plaats te beveiligen en TMVW aan te schrijven. 
 
 
 
 
redelijke termijn 
efficiëntie en effectiviteit 
Verzoek: 201212-1388 
Maanlandschap. 
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De overgang van de Kaaksmetestraat naar de buitenring in Drongen. Deze ' tijdelijke' op- en 
afrit is al enkele jaren intensief in gebruik. Het gebruik zal nog sterk toenemen. De situatie is 
echter steeds archaïscher en levensgevaarlijker. Waarom is een wegdek dat gelijkt op een 
maanlandschap nodig? Waarom werd tevens gekozen voor volledige duisternis? Wachten 
de betrokken diensten en verantwoordelijke beleidsmakers op een zwaar ongeval van een 
kind op een fiets op zondag of van een frontale botsing of een gebroken ophanging? Niet 
iedereen beschikt over een suv - type voertuig met sensoren voor - en achter. Dit is daar nu 
wel een absoluut minimum. Wat kosten 3 lampen en een vrachtwagen bitumen tot… 
wanneer alle bruggen en viaducten daar klaar zijn? 
 
Onderzoek: 
Verzoeker had zijn opmerkingen  bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen al in 
november 2012 bezorgd en had hiervoor een ontvangstmelding gekregen. Verder niets 
meer. Blijkt dat de verantwoordelijke projectleider ondertussen met pensioen is en dat de 
klacht van verzoeker allicht niet gekend was bij de nieuwe projectleider. 
Ondertussen namen wij al contact met het Agentschap Wegen en Verkeer want het gaat hier 
om een afrit van de R4, een gewestweg. Blijkt nu dat AWV aan de Stad vergunning heeft 
gegeven voor de aanleg van een 'tijdelijke op- en afrit', voor de duur van de rioleringswerken 
in de Assels. Terug naar de Dienst Wegen, die dit bevestigt maar ook zegt dat die 
rioleringswerken zijn afgelopen en dat zij de vergunning overgedragen hebben naar Infrabel, 
die ook op die plaats werken uitvoert. Op vraag van de ombudsvrouw neemt de nieuwe 
projectleider dan contact op met verzoeker en geeft hem een uitvoerig antwoord op zijn 
opmerkingen. 
Samengevat is het zo dat die tijdelijk afrit in feite bestemd is voor het werfverkeer naar de 
werken, eerst voor de Stad en later voor Infrabel. Het is dus in geen geval een reguliere afrit. 
Toch wordt hij in werkelijkheid gebruikt door veel automobilisten die hier een kortere weg 
hebben gevonden. Door de werken moesten zij immers een heel stuk omrijden. 
Voor de verlichting: die ontbreekt omdat er in die zone geen netwerk aanwezig is, dat het dus 
technisch niet mogelijk was om voor openbare verlichting te zorgen. 
Voor de signalisatie: die is volgens de dienst goedgekeurd door de Politie Bureau 
Verkeerstechniek. Dit is inderdaad misschien voldoende voor het werfverkeer, maar indien 
men toelaat dat ook het gewone verkeer deze afrit gebruikt, moet men dan niet de nodige 
aanpassingen uitvoeren. Een ander mogelijkheid is optreden tegen alle verkeer dat geen 
werfverkeer is. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
 
 
10.4. Dienst Wonen 
 
redelijke termijn 
afdoende motivering 
Verzoek: 201203-311 
Premie. 
 
Ik werd ontvangen door de heer schepen en hij heeft meegedeeld: "Ik beloof u niets maar uw 
verzoek zal door de bevoegde commissie behandeld worden en u krijgt antwoord binnen de 
tien dagen." Tot op vandaag weet ik nog niet of de premie nu geweigerd is of niet en op welke 
gronden. Ik ga ervanuit dat ik recht heb op een gemotiveerd antwoord. 
 
Onderzoek: 
Deze vraag betreft de toepassing van het reglement over de stedelijke verbeteringspremie. 
Op basis van het huidige reglement valt verzoeker samen met nog andere 
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appartementsbewoners die niet over een individuele verwarmingsketel beschikken uit de 
boot. Zij kunnen geen aanspraak maken op deze stedelijke premie. 
Er was blijkbaar sprake van een misverstand, want er was geen commissie die de vraag zou 
bespreken. Verzoeker kan moeilijk aanvaarden dat hij de premie misloopt op basis van het 
huidige reglement, dat hij onrechtvaardig vindt en “discriminerend" noemt omdat een grote 
groep Gentenaars wel binnen alle andere voorwaarden valt. 
Er is geen juridische grond om het huidige reglement als niet rechtsgeldig te verklaren.  
Wel komt het onrechtvaardig over ten opzichte van een groep appartementsbewoners .en 
eigenaars. Ambtenaren moeten echter gelijk hoe het huidige reglement toepassen. 
Wij vinden geen grond om aan te bevelen om hem de premie alsnog toe te kennen. 
Verzoeker heeft ook nooit schriftelijk een aanvraag ingediend en bovendien voldoet hij op 
een punt niet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen. 
Uiteindelijk stuurt de bevoegde schepen alsnog een brief aan verzoeker met een uitvoerige 
uitleg over de diverse punten. 
 
Besluit: 
Er ligt een misverstand aan de basis van deze vraag: verzoeker komt niet in aanmerking  
voor de premie. De vraag diende dus niet aan een commissie te worden voorgelegd en  
het resultaat van de bespreking in die commissie kon niet worden meegedeeld aan  
verzoeker. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
Aanbeveling: 
Behoorlijk bestuur is vooral gediend met een rechtvaardiger regelgeving. Het lijkt daarom 
aangewezen om deze reglementering te herbekijken. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
zorgvuldigheid - fouten 
adequate communicatie 
Verzoek: 201204-435 
Foutieve opzeg. 
 
Ik heb het er echt moeilijk mee: ik heb door de ziekte van mijn man mijn auto verkocht en ook 
de garage opgezegd, die ik van de Stad huurde in de Franciso Ferrerlaan.  
Ik heb om de garage op te zeggen gebeld naar de Stad Gent-Dienst Wonen en die mevrouw 
aan de telefoon heeft me meegedeeld in augustus: "De mevrouw die dit normaal doet is er 
niet, ze is in zwangerschapsverlof maar ik zal het doorgeven." Dus ik moest niets meer doen. 
Nu mijn man komt te overlijden, hoor ik van de notaris dat ik, die nog in heel mijn leven geen 
schuld heb gehad, een achterstallige schuld heb en dat daarom de erfenis nog niet kon 
afgesloten worden. Dat is pas schaamtelijk. Ik had inderdaad nog rekeningen gekregen voor 
de garage die ik had opgezegd, maar ik heb daar ook voor gebeld. Toen is me gezegd: "Het 
is afgesloten. Ge moogt die brieven opzij doen." En het is ook niet van mijn rekening meer 
gegaan. Dus ik ging ervanuit dat alles in orde was. Ik heb zowel naar de Dienst Wonen 
gebeld als naar de nieuwe fusiemaatschappij. Bij die laatste zegt men mij dat ik nog negen 
maanden moet betalen. Daarenboven zegt ze dat het mijn schuld is. Ik moest maar een brief  
gestuurd hebben. Maar waarom? Als men mij aan de telefoon zegt dat het in orde is, dat het 
zal doorgegeven worden en dat er ook niets meer van mijn rekening is gehaald. Wat toch een 
bewijs is dat ik het wel degelijk heb gemeld aan de Stad en aan de nieuwe maatschappij 
WoninGent. Het gaat in totaal om een bedrag van 183 euro, maar voor mij is dat veel. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat de telefonische opzeg van verzoekster in augustus gebeurd is 
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tijdens de overgangsperiode van de stadswoningen naar de fusiemaatschappij WoninGent. 
Een contract mondeling opzeggen houdt altijd risico's in, maar als men aan de telefoon 
gezegd heeft dat alles in orde was, dan mag men ervan uit gaan dat dit ook zo is. Indien een 
mondelinge opzeg niet kan aanvaard worden, moet dit aan de telefoon meegedeeld worden. 
Bij de Dienst Wonen kan men niets meer terugvinden van eventueel telefonische 
boodschappen. Volgens de dienst zijn die allemaal genoteerd en werden de lijsten 
overgemaakt aan WoninGent, met de bedoeling deze op te nemen in het programma van 
betalingsopvolging. Maar de opzeg van verzoekster is hier niet in opgenomen. Uiteindelijk 
vindt men de telefonische opzeg terug en vindt men bij WoninGent zelfs een 
handgeschreven opzeg op 22 augustus 2011 terug. Omdat verzoekster ondertussen uit 
moedeloosheid de huur van de volgende maanden ook betaald heeft, wordt beslist om haar 
het teveel betaalde zo rap mogelijk terug te bezorgen. De procedure is wel correct gevolgd 
en de telefonische opzeg was aanvaardbaar, maar bij de overdracht naar de nieuwe 
maatschappij heeft men vergeten de opzeg op te nemen in het computersysteem, zodat de 
vorderingen bleven lopen en er dus, onterecht, een huurschuld werd opgebouwd. Na onze 
tussenkomst wordt de fout ontdekt, rechtgezet en de teveel betaalde huur wordt 
terugbetaald. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
Er is een fout gemaakt bij de overdracht van de lijsten. De fout is gebeurd tijdens de 
overgangsperiode, maar men heeft het spoor van de opzeg kunnen terugvinden en alles 
weer kunnen recht zetten. Alhoewel de lijsten wekelijks besproken werden tussen de 
stadswoningen en WoninGent is deze mondelinge opzeg aan de aandacht ontsnapt. 
 
 
 
adequate communicatie 
actieve informatieverstrekking 
Verzoek: 201206-622 
Twee tegelijk. 
 
Ik wil in een pand dat ik verhuur, de verwarmingsketel vervangen en vraag hiervoor subsidie. 
Daarop krijg ik een brief terug dat ik onder meer een keuringsattest van de elektrische 
installatie moet binnen brengen. Ik neem daarop het initiatief om ook die oude elektrische 
installatie te vernieuwen en ga naar de dienst want ik weet uit de brochure over woonpremies 
dat ik daar ook een subsidie voor kan krijgen. 
Ik leg uit dat ik dat attest niet kan binnen brengen maar dat ik binnen de drie maand mijn 
elektrische installatie zal laten vernieuwen en vraag het juiste formulier. Men geeft me een 
formulier voor de aanvraag premie onderdeel elektriciteit. 
Later blijkt dat ik die premies niet afzonderlijk moet aanvragen maar wel in een geheel, dus 
op één aanvraagformulier. Ik heb nooit een reglement gekregen, ook niet bij het eerste 
formulier. Ik wist dat dus niet. Maar achteraf wordt de premie geweigerd voor de vernieuwing 
van elektriciteit. 
Ik meen dat ik niet correct geïnformeerd werd. Niet iedereen heeft een computer en de 
brochure is hier dus niet duidelijk over.  
Ook bij de briefwisseling is geen reglement meegestuurd. 
Is het reglement ook niet wat verwarrend: als eigenaar-bewoner mag je het wel afzonderlijk 
indienen? Ik heb geen reglement gekregen. Is het mogelijk dat ik gewoon het bedrag 
terugstort en dat men dan mijn aanvragen als één geheel behandelt?  
 
Onderzoek: 
Volgens de Dienst Wonen, die aan het loket informatie verstrekt en het aanvraagdossier in 
ontvangst neemt, is het zo dat men aan het loket basisinformatie verstrekt aan de burger. De 
aanvragen voor premies worden toegelicht aan de hand van de brochure. De dienst geeft toe 
dat men niet automatisch alle reglementen voor de premies meegeeft omdat dat praktisch 
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niet werkbaar is. Maar zoals in de brochure staat aangegeven wordt dit reglement wel 
gegeven aan de burger die erom vraagt. De dienst zal bij herwerking van de lijvige brochure 
nog meer aandacht besteden aan een aantal punten die sterker benadrukt moeten worden 
zodat de burger precies weet wat hem te doen staat. De klacht van verzoeker heeft de 
noodzaak van duidelijker informatie aangetoond. De verdere afhandeling van het dossier en 
de beslissing om de premie toe te kennen of niet gebeurt door de Dienst Administratie. 
Volgens deze dienst staat duidelijk op het aanvraagformulier: “Hierbij verklaar ik op de 
hoogte te zijn van en akkoord te gaan met het reglement”. Door het aanvraagformulier te 
ondertekenen, geeft de burger dus aan dat hij het reglement kent en er akkoord mee gaat. Bij 
de briefwisseling die de dienst verstuurt, wordt inderdaad geen reglement meer opgestuurd, 
omdat de aanvrager bij het indienen van zijn aanvraag verklaart dat hij het reglement kent. 
Op basis van dit reglement heeft de dienst de aanvraag van verzoeker voor de vernieuwing 
van de elektriciteitsinstallatie geweigerd.  
Als eigenaar-bewoner kunnen de premieonderdelen inderdaad wel afzonderlijk aangevraagd 
worden. Maar bij de eigenaar-verhuurder hanteert men een andere werkwijze omdat een 
huurwoning sowieso in orde moet zijn en moet voldoen aan de Vlaamse Wooncode. Anders 
komt de eigenaar niet in aanmerking voor de premie. De Dienst Administratie heeft dus 
correct het reglement toegepast. Het reglement moet uiteraard toegepast worden maar 
daarom is het precies noodzakelijk om dit reglement ook mee te geven aan de burger. 
Vermelden dat hij het kan krijgen is naar onze mening onvoldoende. Maar het klopt ook dat 
de burger zelf goed moet lezen wat hij ondertekent. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Het reglement wordt correct toegepast door de Dienst Administratie. Op het vlak van de 
informatieverstrekking heeft verzoeker een punt: de Dienst Wonen had hem actiever kunnen 
informeren. 
 
Aanbeveling: 
Zorg ervoor dat de informatiebrochure voor de woonpremies alle essentiële informatie bevat, 
die voor de burger een verschil kunnen maken in de toekenning of niet van de premies. 
Belangrijke aandachtspunten moeten in de verf worden gezet. Herwerk in die zin de 
informatiebrochure. 
 
 
 
10.5. IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201201-47 
Gegijzeld. 
 
Vanaf vandaag 10 januari starten er in de Guldenspoorstraat rioleringswerken. 
De totale duur van de werken is 80 werkdagen, waarbij in twee delen wordt gewerkt: eerst 
wordt het deel van de Muinkkaai tot de Hofstraat opengebroken, daarna het deel van de 
Hofstraat tot de Franklin Rooseveltstraat. In dit eerste deel is ook onze oprit naar 
parkeerplaatsen gelegen, de oprit van onze firma met vier werknemers die hun wagen hier 
op onze privéparkeerplaatsen parkeren. 
Daar gedurende de rioleringswerken de straat niet toegankelijk zal zijn voor wagens, zijn we 
genoodzaakt om elders in de stad – betalend – te parkeren. 
Ik heb zowel vrijdag als deze ochtend gebeld naar het Mobiliteitsbedrijf maar twee keer .heb 
ik hetzelfde antwoord gehad, dat we voor een bewonerskaart niet in aanmerking komen, 
omdat wij een bedrijf zijn en onze domicilie dus elders is. 
Ik heb gisteren ook gebeld naar Gentinfo die me ook doorverwees naar het Mobiliteitsbedrijf. 
En deze ochtend heb ik ook gebeld naar jullie, die me ook in eerste instantie naar het 
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Mobiliteitsbedrijf doorverwezen. Maar daar blijft men me melden dat er geen speciale 
regeling getroffen is en we dus elders, betalend, dienen te parkeren. 
Omdat dit een vrij dure aangelegenheid is en de meeste collega’s niet in de mogelijkheid zijn 
om met de fiets of openbaar vervoer naar het werk te komen, hadden we toch nog eens 
willen navragen of er niet alsnog een regeling te treffen is. 
 
Onderzoek: 
Wat verzoekster dus wil is dat een aantal van haar medewerkers een parkeerkaart krijgen 
voor de omliggende straten, waar ook betalend parkeren geldt. Volgens de regelgeving is 
een parkeerkaart echter niet mogelijk voor personen die niet in Gent gedomicilieerd zijn. Er 
bestaat wel een regeling waarbij aan niet-bewoners een tijdelijke parkeerkaart wordt gegeven 
wanneer hun garage of hun parking omwille van werken niet toegankelijk is. Maar 
voorwaarde is dat het om omvangrijke en langdurige werken moet gaan. Deze uitzondering 
op de wetgeving over parkeerkaarten moet dan ook het voorwerp uitmaken van een 
collegebeslissing. In dit specifiek geval gaat het om werken in één straat, die maximum 80 
dagen zullen duren, maar waarbij de parking van het bedrijf maar voor een kortere periode 
niet toegankelijk zal zijn. Daarom is een tijdelijke parkeerkaart hier niet de oplossing. Een 
mogelijke oplossing is het Park and Ride systeem. Wel is het zo dat TMVW, die de 
rioleringswerken uitvoert, belooft om de werken zo te organiseren dat de inrit van de parking 
zo weinig mogelijk onbruikbaar is. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Het Mobiliteitsbedrijf heeft de geldende regelgeving betreffende het afleveren van  
parkeerkaarten correct toegepast. 
 
 
 
adequate communicatie 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201201-50 
Opgehaalde fiets. 
 
Mijn fiets is een aantal weken geleden weggesleept toen ik even de bib in en uit ging. Ik ben 
naar de Academiestraat gegaan en heb mijn fiets daar teruggevonden. Mijn band stond plat 
en mijn slot, een week oud, was opengeknipt. 
Ik heb een mail ontvangen waarin me wordt uitgelegd dat dit volgens het stadsreglement kan. 
De persoon die me de eerste keer heeft ontvangen vertelde me dat het slot mocht 
opengeknipt worden maar dat ze de band eventueel wel zouden maken. Ik ben eergisteren 
om mijn fiets gegaan en aan mijn band werd echter niets gedaan (buiten oppompen). Ik 
vroeg me af of ik hier iets aan kan doen want ik ben niet echt tevreden met de oplossing van 
mijn probleem. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek bij de Dienst Mobiliteit blijkt dat de borden correct en duidelijk waren 
opgesteld, alleen heeft verzoeker ze in zijn haast niet gezien, zegt hij. Dus: de fiets werd 
conform het Reglement op het weghalen van bepaalde fietsen terecht weggehaald. Dat het 
slot hierbij werd kapotgeknipt is onvermijdelijk en dat begrijpt verzoeker. Onze bemiddeling 
om toch een vervanging van zijn kapotte band te bekomen levert geen resultaat op, want de 
dienst verwijst ook hier naar het reglement dat heel duidelijk zegt dat: "Het ambtshalve 
verwijderen van fietsen, ingevolge bovenstaande bepalingen gebeurt op kosten en risico van 
de eigenaar of de fietser". De dienst zegt dat zij altijd voorzichtig te werk gaan, maar dat ze 
niet kunnen verhinderen dat er soms schade optreedt. De dienst heeft hier dus het reglement 
toegepast. Daarenboven is over de ontruiming tijdig en duidelijk gecommuniceerd. 
 
Beoordeling: ongegrond 
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De regelgeving is correct gevolgd en de communicatie is behoorlijk gevoerd. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201201-66 
Eigen regelgeving. 
 
Ik kreeg vandaag tot mijn grote verbazing een brief van de gerechtsdeurwaarder. Het gaat 
over een parkeerboete van 25 euro die ik op 3 september 2011 kreeg en op 3 november 
2011 volledig betaald heb. 
Op de brief van de gerechtsdeurwaarder (datum 12 januari 2012) staat nu dat volgende 
bedragen dienen betaald te worden:  
03/09/2011 - parkeerboete: 25 euro 
26/09/2011 - eerst aanmaning voor retributie: 0 euro 
17/10/2011 - aanmaning met bijkomende administratieve vergoeding voor retributie: 20  
euro (een aangetekende brief heb ik nooit ontvangen) 
03/11/2011 - uitgevoerde betaling voor retributie: -25 euro   
Totaal: 20 euro 
10/01/2012 - dwangbevel: 133,25 euro 
10/01/2012 - inningsrecht: 13,54 euro 
kosten van aangetekende zending (niet ontvangen): 6,72 euro 
Totaal te betalen: 173,51 euro 
Daar ik nooit een aangetekend schrijven ontving in verband met rappelkosten en ook omdat 
de parkeerboete van 25 euro op 3 november 2011 volledig betaald werd, had ik mij graag 
verzet tegen dit dwangbevel. 
 
Onderzoek: 
Wat verzoekster in haar klacht betwist zijn de bijkomende administratieve kosten en de 
deurwaarderskosten. Verzoekster betwist de retributie niet want ze heeft het retributiebiljet 
correct achter de ruitenwisser gevonden. Ze heeft de retributie van 3 september pas op 3 
november betaald omdat zij altijd haar facturen betaalt op het einde van de maand plus één 
maand. Dat zijn 'haar' regels. Maar volgens de geldende procedure moet de retributie binnen 
de vijf werkdagen betaald zijn. Op het ogenblik dat zij betaalde waren de eerste kosteloze 
herinneringsbrief en de aangetekende rappel, met kosten, al verstuurd. Zij zegt geen van 
beide te hebben ontvangen. Is de eerste .kosteloze herinneringsbrief correct verstuurd, naar 
het juiste adres? Dit kunnen we niet controleren, want de dienst houdt geen kopie bij, enkel 
een vermelding in het dossier dat de brief verstuurd is. 
Wat we wel kunnen nagaan is of de aangetekende brief, zoals de procedure het voorschrijft, 
correct is verstuurd. Blijkt dat het bedrijf waar verzoekster bedrijfsleider is, verhuisd is, maar 
dat ze haar adresverandering pas heeft opgegeven na het versturen van de aangetekende 
zending. Deze werd afgegeven op het oude adres, het officiële adres op het moment van de 
afgifte, en is daar ook door iemand in ontvangst genomen: bewijs vinden we hiervan in het 
traject-document van Bpost. Door wie en wat is daarmee gebeurd? Dat is een interne zaak 
van het bedrijf. In ieder geval staat vast dat het Mobiliteitsbedrijf de procedure correct 
gevolgd heeft en is het, blijkt uit ons onderzoek, volledig aan verzoekster toe te schrijven dat 
er administratieve kosten en later deurwaarderskosten zijn gegenereerd. Verzoekster had 
zelf alle kosten kunnen vermijden door haar retributie op tijd te betalen. Wij kunnen dan ook 
niet anders dan haar aanraden om alle achterstallige kosten te betalen, wat ze ook doet. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De procedure is correct gevolgd en de brieven zijn verstuurd op het officiële adres. 
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overeenstemming met regelgeving 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201201-82 
Geldig ticket. 
 
Ik heb een retributie gekregen, uitgeschreven in de Clementinalaan op 14 januari 2012 om 
14u36. Ik had wel een ticket en kan u dat hier tonen: dat was geldig op 14 januari tot 17u04. 
Ik had twee euro betaald en daarachter staat het nummer 801. 
Het kan zijn dat er verschillende tickets nog achter de voorruit lagen en dat het misschien niet 
duidelijk was…Ik heb vroeger al een retributie in de Leeuwstraat gekregen. Maar ook toen 
had ik een ticket dat ik binnengebracht heb en het werd geannuleerd. 
In het Parkeerbedrijf zeggen ze dat ze maar één keer per 2 jaar annuleren. Mijn ticket in de 
Clementinalaan is wel geldig en ik wil dat het geannuleerd wordt. 
 
Onderzoek: 
Bij het Mobiliteitsbedrijf vragen wij zowel de foto's op als een overzicht van de vorige 
retributies van verzoeker. Verzoeker heeft in het verleden al twee keer een annulatie 
gekregen omdat zijn ticket niet duidelijk zichtbaar achter de voorruit lag. Blijkbaar lag er 
telkens heel wat rommel op het dashboard. Blijkt nu dat de foto's heel onduidelijk zijn en geen 
uitsluitsel geven of er een geldig ticket achter de voorruit ligt. Omwille van de onscherpe 
foto's is het Mobiliteitsbedrijf bereid om verzoeker het voordeel van de twijfel te geven en 
annuleert een laatste maal een retributie voor niet duidelijk zichtbaar parkeerticket. Waren de 
foto's van betere kwaliteit geweest, had men kunnen zien of er werkelijk een geldig ticket 
voor lag en had men het argument 'voordeel van de twijfel' niet  
moeten hanteren. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
Het lijdt geen twijfel dat verzoeker een geldig ticket kon tonen, maar of het duidelijk voorlag is 
niet uit te maken uit de foto's. 
 
Aanbeveling: 
Duidelijke foto's maken iedere discussie overbodig en versterken de vaststelling. Onderzoek 
dus of de kwaliteit van de foto's niet verbeterd kan worden. Motiveer ook consequent waarom 
je de ene burger wel en de andere niet het voordeel van de twijfel geeft. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
actieve informatieverstrekking 
Verzoek: 201201-87 
Simpel? 
 
Ik heb vandaag van de Stad Gent een e-mail ontvangen. Blijkbaar zijn zij zelf niet in staat een 
simpele zaak/situatie op te lossen en stellen zij voor dat ik met u contact opneem om deze 
situatie op te lossen.  
Het betreft een parkeerboete waar ik nooit een factuur of feitelijke vaststelling van heb mogen 
ontvangen (door een verhuizing en een late registratie door de lokale politieagent, vertraging 
inschrijving op nieuw adres). Ik werd opeens geconfronteerd met een agressief opererende 
deurwaarder die bovenal nog gelogen heeft dat ondergetekende aangetekende brieven zou 
hebben ontvangen, iets wat later door de Stad Gent is gecorrigeerd.  
Ik heb meermaals de Stad Gent aangeboden om deze situatie snel en gemakkelijk op te 
lossen, door de boete alsnog te laten betalen en het dossier af te sluiten, maar hierop is geen 
reactie gekomen. Ik kijk uit naar een snelle oplossing van deze situatie.  
Als de Stad Gent en/of individuele werknemers van de Stad Gent geen vertrouwen heeft of 
behoefte heeft om het belang van een individuele burger te behandelen en de 
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verantwoordelijkheid hierover te nemen, en het ook een andere partij op laat knappen, dan 
hadden zij bijvoorbeeld ook kunnen nagaan bij de Stad Antwerpen wat de reden van de 
vertraging van de inschrijving nieuw adres is geweest, welke de reden van het 
niet-ontvangen van de schijnbaar opgestuurde facturen/aanmaningen is geweest. 
 
Onderzoek: 
Het Mobiliteitsbedrijf bezorgt ons een historiek van dit dossier waaruit duidelijk blijkt dat alle 
wettelijke stappen gezet zijn en de procedure voor aanmaning en inning van de retributie 
correct werd gevolgd. Of verzoeker de retributie onder zijn ruitenwisser heeft gevonden 
kunnen wij nu niet meer nagaan. Maar hij betwist de retributie niet want hij is bereid haar te 
betalen. Hij weigert echter de kosten te betalen omdat hij de aanmaningen niet zou 
ontvangen hebben. Dat hij de eerste, kosteloze, aanmaning niet heeft ontvangen, ook dat 
kunnen wij niet nagaan, want het Mobiliteitsbedrijf houdt daar geen kopie van bij en 
registreert enkel de datum van verzending. Maar het staat wel vast dat het Mobiliteitsbedrijf 
de aangetekende zending, waaraan administratiekosten zijn verbonden, wel degelijk naar het 
juiste adres heeft gestuurd, het officieel gekende adres. Dat verzoeker toen misschien al 
verhuisd was, maar daar nog geen aangifte van had gedaan, dat kan het Mobiliteitsbedrijf 
niet weten. Dat verzoeker zijn perikelen met zijn adreswijziging in Antwerpen aanhaalt om 
aan te tonen dat hij niet op de hoogte werd gebracht, is helemaal niet terzake want op het 
ogenblik dat de aangetekende brief werd verstuurd, had verzoeker zijn aanvraag tot 
adreswijziging nog niet ingediend. Het staat vast dat de aangetekende zending is 
aangeboden, maar niet afgegeven, dat de zending achteraf ook niet werd opgehaald door 
verzoeker en dus is teruggekeerd naar het Mobiliteitsbedrijf. Het dwangbevel van de 
deurwaarders is op het nieuwe adres van zorgvuldigheid - procedureverzoeker bezorgd, 
omdat verzoeker toen blijkbaar zijn adreswijziging wel had aangegeven. Dus ook hier is alles 
correct gebeurd. Wij stellen dus vast dat het Mobiliteitsbedrijf correct alle stappen heeft 
ondernomen om verzoeker aan te manen de verschuldigde retributie te betalen en dat 
verzoeker via de briefwisseling perfect op de hoogte werd gebracht van de gevolgen van het 
niet-betalen van de retributie. Dat de brieven misschien niet ter bestemming zijn geraakt is 
louter zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij had bijvoorbeeld na zijn verhuis zijn briefwisseling 
kunnen laten nasturen. Wij hebben geen enkele juridische basis om de annulatie van de 
retributie en de kosten te vragen en raden hem dan ook aan om te betalen. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Het Mobiliteitsbedrijf heeft de regelgeving correct  toegepast, de procedure nauwkeurig 
gevolgd en de nodige informatie bij elke stap van de procedure verschaft. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
consequent handelen 
adequate communicatie 
Verzoek: 201201-112 
Nutteloos abonnement. 
 
Ik ben zelfstandige en baat een café uit in de Hoogstraat. Als omwonende van de parking Ter 
Ramen ben ik naar de opening van de parking geweest. In een speech werd benadrukt dat 
Gent nood had aan een parking voor haar inwoners en voor mensen die werken in Gent. Het 
werd dus een parking voor abonnementhouders.  
De abonnementen bleken in het begin niet zo’n succes en nog geen half jaar later werd de 
parking opengesteld voor iedereen, wat geleid heeft tot de druk bezette parking die het 
vandaag de dag geworden is. De eerste jaren kwam het soms voor dat ik toekwam aan de 
parking en dat deze volzet was. Wanneer ik aan de intercom vertelde dat ik een abonnement 
had, liet men mij telkens via de middelste ingang binnen, zonder problemen.  
Tijdens de Gentse Feesten van 2010 echter, wanneer ik bij een volzette parking opnieuw via 



136	  
	  

de intercom vertelde dat ik een abonnement had, mocht ik niet binnen. Ik heb dan bijna een 
uur moeten aanschuiven vooraleer ik binnen kon. Eenmaal geparkeerd ging ik naar boven 
(bureau) uitleg vragen en die was kortweg: “Vanaf nu krijgen abonnementen geen voorrang 
meer.” Na lang aandringen kreeg ik het telefoonnummer van een dame van het 
Parkeerbedrijf. Die mevrouw vertelde me net hetzelfde, dat abonnementen geen voorrang 
meer kregen. Meer nog: ze vertelde me dat wanneer ik de eerste jaren wel voorrang kreeg 
met een abonnement, ik dit moest zien als een gunst.  
Mevrouw hamerde er op dat er in het reglement staat dat abonnees geen voorrang hebben. 
Dit staat nu ook op de website van het Parkeerbedrijf. Toen ik echter een abonnement 
aanschafte, 4 jaar geleden, was dit nog niet het geval. Integendeel, dit kon zelfs niet in het 
reglement staan aangezien het een parking betrof voor abonnees. Wanneer het 
Parkeerbedrijf zijn reglement wijzigt, vind ik het toch opportuun dat men de bestaande 
abonnees hiervan duidelijk op de hoogte brengt. 
Voor het feit dat die beslissing ten eerste nooit dusdanig was meegedeeld en zo plots kwam, 
dat ik ten tweede mijn zaak op tijd dien te openen en ten derde, dat die regel van kracht gaat 
tijdens de Gentse Feesten, waardoor ik 9 dagen onzeker was of ik al dan niet parkeerplaats 
zou hebben, daar kreeg ik slechts haar excuses voor. 
Op de vraag of ik nog verder kon gaan met mijn klacht was het antwoord negatief.  
Zodoende besliste ik mijn huidige abonnement voorlopig nog te behouden en probeerde me 
op drukke momenten te voorzien van alternatieven. Na enkele maanden kreeg ik van een 
andere abonnementhouder te horen dat het Parkeerbedrijf wellicht veel klachten te slikken 
kreeg daar wij terug voorrang kregen met ons abonnement. Daardoor zette ik mijn zoektocht 
naar andere parkeermogelijkheden uiteraard stop. 
Want, effectief, de volgende malen dat de parking volzet was, mocht ik inderdaad weer direct 
naar binnen.  
Tot vrijdag 20 januari. De toegang werd mij terug ontzegd. Nadat ik mijn beurt had afgewacht, 
parkeerde ik en ging ik terug naar boven (bureau), waar ik een gesprek had met een 
jongeman wiens shift juist begonnen was. Ik legde hem uit dat ik als zaakvoerder mijn café 
op tijd wens te openen en dat het Parkeerbedrijf (of Mobiliteitsbedrijf Stad Gent zoals het 
tegenwoordig heet) nog maar eens van mening veranderd was wat betreft het beleid rond 
abonnementen. En nu moet ik in het kader van Gent Lichtstad (met uiteraard een volzette 
parking) terug naar alternatief vervoer zoeken, dit terwijl ik toch jaarlijks een niet onaardig 
bedrag betaal voor mijn abonnement.  
Na ons gesprek stond ik perplex: ik ben beleefd gebleven en ben uiteindelijk gewoon 
vertrokken.  
Wat ik te horen kreeg was het volgende: “Als je in de buurt van de Dampoort woont, moet je 
maar sportief zijn en met de fiets komen!” Op mijn antwoord dat ik geen fiets heb, repliceerde 
hij: “Ge kunt misschien een fiets vragen aan één van uw klanten. ”Wanneer ik hem vroeg of 
er nog abonnementhouders waren die klachten hadden was zijn antwoord: “ Klachten?!, we 
krijgen volop klachten, ik heb niets liever, hoe meer klachten hoe liever en ik heb nog het 
liefst van al dat ze agressief worden, ga jij ook agressief worden?” Ik heb niets meer gezegd. 
Ik vroeg enkel nog eens bij wie ik verder terecht zou kunnen. Een nummer of e-mailadres van 
iemand van het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent wou hij mij niet geven. Wel zei hij dat ik contact 
kon opnemen met de ombudsvrouw.  
Zodoende belde ik u deze middag op. Daarnaast belde ik nogmaals naar het 
Mobiliteitsbedrijf. Ik vertelde de dame dat ik de manier waarop ik behandeld werd, aanvoel 
als dat er grondig met mijn voeten werd gespeeld. Eerst heb ik als abonnementhouder bij een 
volzette parking wel voorrang, dan plots niet meer, na enkele maanden dan weer wel en nu 
plotseling weer niet meer!  
Tot slot benadrukte ik dat de parking er in het begin enkel was voor abonnees, een groot 
contrast met vier jaar later wanneer het juist de abonnees zijn die in de kou worden gezet. 
 
Onderzoek: 
Volgens het Mobiliteitsbedrijf was parking Ramen van in het begin gebouwd als een parking 
vooral voor abonnementhouders, zonder voorbehouden parkeerplaats en dit staat duidelijk in 
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het reglement van de parking. Dus als men een abonnement koopt weet men op voorhand 
dat men geen aanspraak kan maken op een vaste parkeerplaats. Maar ook kort parkeren is 
er altijd mogelijk geweest, zegt het Mobiliteitsbedrijf. Dus: de parking is vooral bestemd voor 
abonnementen, maar niet exclusief. Deze mogelijkheid was van in het begin opgenomen in 
het retributiereglement van de parking, reglement dat sedertdien niet gewijzigd werd, zegt het 
Mobiliteitsbedrijf. Het is dus niet zo dat het bedrijf verschillende keren zijn bedoelingen met 
die parking heeft gewijzigd. Het reglement staat uitgebreid vermeld op de website van de 
Stad en op de website van het Mobiliteitsbedrijf. Aan de inrit en in de traphallen staan de 
reglementen geafficheerd. Op dat punt is de informatie duidelijk en is de communicatie 
ondubbelzinnig. Het probleem is de mondelinge communicatie met verzoekster, maar het is 
uiteraard moeilijk vast te stellen of inderdaad verwarrende of zelfs onjuiste informatie is 
gegeven aan de telefoon. Vandaar het belang van de coaching van alle medewerkers zodat 
iedereen dezelfde, correcte informatie bezorgt. Het zou dus kunnen, maar dat is niet zeker, 
dat verzoekster niet altijd precies dezelfde informatie heeft gekregen. 
Het grote probleem, en het Mobiliteitsbedrijf geeft dit grif toe, is wanneer de parking volzet is, 
op momenten van grote toevloed bij grote evenementen. De afspraak is dan dat de 
bewakingsagent de parking sluit maar een marge laat voor de abonnees. Maar het gebeurt 
dat wanneer die marge is opgebruikt, de parking ook dan volledig vol is, met het gevolg dat 
ook de abonnees moeten wachten tot er een plaats vrij komt. Deze afspraken moeten 
consequent opgevolgd worden, aldus het Mobiliteitsbedrijf. Het is dus niet zo dat men de ene 
keer niet en de andere keer wel binnen kan als abonnee. Het hangt volgens het 
Mobiliteitsbedrijf gewoon af van de volledige volzetting van de parkeergarage. Al blijven wij 
het eigenaardig vinden dat men een abonnement verkoopt zonder een parkeerplaats te 
garanderen. Over de uitspraken en de klantvriendelijkheid van de agent, zal het 
Mobiliteitsbedrijf een intern gesprek voeren. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Het Mobiliteitsbedrijf past zijn retributiereglement correct en consequent toe. De schriftelijke 
communicatie was onvoldoende op de website op dat moment. Over de mondelinge 
communicatie kunnen wij ons niet uitspreken want wij hebben enkel het verhaal van 
verzoekster, dat niet formeel bevestigd wordt door het Mobiliteitsbedrijf. Het probleem stelt 
zich wel als de parking volzet is: er is geen alternatief aangeboden. 
 
Aanbeveling: 
Zorg ervoor dat alle medewerkers steeds op dezelfde lijn zitten, in hun communicatie met de 
burger, zodat een duidelijke en ondubbelzinnige boodschap overgebracht wordt. 
Klantvriendelijkheid is een must. Zoek naar een alternatief bij een volzette parking of bereken 
dit op voorhand in de abonnementsprijs en communiceer hierover. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
coulance 
Verzoek: 201201-116 
Vier minuten pech? 
 
Ik heb een parkeerticket genomen dat geldig was tot 12u27 en heb een retributie gekregen 
om 12u31. Ik was op weg naar mijn auto. Ik heb die mannen voorbij zien lopen maar had niet 
gedacht dat ik een retributie zou gekregen hebben. Ik loop naar mijn auto. Ik ben dan nog die 
mannen gaan zoeken maar vond ze niet meer: ze moeten ergens binnen gezeten hebben. Ik 
ben naar het Stadhuis mijn beklag gaan doen. Daar hebben ze mij aangeraden om te bellen 
naar het Parkeerbedrijf. Ik heb dat pas om 12u40 gedaan, want ik kwam van de  
Zuid en omdat men in het Parkeerbedrijf weigerde om te annuleren, ben ik naar de 
ombudsvrouw gegaan om 13u55. 
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Onderzoek: 
We vragen de foto's van de overtreding op en stellen vast dat het parkeerticket dat door de 
parkeerwachters is gefotografeerd al om 11u06 was vervallen. Het ticket werd voor een 
bedrag van 40 cent gekocht en was dus maar 21 minuten geldig in die zone. Op de foto 
kunnen we geen ander ticket zien liggen. Het ticket dat verzoeker ons toonde liep tot 12u27, 
had twee euro gekost, was dus om 11u27 aangekocht en was ook al vervallen toen de 
retributie om 12u31 werd opgemaakt. Er is dus zeker geen aansluiting van de parkeertijden. 
Volgens het Mobiliteitsbedrijf zijn de parkeerwachters nog tot 12u40 op het plein gebleven en 
ze werden niet aangesproken door verzoeker. Dit betekent dat verzoeker dan pas na 12u40 
is verschenen en dus allicht 13 minuten te laat was. Er is verder ook geen verslag van de 
vaststellers want er was geen contact met verzoeker. Het Mobiliteitsbedrijf blijft bij zijn 
standpunt: de retributie is wettelijk en correct uitgeschreven. Wij hebben geen stevige 
tegenargumenten om de annulering van de retributie te vragen. Wij delen dat ook mee aan 
verzoeker, die ondertussen de retributie al betaald had. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201201-126 
Gestrafte hulpvaardigheid. 
 
Ik heb onderstaand bericht gestuurd naar de Parkeercontrole: “Gisterenavond hebben uw 
medewerkers ‘per vergissing’ mij een retributie opgelegd terwijl ik bij mijn wagen stond. Ik 
heb er direct op gereageerd maar mevrouw zei dat het al ingegeven was en dat ik een e-mail 
moest versturen voor de annulering ervan. Mag ik u vriendelijk verzoeken om de retributie te 
annuleren? 
Ik was op dat moment een vriendin aan het helpen om haar fiets van de stallingen los te 
krijgen. Ik heb ook het telefoonnummer van twee bewoners die ons een handje meehielpen, 
en eventueel kunnen getuigen indien nodig. 
Ik vind het vooral niet eerlijk omdat ik een persoon ben die wegens haar werk sowieso iedere 
dag een ticket neemt, en zo de Stad Gent maandelijks bijdraagt voor ongeveer 30 à 50 euro." 
Maar de Cel Parkeercontrole heeft negatief geantwoord op mijn vraag tot annulatie omdat  
ik mijn wagen parkeerde “op een voorbehouden bewonersplaats zonder geldige 
bewonerskaart waardoor er terecht een retributie werd uitgeschreven”. Daar kan ik volledig 
inkomen, maar ik vraag mij gewoon af sinds wanneer worden er retributies uitgeschreven in 
het bijzin van de chauffeur? Dat kan ik gewoon niet aanvaarden. Ik heb ook een parkeerkaart 
in mijn bezit, moest mijn bedoeling zijn om daar langdurig te parkeren zou ik deze voor mijn 
ruit geplaatst hebben. Ik stond naast mijn auto en was eventjes uitgestapt om mijn vriendin te 
helpen die haar fiets niet uit de fietsenstalling kreeg. 
 
Onderzoek: 
Vraag in dit dossier is: gaat het hier om parkeren of om stilstaan? Op een 
bewonersparkeerplaats mag men niet parkeren maar wel even stilstaan om te laden en te 
lossen of iemand te laten in- of uitstappen. Wij ontvangen ook een schriftelijke getuigenis van 
de persoon die verzoekster geholpen heeft. Verzoekster zegt dat ze haar vriendin tot daar 
had gevoerd en even was uitgestapt om haar te helpen. Volgens haar had ze de vaststellers 
niet onmiddellijk gezien omdat een bestelwagen het zicht belemmerde. Het Mobiliteitsbedrijf 
vraagt een bewijs dat verzoekster daar nog maar pas gestopt was en dat ze dus van elders 
kwam. Verzoekster kan parkeertickets voorleggen waarvan de uren echter niet volledig 
kloppen. Coulance. Uiteindelijk gaat het Mobiliteitsbedrijf over tot annulering van de retributie 
op basis van het feit dat: 
- er contact geweest is met de vaststellers; 
- het verhaal van verzoekster aannemelijk is en bevestigd wordt door de vriendin; 
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- verzoekster in het verleden haar retributies altijd correct betaald heeft. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
Verzoekster krijgt het voordeel van de twijfel. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201201-133 
Zone 30. 
 
Begin juni 2010 hebben wij, de buurtbewoners, in een gezamenlijk schrijven aan de Dienst 
Mobiliteit gevraagd dat: 
1.  de zone 30 niet zou ophouden aan de grens van Sint-Denijs-Westrem met Afsnee 

(aan de Rosdambeek), maar zou worden doorgetrokken tot het kruispunt van de 
Afsneemolenstraat met de Wittepaalstraat; 

2.  dat er een verkeersverbod zou komen voor vrachtwagens van meer van 3,5 ton 
(behalve plaatselijk verkeer). 

Maar er is nog geen antwoord gekomen op onze vragen. 
 
Onderzoek: 
De vraag was eerder in januari 2012 al bij ons binnengekomen als eerste lijn en door ons 
voor behandeling overgemaakt aan het Mobiliteitsbedrijf. In juni 2012 hadden de bewoners 
echter nog geen antwoord ontvangen. Blijkt dat de problemen wel al besproken werden op 
het wijkdebat in Sint-Denijs-Westrem. Maar een officieel antwoord op de petitie die de 
bewoners aan de toenmalige Mobiliteitscel hadden afgegeven was er nog altijd niet 
gekomen. Verzoeker komt nog eens aankloppen bij de burgemeester en bij de 
ombudsvrouw. Wij dringen dan ook nog eens aan en kort daarop komt het antwoord van het 
Mobiliteitsbedrijf. In een brief worden de toekomstige acties toegelicht. Zo onderzoekt men 
de mogelijkheid om enkele anomalieën binnen de wegenhiërarchie en de snelheidsregimes 
weg te werken. De aanpassing van het snelheidsregime in Rijsbrugge en de 
Afsneemolenstraat zal hierin bekeken worden. Het gaat vanzelfsprekend enkel over de 
straatdelen die binnen Gent gelegen zijn. Verder staat in de brief dat de 
verkeersonderzoekscel snelheidsmetingen en een intensiteitstelling zal uitvoeren in 
Rijsbrugge. Binnenkort zal er reeds een snelheidsindicatiebord geplaatst worden om de 
huidige situatie op te volgen. In september volgen dan bijkomende tellingen buiten de 
vakantiemaanden. Dit antwoord heeft onredelijk lang op zich laten wachten.  
 
Beoordeling: gegrond 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201201-135 
Vervlogen tickets? 
 
Sinds meer dan 10 jaar woon ik in de Voetweg te Gent. 
De buurt waar ik woon is de laatste jaren erg ongemakkelijk en ontoegankelijk voor bewoners 
met een auto. 
Deze straat ligt erg dicht bij de uitgaansbuurt van vele jonge mensen (Overpoort, cinema, 
Hoge School Artevelde,…) waardoor het vaak erg lang zoeken is naar een parkeerplaatsje. 
Heb twee weken geleden een herinnering voor twee boetes ontvangen van het 
Parkeerbedrijf, tot mijn grote verbazing. In het Gentse koop ik altijd een parkeerticketje als ik 
in een andere buurt parkeer. Trouwens, in het Gentse neem ik bijna altijd de fiets en zelden 
parkeer ik mijn auto ergens anders! 
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Ik stond dus in mijn eigen bewonerszone met geldige bewonerskaart, maar volgens hen was 
mijn kaart niet zichtbaar, wat ik betwijfel.  
Ik heb hiervoor echter nooit een parkeerboete onder mijn ruitenwisser ontvangen anders zou 
ik ook onmiddellijk gereageerd hebben. 
Twee dagen later ben ik blijkbaar terug op de bon gezet, om dezelfde reden.  Maar ook 
hiervoor kreeg ik nooit een parkeerboete onder mijn ruitenwisser. 
Ligt het aan een fout van het Parkeerbedrijf of een grap van een student of zatte persoon, 
maakt niet echt uit. Maar ik ben hiervan blijkbaar wel de dupe. 
Want ik passeer - na al de vandalenstreken tot nog toe - dagelijks aan mijn auto om na te 
gaan of alles in orde is. Ik had dan ook zeker mijn boete gezien en zeker niet onnodig - indien 
mijn bewonerskaart toch niet leesbaar zou zijn - een tweede boete hier bovenop moeten 
krijgen als ik de eerste had ontvangen. Ik ben eigenlijk echt misnoegd over deze situatie 
omdat dit zo ten onrechte is en ik weeral eens gestraft word. En dit naast mijn kosten van 
mijn verschillende autoherstellingen door vandalenstreken van de laatste jaren.   
Verder vraag ik het Parkeerbedrijf ook of ze mij de foto kunnen bezorgen van het feit dat mijn 
kaart niet leesbaar was, maar blijkbaar kunnen ze zelfs deze moeite niet ondernemen. 
Ik zou dit bewijs echter graag geleverd zien vooraleer ik deze boetes betaal. Want, geef toe, 
iedereen kan fouten maken.  
 
Onderzoek: 
Uit de foto's gemaakt door de vaststellers en die wij ook aan verzoekster bezorgen, blijkt dat  
zowel op 21 december als op 23 december de bewonerskaart door een parkeerticket was 
afgedekt. De retributies zijn dus terecht uitgeschreven. In dergelijk geval gaat het 
Mobiliteitsbedrijf tot annulatie over omdat er wel een geldige bewonerskaart is, maar die op 
het ogenblik van de vaststelling niet duidelijk zichtbaar is. Maar verzoekster had op 10 juni 
2011 om dezelfde reden al een annulatie gekregen en dergelijke annulaties worden maar 
éénmaal om de twee jaar toegestaan. Het Mobiliteitsbedrijf is bereid de twee retributies als 
één enkele te beschouwen omdat ze zo kort na elkaar zijn uitgeschreven. Verzoekster moet 
dus maar één keer betalen. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De retributie is terecht uitgeschreven, volgens het geldend parkeerreglement 
 
Aanbeveling: 
Annuleer voor  bewoners met een geldige bewonerskaart één keer per jaar in een dergelijke 
situatie. 
 
 
 
redelijke termijn 
vertrouwen 
Verzoek: 201201-142 
Verboden voor fietsers. 
 
De Dienst Mobiliteit en De Lijn weigeren systematisch om staduitwaarts fietsen toe te laten 
op de as Nederkouter-Kortrijksepoortstraat. Wij zijn zelf bewoners van de 
Kortrijksepoortstraat en gebruiken graag de fiets voor onze verplaatsingen naar het centrum, 
het station en naar de school van ons zoontje op de Coupure. 
Door het verbod op staduitwaarts fietsen zijn we telkens weer verplicht om de steile straten te 
beklimmen aan de zijkant van de Blandijnberg (St-Kwintensberg, Kanunnikstraat, …) om zo 
terug naar ons huis of op onze bestemming te geraken. Het enige alternatief dat we hebben 
is via de Baertsoen- en de Bijlokekaai, maar dat is een serieuze omweg die ons bovendien 
verplicht om twee keer de gevaarlijke stadsring over te steken.  
Meerdere keren per dag zijn we verplicht om rond te rijden en de beklimming te doen òf om 
een zware verkeersovertreding te begaan door het verbod te negeren. Voor mijn vrouw is de 



141	  
	  

beklimming van de Blandijnberg echter compleet ondoenbaar. Door ziekte is zij twee jaar 
geleden haar volledige rechterarm verloren, waardoor zij noodgedwongen met een 
driewielbakfiets rijdt. Ze heeft een aangepast stuur. Elke keer als ze ons zoontje naar school 
brengt of ophaalt  aan de Coupure, moet ze in de terugweg eerst bergop de Verloren Kost 
nemen. Aan het kruispunt met onze straat, mag ze echter niet rechtsaf slaan om de laatste 
250 m naar ons huis te rijden. 
Ze is verplicht de Sint-Kwintensberg op te rijden tot aan de Karel Van Hulthemstraat, om dan 
zo te kunnen doorrijden tot aan de Kanunnikstraat. Daar kan ze dan terug naar beneden 
fietsen om aan ons huis te geraken. Als ze boodschappen wil doen aan het station, speelt 
hetzelfde scenario zich af. Ik denk dat het duidelijk is dat dit met een driewielbakfiets met één 
hand aan het stuur werkelijk ondoenbaar is. En toch is mijn vrouw verplicht om dit te doen, 
zolang dit verbod gehandhaafd wordt. 
Wij hebben al regelmatig contact gehad met de Dienst Mobiliteit en De Lijn. Keer op keer 
worden we echter van het kastje naar de muur gestuurd. De Lijn wil de straat niet openstellen 
voor fietsers omdat ze het tramverkeer te veel zouden belemmeren.  
Sinds de bedding van de rijrichting richting station veranderd is van kasseien naar asfalt, 
slaat het argument van de belemmering nergens meer op. Fietsers die het verbod toch 
negeren, kunnen nu zò vlot rijden dat ze de trams amper of slechts kortstondig hinderen.  
De trams moeten geregeld stoppen aan de verschillende haltes op het traject 
Nederkouter-Kortrijksepoortstraat. Er is dus geen gegrond argument om aan het verbod vast 
te klampen, en toch weigert De Lijn de discussie te voeren. De Dienst Mobiliteit van haar kant 
heeft af en toe wel wat moeite gedaan om communicatie met De Lijn op te starten, maar 
slaagt er maar niet in om een oplossing te voorzien.  
.Eerst had de vorige schepen van Mobiliteit in mei 2010 beloofd om een proefproject te 
organiseren zodra de asfaltering klaar was. Hier is nooit iets van in huis gekomen. Daarna 
had de nieuwe schepen beloofd om een oplossing te zoeken, maar ook hier gebeurt er 
uiteindelijk niets. Er is wel al iemand van de Dienst Mobiliteit langs geweest om het probleem 
te bekijken, en hij erkende het probleem ook, maar dat bezoek dateert nu ook al van april 
vorig jaar. Intussen blijft de situatie bij het oude. Er wordt ons wel gezegd dat er met De Lijn 
gepraat wordt over het dossier, maar in realiteit gebeurt er niets aan de situatie. 
Wij zijn deze situatie werkelijk kotsbeu. En een oplossing blijft uit.  
 
Onderzoek: 
De Dienst Mobiliteit bevestigt op de hoogte te zijn van het specifieke probleem van 
verzoeker. De dienst heeft al meer dan eens gecommuniceerd met verzoeker over de 
weerstand van De Lijn om de trambedding ook open te stellen voor fietsers die staduitwaarts 
rijden. Taxi's worden wel toegelaten omdat zij dezelfde snelheid halen als de tram en de tram 
dus niet ophouden. Dat het beloofde proefproject er niet gekomen is kan voor een deel te 
wijten zijn aan de schepenwissel, maar er is hierover blijkbaar niet gecommuniceerd met 
verzoeker. Het is dus vooral De Lijn die haar drukke lijn tussen het centrum en het station wil 
vrij houden en zich daarom verzet tegen het proefproject. De schepen van Mobiliteit en ook 
de toegankelijkheidsambtenaar worden betrokken in de zoektocht naar een oplossing. Er 
wordt een bespreking gepland met de verschillende betrokkenen, met de bedoeling 
maatregelen uit te werken. Die zouden er kunnen in bestaan om, zoals in Nederland, een 
uitzondering te voorzien voor een beperkt aantal fietsers en om fietshavens in te richten, 
waar fietsers kunnen uitwijken voor de tram. 
 
Opvolging: 
Drie maand later laat verzoeker ons weten dat de beloofde oplossing er nog altijd niet is. 
Volgens de schepen van Mobiliteit gaat De Lijn akkoord om een beperkt aantal fietsers 
staduitwaarts toe te laten in de Kortrijksepoortstraat, op voorwaarde dat hiervoor de nodige 
signalisatie zou geplaatst worden. Na onderzoek blijkt echter dat de huidige Belgische 
verkeerswet geen borden met plaatselijk verkeer voor fietsers toelaat: alle fietsers worden 
altijd als plaatselijk verkeer beschouwd. Dus: ofwel mogen alle fietsers staduitwaarts rijden 
ofwel geen enkele. Men had ook gedacht aan het aanleggen van uitwijkhavens voor de 
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fietsers maar in de eerste plaats is het trottoir in die straat te smal en in de tweede plaats 
weet men uit ervaring dat de fietsers hier geen gebruik van maken. Er is dus geen oplossing 
gevonden en voor verzoeker blijft niets anders over dan een omweg te maken via de Leie. 
Wij begrijpen dan ook dat verzoeker heel ontgoocheld is, vooral omdat men hem eerder 
beloofd had dat er wel een proefproject zou komen. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Ongegrond voor het uitblijven van reactie en antwoorden van de Dienst Mobiliteit en de 
schepen van Mobiliteit. Gegrond voor het vertrouwen: men had verzoeker beloofd een 
proefproject in te stellen en dit is er niet gekomen. 
 
Aanbeveling: 
Maak geen beloftes waarvan men niet honderd ten honderd zeker is dat men ze kan 
nakomen. Als de realisatie afhankelijk is van een onderzoek dat nog moet gebeuren, is het 
heel gevaarlijk om voordien al een oplossing te beloven. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
coulance 
Verzoek: 201202-155 
Onzichtbare bewonerskaart. 
 
Ik heb een meningsverschil met het Parkeerbedrijf van de Stad Gent. 
Er werd mij een parkeerretributie uitgeschreven wegens "niet zichtbaar zijn van mijn 
bewonerskaart". Ik heb hierover twijfels, gezien mijn bewonerskaart in principe een vaste 
plaats heeft achter mijn voorruit. Wat betekent "bewonerskaart niet zichtbaar"? Voorruit te 
vuil? Kaart afwezig? Is hiervan fotomateriaal beschikbaar? Kan ik hierin inzage hebben? Een 
ander punt is dat ik als bewoner van Gent uiteraard beschik over een geldige bewonerskaart. 
Dit wordt ook niet ontkend door het Parkeerbedrijf. In een gelijkaardig voorval vorig jaar werd 
het bezit van een parkeerkaart nog gezien als een voldoende reden om deze retributie te 
annuleren. Waarom is dit veranderd?  
Een derde punt is dat in dit deel van de stad Gent waar ik woon, er slechts zeer weinig 
parkeerplaatsen beschikbaar zijn (waarbij gereserveerde bewonersplaatsen dan ook vaak 
worden ingenomen door niet-bewoners). Waarom wordt geen prioriteit gegeven aan ander 
meer storend gedrag, zoals foutparkeerders? Gezien ik vind dat ik als bewoner ook een 
aantal rechten heb ten opzichte van dit autonoom bedrijf, heb ik tot op heden deze retributie 
nog niet betaald. 
 
Onderzoek: 
Volgens het Mobiliteitsbedrijf heeft verzoeker al vier dergelijke retributies gekregen, allemaal 
omdat zijn bewonerskaart niet zichtbaar lag. Het klopt dat hij een geldige bewonerskaart 
heeft, maar er staat in het reglement dat de kaart duidelijk zichtbaar moet liggen. Dit was op 
29 oktober 2011 niet het geval en de foto's bewijzen dat. Als tegemoetkoming annuleert het 
Mobiliteitsbedrijf een retributie voor niet zichtbare bewonerskaart, éénmaal om de twee jaar, 
als de burger over een geldige bewonerskaart beschikt, die op het moment van de 
vaststelling niet goed zichtbaar lag. Verzoeker heeft al een annulatie om die reden gekregen 
op 14 maart 2011, dus zeven maanden eerder. Zijn laatste retributie kan dan ook niet 
geannuleerd worden, conform de geldende afspraken. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De retributie is correct uitgeschreven. Annulatie is hier niet mogelijk wegens een eerdere 
annulatie, kort voordien. 
 
Aanbeveling: 
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Ga als Mobiliteitsbedrijf zelf over tot een onzichtbare elektronische bewonerskaart. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
adequate communicatie 
Verzoek: 201202-178 
Niet ontvangen aanmaningen. 
 
Na herhaaldelijk contact per telefoon, via een aangetekend schrijven en divers .mailverkeer, 
blijft het deurwaardersbureau mij dezelfde aanmaningen sturen tot betaling van 229,89 euro.  
Op 26 juni 2011 werd er - terecht - een parkeerretributie opgemaakt voor het onterecht 
parkeren van onze wagen in een bewonerszone te Gent. De retributie van 50 euro die 
hiervoor werd opgesteld, hebben wij per post ontvangen. Door de vakantieperiode is dit 
onbetaald aan de kant geraakt en vergeten.   
Rond 20 november kregen wij van u een dwangbevel over dezelfde zaak. In het dwangbevel 
is er sprake van een eerste aanmaning voor de retributie op 17 augustus en een aanmaning 
met administratieve vergoeding op 6 september. Ik kan hierbij heel formeel zijn dat we geen 
van deze vermelde aanmaningen hebben mogen ontvangen.  
De historiek van het aangetekend schrijven dat we bij Bpost hebben opgevraagd bevestigt 
voor een stuk deze stelling: het aangetekend schrijven werd op 26 september als 
'miszending' geklasseerd en naar de afzender teruggestuurd.  
Wat er mis is gegaan met beide zendingen weten wij niet, voordien zijn ons nooit eerder 
problemen met Bpost opgevallen.  
Vermits wij dus nooit een herinnering hebben mogen ontvangen, noch een aangetekend 
schrijven hierover hebben kunnen inkijken, zijn wij wel bereid de aanvankelijke 50 euro te 
betalen maar niet de overige kosten waarvan we dus niet wisten dat ze ons boven het hoofd 
hingen. Wat kan ik doen zodat het bureau met mijn argumentatie rekening houdt en mij een 
eerlijke minnelijke schikking stuurt? 
 
Onderzoek: 
Verzoeker betwist de retributie niet, maar betwist wel de administratieve kosten en de 
deurwaarderskosten. Hij ontkent de retributie achter de ruitenwisser te hebben gevonden en 
heeft enkel de kosteloze  herinnering ontvangen. Hij geeft toe dat hij vergeten is te betalen. 
Heel zijn betwisting van de administratieve kosten en de deurwaarderskosten is gebaseerd 
op het feit dat hij de aangetekende brief niet zou ontvangen hebben. Het Mobiliteitsbedrijf kan 
aan de hand van het zendparcours van Bpost aantonen dat de aangetekende zending naar 
het juiste adres is gestuurd, dat er niemand thuis was om de brief in ontvangst te nemen, dat 
de brief ook niet is afgehaald op het postkantoor en daarna door Bpost terug naar het 
Mobiliteitsbedrijf is gestuurd. Wat betreft de 'miszending': Bpost zegt dat de niet afgehaalde 
brief eerst naar Sint-Niklaas is teruggestuurd in plaats van naar Gent. Maar dit heeft geen 
gevolgen voor verzoeker. Uit het onderzoek blijkt dus dat het Mobiliteitsbedrijf correct alle 
stappen heeft ondernomen om de inning van de retributie volgens de procedure te 
verzekeren. De nodige brieven werden correct verstuurd. Verzoeker wist dat hij een retributie 
moest betalen en heeft dit niet gedaan. Hij had de hogere kosten kunnen vermijden door na 
de eerste kosteloze herinnering de retributie te betalen. Er zijn dan ook geen concrete 
argumenten om de retributie te annuleren. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De procedure is correct gevolgd en de communicatie is degelijk gevoerd. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
billijkheid 
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Verzoek: 201202-189 
Betwist stilstaan. 
 
Het probleem dat ik wil signaleren is dat een gehandicapte ‘lossen’ en installeren in zijn 
rolstoel, vervoeren tot aan het Provinciaal Administratief Centrum niet parkeren is maar wel 
stilstaan. Ik begrijp dat het soms moeilijk is voor de vaststeller om uit te maken of het gaat om 
laden en lossen. Als je een gehandicapte ‘afzet’ en binnenbrengt op zijn adres dan kan de 
chauffeur maar moeilijk zijn deuren laten open staan, wat trouwens wettelijk ook niet mag. 
Hoe moet, in dat geval, een gehandicapte of zijn chauffeur, dan ‘officieel’ aantonen dat hij 
laadt of lost? Dit vind ik niet eenduidig omschreven voor dat geval. Alles samen heeft het niet 
langer geduurd dan nodig was om te ‘laden of te lossen’. Een ander aspect is het menselijke: 
men helpt een gehandicapte met de middelen die men heeft en wordt dan nog eens ‘beboet’. 
Niemand in de bewonerszone werd benadeeld. Ik wil ook duidelijk stellen dat ik voordien alle 
mogelijke parkeerplaatsen in de omgeving had onderzocht maar er was geen enkele vrij. Ik 
heb ondertussen de retributie betaald maar naast mijn mail ook telefonisch meegedeeld aan 
het Parkeerbedrijf dat ik er niet mee akkoord was. Ik hoop dus op terugbetaling maar vooral 
op een éénduidige regeling van dit probleem voor alle (echte) gehandicapten in de toekomst. 
 
Onderzoek: 
Volgens de geldende regelgeving kan men enkel parkeren op een bewonersparkeerplaats 
met een geldige parkeerkaart. Er zijn geen uitzonderingen, ook niet voor gehandicapten. Men 
mag op dergelijke plaatsen wel stilstaan om iemand te laten in- of uitstappen, of om te laden 
en te lossen, maar niet langer dan nodig. Daarenboven moet de activiteit van laden en lossen 
duidelijk waarneembaar zijn. De beoordeling van de kwalificatie is de verantwoordelijkheid 
van de parkeerwachter die de vaststellingen ter plaatse doet. 
In het geval van verzoeker met zijn gehandicapte zoon gaan wij wel in op zijn vraag tot 
bemiddeling op basis van billijkheid. Het gaat hier immers om zeer uitzonderlijke 
omstandigheden, die door verzoeker omstandig omschreven en gemotiveerd worden. Het 
afzetten en begeleiden van zijn gehandicapte zoon, in de omgeving van het Zuid is geen 
sinecure en vraagt een zekere tijd. Het Mobiliteitsbedrijf volgt onze redenering en is bereid de 
al betaalde retributie terug te betalen, op basis van billijkheid. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
De retributie is correct uitgeschreven volgens het geldende reglement. Maar in uitzonderlijke 
omstandigheden, zoals hier het geval is, kan billijkheid worden ingeroepen. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
zorgvuldigheid – procedure 
Verzoek: 201202-213 
Onverwacht dwangbevel. 
 
Mijn zoon, wonende in Gent, ontving tot zijn grote verbazing een dwangbevel van een 
deurwaarder uit Gent voor het niet-betalen van een verkeersboete aan het Parkeerbedrijf 
Gent. Hij reageerde onmiddellijk en stuurde een mail naar de deurwaarder.  
In eerste instantie dacht mijn zoon dat het een boete betrof die hij rechtstreeks via de 
bankautomaat van het Parkeerbedrijf Gent geregeld had. Hij heeft dan ook het 
rekeninguittreksel opgestuurd als bewijs van betaling.  
Maar nu ontving hij via de deurwaarder enkele bewijsstukken (o.a. verzending van 
aangetekende brief) waaruit blijkt dat het om een andere verkeersboete gaat. Hij heeft echter 
geen weet van een parkeerretributie, noch van de aard van de overtreding. Hij heeft nooit 
een aanmaning of een aangetekende brief daarover ontvangen. Hij vond de brief van de 
deurwaarder op de grond in de gang van het appartementsgebouw, want een degelijke 
brievenbus is er niet wegens renovatiewerken. De aangetekende brief waaruit blijkt dat die is 
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verzonden heeft hij nooit kunnen afhalen vermits hij hiervoor geen uitnodiging ontving. We 
weten niet wat er fout gelopen is.   
Hoe kan hij nu bewijzen dat hij iets niet ontving?  
Mijn zoon zal de boete en de deurwaarder ondertussen onmiddellijk betalen om hogere 
kosten te voorkomen. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoeker twee retributies kreeg: één op 19 oktober 2011 en één 
op 10 november 2011. Hij heeft enkel deze laatste betaald. Voor de retributie van 19 oktober 
bezorgt het Mobiliteitsbedrijf ons de volledige historiek van de retributie: de eerste kosteloze 
aanmaning, de tweede aangetekende zending met administratieve kosten en uiteindelijk het 
dwangbevel van de deurwaarders. Enkel dit laatste zou verzoeker in zijn gang gevonden 
hebben, want een brievenbus is er niet. Maar daar kan men het Mobiliteitsbedrijf 
vanzelfsprekend niet verantwoordelijk voor stellen. Het Mobiliteitsbedrijf kan aantonen dat 
het de aangetekende brief naar het juiste adres heeft verstuurd, maar de brief is 
teruggekeerd met de vermelding 'niet afgehaald'. De brief is dus aangeboden, maar niet 
afgegeven en verzoeker is hem achteraf niet gaan afhalen in het postkantoor. De procedure 
voor de inning van de retributie is dus correct gevolgd, volkomen volgens het geldige 
parkeerreglement. Dat verzoeker geen enkele zending heeft ontvangen kan niet aan het 
Mobiliteitsbedrijf verweten worden. Er is dus geen enkele concrete basis om de annulatie van 
de gemaakte kosten te vragen. 
 
Opvolging: 
Verzoeker betaalt zowel de retributie als de gemaakte administratieve kosten en de 
deurwaarderskosten. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
redelijke termijn 
Verzoek: 201202-221 
Administratieve kosten. 
 
In december had ik onderstaand feit aan de hand in Gent. 
Op 20 december 2011 ging ik enkele spullen oppikken aan het kot van mijn dochter, in de 
Willem De Beersteeg. Ik was geen vijf minuten binnengeweest en toen ik buitenkwam stak er 
een parkeerbiljet onder mijn ruitenwisser. Inderdaad ik had noch schijf, noch een parkeerbon 
liggen. Dit laatste is ook moeilijk want er staat geen automaat in de straat.  
Geen probleem tot zover. Een boete omdat er geen geldig vervoersbewijs ligt. Doch mijn 
verrassing was compleet toen ik zag dat er een kost van 50 euro tegenover stond. Dit is 
gewoon schandalig. Dit is de prijs van een zware overtreding. Nu 15 euro of 25 euro is een 
aanvaardbaar bedrag voor dit type overtreding. Met veel plezier zal ik dit bedrag dan ook 
overmaken.  
Met de nodige vertragingen kreeg ik antwoord op mijn opmerkingen. 
Uiteindelijk blijf ik 50 euro zeer veel geld vinden voor zulke domme overtreding. Dit is de prijs 
van een zware verkeersovertreding. Nu, hier zal en moet ik mij verplicht bij neerleggen maar 
gezien de tijd tussen de communicatie van de betrokken diensten weiger ik de 
administratieve kost te betalen. Ik moet geen twee keer opdraaien voor een stugge 
organisatie. 
 
Onderzoek: 
Er is uitgemaakt dat verzoeker geparkeerd stond op een bewonersparkeerplaats zonder 
bewonersparkeerkaart. De retributie is volkomen terecht en volgens het geldend 
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parkeerreglement uitgeschreven. Verzoeker betwist de retributie zelf niet, maar hij vindt het 
tarief overdreven hoog. Maar ook het tarief is opgenomen in het reglement dat door de 
gemeenteraad is goedgekeurd. Ook daar bestaat dus geen discussie over. Ons onderzoek 
spitst zich toe op de administratieve kosten die verzoeker onterecht vindt, want hij heeft 
onmiddellijk na de retributie, op 24 december 2011, bezwaar ingediend bij de Cel 
Parkeercontrole over het hoge bedrag. Volgens de procedure wordt ook bij een klacht in 
eerste lijn de inningsprocedure geschorst voor de duur van de behandeling van de klacht. 
Maar blijkbaar is dit in dit geval niet gebeurd, waardoor verzoeker op 10 januari 2012 een 
eerste kosteloze aanmaning kreeg en op 14 februari 2012 een tweede aanmaning met 
kosten. De inningsprocedure is gewoon blijven lopen. Dit wordt na onze tussenkomst ontdekt 
en rechtgezet waardoor verzoeker nog enkel de 50 euro retributie moet betalen. Het is dus 
niet zo dat die kosten te wijten zijn aan de lange termijn voor er respons kwam van het 
Mobiliteitsbedrijf, want normaal gezien speelt die termijn geen enkele rol als men volgens de 
regelgeving  de inningsprocedure schorst tijdens de klachtenbehandeling. Hier is de 
procedure echter niet correct gevolgd. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Gegrond wat betreft de toepassing van de procedure bij de klachtenbehandeling. Ongegrond 
voor de redelijke termijn, want die speelt tijdens de klachtenbehandeling niet mee. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
coulance 
Verzoek: 201202-227 
Ontoegankelijke garage. 
 
Ik ben eigenaar van een appartement in de Guldenspoorstraat. 
Ik ben dit appartement aan het renoveren om er te gaan wonen. Aangezien het nog niet 
bewoonbaar is, kan ik mijn domicilie nog niet veranderen en krijg ik dus geen 
bewonersparkeerkaart. Maar aangezien ik in het appartementsgebouw ook een garage heb, 
kan ik daar parkeren, om het zware werkmateriaal en verbouwingsmateriaal nodig voor de 
verbouwing aan te voeren. Nu ligt de Guldenspoorstraat al weken open voor zware 
grondwerken. Deze week konden we onze garage helemaal niet in. Bovendien hadden alle 
bewoners van de straat hun auto’s buiten geparkeerd om hun mobiliteit te verzekeren. 
Daarom waren er op 22 februari geen (normale) parkeerplaatsen meer vrij. Aangezien ik die 
namiddag vrij veel zwaar werkmateriaal bij had, heb ik daarom  de wagen achter het hoekje 
gezet in de Takkebosstraat om van daaruit het materiaal naar het appartement te dragen. 
Maar dit was uitgerekend in een zone waar een bewonerskaart nodig is, die ik dus nog niet 
kan krijgen. Ik kreeg daarom een boete van 50 euro. 
 
Onderzoek: 
Bemiddeling in dit dossier is niet evident: verzoeker stond geparkeerd op een 
bewonersplaats zonder bewonerskaart. De retributie is dus conform het geldend 
parkeerreglement uitgeschreven. Verzoeker zegt tot zijn verdediging dat hij materiaal aan het 
lossen was, maar hij had wel zijn wagen afgesloten en de vaststellers konden, volgens het 
Mobiliteitsbedrijf, geen activiteit rond de wagen merken. Het Mobiliteitsbedrijf wenst om die 
reden de retributie niet te annuleren, ook al omdat er hier geen sprake is van overmacht: de 
werken waardoor de garage van verzoeker ontoegankelijk is, zijn lang op voorhand 
aangekondigd en verzoeker had dus zijn voorzorgen kunnen nemen door bijvoorbeeld een 
inname openbare weg aan te vragen. Wij vinden geen andere concrete juridische 
argumenten om een annulering te vragen en raden verzoeker dan ook aan om de retributie te 
betalen, ook al zijn we van mening dat hier toch enige coulance had gekund.. 
 
Beoordeling: ongegrond 
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overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201203-245 
Niet voor gehandicapten. 
 
We hadden op 29 februari 2012 een afspraak bij de notaris aan Ramen en toen ik mij .wou 
parkeren op de plaats voor gehandicapten was die al ingenomen. Mijn man is in het bezit van 
een gehandicaptenkaart. Ik heb de wagen toen geparkeerd op de dichtstbijzijnde vrije 
parkeerplaats maar toen ik 15 minuten later weer buitenkwam, had ik een parkeerretributie 
van 50 euro gekregen. Blijkbaar stond ik op een bewonersparkeerplaats maar ik wist niet dat 
de gehandicaptenkaart daar niet geldig op was. De vier vaststellers die ik nog heb 
aangesproken, hebben me naar het loket van het Mobiliteitsbedrijf verwezen en daar hebben 
ze me meegedeeld dat de retributie niet kon geannuleerd worden. Ik begrijp niet dat deze 
retributie niet kan geannuleerd worden want tenslotte was ik niet op de hoogte dat de 
gehandicaptenkaart daar niet geldig was en hadden we ook maar 15 minuten geparkeerd. 
 
Onderzoek: 
Volgens het geldend parkeerreglement mag men op een bewonersparkeerplaats parkeren 
uitsluitend met een bewonersparkeerkaart. Enkel laden en lossen is toegestaan zonder 
bewonerskaart, maar dan moet duidelijk een activiteit rond het voertuig waarneembaar zijn. 
Verzoekster had geen bewonerskaart voor deze zone en ze zijn een kwartier weggeweest. 
Bewonersplaatsen zijn voorbehouden voor bewoners en gehandicaptenplaatsen zijn 
voorbehouden voor gehandicapten: het is belangrijk om hierin consequent te handelen. 
Conclusie: de retributie is terecht uitgeschreven en er is geen enkel juridisch argument om 
een annulering te vragen. De burger wordt gewezen op de mogelijkheid om een kwartier 
gratis te parkeren, met ticket, maar natuurlijk niet op een bewonersparkeerplaats. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
actieve informatieverstrekking 
efficiëntie en effectiviteit 
Verzoek: 201203-259 
Koppig e-loket. 
 
Ik heb op 17 februari 2012 een verlenging gevraagd van de bewonerskaart van een wagen 
waarvan men op het Mobiliteitsbedrijf al alle papieren heeft. Het is een tweede betalende 
kaart van 200 euro.  
Op 20 februari stuurt het Mobiliteitsbedrijf een brief dat men de aanvraag niet kon verwerken. 
Ik bel en men deelt mij mee dat het komt omdat er een spatie is tussen de cijfers en letters 
van mijn nummerplaat. Waarom wordt dit niet onmiddellijk elektronisch meegedeeld waar 
men op moet letten bij het invullen?  
Ik doe opnieuw een aanvraag, nu zonder spatie. Ik krijg opnieuw een brief dat mijn aanvraag 
niet kan verwerkt worden. Ondertussen is mijn kaart verlopen. Nu blijkt dat ik de papieren van 
de wagen niet heb ingescand. Waarom? Ik heb die al eerder bezorgd, het gaat enkel om een 
verlenging van dezelfde wagen en waarom kon men dat niet meteen meegedeeld hebben? 
En waarom is niet van de eerste keer meegedeeld wat er eigenlijk aan mijn aanvraag 
mankeerde? 
 
Onderzoek: 
Ook wij begrijpen niet waarom bij de aanvraag via e-loket niet onmiddellijk de juiste richtlijnen 
voor het invullen van de aanvraag meegedeeld worden? En waarom krijgt men, bij het 
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elektronisch versturen van de aanvraag, niet onmiddellijk de boodschap dat er .een fout is 
begaan? 
Het Mobiliteitsbedrijf geeft toe dat er regelmatig problemen zijn met foutief ingevulde 
aanvragen via de website. Het is de bedoeling dat het programma wordt aangepast en dat de 
burger dus onmiddellijk weet dat hij iets fout heeft gedaan en hoe hij het correct moet doen. 
In ieder geval, de manier waarop het nu verloopt met een brief die zegt dat er iets fout is 
ingevuld maar niet zegt wat, waardoor de burger naar het bedrijf moet bellen om mogelijke 
oorzaken te vernemen, dit is geen efficiënte manier van werken. Wat het opnieuw inscannen 
van de documenten betreft zegt het Mobiliteitsbedrijf dat zij op het moment van de verlenging 
moeten kunnen nagaan of de burger nog altijd recht heeft op de bewonerskaart. Een tweede 
betalende bewonerskaart wordt pas opgestuurd nadat alles gecontroleerd is en nadat de 
kaart ook betaald is. In ieder geval moet er dringend werk gemaakt worden van een 
aanpassing van de website, want ook voor het Mobiliteitsbedrijf zal dit een tijdswinst 
betekenen en voor de burger is dit een betere dienstverlening. 
 
Beoordeling: gegrond 
De aanvragen via het e-loket zijn niet klantvriendelijk opgesteld, er wordt op die manier niet 
efficiënt gewerkt en de burger krijgt niet de nodige richtlijnen. 
 
Aanbeveling: 
Werk dringend aan een meer performante website en e-loket. 
 
 
 
Verzoek: 201203-262 
Gisteren kwam mijn vriendin me helpen met het vervoeren van bouwmaterialen. Gezien ik 
geen auto heb , beschik ik ook niet over een bewonerskaart. Mijn straat, de Brandstraat, is 
parkeren uitsluitend voor bewoners voorbehouden. Gedurende het lossen ('t duurde hooguit 
een half uurtje) werd haar een retributie van 50 euro aangerekend. We hebben de 
vaststellers niet zelf gezien, we waren binnen bezig alles op z'n plaats te leggen.  
Deze morgen zijn we naar het parkeerbedrijf aan de St.-Michielshelling alles gaan uitleggen, 
maar de boete kon volgens hen niet geseponeerd worden. Mijn vriendin heeft die dan ook 
onmiddellijk betaald. Ik vind deze toestand helemaal niet rechtvaardig. Ik, als bewoner van de 
Brandstraat gebruik nooit een parkeerplaats, behalve deze éne keer. Mijn vraag is dan ook 
dat mijn vriendin wordt terugbetaald. 
 
Onderzoek: 
Hier hebben wij te maken met een duidelijk ongegronde klacht: de wagen van de vriendin 
stond geparkeerd op een bewonersparkeerplaats en beiden waren binnen alles in orde aan 
het zetten. Er was ook geen contact met de vaststellers. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201203-263 
Zogezegd. 
 
Ik heb een retributie gekregen in de François Benardstraat, zogezegd omdat ik op een 
bewonersparkeerplaats stond. Maar ik betwist dat. Het Parkeerbedrijf wil de retributie niet 
annuleren omdat ze zich baseren op de vaststellingen van de parkeerwachters, maar die 
kunnen zich ook vergissen. 
 
Onderzoek: 
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Vraag is hier: waar stond verzoeker precies geparkeerd? Een deel van de straat is betalend 
parkeren, een ander deel is bewonersparkeren. Foto's van de overtreding kunnen hierover 
uitsluitsel geven, maar hier stelt zich een probleem: het was donker toen de retributie werd 
uitgeschreven en op de foto's is niets te zien. Maar in hun verslag hebben de 
parkeerwachters het huisnummer genoteerd waartegenover verzoeker geparkeerd stond. Dit 
nummer geeft aan dat verzoeker dus wel in een zone stond, uitsluitend gereserveerd voor 
bewoners. Omdat verzoeker twijfelt of de vaststellers wel beëdigd zijn, zoeken wij de 
wetgeving terzake uit. Blijkt, volgens de wetgeving, dat de vaststellers niet beëdigd zijn, want 
tewerkgesteld door een privéfirma, maar wel gemachtigd zijn om vaststellingen te doen die 
uitsluitend betrekking hebben op een onmiddellijk waarneembare toestand op het openbaar 
domein. Volgens de wet hebben die vaststellingen ook de waarde van een vermoeden. De 
vaststellingen, gelinkt aan foto's, moeten voldoende bewijswaarde hebben. In dit geval zijn 
de foto's niet dienstig, maar het rapport is wel duidelijk. Verzoeker bekent eerlijk dat hij niet 
volstrekt zeker is van waar hij precies stond. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Het verslag van de vaststellers is duidelijk: verzoeker stond op een bewonersparkeerplaats 
zonder bewonerskaart. Dus is de retributie terecht uitgeschreven volgens het geldend 
parkeerreglement van de Stad. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
coulance 
Verzoek: 201203-284 
Laden en lossen. 
 
Wij zijn niet akkoord met de uitgeschreven boete aangezien wij alles gedaan hebben volgens 
het boekje. Onze mensen hadden effectief aan de voorruit een document gelegd ter 
informatie van het laden en lossen. Bijkomend stonden de vier pinkers aan om dit tijdelijk 
parkeren aan te geven. De materialen moesten naar de vierde verdieping, wat meer dan 
twee minuten vraagt. 
Onze persoon ter plaatse heeft nog willen praten met de uitvoerende controlerende personen 
echter dit bleek totaal onmogelijk. De manier waarop de parkeerwachters reageren is ook 
niet echt normaal te noemen. 
 
Onderzoek: 
Wij zoeken uit of er hier inderdaad kan gesproken worden over 'laden en lossen', want in dit 
geval is de retributie te vlug uitgeschreven. Dat men de vier richtingaanwijzers aanzet en een 
mededeling achter de voorruit legt, is geen voldoende aanwijzing: er moet een beweging te 
zien zijn van en naar de wagen. Volgens het Mobiliteitsbedrijf zijn de vaststellers minstens 14 
minuten in de straat gebleven en hebben ze in hun rapport vermeld dat er geen laad- en 
losbewegingen te zien waren. Het Mobiliteitsbedrijf blijft bij zijn standpunt dat de retributie 
correct is uitgeschreven, maar is wel bereid om coulant te zijn en de retributie éénmalig te 
annuleren omdat: 
-  verzoeker duidelijk dacht hij alles gedaan had om in orde te zijn en aan te tonen dat hij aan 

het laden en lossen was; 
-  hij ook de vaststellers heeft aangesproken om zich te verantwoorden. 
Dergelijke dubbelzinnige situaties zullen in de toekomst kunnen vermeden worden omdat het 
Mobiliteitsbedrijf een systeem zal invoeren van 15 minuten gratis parkeren. Men moet wel 
een 'gratis' ticket nemen. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Er is in dit geval geen sprake van laden en lossen. De retributie is dus correct uitgeschreven. 
Maar toch wil het Mobiliteitsbedrijf zich coulant opstellen omdat verzoeker duidelijk niet de 
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bedoeling had om te ontsnappen aan betaling. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201203-294 
Beboet laden. 
 
Wij zijn zo vrij ons tot uw diensten te richten omdat wij van mening zijn dat er ten onrechte 
een retributie van 25 euro werd uitgeschreven. 
Wij waren alle materialen aan het inladen bij onze klant (achterdeur van onze werfwagen 
geopend, onze mensen liepen over en weer), toch werd een parkeerbiljet tussen onze 
ruitenwisser aangebracht. 
Er werden al mails en brieven gericht aan de dienst Parkeercontrole maar steeds zonder 
positief gevolg of een begripvol standpunt. 
 
Onderzoek: 
Foto's van de overtreding geven geen uitsluitsel, want het was donker toen de retributie werd 
uitgeschreven. In zijn rapport vermeldt de vaststeller, zegt het Mobiliteitsbedrijf, dat er geen 
tekenen van laden en lossen waar te nemen waren. Er is wel contact geweest tussen de 
werfleider en de vaststeller, na het schrijven van de retributie. Uit ons onderzoek blijkt dat de 
versie van het Mobiliteitsbedrijf duidelijk afwijkt van de versie van verzoekster, die blijft 
herhalen dat de mannen aan het laden en lossen waren. Wat wij echter ook vastellen is dat 
verzoekster soms heel onduidelijk is in haar verhaal: eerst zegt ze dat de bestelwagen 
geparkeerd stond tussen de signalisatieborden, waarvoor het bedrijf een vergunning had en 
waar de werkmannen dus perfect mochten parkeren. Maar volgens het rapport van de 
vaststellers stond de bestelwagen aan de overkant, dus niet tussen de signalisatieborden. 
Als de bestelwagen daar inderdaad stond en men was niet aan het laden en lossen, dan is de 
retributie terecht en correct uitgeschreven. Hierop zegt verzoekster dat de bestelwagen 
inderdaad aan de overkant stond en dat de signalisatieborden al ingeladen waren. Het blijft 
een discussie van wel en niet laden en .lossen, waarbij verzoekster haar verhaal telkens 
lichtjes bijstelt, waardoor nog meer onduidelijkheid ontstaat. Indien men kan aannemen dat 
de mensen van het bedrijf hun werf aan het opbreken waren en al het materiaal aan het 
inladen waren, dan is het mogelijk dat zij voor een langere tijd in het gebouw bezig waren 
zodat de vaststeller geen beweging zag rond het voertuig en men in dit geval niet kan 
spreken van laden en lossen. In ieder geval kunnen geen concrete, juridische argumenten 
aangebracht worden om een annulering te rechtvaardigen. De retributie is uitgeschreven 
conform het geldend parkeerreglement en wij raden dan ook verzoekster aan om de retributie 
en de administratieve kosten, die al gemaakt waren voor haar klacht, zo vlug mogelijk te 
betalen. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
adequate communicatie 
Verzoek: 201203-297 
Verboden toegang. 
 
Onlangs stuurden wij onderstaande klacht naar het Parkeerbedrijf: 
“Afgelopen zaterdag kreeg mijn echtgenote een parkeerbiljet tussen de ruitenwisser van haar 
Volvo. Mijn echtgenote heeft een abonnement op de ondergrondse parking aan het 
Sint-Pietersplein maar mocht er zaterdag niet op wegens een wielerwedstrijd. Ze werd 
weggestuurd met melding dat de parking enkel voor vips was. Ze heeft zich dan geparkeerd 
aan de Coupure en haar abonnement achter de voorruit gelegd om aan te tonen dat we al 
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hadden betaald voor een plaats. Wij parkeren iedere dag in het centrum en hebben een 
abonnement op de parkings, we betalen daarvoor en dus kan het niet dat je er niet in kan en 
dat vips voorrang hebben. Gelieve de retributie te annuleren." 
Wij kregen daarop de reactie dat de parkeergarage wel toegankelijk zou geweest zijn. Mijn 
echtgenote is daar echter zeer formeel in: ze werd weggestuurd door een steward met een 
fluo hesje met de mededeling dat de parking enkel voor vips was. Toen ze daar meer uitleg 
om vroeg kwamen twee andere stewards erbij om haar op een botte manier weg te sturen. Zij 
parkeert iedere dag in de Sint-Pietersparking, er zou dus geen enkele reden zijn om dat ook 
die dag niet te doen. 
 
Onderzoek: 
Om de klacht te kunnen onderzoeken hebben wij van verzoeker meer gegevens nodig zoals: 
aan welke toegang heeft men haar weggestuurd, van welk bedrijf waren de stewards, om 
hoe laat is het gebeurd, was er geen bewegwijzering, hebben ze haar van die bepaalde 
toegang weggestuurd, of elders naartoe verwezen. Op al die vragen krijgen wij geen 
antwoord: ondanks aandringen wordt er niet gereageerd. Zodoende kunnen wij de zaak niet 
verder onderzoeken. Van het Mobiliteitsbedrijf vernemen wij dat de parking op bewuste dag 
toegankelijk was voor iedereen, zowel voor de abonnees als voor de occasionele gebruikers. 
Er stond signalisatie en ook het verkeersgeleidingssysteem gaf de nodige informatie. Er is 
dus geen enkele verklaring waarom stewards de toegang tot de parking zouden geweigerd 
hebben. In ieder geval kan dat geen reden zijn om op een andere plaats, de Coupure, geen 
parkeergeld te betalen daar waar een parkeerregime van kracht is. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
Wegens gebrek aan informatie van verzoeker kunnen wij ons onderzoek niet verder voeren. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201203-310 
Geweigerde bewonerskaart. 
 
Ik heb een vervelend probleem en weet niet meer welke stadsdienst mij verder kan helpen, 
daarom deze mail naar u. Ik woon in Gent aan de Hubert Frère Orbanlaan. Ik werk en heb 
daarvoor een voertuig tot mijn beschikking van mijn werkgever. Nu is het zo dat die auto een 
Nederlandse nummerplaat heeft. Na de website te hebben geconsulteerd en met het 
Parkeerbedrijf te hebben gebeld blijkt dus dat ik geen bewonerskaart kan aanvragen. In de 
buurt waar ik woon geldt avondparkeren dus dat betekent dat ik elke werkdag tot 
middernacht moet betalen. Bij navraag bij de Politie blijkt dat ik wel met die auto mag rijden 
maar volgens het Parkeerbedrijf kan ik geen bewonerskaart krijgen. Ik begrijp dat niet, 
waarom kan ik geen bewonerskaart aanvragen? Is er een andere oplossing mogelijk? 
 
Onderzoek: 
Volgens het Parkeerreglement van de Stad Gent wordt een bewonersparkeerkaart enkel 
gegeven aan een bewoner die gedomicilieerd is in een zone waar betalend parkeren of 
blauwe zone geldt. Daarenboven moet die persoon bestendig over de wagen beschikken en 
de wagen moet een Belgische nummerplaat hebben. Er zijn wel een aantal uitzonderingen 
voorzien. Eén van die uitzonderingen geldt voor bepaalde wagens die een buitenlandse 
nummerplaat dragen: als de bewoner een arbeidscontract heeft met een buitenlands bedrijf 
dat de wagen ter beschikking stelt, krijgt de werknemer-bewoner toch een 
bewonersparkeerkaart. Dit is echter niet van toepassing op verzoekster: zij heeft een 
arbeidscontract met een Belgisch bedrijf dat een filiaal is van een Nederlands bedrijf, dat de 
wagen ter beschikking stelt. Het Mobiliteitsbedrijf zegt terecht dat het geen uitzondering kan 
maken op een uitzondering. Het Mobiliteitsbedrijf heeft hier dus correct de regelgeving 
toegepast en ook de uitzondering strikt geïnterpreteerd. Het komt er voor verzoekster dus op 
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aan om een wagen ter beschikking te krijgen die in België ingeschreven is. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De regelgeving is correct toegepast, er is geen ruimte voor interpretatie. 
 
 
 
adequate communicatie 
actieve informatieverstrekking 
Verzoek: 201203-359 
Mysterieuze retributies. 
 
Ik heb deze ochtend een brief gekregen van de gerechtsdeurwaarder met betrekking tot een 
openstaande parkeerretributie voor een bedrag van 223,51 euro. Ik heb een tijdje in het 
buitenland verbleven en weet dat er inderdaad nog retributies open staan. Ik heb het bedrag 
van 223,51 euro dan ook direct betaald. 
Daarna heb ik contact opgenomen met het Mobiliteitsbedrijf omdat ik graag wil weten of er 
nog openstaande retributies zijn en ik die graag wil betalen. Ik kreeg daar de melding dat er 
nog een vijftal openstaande retributies zijn maar dat ze mij daarvan geen verdere gegevens 
wilden geven omdat die dossiers ook al waren overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Ik 
heb geen zin om nog eens een 1000 euro te moeten betalen aan de deurwaarder en daarom 
zou ik graag vandaag nog die retributies betalen. Waarom wil men mij de gegevens over die 
retributies niet geven? Ik heb spijtig genoeg de brieven niet meer over die retributies anders 
had ik ze al betaald. Kunt u mij helpen zodat ik geen deurwaarder meer over de vloer krijg? 
 
Onderzoek: 
Uit onderzoek blijkt dat het probleem in de eerste plaats een communicatieprobleem was. 
Toen de medewerkster van het Mobiliteitsbedrijf op vraag van verzoeker de nog 
openstaande retributies controleerde kon ze enkel zien dat er nog vijf dossiers overgemaakt 
waren voor invordering. Vanaf dat moment kan de Cel parkeercontrole niets meer doen via 
het systeem. Alle communicatie moet dan verlopen via de deurwaarders. Verzoeker heeft 
verstaan dat men hem geen informatie wilde geven terwijl men zou gezegd hebben dat men 
die niet kon geven. Op dat moment waren er nog geen deurwaarderskosten te betalen: hij 
moest enkel de vijf retributies met de administratieve kosten betalen. Wat hij ook onmiddellijk 
gedaan heeft. Hiermee is het probleem opgelost. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
Het is onmogelijk uit te maken wat er precies gezegd is en dit allemaal duidelijk is uitgelegd, 
daarom kunnen wij het criterium adequate communicatie niet beoordelen. De informatie die 
men aan verzoeker gegeven heeft klopt echter zeker: eens de dossiers overgemaakt zijn aan 
de gerechtsdeurwaarders kan het Mobiliteitsbedrijf niet meer ingrijpen. En dat had verzoeker 
niet begrepen. 
 
Aanbeveling: 
Controleer of de informatie correct is begrepen en of hierover voldoende duidelijk is 
gecommuniceerd. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
coulance 
Verzoek: 201204-378 
Spurten. 
 
Op 5 maart om iets na 18 uur stel ik vast dat twee jongelui of studenten een .parkeerboete 
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aan het opmaken zijn voor mijn wagen als ik naar de parkeerautomaat aan het stappen ben. 
Na enkele woordenwisselingen deelden zij mij mede dat de boete niet meer ongedaan kan 
worden gemaakt daar zij net uitgeschreven is. Om een bewijselement te hebben laat ik toch 
een parkeerticket afdrukken (zie bijlage). Ik kan de gejaagdheid om een parkeerboete 
moeilijk begrijpen of moet ik de volgende keer naar een parkeerautomaat spurten? Het was 
koud, het regende en laat, maar dit is nog geen reden om zich er zo snel vanaf te maken. 
 
Onderzoek: 
De versie van het Mobiliteitsbedrijf klinkt enigszins anders: volgens het rapport van de 
vaststellers zou verzoeker gezegd hebben dat hij net op weg was naar de automaat om te 
betalen en niet dat hij eerst geld moest wisselen in de winkel, wat hij aan de ombudsdienst 
heeft verteld. Zijn wagen stond aan een parkeerautomaat geparkeerd, net voor de winkel 
waar hij geld was gaan wisselen. Verzoeker bevestigt dit maar op onze opmerking dat hij dan 
toch alle bewegingen rond de auto vanuit de winkel kon zien en dus ook de parkeerwachters 
had gezien, antwoordt hij dat er mensen voor hem aan de kassa stonden. Het 
Mobiliteitsbedrijf is niet geneigd enige coulance te vertonen omdat: 
- zijn verhaal niet sluitend is; 
- het verslag van de vaststellers duidelijk is en ook vermeldt dat er niet onmiddellijk is 
geschreven; 
- het parkeerticket pas genomen is na de discussie met de vaststellers; 
- het tijdschema niet klopt: auto, parkeerautomaat en winkel staan dicht bij elkaar, terwijl de 
vaststellers toch een zekere tijd nodig hebben om te schrijven en de retributie al geschreven 
was toen verzoeker af kwam. 
Dat verzoeker niet wist dat hij aan de automaat een ticket voor een kwartier gratis parkeren 
kon nemen, neemt het Mobiliteitsbedrijf niet als een valabel excuus. Het blijft bij zijn 
standpunt dat de retributie reglementair is uitgeschreven (er lag geen geldig ticket voor) en 
vindt geen afdoende argumenten om toegeeflijk te zijn. Wij kunnen niet anders dan verzoeker 
aanraden om de retributie, die inderdaad correct is uitgeschreven, te betalen. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De retributie is conform het geldend parkeerreglement uitgeschreven en er zijn geen 
afdoende argumenten om de retributie te annuleren. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201204-380 
Korte observatieperiode. 
 
In verband met een retributie van 14 februari 2012 in de Hubert-Frère-Orbanlaan. Ik stond op 
het ogenblik van de vaststelling inderdaad geparkeerd zonder geldig parkeerbewijs in een 
zone voorbehouden voor bewoners. Ik stond daar echter slechts tijdelijk gestationeerd 
aangezien ik net verhuisd was naar Gent en ik mijn overvolle wagen moest leegmaken. 
Aangezien mijn domicilieaanvraag nog niet rond was, kon ik nog geen bewonerskaart 
aanvragen. Er was in de buurt nergens een andere parkeerplaats vrij, waardoor ik 
genoodzaakt was om mij tijdelijk op een parkeerplaats voor bewoners te stationeren. Ik huur 
een garage in de Keizersviaduct, maar deze afstand was te groot coulance om met zware 
dozen te overbruggen. Ik heb op geen enkel ogenblik derden gehinderd door mij daar tijdelijk 
te stationeren. Bovendien zal ik zodra mijn domicilieaanvraag rond is, een bewonerskaart 
aanvragen. Ik was op het ogenblik van de vaststelling aan het laden en lossen, maar de 
vaststeller heeft dat niet gezien, mijn inzien was de observatieperiode dan ook te kort om dit 
te kunnen vaststellen. 
 
Onderzoek: 
Het staat vast dat verzoekster op een bewonersplaats stond en beboet werd omdat er geen 
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bewonerskaart lag en men ook geen teken van laden en lossen had vastgesteld. 
Een aantal concrete argumenten pleiten in het voordeel van verzoekster: ze kan bewijzen dat 
ze een aanvraag gedaan heeft voor domiciliëring, dat ze dus wel degelijk bewoonster is, en 
ze heeft een garage waar ze haar wagen altijd parkeert. Het is dus aannemelijk dat 
verzoekster op het ogenblik van de vaststelling bezig was met verhuizen, maar op het 
eigenste ogenblik niet aan haar wagen stond. Foto's van een volgeladen wagen hadden 
uitsluitsel kunnen geven, maar op het ogenblik van de vaststelling was het al donker. Al is de 
retributie volgens het geldend parkeerreglement uitgeschreven - er lag geen bewonerskaart 
voor - toch zijn er duidelijke aanwijzingen dat verzoekster aan het laden en lossen was. Het 
Mobiliteitsbedrijf is dan ook bereid in tweede lijn de retributie te annuleren. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Ongegrond wat de regelgeving betreft: de retributie is correct uitgeschreven. Gegrond wat de 
coulance betreft: het Mobiliteitsbedrijf had wat meer coulance aan de dag kunnen leggen, 
want verzoekster had aangetoond dat zij bewoonster was, al was haar domiciliëring nog niet 
rond. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
rechtszekerheid 
Verzoek: 201204-381 
Voor de poort. 
 
Een zestal weken geleden kreeg ik een parkeerretributie voor mijn eigen garagepoort op een 
zaterdagochtend.  
Ik betaal jaarlijks 100 euro voor een tweede bewonerskaart en zet deze kaart vast op mijn 
zonneklep. Niet op mijn voorruit. De reden hiervoor is dat ik dagelijks in Brussel werk en ik 
niet wil dat mensen met minder goede bedoelingen mijn straat kunnen zien. Nu hanteert het 
Parkeerbedrijf enkele zelfgemaakte regels: een garagepoort waar een nummerplaat op hangt 
telt als een te betalen parkeerplaats. Niet zo in de Belgische wetgeving. 
Een kwijtschelding van een retributie kan maar éénmaal om de twee jaar. Verder is dat 
gewoon een regel die een privé-firma vastlegt, geen wet. Ik stuurde een mail naar het 
Parkeerbedrijf waar ik vroeg om wat begrip en menselijkheid omdat ik: 
•  Een extra bewonerskaart betaal en ik dus een teken van begrip toon voor hun 'parkeren 

voor eigen garage' principe.   
•  Mijn parkeerkaart wel degelijk zichtbaar was als de controleur op de goede plek zou 

kijken.  
•  Ik op een plaats stond waar eigenlijk niemand anders mag staan. Ik neem dus geen 

andere plaats af. 
Ik kreeg een generische mail terug waar ik verzocht werd toch te betalen omdat ik een zestal 
maanden geleden al een kwijtschelding kreeg. Na een formele klacht per mail werd steeds 
kort geantwoord. Ik kon de foto's inkijken tijdens de kantooruren. Onmogelijk gezien ik in 
Brussel werk. Na wat over en weer gemail kreeg ik deze eindelijk in mijn bezit. 
Op deze foto's is mijn voorruit niet volledig zichtbaar, alleen een close-up van de rechter 
benedenhoek van mijn ruit (mijn bewonerskaart hangt aan zonneklep in de rechter 
bovenhoek), van de nummerplaat van mijn auto en de nummerplaat op mijn poort. Op de 
koop toe vernam ik enkele weken geleden van een parkeerwachter in mijn straat het 
volgende: "Als er geen nummerplaat op de poort hangt, dan kunnen ze geen retributies 
uitschrijven want dan is er sprake van een politionele overtreding waar zij niet voor zijn 
bevoegd." Hij raadde me dan ook aan deze te verwijderen en zo moest ik zelfs geen tweede 
bewonerskaart aanschaffen. Eerlijk gezegd ben ik dat niet van plan. Het is ronduit 
kinderachtig om dat te doen, denk ik. 
 
Onderzoek: 
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Uit onderzoek blijkt dat de regels onduidelijk en verwarrend zijn voor een burger. Ook wordt 
er niet altijd duidelijk over gecommuniceerd. 
Vooreerst onderzoeken wij of er hier zoals verzoeker zegt sprake is van gebrek aan 
rechtszekerheid en of het Parkeerbedrijf zelf regels uitvindt. 
1. Parkeren voor de eigen garagepoort: dit is geregeld door de wegcode. Volgens de 
wegcode mag er voor een garagepoort niet geparkeerd worden. Alleen de gebruiker van de 
garage mag voor zijn eigen poort staan, op voorwaarde dat zijn nummerplaat op die poort is 
aangebracht. Zo niet staat hij ook in overtreding en kan hij een boete krijgen. 
2. Parkeergeld betalen voor de eigen poort. Is de ruimte voor de garagepoort opgenomen in 
een zone met parkeerregime dan moet ook voor de eigen poort parkeergeld betaald worden. 
Doet hij dat niet dan kan hij een retributie krijgen zoals bepaald in het parkeerreglement van 
de Stad Gent. Dit reglement is door de gemeenteraad goedgekeurd en is dus geen arbitraire 
beslissing van het Mobiliteitsbedrijf. Een interne richtlijn binnen het Mobiliteitsbedrijf is, dat 
wanneer iemand een geldige bewonerskaart heeft en hij een retributie heeft gekregen omdat 
zijn kaart om één of andere reden niet goed zichtbaar was, het Mobiliteitsbedrijf bereid is om 
de retributie éénmalig te annuleren. Dit gebeurt voor iedereen in hetzelfde geval.  
Is de retributie die verzoeker heeft gekregen reglementair uitgeschreven? Uit het verslag van 
vaststellers blijkt dat de wagen van verzoeker geparkeerd stond voor de eigen poort, met de 
nummerplaat erop, maar dat verzoeker in deze zone betalend parkeren geen bewonerskaart 
voor liggen had. De foto's van de overtreding zijn alles behalve duidelijk. Volgens de interne 
richtlijn van het Mobiliteitsbedrijf zou verzoeker op basis van zijn geldige bewonerskaart 
kunnen genieten van de éénmalige annulering van de retributie, ware het niet dat hij hiervan 
al éénmaal had kunnen genieten. Toch zijn wij bereid om voor verzoeker te bemiddelen 
omdat: 
- hij over een geldige bewonerskaart beschikt die volgens hem wel duidelijk zichtbaar was; 
- de foto's genomen door de vaststellers helemaal niet duidelijk zijn en dus geen uitsluitsel 
geven, ook de vaststellers kunnen zich vergissen; 
- hij daarenboven voor zijn eigen garage stond en dus geen reglementaire parkeerplaats van 
iemand anders afnam. 
Uiteindelijk beslist het Mobiliteitsbedrijf onze redenering te volgen, verzoeker het voordeel 
van de twijfel te gunnen en de retributie te annuleren. Met dien verstande dat hij voor de 
volgende twee jaar om dezelfde reden geen annulering meer kan krijgen. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
Er kan niet met zekerheid uitgemaakt worden of de kaart duidelijk zichtbaar was of niet. Dat 
de burger geen rechtszekerheid zou hebben is totaal ongegrond want zowel de wegcode als 
het parkeerreglement werden correct aangewend. Maar het is wel verwarrend, zeker als er 
onduidelijk over gecommuniceerd wordt. 
 
Aanbeveling: 
Zorg ervoor dat de foto's hun doel bereiken: duidelijkheid brengen en dus uitsluitsel geven 
over de overtreding. Communiceer correct en duidelijk over parkeren aan een garagepoort. 
Zet die informatie op de website. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
adequate communicatie 
Verzoek: 201204-398 
Kwijtgescholden administratiekosten? 
 
Ik wist pas na een tweede aanmaning van het Parkeerbedrijf dat ik een parkeerboete had. Ik 
reageer zowel per mail als telefonisch direct en meld dat ik van geen boete weet en ook niet 
van een eerste verwittiging, en dat ik bereid ben direct te betalen. Wat ik ook doe. 
Maar ik ga ervan uit dat ik niet de 20 euro administratiekosten moet betalen, en stort dus 
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maar 50 euro. Ik meen zelfs nog een mail gezonden te hebben met: vandaag betaald, en 
hopelijk daarbij nu alles in orde. Geen antwoord. 
Mails niet bewaard en ken ook niet de naam van de contactpersoon aan de telefoon. Zonder 
één enkele verwittiging: een deurwaardersbevel met kostenplaatje: 173,51 euro. Toppunt: ik 
hoor het in mijn brievenbus stoppen, er werd niet aangebeld. Toch komt er een kost van 6,72 
euro bij omdat "ik niet thuis werd aangetroffen" en het nog eens aangetekend dient verstuurd 
te worden! Waarom men niet even informeert waarom ik die 20 euro niet betaal?  
Waarom men spreekt van "weigering van betalen"? 
 
Onderzoek: 
Verzoekster betwist de retributie niet: zodra ze verneemt, via de aangetekende zending, dat 
ze een retributie moet betalen, betaalt zij die ook. Heeft ze de retributie achter de ruitenwisser 
niet gevonden en de eerste kosteloze herinnering niet ontvangen? Dat zou kunnen. Maar de 
aangetekende zending betwist ze niet. Ondertussen zijn er dus kosten gemaakt en die 
moeten betaald worden. Uit ons onderzoek bij het Mobiliteitsbedrijf blijkt duidelijk dat de 
inningprocedure correct gevolgd is en dat verzoekster via de herinneringsbrief perfect op de 
hoogte werd gebracht van  de gevolgen van het niet betalen. Ze zegt geen enkele reactie 
ontvangen te hebben van het Mobiliteitsbedrijf op haar vraag of alles in orde was, maar zelf 
heeft ze geen enkele mail bewaard. Ook van een telefonisch contact is er geen spoor. Dit 
maakt de bewijslast in haar voordeel wel heel moeilijk. Het Mobiliteitsbedrijf kan de gemaakte 
kosten niet kwijtschelden zonder een ernstige aanwijzing. Want dit zou betekenen dat de 
kosten in dit geval door het Mobiliteitsbedrijf zelf zouden moeten betaald worden, dus in feite 
door de gemeenschap.  
In dit geval vinden wij geen concrete aanwijzing om de kosten kwijt te schelden. Het is niet 
omdat de retributie betaald wordt dat de gemaakte kosten vervallen. En verzoekster .was 
hiervan op de hoogte gebracht. Dus: de inningsprocedure is correct gevolgd en verzoekster 
is duidelijk geïnformeerd over de gevolgen van niet betalen. Wij raden haar dan ook aan om 
de administratieve kosten en de deurwaarderskosten te betalen, om verdere problemen te 
vermijden. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
zorgvuldigheid - fouten 
Verzoek: 201204-402 
Vergeten. 
 
Op 11 december 2009 heb ik een retributie gekregen voor het parkeren voor mijn eigen 
poort. Na tussenkomst van de ombudsvrouw heeft het Parkeerbedrijf toen beslist dat als ik 
betaal voor 17 februari 2010 ik de administratieve kosten van 20 euro niet moest betalen. Ik 
heb betaald op 12 februari 2010. Nu krijg ik van het Mobiliteitsbedrijf een herinnering dat ik 
nog 45 euro moet betalen voor diezelfde retributie, dezelfde overtreding van 11 december 
2009. Dat begrijp ik niet. Heeft het Parkeerbedrijf, nu Mobiliteitsbedrijf, vergeten dit dossier af 
te sluiten? 
 
Onderzoek: 
Blijkt, na onderzoek bij het Mobiliteitsbedrijf, dat verzoekster effectief haar retributie in 2010 
correct betaald heeft en men haar op dat moment meegedeeld had dat ze de administratieve 
kosten niet hoefde te betalen. Dit laatste is blijkbaar niet in het dossier genoteerd zodat de 
procedure voor de administratieve kosten is blijven lopen. Deze fout van het Mobiliteitsbedrijf 
wordt onmiddellijk rechtgezet. We delen verzoekster mee dat het dossier nu definitief is 
afgesloten en ze dus geen administratieve kosten moet betalen. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
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Aanbeveling: 
Noteer belangrijke beslissingen over een dossier ook duidelijk in het dossier, zeker als het 
een invloed heeft op de correcte afhandeling van de procedure. 
 
 
 
coulance 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201204-442 
Niet zichtbare parkeerkaart. 
 
Op 19 maart 2012 kreeg ik een boete omwille van het feit dat mijn bewonerskaart slecht  
zichtbaar in de auto lag. Ik zou hiervoor 25 euro moeten betalen, maar ik ben niet akkoord 
met deze beslissing. Gezien ik bij het Parkeerbedrijf geen bevredigend antwoord krijg op mijn 
vraag richt ik me tot u. Zoals gezegd ben ik niet akkoord met deze beslissing. Ik vind dit een 
weinig klantvriendelijke oplossing, de kaart lag inderdaad niet zichtbaar doch het vergt van 
het Parkeerbedrijf maar een kleine inspanning om te zien of we gerechtigd geparkeerd staan. 
Bovendien was ik op dat moment gewoon thuis en kon dit makkelijk gecheckt worden. We 
wonen hier bijna 7 jaar en twee maal bewonerskaart slecht zichtbaar leggen, is toch niet 
overdreven? Systeem van bewonerskaart en de handhaving hierrond vind ik zeer terecht en 
ik zou het billijk vinden dat er van mij gevraagd werd om binnen een zeer korte tijd de 
legitimatie te komen voorleggen (wat ook al ontmoedigend zou werken en mij zeker zou 
aanzetten in het vervolg de kaart zichtbaar te leggen). 
 
Onderzoek: 
Volgens het parkeerreglement van de Stad en het Ministerieel besluit over het uitreiken van 
gemeentelijke parkeerkaarten moet de parkeerkaart goed zichtbaar en leesbaar voorliggen. 
Volgens de vaststellingen was dat bij het voertuig van verzoekster niet het geval en zij betwist 
dat ook niet. Maar zij vraagt enige toegeeflijkheid want zij is wel in het bezit van een 
reglementaire bewonerskaart. In dergelijke gevallen annuleert het Mobiliteitsbedrijf de 
retributie, maar éénmaal om de twee jaar. Verzoekster heeft echter vorig jaar een retributie 
gekregen voor dezelfde overtreding en komt dus niet in aanmerking voor een nieuwe 
annulering. Ze verwijt de vaststellers dat ze niet hebben aangebeld en vindt dit weinig 
klantvriendelijk, maar hierop antwoordt het Mobiliteitsbedrijf dat de vaststellers enkel mogen 
vaststellen en geen onderzoek mogen voeren. Hun bevoegdheid is dus wel omschreven en 
beperkt. Zolang het systeem van de papieren parkeerkaarten blijft bestaan, moet de bezitter 
ervoor zorgen dat zijn kaart duidelijk leesbaar is. Men kan zich wel afvragen of een 
elektronisch systeem niet performanter zou zijn en zeker een goede oplossing zou zijn voor 
de betwistingen over leesbare of niet leesbare kaarten. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De retributie is correct uitgeschreven conform het geldend parkeerreglement. Coulance 
is in dit geval niet mogelijk want verzoekster heeft het jaar voordien al voor dezelfde 
overtreding een annulering gekregen. 
 
Aanbeveling: 
Werk een elektronisch systeem uit dat de link legt tussen nummerplaat en recht op 
bewonersparkeren. 
 
 
 
zorgvuldigheid - fouten 
Verzoek: 201204-450 
Cijfer teveel. 
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Op 24 maart 2012 heb ik een parkeerboete gekregen ter hoogte van de Rooigemlaan te Gent 
van het Parkeerbedrijf Stad Gent. Ik erken deze inbreuk (vergeten plaatsen van blauwe 
parkeerschijf).  
Op de pakeerboete staan een aantal gegevens. De nummerplaat die op de boete staat, 
strookt niet met mijn nummerplaat: de letter W is foutief. Ik heb inderdaad de parkeerschijf 
vergeten te plaatsen maar ik ga niet akkoord om een boete te betalen die niet correct is. Ik 
heb contact opgenomen met het Parkeerbedrijf. Hier werd gezegd dat ze de fout opgemerkt 
hadden en deze aangepast hebben in hun computersysteem. Ik ben van mening dat als er 
parkeerboetes geregistreerd worden deze wel correct moeten zijn. 
 
Onderzoek: 
Het Mobiliteitsbedrijf geeft onmiddellijk toe dat de vaststeller bij het opschrijven van de 
nummerplaat een W teveel heeft geschreven. Dit is inderdaad een zorgvuldigheidsfout, die 
echter niets verandert aan het feit dat verzoekster, en dat betwist ze niet, een 
parkeerovertreding heeft begaan en de retributie dus terecht is uitgeschreven. De overtreding 
is bewezen en de retributie blijft verschuldigd. De onzorgvuldigheid van de vaststeller kan 
niet ingeroepen worden om de terechte retributie van verzoekster te annuleren. 
 
Opvolging: 
Het Mobiliteitsbedrijf laat ons weten dat zij hun excuses aan verzoekster hebben 
aangeboden voor het onzorgvuldig noteren van de nummerplaat. We vernemen ook dat 
verzoekster haar retributie correct betaald heeft. 
 
Beoordeling: gegrond 
De nummerplaat is niet correct overgeschreven. Er werd een letter teveel genoteerd. 
 
Aanbeveling: 
Als men voor de burger de puntjes op de 'i'’ zet, dan ook voor zichzelf. In elk geval mocht 
verzoekster zelf niet toegegeven hebben dat het om haar auto ging, dan zou het 
Mobiliteitsbedrijf haar het voordeel van de twijfel mogen geven. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
actieve informatieverstrekking 
Verzoek: 201204-451 
Een jaar later. 
 
Op 19 januari 2011 krijg ik een parkeerretributie aan de Minnemeers (volgens de gegevens 
van de deurwaarder). Op 9 februari 2011 en op 10 februari 2011 wordt mij een eerste 
aanmaning opgestuurd om de 25 euro retributie te betalen over dezelfde retributie. Op 7 
maart 2011 betaal ik éénmaal de retributie (inderdaad later dan de aangegeven datum maar 
dat kan al eens gebeuren). Op 2 maart 2011 vertrekt in Gent een tweede aanmaning met een 
administratieve verhoging van 20 euro. 
Mogelijk hebben 2 bovenstaande verrichtingen elkaar gekruist, mogelijk was het een 
slordigheid en heb ik enkele dagen mijn brievenbus niet geopend… 
Daarom heb ik de verhoogde retributie van 2 maart 2011 vermoedelijk niet betaald, omdat ik 
ze pas vond nadat ik de originele retributie betaald had. Alleszins hoor ik meer dan één jaar 
lang niets, tot er plots een veroordelende en dreigende brief in de bus zit. 
Het verschuldigde bedrag (ondanks de betaling van 25 euro - die toch op zijn minst een 
bereidwilligheid aantoont): 171,24 euro. Dit is niet netjes, dit ruikt naar moedwillig 
niet-informeren en bovenal is dit héél slecht voor het imago van uw stad Gent. Ook is het veel 
geld, maar toch is het vooral de manier waarop, die me extreem boos maakt. 
Ik betaal honderden euro's per jaar aan retributies (ik rijd met een lichte vrachtwagen en die 
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zijn in Antwerpen aan absurd strenge regels gebonden op parkeergebied). Dat kan ik aan de 
hand van mijn boekhouding staven. Ik betaal deze retributie met tegenzin, maar gedwee. 
Als uw Stad mij het afgelopen jaar had laten weten dat ik nog schulden af te lossen had, zou 
ik die, met tegenzin weliswaar, betaald hebben. 
 
Onderzoek: 
Verzoeker betwist in hoofdzaak de deurwaarderskosten die het gevolg zijn van het niet 
betalen van de terechte administratieve kosten van de tweede aanmaning. Hij heeft de 
retributie betaald, te laat, bijna een maand nadat hij een eerste kosteloze rappel had 
ontvangen. Ondertussen liep de inningsprocedure verder en waren er al administratieve 
kosten gemaakt: de aangetekende tweede herinnering vertrok op 2 maart 2011, terwijl de 
betaling van de retributie pas op 9 maart werd ontvangen. De aangetekende zending is in 
ontvangst genomen, zegt het Mobiliteitsbedrijf, dus wist verzoeker perfect dat hij niet alleen 
de retributie maar ook de administratieve kosten moest betalen en dat hij bij niet betaling een 
dwangbevel van de deurwaarder mocht verwachten. Verzoeker geeft toe soms slordig te zijn, 
maar dit is zijn verantwoordelijkheid. Uit ons onderzoek blijkt geen enkele procedurefout 
vanwege het Mobiliteitsbedrijf. Daarenboven werd verzoeker correct geïnformeerd. Er zijn 
geen concrete juridische argumenten om kwijtschelding van de kosten te vragen. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De procedure werd correct gevolgd. Er is geen sprake van kruising van betaling en 
aangetekende aanmaning. Verzoeker is voldoende geïnformeerd over de gevolgen van het 
niet betalen van retributie en bijkomende kosten, via het retributiebiljet, een eerste kosteloze 
aanmaning en een tweede aangetekende aanmaning, met kosten. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
coulance 
Verzoek: 201204-460 
Twee nummerplaten. 
 
Ik woon ruim 8 jaar op de Kraanlei en gedurende deze 8 jaar heb ik steeds een wagen en 
parkeerkaart gehad. Bij de laatste verandering van nummerplaat is het volgende gebeurd: op 
een dag komt de nieuwe nummerplaat toe via de post. De volgende dag ga ik met mijn 
inschrijvingsbewijs en oude parkeerkaart naar het Mobiliteitsbedrijf. Daar word ik snel 
bediend en krijg vlot een nieuwe parkeerkaart voor mijn nieuwe nummerplaat. Na een kleine 
stop bij de schoenmaker voor een duplicaat van de nummerplaat ga ik met schroevendraaier 
in de hand naar het Edward Anseelepleintje waar ik meestal parkeer. Daar stel ik vast dat 
zowel mijn bumper vooraan als het plaatje achteraan de wagen niet voorzien zijn van de 
nodige gaatjes voor het nieuwe formaat nummerplaat. 
Mij ten volle bewust van de uitzonderlijke situatie plaats ik mijn nummerplaat achter de 
voorruit, naast de nieuwe parkeerkaart, rekenend op het gezond verstand van de 
parkeerwachters. Een dikke week later is het probleem opgelost met een stop bij de garage. 
Ondertussen kreeg ik een retributie omdat mijn parkeerkaart niet zou overeenkomen met de 
officiële nummerplaat. Dit is nogal kort door de bocht en een gebrek aan inlevingsvermogen, 
zeker omdat ik meermaals mijn verhaal heb gedaan. Waarbij zelfs bevestigd werd dat ik "te 
goeder trouw heb gehandeld". Toch is men niet bereid om de retributie te laten vallen, 
gebaseerd op de interpretatie dat de officiële nummerplaat die is die op de wagen hangt. Ik 
heb eigenlijk alle begrip voor de situatie en begrijp ook dat die mensen proberen hun werk 
naar behoren te doen, alleen vind ik dat er plaats moet zijn voor interpretatie en 
uitzonderingen. 
Zo vermoed ik dat in de behandeling van mijn zaak het overzicht verloren is gegaan: men 
focust enkel op de nummerplaat die op de wagen hangt en houdt helemaal geen rekening 
met de achterliggende drijfveren van heel het parkeersysteem en de uitzonderlijke situatie 
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alsook de duidelijke afwezigheid van misbruik. Zo vond ik op de website dat het betalend 
parkeren onder meer is ingevoerd om de bewoners een kans te geven bij hun woning te 
parkeren. Dan vind ik persoonlijk dat deze retributie totaal in strijd is met hun eigen 
onderliggende doelen. 
 
Onderzoek: 
Het is duidelijk, en het Mobiliteitsbedrijf volgt ons hierin, dat verzoeker van mening was dat hij 
alles gedaan had om in orde te zijn door zijn nieuwe nummerplaat naast de nieuwe 
bewonerskaart op het dashboard te leggen terwijl de oude nummerplaat nog aan de wagen 
was bevestigd. Maar zijn redenering klopt dus niet. Enkel de nummerplaat die aan de wagen 
vastzit telt en de bewonerskaart moet met die nummerplaat overeen komen. Men kan niet 
spreken van overmacht omdat de nieuwe plaat niet zonder aanpassing kon worden 
bevestigd. Men kan niet met twee nummerplaten rondrijden, er kan er maar één geldig zijn. 
Verzoeker had dan beter opnieuw een bewonerskaart gevraagd voor zijn oude nummerplaat. 
Maar omdat dit geval ook kan gezien worden als de situatie waarbij men met een nieuwe 
nummerplaat rijdt en de nieuwe bewonerskaart nog niet heeft ontvangen, wordt beslist om de 
retributie éénmalig te annuleren. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Ongegrond voor wat de regelgeving betreft: verzoeker was niet in orde met zijn 
bewonerskaart. Maar het Mobiliteitsbedrijf heeft blijk gegeven van de nodige coulance omdat 
verzoeker te goeder trouw handelde en hij sowieso recht had op een bewonerskaart.. 
 
 
 
zorgvuldigheid - fouten 
Verzoek: 201204-467 
Bril nodig? 
 
Omstreeks 8u30 op 15 maart 2012 parkeer ik in de Kortrijksepoortstraat, ik betaal een 
dagticket van 3 euro: ik betaal voor een volledige dag van 9 uur 15 maart tot en met 9 uur 16 
maart. Groot was mijn verbazing bij mijn terugkomst te zien dat ik een parkeerbiljet van 25 
euro gekregen had om 9u15. Mijn ticketje lag duidelijk zichtbaar achter de voorruit, in het 
daarvoor bestemde klepje. Nog groter is mijn verbazing, te constateren dat het Parkeerbedrijf 
dit ticket niet wil aanvaarden! Ik heb immers correct betaald, en toch moet ik een boete 
betalen + extra kosten? Dit is toch te gek voor woorden! Kan u mij deze foto's doorsturen? 
Want ik heb ook foto's genomen, die volledig het tegendeel bewijzen! 
 
Onderzoek: 
De foto's gemaakt door de vaststellers zijn allesbehalve duidelijk, in tegenstelling tot de foto's 
die verzoeker na de ontdekking van de retributie gemaakt heeft. Hierop ziet men duidelijk het 
ticket op het dashboard liggen en ziet men dat het ticket nog geldig is tot 's anderendaags. 
Aan het uur zien wij dat het ticket genomen is op 15 maart voor 9 uur. Wij hebben geen reden 
om verzoeker niet te geloven. Het is ook niet duidelijk of verzoeker een retributie gekregen 
heeft omwille van niet-leesbaar ticket of omdat er geen ticket lag. Omdat een aantal concrete 
elementen pleiten in het voordeel van verzoeker en de foto's van het Mobiliteitsbedrijf 
onbruikbaar zijn, krijgt verzoeker het voordeel van de twijfel en wordt de retributie 
geannuleerd. 
 
Beoordeling: gegrond 
De retributie is hier hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een foutieve vaststelling, al kan dit 
nooit bewezen worden. 
 
Aanbeveling: 
Verbeter de technische kwaliteiten van de foto's zodat er minder betwistingen zijn. 
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Verzoek: 201205-477 
Vergeten administratieve kosten. 
 
Op 22 december 2011 werd er mij een parkeerretributie geschreven (parkeren zonder 
bewonerskaart in desbetreffende zone). Hiervoor diende ik 50 euro te betalen. Na een 
tweede aanmaning betaalde ik de verschuldigde 50 euro. Waar ik mij niet meer van bewust 
was, is dat ik nog een administratieve kost diende te betalen van 20 euro. Gezien ik van 
mening was dat ik de retributie betaald had, kreeg ik onlangs een dwangbevel om 173,51 
euro te betalen voor de nog openstaande administratieve kost !!!  
Daar ik van goede wil was om de retributie te betalen, vind ik de bijkomende kosten net 
teveel aan het haar gegrepen. Ik heb me aangeboden op het bureau van de 
gerechtsdeurwaarders. Daar was men op de hoogte van de ‘problematiek’. Een derde van 
hun zaken handelt over het niet meer weten van een openstaande administratieve kost, 
waaruit dan een dwangbevel wordt uitgeschreven… “Het zou beter zijn moesten we nog een 
herinneringsbrief sturen voor het betalen van de administratieve kost vooraleer we een 
dwangbevel betekenen”, aldus de gerechtsdeurwaarder…  
Op mijn vraag wat er mij, buiten het betalen van het bedrag, nog rest, kreeg ik als antwoord 
om dit schrijven naar de ombudsvrouw te sturen… Gezien mijn functie binnen de stad Gent, 
heb ik plichtsbewust de retributie betaald. Maar om in totaal 223,51 Euro te betalen voor een 
parkeerbiljet ? Dat is voor mij net een halte te ver… Ik zal het openstaand saldo betalen, 
omdat er mij geen andere keuze rest.. Ik hoop via U .een beter antwoord te kunnen vinden…. 
 
Onderzoek: 
Retributie en procedure worden niet betwist. De deurwaarderskosten en administratiekosten 
had verzoeker kunnen vermijden door correct en op tijd te betalen. Er zijn hier geen 
argumenten om te bemiddelen voor annulering. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201205-497 
Bewonersparkeren Ingelandgat. 
 
In februari 2012 kreeg ik een boete voor foutparkeren. Blijkbaar stond ik op een plaats die 
enkel voor 'bewoners' is. De plaats: Ingelandgat Gent, juist voorbij de rechterzijstraat 
Watergraatstraat. Na het straatje staat er duidelijk signalisatie: verboden parkeren tot 17u in 
verband met parking voorbehouden voor vrachtwagens. De rest van de borden was overplakt 
met plastic. Ondertussen hebben ze die plastic met de aanduiding 'bewoners' er afgetrokken. 
Nu zegt men, na mails en een aangetekende zending van mijnentwege waarin ik alles nog 
eens uitleg, dat het herhalingsbord, dat overplakt is, en als het ware als onbestaande moet 
gezien worden  en dat ik bij het indraaien in Ingelandgat maar moest gezien hebben op dat 
bord, dat het enkel voor bewoners was. Nu wil ik toch wel zeggen dat dit zeer ingewikkeld en 
moeilijk is voor mij. Het was donker en het regende, de borden waren overplakt, maar toch 
mocht je er niet staan. Ik let altijd zeer goed op alvorens mij te parkeren in de stad en vermijd 
zoveel mogelijk met de wagen naar de stad te gaan, maar nu vind ik dit toch iets te ver gaan. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek ter plaatse blijkt dat het signalisatiebord dat overplakt was op het moment 
van het uitschrijven van de parkeerretributie, een herhalingsbord is dat wettelijk zelfs niet 
moet geplaatst worden. Enkel het beginbord en het eindbord tellen. Bij het inrijden van 
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Ingeland staat een beginbord 'bewoners' en zolang men het eindbord niet voorbij is, geldt het 
bewonersparkeren. Enkel bewoners met een geldige bewonersparkeerkaart mogen daar 
parkeren. Het overplakte bord was misschien wel verwarrend maar de signalisatie was 
wettelijk correct en de retributie was terecht uitgeschreven. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
redelijke termijn 
consequent handelen 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201205-502 
Kwijt te schelden retributies. 
 
Wij wonen voor één jaar op een appartement met garage in een bewonerszone. We kunnen 
geen bewonerskaart krijgen omdat we niet geregistreerd (kunnen) worden. De toewijzing van 
een garage diende tevens om problemen met parking van de wagen te voorkomen. Van 
meet af aan stellen wij dat we ons willen schikken naar de parkeerreglementen in de 
bewonerszone maar de reglementering moet wel duidelijk zijn en niet tot verwarring leiden. 
De kern van mijn betwisting betreft de totale onduidelijkheid met betrekking tot de 
parkeerrechten en plichten. Dan is er ook nog de willekeur in verband met de toepassing 
ervan en de onjuiste opgave en weergave van de situatie op het ogenblik van de 
'overtreding'. Daar bovenop het niet of onvolledig beantwoorden van de klachten. De 
retributies werden uitgeschreven, niet omdat we voor of op de oprit van onze garage tijdelijk 
stationeerden maar omdat we de nummerplaat op de garagepoort hadden aangebracht. 
Nochtans staat op de website van stad Gent: “Wanneer de nummerplaat op de inrij niet 
overeenkomt met de nummerplaat op de wagen die ervoor geparkeerd staat, kan de 
parkeercontroleur een proces verbaal opmaken en kan de auto getakeld worden”. De 
parkeerwachter verbaliseerde omdat we onze nummerplaat op de poort hadden 
aangebracht. Omdat het politiereglement voorrang heeft op dat van het Parkeerbedrijf 
hebben we de retributie in vraag gesteld omwille van deze ontstane verwarring en 
onduidelijkheid. De verordening van de dwangbetalingen van 198,51euro en 223,51 euro 
hebben dus feitelijk te maken met het gegeven dat we de nummerplaat op de poort hebben 
aangebracht niet met de feitelijke vaststelling dat we op de inrij van de garage stonden. De 
verwarring wordt in de hand gewerkt door het Parkeerbedrijf zelf. Als antwoord op mijn klacht 
zegt het Parkeerbedrijf: "Als men niet in aanmerking komt voor een bewonerskaart men wel 
degelijk een ticket moet kopen indien men parkeert voor de garagepoort." In mijn antwoord 
verwijs ik naar eerdere verklaringen van het Parkeerbedrijf: “U mag dus wel degelijk de plaats 
voor uw garage innemen. Het Parkeerbedrijf mag retributies uitschrijven op plaatsen voor de 
garage als de replica van de nummerplaat van de voertuigen aan de garage is bevestigd. 
Neemt u de replica’s weg, dan wordt het politionele bevoegdheid en mogen de vaststellers 
geen retributies meer uitschrijven.” Als beide beweringen niet in tegenspraak zijn dan toch 
wel heel verwarrend en onduidelijk. Wij worden geverbaliseerd terwijl naast onze garage 
dagelijks tal van werfwagens en wagens die behoren tot personeel van de werf 
onreglementair geparkeerd staan en geen bewonerskaart noch biljet voorleggen, en niet 
gecontroleerd worden. Dit stoort ons niet en dit ontslaat ons niet van onze plichten maar we 
mogen ervan uitgaan dat in rechten de toepassing van de reglementen voor elke Belg 
dezelfde zijn. Het is ons nooit verduidelijkt waarom er in ons geval van de vier opgemaakte 
retributies er slechts twee voor invordering, nu onder dwangbevel, werden overgemaakt. Eén 
boete werd geannuleerd. Het Parkeerbedrijf: "Het spreekt voor zich dat na de vaststelling van 
5 augustus 2010 het Parkeerbedrijf automatisch is overgegaan tot annulering, daar u nog niet 
op de hoogte was van de nieuwe reglementering.” Spreekt het voor zich? Wanneer  wordt er 
'automatisch' overgegaan tot annulering terwijl het reglement terzake stamt van 22 maart 
2010? Van welk tijdstip wordt er wel overgegaan tot inning? We hebben het geapprecieerd 
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dat we in dit geval werden ingelicht over wat de juiste toedracht inhoudt van een 
(verwarrende) reglementering. Waarom het in de praktijk in het ene geval wel van toepassing 
is maar in het andere geval niet is niet duidelijk. Waarom worden we niet gewaarschuwd voor 
een reglementering die trouwens, daarover ondervraagd, door niemand in onze 
kennissenkring is gekend. Dit geldt evenzeer voor het parkeren in een ‘bewonerszone’, 
toegestaan mits het aanschaffen van een ticket. Waarom in de praktijk het ene geval het 
bedrag van de retributie 50 euro is , in het andere geval 25 euro, blijft ook voor verwarring 
zorgen. Over de retributie van 5 augustus 2010: daarin wordt gesteld dat de aanhangwagen 
zich bevond ter hoogte van nr. 176. Ik heb dit onmiddellijk betwist omdat mijn aanhanger 
gekoppeld was aan mijn auto die zich bevond voor de inrij van mijn garage. Het 
Parkeerbedrijf betwist dat. Toen de vaststellers de retributie uitschreven stond ik bij mijn 
voertuig. Ik heb daar melding van gemaakt in mijn klacht van 13 september 2011. Daarover is 
me nooit iets meegedeeld. Mocht alles alsnog op misverstand berusten dan heeft dit wellicht 
te maken met het feit dat het antwoord op mijn klacht van 13 september 2011 me pas 
bereikte als bijlage van de e-mail van 21 februari 2012, dus vijf maanden later. Het betreft 
hier een e-mail met een onvolledig e-adres. Ik kon dat schrijven niet ontvangen hebben. In de 
e-mail van 6 maart 2012 wordt dit door het bedrijf toegegeven. Dit 'misverstand' leidde alsnog 
niet tot een uitvoerig beantwoorden van mijn specifieke klachten. Integendeel, mijn dossier 
lag inmiddels bij de ‘cel invorderingen’  en in de e-mail van het bedrijf wordt een ultimatum 
gesteld en gedreigd met de deurwaarders. Het totale bedrag van de boete is inmiddels 
422,02 euro. Inmiddels waren er negen maanden verstreken. Of er sprake is van een 
'redelijke termijn' laat ik aan uw oordeel over. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek van de verschillende retributies blijkt dat er op gebied van communicatie 
van meet af aan heel wat fout is gelopen, aan beide kanten. Het gaat hier om verschillende 
retributies in verschillende situaties, waar ook verschillende reglementering op van 
toepassing is. De retributie omdat hij geparkeerd stond voor zijn garagepoort zorgt voor heel 
wat verwarring. Zo kan men volgens de wegcode voor zijn eigen garagepoort staan als men 
een dubbel van zijn nummerplaat op zijn garagepoort heeft aangebracht. Een inbreuk hierop 
wordt door de Politie gesanctioneerd en men krijgt een verkeersboete. Nu speelt hier ook het 
retributiereglement een rol: men mag voor zijn eigen poort reglementair parkeren op 
voorwaarde dat men aan het geldende parkeerregime voldoet. En dat is voor verzoeker het 
probleem: zijn poort ligt in een parkeerzone voor bewoners. Hij moet dus een bewonerskaart 
hebben om daar te parkeren, maar hij kan geen bewonerskaart krijgen want hij is daar niet 
gedomicilieerd. Bij het onderzoeken van de mailberichten tussen verzoeker en de 
medewerkers van het Mobiliteitsbedrijf ontdekken wij toch enkele misverstanden en 
onduidelijkheden: er wordt hem bijvoorbeeld gezegd dat hij een ticket had moeten nemen, 
maar dat geldt niet in een bewonerszone. Het komt er dus op neer dat de man voor zijn eigen 
poort wel kan parkeren volgens de wegcode (als zijn nummerplaat op de garagepoort is 
aangebracht), maar niet volgens het parkeerreglement (want bewonerszone en hij heeft geen 
bewonerskaart). Dit is hem nooit duidelijk gezegd, integendeel het Mobiliteitsbedrijf heeft de 
verwarring in stand gehouden door te herhalen dat hij een ticket had moeten kopen. Het 
Mobiliteitsbedrijf geeft dat toe. Verzoeker beweert dat andere wagens, vooral werfwagens, 
geen retributie krijgen. Waarop het Mobiliteitsbedrijf antwoordt dat werfwagens geen 
retributie krijgen als ze een vergunning inname openbare weg hebben. Het Mobiliteitsbedrijf 
heeft ook uitgezocht dat diezelfde dag nog zeven wagens een retributie hadden gekregen. Er 
is dus geen sprake van ongelijke behandeling. Ook het verwijt van weinig correcte 
huisnummering bij de lokalisatie van de verkeerd geparkeerde wagen of aanhangwagen 
wordt door het bedrijf verworpen, want zegt het Mobiliteitsbedrijf, deze nummering is enkel 
informatief en doet niets af aan de geldigheid van de vaststelling. Wat de aanhangwagen 
betreft: de eerste retributie is geannuleerd omdat de nieuwe regeling op dat ogenblik nog 
maar pas in voege was en waarschijnlijk onvoldoende bekend was. Maar er wordt wel 
verwacht dat de aanhangwagen in het vervolg wel volgens het geldende parkeerregime 
wordt geparkeerd. Wij hebben als ombudsdienst wel problemen met het feit dat een 
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vaststeller van het Mobiliteitsbedrijf aan verzoeker zou gezegd hebben: neem de 
nummerplaat weg en dan riskeer je geen retributie. Je riskeert wel een boete, maar de 
controle is minder streng. Dit kan niet: de vaststellers, die in dienst van de Stad werken, 
hebben een voorbeeldfunctie en mogen dus niemand aanraden om een overtreding te 
begaan en dus bewust de regelgeving te overtreden. Niettegenstaande het feit dat ook 
verzoeker niet zo duidelijk communiceert en zeer lang wacht om te reageren, ook naar de 
ombudsdienst toe, zetten wij de bemiddeling verder omdat ook het Mobiliteitsbedrijf steken 
heeft laten vallen. Er is hem, voor zover wij weten, nooit duidelijk gezegd waarom de ene 
retributie 25 euro bedraagt en de andere 50 euro. Dit gaf verzoeker de indruk dat men 
willekeurig te werk ging. Uiteindelijk wordt een gesprek georganiseerd tussen verzoeker, de 
ombudsvrouw en het Mobiliteitsbedrijf en worden alle elementen op een rijtje gezet. 
Resultaat is dat het Mobiliteitsbedrijf, na een laatste controle van alle mailberichten beslist 
om buiten de eerste retributie, alle andere kwijt te schelden, samen met de gemaakte kosten, 
en dit hoofdzakelijk op basis van de onduidelijke, soms foutieve en in ieder geval 
verwarrende communicatie. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond   
Ongegrond voor rechtszekerheid: niets wijst erop dat er willekeurig opgetreden wordt, 
integendeel: verzoeker is één van de acht parkeerders die een retributie hebben gekregen, 
die dag. De andere criteria worden als gegrond beoordeeld. 
 
Aanbeveling: 
Zorg ervoor dat de communicatie duidelijk is, op maat van het probleem of de klacht, geen 
algemeenheden, die de burger dan zelf in de juiste context moet plaatsen. 
Het feit dat hier zowel de verkeerscode van toepassing is als het parkeerreglement, blijft voor 
verwarring zorgen. En ook voor misbruiken. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201205-515 
Aangetekende zending tijdens vakantie. 
 
Mijn zoons zitten in Gent op kot op de Isabellakaai en gebruiken een wagen die op naam 
staat van mijn echtgenote. 
Op 31 december 2011 werd er blijkbaar een retributie uitgeschreven, maar die hebben ze 
nooit gevonden onder de ruitenwisser. In het gebouw waar ze op kot zitten, woont er iemand 
die het bijzonder leuk vindt om bij iedereen die een retributie heeft gekregen, de papiertjes 
weg te nemen. We waren dus niet op de hoogte dat er een retributie was uitgeschreven, want 
anders hadden wij die zeker tijdig betaald. In het verleden hebben wij de retributies die 
werden uitgeschreven voor die wagen ook steeds tijdig betaald. Op 23 januari 2012 kreeg ik 
een herinneringsbrief van het Mobiliteitsbedrijf en mijn echtgenote heeft toen de betaling via 
'memodatum' laten uitvoeren tijdens ons verlof. Wij zijn namelijk begin februari op reis 
vertrokken. De betaling is uitgevoerd op 16 februari 2012.  
Op 10 februari 2012 heeft het Mobiliteitsbedrijf echter een aangetekende zending verstuurd 
die ik pas na mijn terugkomst van reis (23 februari 2012) ben kunnen gaan afhalen. 
Doordat de retributie betaald was, dacht ik dat alles in orde was. Op 18 april 2012 heb ik  
een aangetekende zending gekregen van Modero omdat de administratiekosten van 20 euro 
niet betaald zijn. Ik vind het bedrag dat ik moet betalen aan de deurwaarder totaal buiten 
proportie. Voor 20 euro administratiekosten moet ik nu bijna 170 euro betalen. Ik ben langs 
geweest bij het Mobiliteitsbedrijf maar daar zeggen ze dat ze me niet kunnen helpen. Kunnen 
die kosten van de deurwaarder echt niet geannuleerd worden? We hebben de retributie 
betaald maar doordat we op reis waren wisten we niet dat er nog administratiekosten waren 
aangerekend. 
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Onderzoek: 
Het Mobiliteitsbedrijf beseft dat er vaak parkeerretributies aan de voorruit worden 
weggenomen. Dat is dan ook de reden waarom het Mobiliteitsbedrijf na 20 dagen, na de 
datum van vaststelling, een kosteloze aanmaning stuurt. In die herinnering, die op 23 januari 
2012 verstuurd werd, staat vermeld dat de parkeerretributie binnen de 5 dagen dient betaald 
te worden. Gebeurt dit niet, dan stuurt het Mobiliteitsbedrijf een tweede aangetekende 
aanmaning waarvoor 20 euro extra in rekening wordt gebracht. Doordat de tweede 
aangetekende aanmaning verstuurd werd op 10 februari 2012 en de betaling van de 
parkeerretributie van 25 euro pas op 17 februari 2012 werd ontvangen door het 
Mobiliteitsbedrijf, bleef er bijgevolg nog een verschuldigd bedrag van 20 euro 
administratiekosten open staan. Zowel in de eerste kosteloze aanmaning als bij de tweede 
aangetekende aanmaning staat vermeld welke stappen het Mobiliteitsbedrijf verder zal 
nemen bij niet-betaling van de parkeerretributie en/of bij niet-betaling van de 
administratiekosten. Het Mobiliteitsbedrijf heeft klager dus tijdig en voldoende geïnformeerd 
over  de gevolgen en de bijkomende kosten bij niet (tijdige) betaling van de retributie. Het 
Mobiliteitsbedrijf vindt dan ook geen enkel argument om de deurwaarderskosten te 
annuleren. De kosten van 20 euro zijn niet zo onredelijk voor het opstellen van 3 brieven 
waaronder dus 1 aangetekende. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Het Mobiliteitsbedrijf doorliep correct alle fases van de procedure. Klager werd voldoende 
geïnformeerd over de gevolgen van niet (tijdige) betaling van de retributie. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
coulance 
Verzoek: 201205-519 
Oude bewonerskaart. 
 
Ik heb op 12 april 2012 een parkeerretributie gekregen omdat mijn oude kaart nog voorlag. Ik 
heb gevraagd aan het Mobiliteitsbedrijf om deze te annuleren omdat ik toch een geldige 
bewonerskaart heb maar dat willen ze niet doen omdat ze enige tijd geleden al een retributie 
hebben geannuleerd voor dezelfde reden. 
 
Onderzoek: 
Klager kreeg reeds verschillende malen een parkeerretributie omdat er geen geldige 
bewonerskaart aan de voorruit van haar wagen lag. Het Mobiliteitsbedrijf heeft reeds de 
parkeerretributies geannuleerd van 11 maart 2008, 2 april 2010, 3 april 2010 en 22 februari 
2012. De retributie van 22 februari 2012 werd geannuleerd omdat klager reeds van 31 januari 
2012 in het bezit was van een nieuwe geldige bewonerskaart maar mogelijk vergeten was 
om deze nieuwe kaart voor te leggen. De retributie van 12 april 2012 kan onmogelijk op basis 
van ditzelfde argument geannuleerd worden. Het Mobiliteitsbedrijf had klager duidelijk 
vermeld dat de annulatie éénmalig was en dat ze haar geldige bewonerskaart, die ze nu al 
meer dan twee maanden in haar bezit had, moest voorleggen.  
Uit het onderzoek bleek zelfs dat klager op 16 mei 2012 opnieuw een parkeerretributie heeft 
ontvangen omdat er geen geldige bewonerskaart voorlag. 
 
Opvolging: 
Enkele weken later komt klager terug naar de Ombudsdienst omdat volgens klager wel de 
juiste bewonerskaart voorlag op het moment dat de laatste twee retributies werden 
uitgeschreven. Uit de foto's van deze vaststelling blijkt echter dat ook toen de oude 
bewonerskaart, geldig tot 18 februari 2012, voorlag. De Ombudsdienst kan hier niet meer 
bemiddelen om de retributies te laten annuleren en raadt klager aan om zo vlug mogelijk de 
geldige bewonerskaart voor te leggen zodat ze geen retributies meer riskeert. 
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Beoordeling: ongegrond 
Het Mobiliteitsbedrijf heeft correct de regels gevolgd en heeft zich meer dan toegeeflijk 
opgesteld door verschillende retributies te annuleren. Klager legt, ondanks de vele 
retributies, nog steeds haar nieuwe geldige bewonerskaart niet aan de voorruit van haar 
wagen. 
 
 
 
coulance 
Verzoek: 201205-535 
Retributie voor huurwagen. 
 
We wonen in het centrum en kiezen er bewust voor om geen auto aan te schaffen omdat we 
de meeste zaken kunnen gedaan krijgen met het openbaar vervoer en de fiets, en omdat we 
niet voor meer verkeersoverlast in de stad willen zorgen. Enkel in hoogstnoodzakelijke 
gevallen huren we voor een week een auto, zoals nu ook afgelopen week het geval was 
wegens familiebezoek van mijn vriendin. We hebben dus een huurauto voor een dikke week, 
die we op zaterdag 5 mei 2012 zijn gaan afhalen in Brussel Nationaal Luchthaven. Ik had 
reeds op voorhand nagevraagd wat we zouden kunnen doen in verband met een 
bewonerskaart aan te vragen, omdat deze situatie met een huurauto niet meteen beschreven 
stond op de website. Gezien de nummerplaat vereist is voor de aanvraagprocedure - en we 
die pas kenden op het moment dat we de auto gingen afhalen, op zaterdag - was het 
onmogelijk om een bewonerskaart aan te vragen op voorhand… En in het weekend is de 
parkeerdienst gesloten. Daarmee heeft mijn vriendin (die niet Nederlandstalig is) op 
zaterdagavond de auto in de betreffende zone gezet aan de Reep, met een van de 
bezoekerstickets die we gekregen hebben van Stad Gent, die het parkeren zou dekken 's 
avonds tot middernacht. En we hadden begrepen dat het parkeren op zondag niet betalend 
zou zijn - waardoor het vinden van de parkeerboete op zondagmiddag een onaangename 
verassing was, gezien we dachten alles volgens de regels te hebben gedaan, en ook die 
intentie hadden. We zijn dan ook maandag onmiddellijk een bewonerskaart gaan laten 
aanmaken, en hebben meteen een aanvraag tot annulatie van de parkeerboete gedaan. 
Deze aanvraag tot annulatie, heb ik vandaag vernomen, is helaas afgewezen door de 
leidinggevende bij de cel parkeercontrole van Gent. Daarmee deze klacht, gezien het ons 
niet duidelijk is wat de reden voor het afkeuren is, en omdat we - naar onze mening - in ons 
recht zijn, omdat we van in het begin in eer en geweten alles volgens de regels wilden doen 
(en dit ook dachten gedaan te hebben), en we geen andere optie hadden (gezien we het niet 
zagen zitten een hele hoop geld te betalen om de wagen het hele weekend in een 
parkeergarage te zetten). En bovenal het lijkt wat absurd omdat we, gezien we bewoners 
zijn, sowieso vanzelfsprekend het recht hebben onze wagen daar te parkeren - maar slechts 
het juiste stukje papier misten daarvoor, omdat het, wegens de beperkte openingsuren van 
de parkeerdienst, onmogelijk was dit papier te gaan afhalen. 
 
Onderzoek: 
De klager heeft inderdaad de nodige informatie ingewonnen bij het Mobiliteitsbedrijf om zich 
in regel te stellen om een bewonerskaart aan te vragen voor zijn huurwagen. Om een 
bewonerskaart aan te vragen moet aanvrager in het bezit zijn van het inschrijvingsbewijs van 
de wagen zodat de nummerplaat kan vermeld worden op de bewonerskaart. Doordat klager 
pas de zaterdagnamiddag in het bezit was van de huurwagen, kon hij geen bewonerskaart 
meer aanvragen en diende hij te voldoen aan de betaalplicht als hij zich wou parkeren in de 
betalende zone. Klager gebruikte een bezoekersticket op een bewonersparkeerplaats. Een 
bezoekersticket is sowieso enkel .geldig tussen 19.00u en 24.00u, maar is niet geldig op een 
bewonersparkeerplaats (dit staat vermeld op de achterkant van het bezoekersticket). 
Bewonersparkeerplaatsen kunnen 24uur/24uur gecontroleerd worden; dit verklaart het 
uitschrijven van de parkeerretributie op zondag 6 mei 2012 om 12.24u. De retributie werd 
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terecht uitgeschreven. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
coulance 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201205-538 
Retributies aan Reep. 
 
Mijn vrouw en ik baten reeds 7 jaar een winkel uit in Gent en in Antwerpen. Vorig jaar in juni 
is mijn vrouw mentaal ingestort en werd ze opgenomen in een psychiatrische instelling. 
Hierdoor kwam ik alleen te staan voor zowel de zorg voor de twee winkels als voor de zorg 
van ons zoontje. Ik was niet opgewassen tegen de emotionele en administratieve mallemolen 
en ben zelf ook ziek geworden. Ik ben toen tijdelijk bij mijn broer in Opwijk ingetrokken. Ik heb 
een bestelwagen waarvoor ik een bewonerskaart heb en ik maakte mij dan ook geen zorgen 
dat mijn bestelwagen geparkeerd stond ook als was de batterij leeg. Wat ik niet gemerkt heb 
is dat er een nieuwe bewonerskaart opgestuurd was en dat de bewonerskaart die in mijn 
voertuig lag, verlopen was. Ik was zodanig van de kaart (zowel emotioneel als fysiek: 
longontsteking) dat mijn administratie een puinhoop was geworden en ik dus niet gemerkt 
heb dat er een nieuwe bewonerskaart opgestuurd was. Ik heb ondertussen het voertuig laten 
wegtakelen om verdere problemen te voorkomen. Kunnen de retributies die ik ontvangen heb 
tijdens deze periode niet geannuleerd worden? 
 
Onderzoek: 
Verzoeker heeft tussen 1 maart 2012 en 7 april 2012, 27 retributies ontvangen omdat zijn 
bewonerskaart die voorlag in de wagen, verlopen was. Wij bemiddelen bij het 
Mobiliteitsbedrijf om de retributies te annuleren en verwijzen hiervoor naar de verpleegnota 
en het doktersattest van verzoeker om billijkheid en overmacht in te roepen.  Het 
Mobiliteitsbedrijf gaat niet volledig akkoord met onze vraag maar gaat toch over tot annulatie 
van de eerste twee retributies (op basis van de gunstregel die zij hanteren als iemand een 
geldige bewonerskaart heeft maar deze niet voorlag in de wagen) en annulatie van de 
retributies vanaf de datum dat verzoeker zijn ziekte kan staven met een doktersattest. Voor 
de retributies die verzoeker wel nog dient te betalen, kan hij een afbetalingsplan bekomen. 
Verzoeker gaat hiermee akkoord. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Het Mobiliteitsbedrijf heeft correct de retributies uitgeschreven want de bewonerskaart die 
voorlag, was verlopen. Het Mobiliteitsbedrijf wil toch op basis van het doktersattest een groot 
deel van de retributies annuleren. Men aanvaardt het (juridisch) argument van .de 
ombudsvrouw dat er tijdens een beperkte periode sprake was van overmacht en die wordt 
gestaafd met bewijsstukken. Het komt tot een minnelijke schikking. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
klachtenmanagement 
hoffelijkheid 
Verzoek: 201205-543 
Retributie firmawagen. 
 
Wij hebben een herinnering ontvangen voor een onbetaalde parkeerboete van 21 april 2012 
op naam van mijn echtgenote. Zuiver administratief is daar niet veel over te zeggen en is dit 
ook gerechtvaardigd maar gezien de speciale omstandigheden heb ik de parkeerdienst 
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vandaag gecontacteerd. Zij hebben geen enkel begrip voor mijn uitleg en na een lang 
gesprek hebben ze mij aangeraden om een klacht in te dienen bij uw diensten met kopie aan 
de Ombudsvrouw en Test-aankoop, wat ik hiermee doe. Kopie wordt u ook per aangetekend 
schrijven opgestuurd voor de versteviging van mijn rechten tegenover uw deurwaarder 
tijdens een gerechtelijke procedure zoals door u voorgesteld.  
Zoals meermaals uitgelegd heeft mijn dochter een bijkomende betalende parkeerkaart 
gevraagd en gekregen voor deze parkeerzone! Wegens verandering van werk is mijn dochter 
haar bedrijfswagen kwijtgeraakt en dus ook de geldige parkeerkaart voor bewoners. Omdat 
onze dochter niet bij de pakken wou blijven zitten heeft zij uiteraard een nieuwe job gevonden 
maar haar nieuwe bedrijfswagen en dus ook aangepaste bewonerskaart nog niet 
ontvangen…  Om onze dochter te helpen deze moeilijke periode te overbruggen heeft mijn 
echtgenote haar wagen 'geleend' zodat onze dochter niet langer moest wachten om opnieuw 
aan de slag te mogen gaan en om naar haar werk te rijden. Zodra het mogelijk is, zullen wij 
uiteraard de toestand van de parkeerkaart regulariseren met haar nieuwe bedrijfswagen. Ik 
wens u te herinneren dat ondertussen de retributie voor de tweede wagen van onze dochter 
betaald werd maar dat wij toch boetes ontvangen! Weliswaar voor een toestand die 
administratief niet in orde is. Volgens uw diensten moest mijn dochter beter een paar 
maanden gaan stempelen om te wachten dat de toestand van de parkeerkaart 
geregulariseerd werd om zo boetes te vermijden vooraleer opnieuw aan de slag te gaan, te 
gaan werken en belastingen te betalen! Dit kan niet door de beugel. 
 
Onderzoek: 
In eerste instantie staan wij enkel in kopie. Verzoeker gaat echter niet akkoord met het 
antwoord van het Mobiliteitsbedrijf en schrijft op 25 juni 2012 de Ombudsdienst in tweede lijn 
aan. De retributie waarvan sprake werd uitgeschreven in de Tentoonstellingslaan (zone 15)  
met als reden: ‘geen ticket’. Verzoeker heeft hiervoor eerst telefonisch contact opgenomen 
met het Mobiliteitsbedrijf waarbij volgens hem gezegd zou zijn dat zijn dochter “beter zou 
gaan stempelen”. Het Mobiliteitsbedrijf ontkent dit echter ten stelligste. Er is niet te 
achterhalen wat er juist gezegd werd en in deze woord-tegen-woordsituatie kunnen we dan 
ook niet oordelen. De parkeerretributie zelf werd wel correct uitgeschreven. De dochter heeft 
namelijk de wagen van haar moeder gebruikt met de daarbij horende bewonerskaart van een 
andere zone (zone 6). Die bewonerskaart was hier dus niet geldig. Bij de behandeling van 
zijn klacht door het Mobiliteitsbedrijf was er een typefout geslopen in de straatnaam. 
Daardoor had men zich op de verkeerde straat gebaseerd om uit te zoeken welke 
bewonerskaart op naam van de dochter stond. Dit werd echter wel rechtgezet, maar de 
communicatie en zorgvuldigheid had beter gekund. Er is voor deze parkeerretributie nog een 
herinneringsbrief verstuurd op 11 mei 2012, maar sedert het  dossier in behandeling was, 
werd deze retributie ‘on hold’ geplaatst zodat er geen verdere kosten bijkwamen. 
Er was echter nog een andere parkeerretributie voor een wagen met een andere 
nummerplaat die ook op naam van verzoeker staat. Deze retributie werd op 9 juni 2012 
uitgeschreven op de Koningin Elisabethlaan (zone 9) met als reden: ‘geen ticket’. Voor deze 
retributie heeft het Mobiliteitsbedrijf een eerste herinneringsbrief verstuurd op 2 juli 2012. 
Verzoeker haalt beide retributies door elkaar. 
Het Mobiliteitsbedrijf heeft de procedure correct gevolgd. De communicatie was niet optimaal 
maar dit doet geen afbreuk aan het feit dat de parkeerretributie van 21 april 2012 terecht 
werd uitgeschreven. Een bewonerskaart is enkel geldig in de zone waarvoor deze werd 
opgemaakt en die tevens vermeld staat op de bewonerskaart. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
De parkeerretributie werd correct uitgeschreven. 
Wel gegrond wat de communicatie betreft: door een typefout is er verkeerde informatie 
gegeven aan verzoeker. Over de hoffelijkheid kunnen we niet oordelen. Het gaat hier om een 
woord-tegen-woordsituatie. Wat aan de telefoon verteld werd, is niet te achterhalen. 
 
 



169	  
	  

 
coulance 
klachtenmanagement 
Verzoek: 201205-545 
Vervallen bewonerskaart. 
 
Op aanraden van Parkeerbedrijf Gent wend ik me tot u voor een aanvraag van annulatie van 
drie retributies die zijn opgemaakt voor de auto van mijn vrouw waarvoor we een tweede 
bewonerskaart hebben. We hebben de drie retributies ontvangen zonder te weten voor welke 
reden (we waren altijd in de juiste zone reglementair geparkeerd) en hebben hiervoor op 4 
mei 2012 een brief gestuurd naar het Parkeerbedrijf met de vraag waarom we deze 
retributies ontvangen hebben. Het Parkeerbedrijf liet ons weten dat we de retributies moeten 
betalen omdat onze bewonerskaart vervallen is. Het was dan ook de eerste keer dat we 
wisten dat ons bewonerskaart vervallen was want normaal gezien stuurt het Parkeerbedrijf 
altijd een herinneringsbrief maar die hebben we nooit ontvangen. Uiteraard kunnen we dit 
zien op ons bewonerskaart, maar we hebben dit pas gezien na hun brief. 
We hebben alle begrip dat er retributies moeten opgemaakt worden voor diegenen die de 
regels niet volgen en als bewoners van Gent kunnen we dit alleen maar toejuichen maar in 
ons geval is er absoluut geen slechte wil. Het is een geval van een herinneringsbrief die niet 
tot bij ons toegekomen is en dat we daardoor te laat gezien hebben dat onze bewonerskaart 
vervallen was. Het Parkeerbedrijf kan tot onze grote spijt de retributies niet annuleren omdat 
ze vinden dat er geen fout is gebeurd en dat er aangetoond is dat hun systeem de brief heeft 
opgestuurd (bij ons weten moeten zij nog altijd bewijzen dat we de brief hebben ontvangen 
en dit kan alleen maar via een aangetekend schrijven). We hebben dan ook onmiddellijk 
onze bewonerskaart verlengd op 16 mei 2012 maar we hadden deze maar al te graag 
verlengd voor de vervaldatum in april als we tenminste de kans zouden gehad hebben. 
Eigenlijk zijn we gestraft geweest omdat we een brief niet hebben ontvangen. Er is absoluut 
geen slechte wil en hadden we de brief ontvangen, zouden we dan ook onmiddellijk onze 
bewonerskaart verlengd hebben voor de vervaldatum, maar we hebben gewoonweg de kans 
niet gekregen.  Het is al een zware kost om een tweede bewonerskaart te hebben (100 
euro), maar we zouden dan nog eens 75 euro extra moeten betalen omdat we een brief niet 
hebben ontvangen (en ook niet bewezen is dat we deze hebben ontvangen) en die we 
absoluut hadden kunnen vermijden. We hebben alles ondernomen om alles in orde te 
brengen, maar het Parkeerbedrijf volgt spijtig genoeg ons verhaal niet. 
 
Onderzoek: 
Verzoeker ontving retributies op 21 april 2012, 3 mei 2012 en 5 mei 2012 en vroeg op 4 mei 
2012 om meer uitleg aan het Mobiliteitsbedrijf. Verzoeker zou ook nooit een herinneringsbrief 
gekregen hebben om te melden dat zijn bewonerskaart zou vervallen.  
Volgens het Mobiliteitsbedrijf zijn deze gegevens bij het opmaken van de nieuwe kaart, 
overschreven en is dat niet meer te achterhalen. Omdat het Mobiliteitsbedrijf niet met 
zekerheid kan zeggen of deze brief verstuurd is, zijn zij bereid om de parkeerretributie van 21 
april 2012 te annuleren.  Verzoeker had echter meteen na de eerste retributie kunnen 
reageren en zich vroeger in regel stellen zodat de twee andere retributies vermeden werden. 
Hij liet echter na meteen te reageren en deed dit pas op 4 mei 2012. Hierdoor kan het 
Mobiliteitsbedrijf de retributie van 3 mei 2012 niet annuleren. De retributie van 5 mei 2012 
wordt dan wel weer geannuleerd omdat verzoeker op 4 mei 2012 wel de moeite deed om het 
Mobiliteitsbedrijf te verwittigen maar hij nog geen antwoord had ontvangen en hij niet wist wat 
de reden was van de retributies. Verzoeker kan zich hier in vinden en zal de retributie van 3 
mei 2012, betalen. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
Bij het Mobiliteitsbedrijf is niet meer te achterhalen of de herinneringsbrief al dan niet 
verstuurd werd. Daarom is het Parkeerbedrijf bereid de eerste retributie te annuleren. 
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Coulance 
Verzoek: 201205-567 
Onleesbare bewonerskaart. 
 
Ik ontving op 16 mei 2012 een parkeerretributie omdat mijn bewonerskaart niet zichtbaar 
voorlag aan mijn voorruit. Ik heb op 18 mei 2012 een e-mail gestuurd naar het 
Mobiliteitsbedrijf met de vraag om deze parkeerretributie te annuleren omdat ik in het bezit 
ben van een geldige bewonerskaart. Nog voor ik een antwoord kreeg van het 
Mobiliteitsbedrijf, ontving ik op 22 mei 2012 een tweede parkeerretributie. Ik was op dat 
moment nog niet op de hoogte waarom ik een retributie had ontvangen want ik dacht dat mijn 
bewonerskaart duidelijk zichtbaar aan de voorruit lag. Het Mobiliteitsbedrijf heeft in het kader 
van de regeling: één annulatie om de twee jaar bij een niet-zichtbare maar wel geldige 
bewonerskaart, de eerste parkeerretributie geannuleerd maar is het niet mogelijk om ook de 
tweede parkeerretributie te annuleren want ik was me, op het moment van de .tweede 
parkeerretributie, niet bewust van mijn niet-zichtbare bewonerskaart? 
 
Onderzoek: 
Uit de historiek van de parkeerretributie blijkt dat klager inderdaad nog niet op de hoogte was 
dat zijn kaart niet duidelijk voorlag op het moment dat hij een eerste mail stuurde naar het 
Mobiliteitsbedrijf. Het Mobiliteitsbedrijf is bereid ook de tweede retributie te annuleren maar 
vraagt aan klager wel om er vanaf nu op te letten dat zijn bewonerskaart duidelijk voorligt. Als 
klager meldt dat hij nog een derde retributie heeft ontvangen voor dezelfde reden, komt de 
ombudsvrouw niet meer tussen. Klager was dan op de hoogte dat zijn bewonerskaart 
duidelijk moest voorliggen maar heeft daar geen gevolg aan gegeven. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
Klager was niet op de hoogte van de reden waarom hij een parkeerretributie had ontvangen, 
op het moment dat hij een tweede parkeerretributie ontving. Het Mobiliteitsbedrijf heeft dan 
ook de tweede retributie geannuleerd. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201205-588 
Parkeerticket met Visa. 
 
Zaterdag parkeerden we om 18.45 uur aan de Kinepolis te Gent, ter hoogte van 
parkeerautomaat 766. 
We betaalden in deze automaat 2,5 euro (het maximumtarief) met onze visakaart. Na de 
vermelding ‘betaald’ haalden we onze visakaart uit de automaat. Echter ontvingen wij geen 
parkeerticket. Bij een nieuwe poging alsnog te proberen te betalen, ondanks we al 2,50 euro 
'kwijt waren', kregen we opnieuw de vermelding ‘betaald'. Ten einde raad schreven we op de 
achterkant van een vervallen parkeerticket (dat nog in de wagen lag) de melding: 
‘’maximumtarief betaald 2,5 euro, automaat geeft echter geen ticket!!" En legden we dit 
bericht achter onze voorruit. Groot was onze verbazing bij het buitenkomen van de bioscoop 
om 21.45 uur  toch een parkeerretributie achter de ruitenwisser te vinden. 
 
Onderzoek: 
Het Mobiliteitsbedrijf keek, op vraag van de Ombudsdienst, alle betalingen na die gebeurd 
zijn met de betreffende automaat. Er werden die avond nog twee andere betalingen gedaan 
via de betaalkaart dus een defect aan de betaalautomaat kan uitgesloten worden. Zelfs al is 
er een poging tot transactie maar werd die afgebroken, dan nog wordt dit geregistreerd en 
kon dit achterhaald worden door het Mobiliteitsbedrijf. Er werd echter ook geen registratie 
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teruggevonden voor de betaalkaart op naam van de klager. Het is mogelijk dat er iets mis is 
gegaan bij de handeling tot betaling. Het Mobiliteitsbedrijf kan bijgevolg niet overgaan tot 
annulatie van deze retributie.. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Er was geen registratie van een poging tot betaling via Visa en er kon geen defect worden 
vastgesteld aan de parkeerautomaat. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201205-591 
Onterechte deurwaarder. 
 
Ik heb op 16 april 2012 twee parkeerretributies betaald. Ik heb ze weliswaar te laat betaald 
maar twee dagen later kreeg ik een brief van de deurwaarder waarop stond dat ik de eerste 
retributie niet betaald heb. Volgens de brief van de deurwaarder zou ik een herinneringsbrief 
op 7 februari 2012 en een aangetekende zending van 28 februari 2012 gekregen hebben. De 
aangetekende zending van 28 februari 2012 heb ik echter niet ontvangen. Er zijn in het 
gebouw waar ik woon, wel al veel problemen geweest met Bpost. Een buurvrouw heeft 
hiervoor trouwens al een klacht ingediend bij Bpost. Ik dacht dus dat met het betalen van de 
retributie, alles in orde was. Ik heb dan ook niet gereageerd op de brief van de deurwaarder. 
Nu heb ik op 3 mei een tweede brief gekregen van de deurwaarder. Men heeft de 25 euro die 
ik betaald heb wel afgetrokken maar ik moet nog altijd 73,51 euro betalen om dat ik de 20 
euro administratiekosten niet heb betaald. Op dit deurwaardersbevel staat dat de 25 euro  
die ik betaald heb op 16 april 2012, op 17 april 2012 werd ontvangen en op 18 april 2012 
werd de eerste keer een deurwaarder gestuurd.  
Kan dit onderzocht worden? 
 
Onderzoek: 
Uit navraag bij het Mobiliteitsbedrijf blijkt dat voor de parkeerretributie die klager ontvangen 
heeft op 16 januari 2012 er op 7 februari 2012 een eerste herinneringsbrief verstuurd werd 
naar het adres van klager. Op 28 februari 2012 werd er een tweede aangetekende 
herinneringsbrief verstuurd met 20 euro extra administratiekosten naar hetzelfde adres. Deze 
aangetekende herinneringsbrief werd niet afgehaald en keerde terug naar het 
Mobiliteitsbedrijf. Voor de retributie die klager ontvangen heeft op 5 maart 2012 werd er een 
eerste herinneringsbrief verstuurd op 27 maart 2012 en een tweede aangetekende 
herinneringsbrief op 17 april 2012. Deze aangetekende zending is niet teruggekeerd naar het 
Mobiliteitsbedrijf. Op 17 april 2012 ontving het Mobiliteitsbedrijf een betaling van 25 euro voor 
de tweede retributie. Omdat de betaling en de tweede herinneringsbrief elkaar kruisten, 
werden de administratiekosten geschrapt. Deze parkeerretributie werd dus volledig 
vereffend. Op 23 mei 2012 ontving het Mobiliteitsbedrijf nogmaals 45 euro voor deze 
retributie en aangezien er nog een bedrag van 20 euro administratiekosten openstond van de 
eerste retributie, heeft het Mobiliteitsbedrijf hiervoor 20 euro overgeboekt. De resterende 25 
euro werden aan klager terugbetaald. 
Op 12 april 2012 werd er voor de parkeerretributie van 16 januari 2012, opdracht gegeven 
om een dwangbevel op te maken. Klager had op dat moment nog niet betaald.  Op 17 april 
2012 heeft klager dan wel de retributie van 25 euro betaald maar de 20 euro 
administratiekosten bleven onbetaald. Op 18 april 2012 heeft klager dan effectief het 
dwangbevel ontvangen. De deurwaarderskosten waren op dat moment reeds gemaakt en 
kunnen door het Mobiliteitsbedrijf niet meer geannuleerd worden. 
De andere dwangbevelen die klager heeft ontvangen waren steeds een aanpassing van het 
nog te betalen bedrag nadat klager de retributie betaald had. Het gaat hier om dezelfde 
parkeerretributie. Volgens de Ombudsdienst heeft het Mobiliteitsbedrijf de procedure correct 
gevolgd. Klager heeft terecht een parkeerretributie ontvangen wegens ‘geen ticket’ en heeft 
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pas drie maanden na het ontvangen van de retributie, betaald. Ondertussen werd er een 
dwangbevel opgemaakt en werden er al deurwaarderskosten gemaakt. De 
deurwaarderskosten bedragen momenteel 139,97 euro. Klager kan hiervoor een 
afbetalingsplan aanvragen bij Modero. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
coulance 
Verzoek: 201205-598 
Retributie van 2,50 euro. 
 
Op vrijdag 29 oktober 2010 ontving ik een parkeerretributie van 25 euro. Ik heb op 6 
november 2010 (binnen de termijn van 5 dagen) betaald maar door een vergissing heb ik 
maar 2,50 euro betaald in plaats van 25 euro. Op 19 november 2010 zou er een aanmaning 
verstuurd zijn maar deze heb ik niet ontvangen. Op 13 december 2010 ontvang ik wel een 
aanmaning waarin gesteld wordt dat ik geen 25 euro heb betaald maar wel 2,50 euro . Ik heb 
dan ook enkele dagen later het resterende bedrag van 22,50 euro betaald. Daar bleef het 
echter niet bij: men stuurt een deurwaarder met alle kosten van dien. Los van het feit dat het 
meer dan bij het haar getrokken is om hiervoor dergelijke grove middelen in te zetten wil ik 
mij baseren op hetgeen op het Parkeerbiljet staat namelijk bij niet-betaling wordt een 
administratieve kost aan 20 euro aangerekend. Er is hier absoluut geen sprake van 
niet-betaling maar van een vergissing. Graag had ik van u vernomen of u mij kunt helpen bij 
deze klacht over de overdreven manier van opvolging van een parkeerretributie. Ik krijg geen 
gehoor bij Stad Gent noch bij de aangestelde deurwaarder behalve dat de kosten allemaal 
moeten betaald worden. Het is geenszins de bedoeling om aan de retributie te ontkomen, 
met mijn bedrijf betalen wij dagelijks parkeertickets! Hier ging het om een parkeerplaats 
waarvan ik niet had gezien dat er betaald moest worden. Ik maak uiteraard dan ook geen 
enkel probleem van de aangerekende retributie van 25 euro maar wel van de manier waarop 
men mij hier behandeld. 
 
Onderzoek: 
Verzoeker stelt dat hij de eerste herinnering niet heeft ontvangen maar wel de tweede 
aangetekende zending. Volgens het Mobiliteitsbedrijf werd echter de aangetekende zending 
niet afgehaald. Op de vraag hoe verzoeker dan wist dat hij nog 22,50 euro moest betalen, 
krijgen wij geen antwoord. 
Het Mobiliteitsbedrijf heeft, na de tweede herinneringsbrief, vier maanden gewacht om een 
deurwaardersbevel te laten opmaken. Ook in die tussentijd heeft verzoeker niet gereageerd. 
Verzoeker zou na het dwangbevel contact opgenomen hebben met het Mobiliteitsbedrijf, 
maar daar is niets van terug te vinden. Ook op de twee herinneringen van de deurwaarder 
heeft verzoeker niet gereageerd. Eén jaar na het eerste dwangbevel wordt de procedure van 
uitvoerend beslag opgestart en op 17 april 2012 wordt er een verklaring van verkoop van 
goederen opgemaakt. Pas dan, op 25 april 2012, ontvangt de deurwaarder een eerste 
betwisting, via de verzekeraar van de verzoeker. 
Wij stellen vast dat het Mobiliteitsbedrijf verzoeker voldoende heeft geïnformeerd over het te 
weinig betaalde bedrag en over de procedure die zou volgen bij niet-betaling van de retributie 
of administratiekosten. Er is ook geen sprake van overmacht. Klager had wel per vergissing 
een verkeerd bedrag overgeschreven, maar had meer dan tijd genoeg om dit recht te zetten. 
Het Mobiliteitsbedrijf heeft hem daar genoeg attent op gemaakt. Wij zijn er van overtuigd dat 
verzoeker, de deurwaarderskosten had kunnen voorkomen, mocht hij eerder contact hebben 
opgenomen met het Mobiliteitsbedrijf. Klager heeft ondertussen een afbetalingsplan 
verkregen bij de deurwaarder. 
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Beoordeling: ongegrond 
Het Mobiliteitsbedrijf heeft correct de procedure gevolgd. Klager werd herhaaldelijk verwittigd 
maar reageerde veel te laat. 
 
 
 
adequate communicatie 
efficiëntie en effectiviteit 
Verzoek: 201206-615 
Controle zone 23. 
 
Ik heb onlangs een mail gestuurd naar het Mobiliteitsbedrijf naar aanleiding van het 
verkrijgen van mijn nieuwe bewonerskaart voor zone 23. Ik zie het nut niet in van mijn 
bewonerskaart, want er wordt hier toch niet gecontroleerd. Het Mobiliteitsbedrijf stelt dat er 
wel gecontroleerd wordt, maar ik ben door gezondheidsredenen ganse dagen thuis en ik stel 
vast dat het maanden geleden is dat er bij ons gecontroleerd werd en dan nog op een 
zaterdag toen er geen kat te zien was. In de week zelf, wanneer er wel parkeerproblemen 
zijn, wordt er niet gecontroleerd. Als antwoord op mijn mail naar het Mobiliteitsbedrijf, krijg ik 
terug een nieuwe bewonerskaart toegestuurd. Dit beschouw ik als een echte pesterij, want dit 
heeft niets te maken met de klacht welke ik aan het Mobiliteitsbedrijf geformuleerd heb. 
 
Onderzoek: 
Verzoeker heeft op 22 mei 2012 een klacht gestuurd naar het Mobiliteitsbedrijf en kreeg op 
15 juni 2012 van hen een antwoord. Dat verzoeker meer dan 3 weken heeft moeten wachten 
op een antwoord wordt geweten aan de vele mails en klachten die het Mobiliteitsbedrijf dient 
te verwerken. Het toesturen van de bewonerskaart heeft volgens het Mobiliteitsbedrijf ook 
niets te maken met de klacht. De oude bewonerskaart was bijna vervallen en daarom kreeg 
verzoeker automatisch een nieuwe bewonerskaart toegestuurd. 
Op basis van de mail van verzoeker heeft het Mobiliteitsbedrijf vastgesteld dat er inderdaad 
te weinig werd gecontroleerd in zone 23 en heeft men op 4 juni 2012 de vaststellers hiervan 
op de hoogte gebracht. Er werden op 6, 15 en 18 juni 2012 .controles uitgevoerd waarbij op 
15 juni 2012 een piek werd vastgesteld van 11 uitgeschreven retributies. Op 18 juni 2012 was 
dit al gedaald naar 1 retributie en geeft duidelijk aan dat extra controle nodig was. De 
opgedreven frequentie wordt permanent behouden. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Het opsturen van de bewonerskaart had niets te maken met de klacht van de verzoeker. 
Verzoeker heeft een antwoord gekregen van het Mobiliteitsbedrijf na iets meer dan drie 
weken. Het Mobiliteitsbedrijf heeft wel, na de e-mail van verzoeker, vastgesteld dat er 
inderdaad maar weinig gecontroleerd werd in zone 23 en heeft de frequentie hiervan 
opgetrokken met onmiddellijk positief resultaat. 
 
Aanbeveling: 
Pas pro-actief het aantal controles aan. 
 
 
 
klachtenmanagement 
Verzoek: 201206-625 
Onduidelijke signalisatie. 
 
Bij deze zou ik gebruik willen maken van de ombudsdienst. Het gaat om een parkeerretributie 
die wij wensen te betwisten. Ik heb reeds een mail gestuurd naar de betrokken stadsdienst 
en ook inmiddels een antwoord ontvangen.  
Hadden wij de borden opgemerkt dan hadden we ons daar al niet geparkeerd, nogmaals wij 
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stonden juist aan het huis met de stellingen waardoor het zicht ernstig belemmerd werd om 
het verkeersbord te zien. Ik vermoed dat de persoon die de overtreding heeft vastgesteld 
onze wagen ook gefotografeerd heeft, daar moet op te zien zijn dat wij aan het huis met de 
stellingen geparkeerd stonden.  
Tevens hebben wij ons daar geparkeerd omdat wijzelf gehinderd waren om onze woonst te 
bereiken. Dit tengevolge de braderij in de Kortedagsteeg. 
 
Onderzoek: 
Uit de foto's ter plaatse blijkt dat klager tussen verbodsborden geparkeerd stond en het 
Mobiliteitsbedrijf dus eigenlijk geen retributie had mogen uitschrijven. Enkel een proces 
verbaal kon hier uitgeschreven worden. Op basis hiervan gaat het Mobiliteitsbedrijf over tot 
het annuleren van de retributie. 
 
Beoordeling: gegrond 
Het Mobiliteitsbedrijf had, toen klager zijn eerste mail stuurde, de foto's moeten nakijken van 
de vaststelling. Dan zouden ze onmiddellijk gezien hebben dat klager tussen een 
verbodsbord geparkeerd stond en er dus geen retributie uitgeschreven kon worden. 
 
 
 
afdoende motivering 
inventieve houding 
Verzoek: 201206-652 
Storend fietsrek. 
 
Voor ons appartementsgebouw heeft men begin van het jaar een fietsrek geplaatst. Niemand 
van de buren heeft dat gevraagd. We hebben nu ondervonden dat er daar fietsen in staan die 
daar gewoon blijven staan. Dat rek staat juist onder hoge bomen, dus onder het rek ligt het 
vol bladeren en ander vuil komt er precies vanzelf. Omdat daar altijd fietsen staan kan de 
veegploeg het vuil niet wegnemen, al doen ze hun best. Aan de overkant van de straat 
stonden er vroeger al heel wat fietsrekken, maar daar staan nooit fietsen in. Waarom heeft 
men bij ons nog een rek geplaatst dat niemand gevraagd heeft? Kan dit terug weggenomen 
worden? Er waren al fietsrekken genoeg in de straat. 
 
Onderzoek: 
Het Mobiliteitsbedrijf behandelt de klacht in eerste lijn en brengt verzoekster op de hoogte dat 
de fietsenstallingen niet zullen weggenomen worden omdat vast staat dat ze veel gebruikt 
worden. Wel belooft de dienst een grondige schoonmaakbeurt te zullen geven. Verzoekster 
is niet tevreden met dit antwoord en komt opnieuw, in tweede lijn, bij de ombudsvrouw: ze 
vindt dat het antwoord niet voldoende gemotiveerd is en wil de fietsenstalling weg. Wij vragen 
aan het Mobiliteitsbedrijf om hun weigering beter te motiveren: waarom op die plaats en niet 
elders? Wij gaan zelf ook ter plaatse en komen tot de vaststelling dat de plaats waar de 
fietsenstalling nu staat de meest geschikte is: het trottoir is op die plaats het breedst. We 
stellen ook vast dat het fietsenrek bijna vol staat en dat er geen wrakken in staan: dat wijst 
erop dat het fietsrek wel nodig is op die plaats en correct gebruikt wordt. Onder het fietsrek 
liggen heel wat afgevallen bladeren, maar in deze periode van het jaar is dit niet 
verwonderlijk. Er ligt op dat moment geen ander vuil. Ook de dienst komt tot de conclusie dat 
de fietsenstalling op die plaats goed gebruikt wordt en dat er dus geen reden is om ze weg te 
nemen. De stalling zou eventueel aan de overkant van de straat kunnen staan, maar dit is 
geen goede locatie volgens de dienst omdat de stalling dan in het gras zou moeten staan. Dit 
is geen stabiele ondergrond voor een fietsenstalling die dan gemakkelijk uit de grond gerukt 
wordt en omvalt. Ook levert dit problemen op voor de Groendienst die dan moeilijk het 
onderhoud kan doen van het grasplein. Er is aan de overkant onvoldoende plaats om de 
stalling op het trottoir te plaatsen. Deze beslissing, met grondige motivatie bezorgen wij aan 
verzoekster. Uit haar reactie blijkt duidelijk dat zij die motivatie niet aanvaardt en hoe dan ook 
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de fietsenstalling weg wil. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
De motivatie die de dienst aan verzoekster heeft gegeven voor hun weigering wordt in 
tweede lijn nog meer uitgewerkt. In eerste lijn had de dienst een alternatieve locatie niet 
onderzocht vandaar dat verzoekster van mening was dat de dienst niet voldoende inventief 
was. In tweede lijn wordt wel degelijk uitgelegd waarom de alternatieve locatie niet 
aangewezen is. 
 
 
 
consequent handelen 
Verzoek: 201206-653 
Parkeerplaats voor marktkramers. 
 
Graag richt ik mij tot u betreffende een ontvangen parkeerboete voorbije vrijdag 8 juni 2012. 
Ik heb mij reeds tot Parkeerbedrijf Gent gericht maar zij hebben mijn aanvraag tot 
rechtzetting nietig verklaard. Voorbije vrijdag ontving ik om 9.50 uur een parkeerboete van 50 
euro omdat ik met mijn wagen met geldige bewonerskaart geparkeerd stond in de 
Bibliotheekstraat waar op vrijdag-zaterdag en zondagvoormiddag een strook is 
voorbehouden voor marktkramers (in functie van markt Sint-Jacobs). Hierbij schets ik u mijn 
bedenking. 
Tijdens de markt op Sint-Jacobs kunnen we sowieso als bewoners niet parkeren op 
Sint-Jacobs wat logisch is. De Stad Gent voorziet echter ook bijkomende parkeerplaatsen 
voor marktkramers in onder andere de Bibliotheekstraat en op het Edward Anseeleplein, 
maar de marktkramers maken al jaren geen gebruik van deze voorbehouden plaatsen. Ikzelf 
woon reeds jaren in de Baudelostraat en heb de voorbije jaren mijn wagen zonder boete of 
problemen op deze voorbehouden plaatsen voor de marktkramers geparkeerd. Bewoners 
weten en ondervinden dat de marktkramers deze plaatsen niet benutten. 
Het laat ons als bewoners van de Baudelostraat toe om toch onze wagen kwijt te geraken op 
die specifieke dagen. U moet weten dat ik als bewoner van de Baudelostraat mijn wagen 
normaal probeer kwijt te geraken in de zone Edward Anseeleplein - Sint-Jacobs - 
Bibliotheekstraat. Dit is van maandag tot donderdag relatief haalbaar, van vrijdag tot zondag 
bijzonder moeilijk omdat Sint-Jacobs dan geen optie is. De voorbije jaren benut ik dus zonder 
problemen de ongebruikte stroken voor marktkramers. Is het geen verworven recht om daar 
te parkeren aangezien ik al jaren geen boete of problemen heb door daar te staan?  
Mag Parkeerbedrijf Gent plots toch een boete uitschrijven ? Wat is het nut van deze extra 
plaatsen voor marktkramers wanneer ze die al jaren niet gebruiken ?  
Bij wie of waar kan ik terecht om dit probleem aan te kaarten alsook om deze naar mijn 
mening onterechte boete te laten kwijtschelden ? 
 
Onderzoek: 
De Ombudsdienst komt tot de conclusie dat de parkeerretributie terecht werd uitgeschreven. 
De parkeerplaatsen voorbehouden voor marktkramers staan duidelijk aangeduid en mogen 
alleen gebruikt worden door marktkramers met een geldige parkeerkaart. Het is niet omdat 
deze parkeerplaatsen niet gebruikt zouden worden door de marktkramers, dat men daar mag 
parkeren met een bewonerskaart. Zolang de signalisatie aanduidt dat het om voorbehouden 
parkeerplaatsen gaat voor marktkramers, mag het Mobiliteitsbedrijf retributies uitschrijven 
aan parkeerders zonder geldige parkeerkaart. Hier is geen enkele andere interpretatie 
mogelijk. De Ombudsdienst vraagt wel aan het Mobiliteitsbedrijf of het mogelijk is om na te 
gaan of deze parkeerplaatsen al dan niet gebruikt worden door de marktkramers en of het 
niet mogelijk is het aantal aan te passen aan het daadwerkelijke gebruik. 
 
Beoordeling: ongegrond 
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overeenstemming met regelgeving 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201206-655 
Dagelijkse retributies. 
 
Als bewoner van Gent voel ik mij financieel enorm onder druk gezet door de Stad. Ik ben 
sinds eind 2010 zelfstandig en het lukt amper om het hoofd boven water te houden in deze 
harde tijden van crisis. De boete van 775,31 euro die de Stad mij oplegt zou wel eens de 
druppel kunnen zijn die maakt dat ik het niet meer aankan. Op 15 januari 2012 ben ik op reis 
vertrokken tot 23 januari 2012. Ik heb mijn auto geparkeerd op een plaats waar ik als 
bewoner recht had om te parkeren (Franklin Rooseveltlaan - zone 4). Ik had jammer genoeg 
niet gemerkt dat mijn parkeerkaart niet meer geldig was en ik had ook geen verwittiging 
gekregen van de Dienst Mobiliteit. Bij terugkeer van vakantie vond ik twee boetes van 50 
euro tussen mijn ruitenwissers. Dat was toen al een serieuze boete (de aankoop van een 
nieuwe bewonerskaart is eveneens 100 euro), maar ik heb onmiddellijk mijn 
verantwoordelijkheid opgenomen en deze boetes betaald. Uiteraard heb ik ook een nieuwe 
bewonerskaart aangekocht. Op 16 mei krijg ik een brief van de gerechtsdeurwaarder en een 
aangetekend schrijven. Na meerdere telefonische gesprekken met hun dienst blijkt dat er 
twee dossiers bij hen openstaan voor niet betaling van 6 boetes! Ik heb deze 6 boetes echter 
nooit ontvangen. In maart werd een aangetekend schrijven verstuurd, maar deze heb ik nooit 
ontvangen. Alle boetes werden uitgetekend in de Franklin Rooseveltlaan. Er werd geen foto 
gemaakt van deze boetes. Op de boetes staat: Parkeren zonder bewonerskaart in een zone 
die voorbehouden is aan houders van een gemeentelijke parkeerkaart. Ik had echter een 
bewonerskaart, maar jammer genoeg was deze niet meer geldig. Vermits ik op vakantie was, 
heb ik ook niet mijn auto kunnen verzetten of een parkeerticket kopen. 
Ik begrijp dat de Stad Gent mensen wil penaliseren voor het parkeren op een bewonersplaats 
zonder geldige kaart. Ik heb dan ook destijds de betaling voor 2 x 50 euro betaald met alle 
begrip.  
De huidige situatie is echter onredelijk met een boete van nog eens 775,31 euro die dan eens 
wordt opgesplitst in twee dossiers waardoor er nog meer kosten zijn. En dit voor een 
bewoner die zijn kaart was vergeten te vernieuwen… Ik voel me als bewoner zeer 
machteloos. Dit is een enorme financiële last die ineens op mijn schouders rust. 
 
Onderzoek: 
Omdat verzoekster enkel in contact is geweest met de deurwaarder raadt de ombudsvrouw 
klager aan om eerst nog eens contact op te nemen met het Mobiliteitsbedrijf.  
Uit het antwoord van het Mobiliteitsbedrijf blijkt dat verzoekster tijdens haar reis van 15 
januari 2012 tot 23 januari 2012, 8 retributies heeft gekregen omdat de bewonerskaart, die 
geldig was tot 3 januari 2012, vervallen was. Het Mobiliteitsbedrijf heeft verzoekster op 13 
december 2011 een herinneringsbrief verstuurd tot het verlengen van de bewonerskaart 
maar daar werd niet op in gegaan. De bewonerskaart was dus al vervallen op het moment 
dat verzoekster op reis vertrok. 
Van de 8 retributies heeft verzoekster twee retributies onder de ruitenwisser gevonden en 
deze betaald. 
Het Mobiliteitsbedrijf heeft voor de andere 6 retributies zowel een eerste herinneringsbrief als 
een tweede herinneringsbrief (aangetekend met administratiekosten) naar het juiste adres 
van verzoekster verstuurd. De aangetekende zendingen werden echter niet afgehaald. Ook 
op het dwangbevel van 12 april 2012 kwam geen reactie van verzoekster. Een eerste reactie 
van verzoekster kwam er pas op 14 juni 2012 nadat door de deurwaarder een tweede 
dwangbevel werd opgesteld. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Het Mobiliteitsbedrijf heeft de procedure correct gevolgd. Verzoekster werd verwittigd dat de 
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bewonerskaart kwam te vervallen maar heeft die niet tijdig vernieuwd. Verzoekster kreeg 
voor de zes openstaande retributies een eerste herinneringsbrief en een tweede 
aangetekende herinneringsbrief. De aangetekende zendingen werden echter niet afgehaald. 
Verzoekster reageert pas nadat een tweede dwangbevel werd uitgeschreven. 
 
Aanbeveling: 
Als een parkeerwachter dagelijks voor eenzelfde auto retributies uitschrijft, kan er geen 
signaal gegeven worden, op de een of andere manier, via het Mobiliteitsbedrijf naar die 
burger?  
 
 
 
redelijke termijn 
klachtenmanagement 
Verzoek: 201206-663 
Niet verlengde bewonerskaart. 
 
Graag had ik beroep willen doen op uw diensten in verband met retributies die ik gekregen 
heb door het laattijdig hernieuwen en onvrijwillig niet-zichtbaar plaatsen van mijn 
bewonerskaart. Op 3 mei 2012 had ik enkele retributies achter het venster zitten door 
laattijdig hernieuwen van de bewonerskaart. Hiervoor heb ik dan een e-mail gestuurd naar 
Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, met enkele vragen in verband met procedures om de retributies 
te betwisten. De e-mail dateert van 4 mei 2012. Deze ochtend, 15 juni 2012, kreeg ik hierop 
antwoord ruim anderhalve maand later. Ik kan wel volgen op de voorgelegde beredenering 
en ben wel geneigd de boete van 50 euro te betalen; maar ik ben echter niet tevreden met de 
inhoud van de e-mail, noch de termijn waarop. De reden daarvoor is de volgende: 
 - Moeten stadsdiensten niet antwoorden binnen een redelijke termijn? Anderhalve maand 
lijkt me wel iets te lang om goed te zijn. 
- Er kwam geen antwoord in verband met m’n vraag of er een procedure bestaat om de boete 
te betwisten of te weerleggen. 
- Een betwistingsprocedure zou wel handig zijn daar ik nog twee retributies heb gekregen 
omdat de kaart op het dashboard verschoven was en niet leesbaar was. In verband met deze 
retributies heb ik ook nog e-mails verstuurd, naar dezelfde betrokken dienst (ondertussen 
ook al een maand geleden). Van een collega kreeg ik daarnet te horen dat ze normaal gezien 
slechts 1x een boete annuleren voor bewoners in dergelijke situatie. En daar wringt natuurlijk 
al het schoentje. Had men mij vroegtijdig geantwoord dan had ik er ook misschien wat meer 
op gelet dat die parkeerkaart goed zichtbaar lag, want nu had ik zowat de indruk dat het 
allemaal wel niet zo nauw stak. Oké, het klinkt wat zwak als argument; maar met er een hele 
tijd niks meer van te horen dacht ik dat het stilzwijgend in orde was gebracht en dat er ook 
geen boete meer zou volgen. Dus ik vrees er nu wel voor dat het een belachelijk dure maand 
gaat worden voor iemand die eigenlijk wel in orde was, maar wat pech heeft gehad met de 
bewonerskaart die niet op zijn plaats bleef liggen achter het venster. Daarnaast vind ik het 
reglement voor het krijgen van een boete in een bewonerszone ergens niet correct. Als 
bewoner met geldige parkeerkaart ga je net in die bewonerszone parkeren omdat je er recht 
op hebt en als je je bewonerskaart door stom toeval niet hebt voorliggen (eigenlijk zou het 
niet mogen gebeuren, I know, de kaart hangt ondertussen stevig tegen het raam aan) dan is 
dat wel 50 euro boete, in plaats van 25 euro als je niet in een bewonerszone staat. Ik wil maar 
zeggen; er zou toch ergens een .aanpassing in het regelement mogen komen met betrekking 
tot retributies welke bewoners in bezit van een geldige bewonerskaart krijgen bij dergelijke 
gevallen. De parkeerregeling is er om niet-bewoners te bestraffen en te mijden uit de 
bewonerszones; niet om bewoners te bestraffen bij kleine misstappen of pech. Zelf bij de 
NMBS is de boete voor vergeten abonnement 17 euro in plaats van de 500 euro bij 
daadwerkelijk zwartrijden. 
 
Onderzoek: 
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Het antwoord van het Mobiliteitsbedrijf kwam inderdaad rijkelijk laat. Anderhalve maand na 
de eerste mail van klager kreeg hij pas een antwoord en dat antwoord was dan nog niet 
volledig. Op het moment van de klacht waren er enkele interne verschuivingen binnen de 
dienst van de parkeercontrole en hadden enkele medewerkers de dienst verlaten. Hierdoor 
moesten er nieuwe medewerkers worden opgeleid en verliep de klachtenbehandeling trager 
dan normaal. Klager kreeg ook geen antwoord op zijn vraag of er een betwistingsprocedure 
was. Een medewerkster van het Mobiliteitsbedrijf behandelde dit stuk van de klacht jammer 
genoeg niet. Het Mobiliteitsbedrijf verontschuldigt zich naar klager toe voor het laattijdig en 
onvolledig antwoord. Klager heeft terecht de eerste twee retributies gekregen omdat zijn 
bewonerskaart vervallen was. De tweede retributie werd door het Mobiliteitsbedrijf 
geannuleerd omdat klager nog diezelfde dag zijn bewonerskaart heeft laten vernieuwen. 
Ook de twee andere retributies omdat zijn bewonerskaart niet zichtbaar voor de voorruit 
lagen, werden door het Mobiliteitsbedrijf geannuleerd. Het Mobiliteitsbedrijf kan klager volgen 
in zijn stelling dat er misschien beter een kleinere administratieve boete zou zijn voor 
bewoners wiens bewonerskaart niet voorligt of vervallen is, maar het Mobiliteitsbedrijf is 
gebonden aan de tarieven die door het beleid worden vastgelegd in een retributiereglement. 
 
Beoordeling: gegrond 
Het antwoord aan klager heeft veel te lang op zich laten wachten en op zijn vraag over een 
betwistingsprocedure werd niet geantwoord. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
coulance 
Verzoek: 201206-664 
Vervallen bewonerskaart. 
 
Dit schrijven gebeurt naar aanleiding van het gesprek dat ik deze ochtend had met een 
verantwoordelijke voor de retributies van het Parkeerbedrijf Gent. 
Sinds jaar en dag ben ik inwoner van Gent en heb dus sinds de invoering ervan kunnen 
beschikken over een bewonerskaart. Een tweetal jaar geleden ben ik verhuisd (twee straten 
verder en dus zelfde zone of toch grotendeels overlappend). Gedurende al die tijd heb ik 
geen enkel probleem gehad tot ik ongeveer een maand geleden een retributie vond onder 
mijn ruitenwisser en inderdaad bleek dat de kaart enkele dagen vervallen was. Tot nu toe had 
ik steeds een uitnodiging ontvangen voor de vernieuwing van een kaart. Deze keer dus niet. 
Uiteraard wilde ik dit in orde brengen, maar omdat het Parkeerbedrijf geen prioriteit is in een 
mensenleven en ik bovendien ook wel andere verplichtingen heb (werken bijvoorbeeld) 
duurde het een veertiental dagen voor ik kon .langsgaan. Het Parkeerbedrijf blijkt enkel in de 
voormiddag open. Deze voormiddag ging ik opnieuw en werd mij vanzelfsprekend een 
nieuwe bewonerskaart overhandigd. Tot mijn verbazing weigerde men echter de retributies 
kwijt te schelden ondanks het feit dat ik rechthebbende bewoner ben en niet verwittigd werd 
dat mijn kaart ging vervallen. Bovendien ging men zich laaghartig gaan verschuilen achter 
het feit dat op de website te lezen is dat een verhuis moet aangegeven worden. Ik denk niet 
dat veel mensen de kleine regeltjes op de site van het Parkeerbedrijf gaan lezen. Ik ging er 
vanuit dat het de bedoeling van het Parkeerbedrijf was de stad voor zijn bezoekers en 
bewoners leefbaar te maken, ondertussen bannen scheppend voor ongeschoolden wat 
eerbaar is. In de geest van dit idee kan men er toch van uitgaan dat niet al te strikt 
opgetreden wordt tegen de eigen inwoners? Of is de enige bedoeling van het Parkeerbedrijf 
dan toch geldgewin, zich bureaucratisch verstoppend achter de kleine lettertjes van artikels 
op een website? Ik dring er bij deze met aandrang op aan mijn retributies kwijt te schelden. 
 
Onderzoek: 
Het Mobiliteitsbedrijf krijgt, bij een dagelijkse update van de gegevens uit het 
bevolkingsregister, steeds een melding van iedereen die verhuisd is en van wie de 
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bewonerskaart daardoor niet meer geldig is (andere zone). Zij sturen een brief naar de 
bewoners die verhuisd zijn om hun te melden dat hun bewonerskaart niet meer geldig is en 
dringend moet vernieuwd worden. De bewonerskaart wordt dan ook geschrapt. Het 
Mobiliteitsbedrijf heeft op 2 december 2010 een brief verstuurd naar het nieuwe adres van de 
klager. Men gedoogt dat bewoners ook parkeren met een geldige bewonerskaart in een 
aanpalende zone. Doordat klager parkeerde in zone 7 met een bewonerskaart voor zone 1 
(aanpalende zone) werden er dan ook geen retributies uitgeschreven. Het is pas nadat de 
bewonerskaart vervallen was, dat er parkeerretributies werden uitgeschreven. 
Klager kreeg inderdaad geen herinneringsbrief om zijn bewonerskaart te verlengen. Doordat 
hij verhuisd was naar een andere zone, was zijn bewonerskaart niet meer actief in het 
bestand van het Mobiliteitsbedrijf en kreeg hij bijgevolg geen herinneringsbrief. 
Het Mobiliteitsbedrijf is op vraag van de Ombudsdienst wel bereid om de eerste retributie te 
annuleren omdat zij klager het voordeel van de twijfel geven omtrent het niet ontvangen van 
de brief bij zijn verhuis. De andere retributies blijven echter wel verschuldigd want klager kon 
zich informeren naar de reden van het uitschrijven van de retributies. Op de website van het 
Mobiliteitsbedrijf kon klager alle informatie bekomen wat hem te doen stond bij een verhuis of 
hij had telefonisch contact kunnen opnemen met het Mobiliteitsbedrijf. Zelfs op de achterzijde 
van de bewonerskaart staat aangegeven dat de kaart dient ingeleverd te worden indien de 
houder niet meer behoort tot de doelgroep zoals vermeld op de kaart. De straat en zone 
waren veranderd. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Het Mobiliteitsbedrijf heeft klager een brief verstuurd (naar zijn nieuwe adres) om hem te 
melden dat zijn kaart niet meer geldig was en diende te hernieuwd worden. Het 
Mobiliteitsbedrijf gunt klager het voordeel van de twijfel over het niet ontvangen van deze 
brief en zal 1 retributie annuleren. Klager had de andere retributies kunnen vermijden door 
zich te informeren bij het Mobiliteitsbedrijf (telefonisch of via website). 
 
 
 
coulance 
Verzoek: 201206-667 
Parkeren Abeelstraat. 
 
Ik heb op 24 april 2012 een parkeerretributie gekregen in de Abeelstraat te Gent. Ik stond 
daar niet langer dan 5 minuten geparkeerd omdat ik mijn, voor 80% invalide vrouw die les 
Nederlands volgt in CVO Gent De Bargie (Afdeling Abeelstraat), naar de klas moest 
begeleiden. Mijn vrouw is niet in staat om zelfstandig naar de tweede verdieping te rollen. 
Stationeren, laat staan parkeren, zijn in de Abeelstraat een regelrechte ramp. De slechte 
toestand van de weg (overgang Pelikaanstraat-Abeelstraat) zorgde er enkele weken geleden 
voor dat mijn vrouw uit de rolstoel viel. In het verleden liet ik mijn motor draaien terwijl ik mijn 
vrouw naar boven bracht, toen ik terug kwam was mijn gsm verdwenen. Ik ontken ook niet 
dat er veel inbreuken gebeuren op het parkeerreglement maar laat ons dit aub op een 
menselijke en ethische manier oplossen. CVO De Bargie kan bevestigen dat ik daar enkel 
sta om mijn vrouw op een comfortabele manier te transfereren van de auto-rolstoel-tweede 
verdieping school en omgekeerd, meer niet. Ik nam reeds twee keren contact op met het 
Parkeerbedrijf (fysiek en telefonisch). Zij verzochten me met u contact op te nemen. 
 
Onderzoek: 
Het Mobiliteitsbedrijf is, rekening houdend met de parkeerproblematiek in de Abeelstraat, de 
moeilijke toegankelijkheid met een rolstoel en het feit dat dit de eerste en enige retributie is 
van de klager, éénmalig bereid om de parkeerretributie te annuleren. Men vraagt aan de 
Ombudsdienst om klager wel attent te maken op de mogelijkheid om nu een gratis 
parkeerticket te bekomen aan de parkeerautomaten dat 15 minuten geldig is. 
 



180	  
	  

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
Het Mobiliteitsbedrijf is alsnog bereid om, rekening houdend met de moeilijke parkeersituatie 
in de Abeelstraat en de moeilijke toegang voor een rolstoel, de retributie te annuleren. Ook 
het feit dat dit de klager zijn eerste en enige retributie is, speelt hierin een rol. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201206-671 
Dure vergetelheid. 
  
Ik had graag klacht ingediend tegen het Parkeerbedrijf Stad Gent wegens een onterecht 
dwangbevel. Aangezien ik maar één maand de tijd heb om hetzij verzet aan te tekenen tegen 
dit dwangbevel (en daarvoor een advocaat te betalen), hetzij te betalen (terwijl mij geen 
enkele schuld treft), hoop ik dat u deze klacht op korte termijn zal kunnen behandelen. 
Op donderdag 14 juni 2012 trof ik 's avonds een dwangbevel in mijn brievenbus aan voor de 
betaling van een mij onbekende parkeerboete. Het betreft een boete voor foutparkeren in het 
Jan van Hembysebolwerk op 27 juli 2011, dus bijna een jaar geleden. Ik heb inderdaad in 
deze periode een boete gekregen voor foutparkeren op die plaats, maar ik heb deze correct 
betaald. Ik woonde in die tijd vlakbij en dacht dat ik daar als bewoner rechtmatig kon 
parkeren. Ik heb toen ook gebeld naar het Parkeerbedrijf Gent met de vraag om uitleg. Men 
bevestigde toen dat de boete correct was en dat het verkeersbord voor beperkt parkeren dat 
een hele eind van mijn parkeerplaats stond, ook gold voor die plaats. Ik heb de boete betaald 
en ik heb me sindsdien niet meer op deze plaats geparkeerd. Bij deze was de zaak gesloten. 
Ik heb verder nooit boetes of rappels voor parkeerboetes gekregen voor parkeren op deze 
plaats. Nu krijg ik een dwangbevel ter betaling van een parkeerboete in dezelfde periode, op 
dezelfde plaats, maar met een verschillend referentienummer. Eerst en vooral zou men dus 
moeten nakijken of het hier niet om een vergissing gaat. Volgens mij gaat het hier om 
dezelfde boete. Ik heb deze vaststelling pas dit weekend kunnen doen, na nazicht van mijn 
bankuittreksels, dus ik heb het gerechtsdeurwaarderkantoor hierover nog niet kunnen 
aanspreken. In tweede orde, in de hypothese dat het hier wel degelijk gaat om een andere 
boete - die ik dan vreemd genoeg nooit gevonden heb achter mijn ruitenwisser - wil ik 
opwerpen dat ik nooit bericht gehad heb omtrent deze boete, en dus ook niet aansprakelijk 
gesteld kan worden voor het laattijdig betalen ervan. Aangezien ik in de betrokken periode 
verhuisd ben, heb ik vrijdag jl. het gerechtsdeurwaarderkantoor gecontacteerd met de vraag 
op welk adres de vermelde rappels gestuurd werden. Men kon hierop niet meteen 
antwoorden, maar men beloofde een kopie van de rappels per mail op te sturen; ik heb tot op 
heden nog niets ontvangen. Waarschijnlijk heeft men de rappels op mijn vroeger adres 
gestuurd. Ten tijde van de boete en de rappels woonde ik echter niet meer op dat adres. Een 
chronologische schets ter verduidelijking: 
01-07-2011: intrek in studio te Oosterzele en aangifte verblijfsverandering naar dit adres 
12-07-2011: verhuis uit studio in Oosterzele wegens oplichtingspraktijken door de  
verhuurder en op advies van de Huurdersbond 
15-07-2011: aangifte verblijfsverandering naar Gent 
27-07-2011: in het dwangbevel vermelde datum van de mij onbekende parkeerboete 
09-08-2011: woonstvaststelling door de wijkagent in Gent 
17-08-2011: in het dwangbevel vermelde datum van de mij onbekende eerste aanmaning  
ter betaling van de parkeerboete 
06-09-2011: in het dwangbevel vermelde datum van de mij onbekende aanmaning met  
bijkomende administratieve vergoeding. 
Toen ik vrijdag in het telefoongesprek met het gerechtsdeurwaarderkantoor de mogelijkheid 
opperde dat de rappels op een foutief adres waren gestuurd, kreeg ik als antwoord dat men 
zich baseert op het adres zoals het geregistreerd staat bij het DIV, en dat wanneer er een 
boete wordt uitgeschreven op een achterhaald adres wegens trage administratieve 
verwerking van adreswijzigingen, dat dat mijn eigen verantwoordelijkheid is, want dat ik het 
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initiatief had moeten nemen om het DIV rechtstreeks in te lichten van de adreswijziging.  
Dat is toch totaal onlogisch en onrechtvaardig! Het deurwaarderskantoor bevestigde mij dat 
dit een overheidsdienst is die in verbinding staat met de domiciliëringsgegevens van de 
stadsdiensten. Als de Stad Gent traag is in de verwerking van de domiciliëringen - en dat 
weten we allemaal - dan kan er toch niet van de burgers verwacht worden dat zij alle daarvan 
afhangende overheidsdiensten apart gaan inlichten over de adreswijziging? Ten eerste is dat 
het huiswerk van de overheid, niet van de burger. Ten tweede kan de burger niet weten hoe 
lang de administratieve verwerking zal duren, en kan daarop dus niet anticiperen. Ten derde, 
en vooral, worden de burgers niet ingelicht van enige plicht of must om het DIV apart te gaan 
inlichten over de adreswijziging, omdat dat de adressen aanlevert aan de parkeerdiensten! 
Want indien ik dat had geweten, dan had ik dat gedaan, geloof me, of het nu mijn 
verantwoordelijkheid was of niet! Een mailtje meer of minder… Ik ben op korte tijd door tal 
van drama's, waaronder vermelde oplichtingszaak, verschillende keren moeten verhuizen, 
dus ik heb al een paar keer de administratieve mallemolen meegemaakt. En verschillende 
keren betaald voor Do My Move bij De Post, om post te laten doorsturen naar het nieuwe 
adres. Maar vermits ik amper twee weken in Oosterzele gewoond had, en nog aan niemand 
dit adres had doorgegeven, had ik het niet nodig gevonden om een Do My Move te laten 
doen. Dat de malafide verhuurder of zijn familie niet de moeite gedaan heeft om mij na mijn 
verhuis te verwittigen van onverwachte post, behoeft ook geen verdere uitleg. De verhuurder 
zelf was trouwens tegen die tijd - toevallig - voor een jaar naar het buitenland vertrokken en 
kon dus ook niet verhoord worden door de Politie naar aanleiding van mijn klacht. Dit terzijde. 
Ik hoop dat ik bovenop de vele verhuiskosten die ik al heb geleden, nu ook niet nog eens 200 
euro moet betalen wegens de trage verwerking van adreswijzigingen, voor een boete die ik 
nooit heb gekregen. 
 
Onderzoek: 
Het gaat hier wel degelijk om twee verschillende retributies die verzoeker heeft ontvangen. 
De retributie van 6 augustus 2011 werd door verzoeker betaald maar de retributie die 
verzoeker op 27 juli 2011 heeft ontvangen, bleef openstaan. Het is voor deze retributie dat 
uiteindelijk een dwangbevel werd opgemaakt. Het Mobiliteitsbedrijf heeft voor de nog 
openstaande retributie een eerste herinneringsbrief verstuurd op 17 augustus 2011 en op 6 
september 2011 werd er een aangetekende zending verstuurd met 20 euro 
administratiekosten. Het Mobiliteitsbedrijf doet, vooraleer zij herinneringsbrieven versturen, 
eerst een update via het bevolkingsregister zodat eventuele adreswijzigingen automatisch 
worden overgenomen. Er wordt echter enkel een wijziging overgenomen als het al over een 
definitief adres gaat. Een aanvraag voor adreswijziging geeft dus geen aanleiding tot een 
wijziging van de persoonsgegevens in het programma van het Mobiliteitsbedrijf. Bij het 
versturen van de herinneringsbrieven was het officieel adres van verzoeker nog in 
Oosterzele en kon het Mobiliteitsbedrijf niet weten dat er een aanvraag voor adreswijziging in 
Gent was gedaan. Verzoeker heeft voor alle adressen een Do My Move bij Bpost gevraagd 
behalve voor dat ene adres in Oosterzele. Verzoeker heeft dus inderdaad de 
herinneringsbrieven niet ontvangen, maar dat ligt niet aan een fout van het Mobiliteitsbedrijf. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Het Mobiliteitsbedrijf heeft geen fout gemaakt door de herinneringsbrieven naar het officiële 
adres te sturen waar verzoeker toen niet meer woonde. Verzoeker moet zelf instaan voor het 
doorsturen van de briefwisseling naar het nieuwe adres.  
 
 
 
adequate communicatie 
Verzoek: 201206-672 
Mindervalidenkaart. 
 
Op 14 juni 2012 waren mijn Nederlandse vriendin en ik in Gent. Daar ik ziek was bestuurde 



182	  
	  

en parkeerde ze mijn auto in de Drabstraat. Toen wij rond 17.30 uur terug kwamen van de 
mutualiteit gelegen aan de Poel, zagen we op de passagiersruitenwisser een bekeuringsbiljet 
met de vermelding een geldboete te betalen van 50 euro. De bestuurster van mijn wagen is 
echter in het bezit van een invaliditeitskaart van de Europese Unie en die was in het midden 
van  het dashboard gelegd, goed zichtbaar. In Nederland mag ze daar mee vrij parkeren 
waar ze wil op parkeervakken daar ze niet goed te been is. We vonden echter geen enkele 
vrije parkeerplaats voor invaliden in de nabije omgeving dus zodoende. We zijn direct naar 
politiekantoor Ekkergem gereden en daar zei een politieagente dat we dit niet hoefden te 
betalen na nazicht van de bekeuring en de invaliditeitskaart. Ze raadde ons wel aan om de 
volgende dag een bezoek te brengen aan de dienst mobiliteit Sint Michielsplein Gent. De 
volgende morgen zijn we naar het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent gegaan om een woordje uitleg. 
Daar zijn we te woord gestaan door een medewerker die helemaal niet zo vriendelijk was en 
een voor ons zeer onduidelijke uitleg heeft gegeven. Hij heeft ons dan op aanvraag een 
uittreksel van het KB meegeven maar voor ons in een heel onduidelijke taal zoals 
bijvoorbeeld: autodelen??? De man heeft zich dan ook boos gemaakt en er meteen tot drie 
maal toe zijn handtekening en stempels van het bedrijf opgezet. (Wat een onzin en totaal 
overbodig.) Wij zijn ten allen tijde vriendelijk, beleefd en kalm gebleven. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat klager een parkeerretributie heeft ontvangen omdat ze met haar 
wagen geparkeerd stond op een bewonersparkeerplaats zonder dat ze in het bezit was van 
een geldige bewonerskaart. De mindervalidenkaart geeft in Gent wel het recht om kosteloos 
en zonder tijdsbeperking te parkeren op betalende plaatsen, in blauwe zone en op 
mindervalidenparkeerplaatsen maar niet op voorbehouden parkeerplaatsen voor andere 
doelgroepen zoals bewoners. Dit is vastgelegd in de Wegcode. Het document dat klager 
meegekregen heeft van de medewerker van het Mobiliteitsbedrijf duidt dit dan ook aan. De 
parkeerretributie werd bijgevolg terecht uitgeschreven.  
Wat de opmerking betreft omtrent de ‘onvriendelijke houding’ van de medewerker van het 
Mobiliteitsbedrijf verklaart het Mobiliteitsbedrijf dat de medewerker de reguliere uitleg deed 
maar dat de klager dit niet voldoende vond en er zelf op stond dat de medewerker een 
stempel en zijn handtekening zette op het document. Het gaat hier om een 
woord-tegen-woordsituatie waarbij de Ombudsdienst geen uitspraak kan doen. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
De medewerker van het Mobiliteitsbedrijf gaf de reguliere uitleg waarom klager een 
parkeerretributie had gekregen en gaf een document mee van de Wegcode. Het gaat hier om 
een woord-tegen-woordsituatie waarbij de Ombudsdienst geen uitspraak kan doen. 
 
 
 
afdoende motivering 
Verzoek: 201206-673 
Bewonerskaart voor eigenaars. 
 
Ik woonde vroeger in een zijstraat van de Antwerpsesteenweg. Nu ben ik officieel 
ingeschreven in Waregem, maar ik heb mijn woning in Gent gehouden als tweede verblijf. Af 
en toe verblijf ik dus in Gent, in mijn eigen woning. Hierbij ondervind ik problemen met het 
parkeren. Wegens de veranderingen aan de Antwerpsesteenweg is het moeilijk om 
parkeerplaats te vinden. Ik  meldde aan het Mobiliteitsbedrijf dat ik, als eigenaar van een 
tweede verblijf, uit de boot viel wat betreft de bewonerskaart en suggereerde om voor deze 
categorie bewoners een bewonerskaart in het leven te roepen om dit probleem op te lossen. 
Ik moet namelijk voortdurend betalen om te mogen parkeren in de buurt van mijn woning. Het 
enige antwoord dat ik kreeg was echter dat ik geen recht heb op een bewonerskaart. Ik wens 
dat men rekening houdt met mijn suggestie en dat men het parkeerreglement van het 
bewonersparkeren aanpast. Ik ben deeltijds bewoner en suggereer dat men een deeltijdse 
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bewonerskaart kan geven aan dergelijke categorie van bewoners. 
Omdat het Mobiliteitsbedrijf niet antwoordt op mijn suggestie om het parkeerreglement op 
deze manier te wijzigen, wil ik via de ombudsvrouw een klacht indienen om alsnog een 
antwoord te krijgen. 
 
Onderzoek: 
Klager heeft zijn vraag gesteld aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf op het moment dat hij 
zijn bewonerskaart heeft ingeleverd. Hij kreeg toen inderdaad het antwoord dat een 
bewonerskaart enkel kan uitgereikt worden aan personen die hun 
hoofdverblijfplaats/domicilie hebben in de gemeente, zone of straat die vermeld is op de 
bewonerskaart. Dit wordt wettelijk geregeld in het Ministerieel Besluit van 7 januari 2007.  
Aangezien klager niet meer in Gent gedomicilieerd is, heeft hij geen recht op een 
bewonerskaart.  
Een gemeente kan zelf beslissen aan welke categorie van personen een parkeerkaart wordt 
uitgereikt. Het stadsbestuur van Gent heeft er voor gekozen om naast de bewonerskaart, 
parkeerkaarten uit te reiken ten voordele van mobiliteit zoals de parkeerkaart voor ‘autodelen’ 
of in het algemeen belang zoals de parkeerkaart ‘zorgverstrekker’. Dit is een beleidskeuze 
die door de gemeenteraad is vastgelegd in een retributiereglement. Het aanpassen van dit 
reglement kan enkel door een beslissing van de bevoegde schepen. Aangezien de 
Ombudsdienst niet tussenkomt bij een beleidsbeslissing verwijst de Ombudsdienst klager 
door naar de bevoegde schepen. Klager stelt de vraag aan de schepen om het betreffende 
reglement aan te passen voor eigenaars van tweede verblijven. Ook vanuit het kabinet van 
de bevoegde schepen krijgt klager het antwoord dat een bewonerskaart voor eigenaars van 
tweede verblijven niet mogelijk is. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Klager heeft wel een antwoord gekregen bij het Mobiliteitsbedrijf maar hij gaat daar niet mee 
akkoord. 
 
 
 
adequate communicatie 
redelijke termijn 
Verzoek: 201206-676 
Geen antwoord. 
 
Op 3 april 2012 schreef ik een mail naar het Mobiliteitsbedrijf met kopie aan de burgemeester 
omtrent een retributie die ik op 8 maart 2012 ontvangen heb. Ik stond geparkeerd ter hoogte 
van de Koningin Fabiolalaan 107 alwaar, tot mijn verwondering, volgens uw diensten slechts 
voor beperkte duur mag geparkeerd worden mits het plaatsen van  een parkeerschijf 
uitgezonderd voertuigen met bewonerskaart en ik dien nu een retributie blauwe zone te 
betalen. De signalisatie daar ter plaatse is allerminst duidelijk. Het wit rechthoekig bord welke 
dergelijke zone aanduidt, is geplaatst tussen de Sportstraat en de Verpleegsterstraat. Er 
staat geen herhalingsbord van deze zone op de hoek van de Fabiolalaan met de 
Verpleegsterstraat richting Suzan Lilarstraat, zodat er kan aangenomen worden dat de zone 
ter hoogte van de Verpleegsterstraat daar eindigt en ik dus buiten deze zone geparkeerd 
stond. Bij nader inzien staat er dan wel een herhalingsbord 250 m verder op de hoek van de 
Suzan Lilarstraat en welk bord niet te zien is vanaf huisnummer 107 door de bocht in de 
Fabiolalaan en overhangende takken van bomen (welke nu trouwens recent gesnoeid zijn!). 
Ik heb dus ter goeder trouw geen parkeerschijf geplaatst, omdat ik van mening was dat ik 
voor huisnummer 107 mijn wagen niet in de bewuste blauwe zone geparkeerd had. Derhalve 
ben ik de mening toegedaan dat ik, door de onduidelijke signalisatie aldaar, de 
bovenvermelde retributie niet verschuldigd ben en ik van uw diensten in die zin een antwoord 
op mijn verzoek mag verwachten. Op mijn mail van 3 april 2012 heb ik van de burgemeester 
een antwoord gekregen waarin hij vroeg aan de bevoegde schepen om mij te antwoorden. 
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Van het Mobiliteitsbedrijf heb ik enkel een ontvangstmelding gekregen maar nog geen 
antwoord op mijn vraag en ook de bevoegde schepen heeft nog niet geantwoord. Het 
Mobiliteitsbedrijf heeft me wel al een aangetekende aanmaning gestuurd met 20 euro 
administratiekosten extra. 
 
Onderzoek: 
Klager zou een antwoord gekregen hebben van de bevoegde schepen op 9 mei 2012. 
Uit nazicht blijkt echter dat dit antwoord naar het oude e-mailadres van klager was 
doorgestuurd. Klager had nochtans in zijn herinneringsmail van 25 april 2012 zijn nieuw 
e-mailadres overgemaakt.  
Doordat klager zijn klacht aan zowel het Mobiliteitsbedrijf als aan de burgemeester had 
doorgestuurd en de burgemeester gevraagd had aan de bevoegde schepen om klager te 
antwoorden, werd er afgesproken dat er een antwoord zou geformuleerd worden door de 
bevoegde schepen en niet door het Mobiliteitsbedrijf. Doordat klager zijn herinneringsmail  
met zijn nieuw e-mailadres enkel naar het Mobiliteitsbedrijf werd doorgestuurd, heeft het 
Mobiliteitsbedrijf er niet op gelet om dit nieuwe e-mailadres over te maken aan de bevoegde 
schepen. Om deze reden is het Mobiliteitsbedrijf bereid om de administratiekosten, die 
ondertussen werden aangerekend, te schrappen. De retributie blijft echter wel verschuldigd 
daar de zonale signalisatie duidelijk is aangebracht en er geen twijfel mogelijk is dat daar 
blauwe zone van kracht is. De oorzaak van de klacht ligt ook bij klager die verschillende 
diensten terzelfdertijd aanschrijft. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd  
Het Mobiliteitsbedrijf heeft er niet op gelet dat klager bij zijn herinneringsmail zijn nieuw 
e-mailadres had overgemaakt waardoor de bevoegde schepen het antwoord naar een 
verkeerd e-mailadres heeft doorgestuurd en klager er van uit ging dat hij geen antwoord had 
gekregen. De retributie blijft verschuldigd omdat deze terecht werd uitgeschreven maar het 
Mobiliteitsbedrijf laat de administratiekosten schrappen. 
 
Aanbeveling: 
Spreek duidelijk af wie in dergelijke gevallen antwoordt en geef alle gegevens door aan 
antwoorder. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201206-712 
Bezoekersticket. 
 
Op 26 mei 2012 ben ik op bezoek geweest bij mijn familie in de Tentoonstellingslaan. In  
dezelfde straat heb ik twee kinderen die er op kot zitten, dus ik weet heel goed hoe de 
parkeerregels daar zijn. Ik had dan ook een parkeerticket in mijn wagen liggen voor de tijd 
vóór 19.00 uur en een bezoekersticket voor de tijd na 19.00 uur. Beide tickets lagen zichtbaar 
in de wagen. Het ene ticket lag links en het andere rechts. Toch heb ik een retributie 
ontvangen. Waarschijnlijk heeft de parkeerwachter enkel op het parkeerticket acht geslagen 
en aan de hand hiervan een retributie opgesteld.  
Ik heb een mail gestuurd naar het Mobiliteitsbedrijf maar per ongeluk heb ik een verkeerd 
bezoekersticket meegestuurd, daterend van 2011. Het feit dat er een bezoekersticket voorlag 
wordt niet gecontesteerd. Wel dat ik het verkeerde doorgestuurd heb. Ik had op het ogenblik 
van de feiten geen enkele reden om een verkeerd bezoekersticket zichtbaar te leggen als ik 
ook een correct bezoekersticket voorhanden had. Ik hoop dat u begrijpt dat ik hiermee niet 
akkoord kan gaan en hoop op uw goedkeuring om deze verkeersboete ongeldig te laten 
verklaren. Voor de rest kan ik wel appreciëren dat hierover snel gecommuniceerd kan 
worden met de Cel Parkeercontrole en ik niet in een administratieve mallemolen verzeild 
geraak. 
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Onderzoek: 
Uit de foto’s die gemaakt werden bij de vaststelling blijkt dat er op het moment van de 
vaststelling een parkeerticket voorlag dat geldig was tot 17.16 uur diezelfde dag. Op het 
moment van de vaststelling was het parkeerticket dus verlopen. Volgens het Mobiliteitsbedrijf 
lag er echter geen bezoekersticket achter de voorruit. Op de foto’s is hier ook geen spoor van 
te vinden. 
Het Mobiliteitsbedrijf annuleert sowieso nooit op basis van een achteraf opgestuurd 
bezoekersticket omdat het te gemakkelijk is om achteraf gewoon de gewenste datum en 
maand weg te krabben. Het Mobiliteitsbedrijf meldt dit ook aan de bewoners in de 
begeleidingsbrief die zij ontvangen bij deze bezoekerstickets. Het Mobiliteitsbedrijf blijft 
bijgevolg bij zijn standpunt om niet over te gaan tot annulatie van deze parkeerretributie. 
Aangezien het Mobiliteitsbedrijf hier de procedure correct gevolgd heeft, kan de 
Ombudsdienst niet verder bemiddelen. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
klachtenmanagement 
Verzoek: 201207-728 
Straatje zonder einde. 
 
Op 5 april 2011 kreeg ik een oproeping om 50 euro te betalen voor een retributie parkeren 
aan Ekkergemstraat 639. Bij nazicht bestaat er geen nummer 639 in de Ekkergemstraat, dus 
ga ik ervanuit dat deze oproeping verkeerdelijk is opgesteld. Na één mail en drie keer 
telefonisch contact met parkeerbedrijf in Gent krijg ik toch nog een brief en een dwangbevel 
van Modero om nu al 187,50 euro te betalen. Ik heb dan weer een mail gestuurd naar 
Modero en ook minstens twee keer getelefoneerd. Het is dan half september 2011. Ik 
verneem hierover verder niets meer zodat ik vermoed dat het probleem van de baan is. 
Op 8 juni 2012 ten slotte krijg ik bezoek van de deurwaarder met uitvoerend beslag om 417 
euro te betalen.  
Overtuigd dat heel deze evolutie op een verkeerde vaststelling berust, wend ik mij tot u en 
vraag ik mij af wat ik eigenlijk nog meer moet doen om dit recht te trekken. 
 
Onderzoek: 
Er is inderdaad een fout gebeurd bij het noteren van het adres waar verzoeker foutief 
geparkeerd stond. Hij stond niet ter hoogte van Ekkergemstraat 639, maar ter hoogte van 
Coupure Links 639. Dat is net om de hoek en de parkeerwachter had de straatnaam niet 
veranderd in zijn terminal. Los van deze fout werd de retributie echter wel terecht 
uitgeschreven: verzoeker stond op een bewonersplaats zonder geldige bewonerskaart. 
Bij de verdere behandeling van de klacht is het Mobiliteitsbedrijf echter heel onzorgvuldig te 
werk gegaan en heel veel frustraties konden vermeden worden. Het Mobiliteitsbedrijf zal 
daarom de deurwaarderskosten voor eigen rekening nemen en de 20 euro 
administratiekosten worden ook geannuleerd. 
De retributie van 50 euro wil het Mobiliteitsbedrijf echter niet annuleren. Die retributie werd 
namelijk terecht uitgeschreven en de vaststelling van de parkeerwachter blijft juridisch gezien 
geldig (ook al heeft hij een verkeerde straatnaam genoteerd). 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
De retributie werd terecht uitgeschreven maar bij het verder onderzoek is het 
Mobiliteitsbedrijf heel onzorgvuldig te werk gegaan. 
 
Aanbeveling: 
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Onderzoek klachten grondig. Zeker als iemand bij hoog en bij laag blijft beweren dat er een 
fout gebeurd is. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
coulance 
Verzoek: 201207-791 
Laden en lossen. 
 
Bij deze wil ik graag mijn tweedelijnsklacht indienen omtrent een parkeerboete die mij is 
opgelegd. Ik vind deze boete onterecht. Ik kreeg deze boete opgelegd terwijl ik: 
1) aan het laden en lossen was tijdens het uitvoeren van een verhuis; 
2) een bewonerskaart heb voor een auto die niet (!) in Gent geparkeerd stond waardoor ik 
dus ook een plaats heb ingenomen die anders ook bezet was; 
3) op twee plaatsen op de bestelwagen zeer duidelijk heb gemaakt wat de bedoeling was van 
het stilstaan (een blad aan de voorruit en nog een tweede blad aan de achterruit met vette 
drukletters 'Verhuis'); 
4) daar na 9 uur ben aangekomen en voor 18 uur weer ben vertrokken. Ik heb dus niemand 
gehinderd. Er zijn heel de dag nog andere parkeerplaatsen beschikbaar geweest. 
Het gaat er dus over dat de parkeerwachters niet gezien hebben dat ik aan het 'laden of 
lossen' was. Ik benadruk dat dit wel het geval is. Ik was samen met één ander persoon de 
spullen van het tweede verdiep naar beneden aan het dragen. Grote stukken via de trap en 
verschillende via de achterkant van het gebouw, door het raam met een touw, doe je niet in 
een handomdraai. Dat ik gedurende de dag niet elke 2 minuten ben buiten geweest met 
spullen ga ik niet ontkennen. Iedereen die al eens een verhuis zelf heeft gedaan weet dat dit 
een hele klus is en al zeker als je het met twee doet. 
Ik heb er alles aan gedaan om: alles zo snel mogelijk te doen en niet onnodig lang gebruik te 
maken van de plaats, hierdoor niemand tot last te zijn, om iedereen duidelijk te maken wat de 
reden was dat mijn bestelwagen daar stond (op een plaats die ik anders met mijn auto mét 
geldige bewonerskaart ook zou gebruiken), dat de bewonerskaart die ik heb voor die andere 
auto (die aan de andere kant van Vlaanderen stond op het ogenblik van de verhuis) zichtbaar 
in de bestelwagen lag mét een uitleg erbij en een telefoonnummer. En toch wordt mij slecht 
burgerschap verweten door deze boete.  Het gaat er eigenlijk om of het nu laden en lossen 
is/was. De beoordeling of het nu wel of niet 'laden en lossen' was rust dus op de interpretatie 
van het moment van de parkeerwachters. Ik heb gedaan wat ik kon doen en vind het 
bijzonder jammer dat terwijl ik geen verkeerde dingen aan het doen was, ik gestraft word met 
een boete waar de meeste gewone mensen toch bijna een dag voor moeten gaan werken. 
Laden en lossen is de tijd die je nodig hebt om de spullen in de wagen te laden. Dus de 
spullen liggen klaar en mogen dus van de plaats (het appartement op de tweede verdieping) 
in de wagen gedragen worden. Dat is wat ik heb gedaan en wat niet (!) is gecontroleerd door 
de parkeerwachters. 
Ik wens dat alles hiermee duidelijk is gemaakt en dat het duidelijk is dat ik ter goeder trouw 
heb gehandeld en dat die boete onterecht is uitgeschreven. 
 
Onderzoek: 
Verzoeker heeft inderdaad een bewonerskaart voor die zone. Omdat dit de enige retributie 
was in heel de straat en omdat het niet duidelijk is hoelang de parkeerwachters de situatie 
bekeken hebben, beslist het Mobiliteitsbedrijf uiteindelijk om de retributie toch te annuleren. 
Ze beschouwen de bestelwagen van verzoeker eigenlijk als een vervangwagen voor een dag 
en in dergelijke situaties zou er een digitale link gelegd worden tussen de bewonerskaart en 
de nieuwe nummerplaat. Op dat moment zou die 'vervangwagen' er dus wel mogen staan. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
Na onze bemiddeling stelt het Mobiliteitsbedrijf zich coulant op. 
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doorschuifgedrag 
klachtenmanagement 
Verzoek: 201208-838 
Abonnement NMBS-parking. 
 
Ik heb reeds 15 maanden een abonnement in de parking Gent-Sint-Pieters. Op 15 maart 
2012 konden we de parking niet inrijden wegens een brandalarm. Ik was verplicht om mij in 
de straat te parkeren. De weinige 'gratis' parkeerplaatsen rond het station waren natuurlijk al 
ingenomen en ik heb me dan maar geparkeerd in de Koningin Fabiolalaan. Het was daar 
echter niet mogelijk om een dagticket te nemen. Doordat ik gehaast was om naar Brussel te 
gaan, kon ik mijn wagen niet meer verplaatsen. Toen ik terug aan mijn wagen was, zag ik dat 
ik een retributie had ontvangen van 25 euro. Ik heb deze retributie betaald maar ik zou willen 
dat dit bedrag terugbetaald wordt.  
 
Onderzoek: 
Deze klacht wordt ons overgemaakt door de Ombudsman voor de Treinreizigers.  
Verzoeker had namelijk eerst de NMBS aangeschreven om de parkeerretributie terugbetaald 
te krijgen, maar volgens de NMBS is hier sprake van overmacht en zijn zij niet 
verantwoordelijk voor de retributie die klager heeft ontvangen. Wij bemiddelen bij het 
Mobiliteitsbedrijf om overmacht in te roepen. Buiten de wil van verzoeker om kon zij niet 
parkeren in de parking van de NMBS en moest zij een parkeerplaats in de buurt zoeken. 
Doordat er in de onmiddellijke omgeving van het station geen parkeerplaatsen zijn waar men 
lang kan parkeren, kon verzoeker ook niet aan de betaalplicht voldoen. 
In eerste instantie gaat het Mobiliteitsbedrijf mee in de stelling dat hier sprake is van 
overmacht en zijn zij bereid om de retributie, die verzoeker ondertussen al betaald heeft, 
terug te betalen. Een week later laat het Mobiliteitsbedrijf echter weten dat zij niet meer 
akkoord gaan om overmacht in te roepen. Bij overmacht moet een externe factor er voor 
zorgen dat de burger geen enkele andere mogelijkheid meer had. Het Mobiliteitsbedrijf vindt 
dat verzoeker de mogelijkheid had om zich alsnog in orde te stellen en te voldoen aan de 
betaalplicht door zich wat verder te parkeren en een dagticket te nemen. Volgens het 
Mobiliteitsbedrijf is de parkeerregeling rond het station algemeen gekend en moet een 
burger, die met de trein gaat werken, een zekere marge incalculeren, eigen aan het 
openbaar vervoer. Het Mobiliteitsbedrijf wil de retributie dus niet meer terugbetalen en 
verwijst verzoeker hiervoor door naar de verzekeraar van de NMBS. De ombudsvrouw wijst 
op het gebrek van empathie en meent dat door dit gehakketak de reiziger/pendelaar in de 
kou staat, dat er geen enkel begrip voor dit probleem wordt opgebracht en dat er ook naar de 
toekomst toe niet echt naar een oplossing wordt gezocht. De ombudsvrouw vindt het niet 
kunnen dat het Mobiliteitsbedrijf eerst ingaat op het terugbetalen van de retributie en daarna 
niet meer. De ombudsvrouw raadt tot slot de NMBS nog eens aan om samen met het 
Mobiliteitsbedrijf naar een oplossing te zoeken en blijft bij haar standpunt dat deze retributie 
moeten worden terugbetaald omdat dit werd beloofd en ook omdat dit antwoord aan 
verzoeker reeds werd overgemaakt. De retributie wordt terugbetaald van het budget van de 
Ombudsdienst.  
 
Beoordeling: gegrond 
Zowel de NMBS als het Mobiliteitsbedrijf schuiven de verantwoordelijkheid van zich af.  
Het Mobiliteitsbedrijf gaat eerst akkoord om de retributie terug te betalen wegens overmacht 
maar verandert dan opeens van mening en wil uiteindelijk toch niet ingaan op onze vraag om 
de retributie terug te betalen. 
 
Aanbeveling: 
Het is van belang om samen met de NMBS aan tafel te zitten voor wanneer dit zich nog eens 
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voordoet in de toekomst. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201208-842 
Retributie tijdens Gentse Feesten. 
 
Op 22 juli 2012 had ik om 9.00 uur mijn auto geparkeerd aan de Reep. Ik wist dat de 
linkerkant van de straat een bewonerszone is en de rechterkant van de straat een betalende 
zone. Toen ik om 9.00 uur toekwam zag ik dat er plaats was en heb mijn auto aan de 
rechterzijde geparkeerd. Aangezien het zondag was, heb ik geen parkeerticket gekocht. De 
parkeerautomaat was zelfs met een plastic zak afgeplakt. Toen ik keek of ik goed stond, zag 
ik een soort metalen straatbord op de grond liggen aan de linkerkant van de baan (bewoners 
zone). Dit bord waar ‘bewoners’ opstond lag tegen een auto gesmeten (door vandalen, zatte 
mensen?) en lag aan de linkerkant van de baan, vlak aan de pijl van de bewonerszone. 
Hierop heb ik geconcludeerd dat de linkse zone voor de bewoners was en de rechtse zone 
voor de bezoekers. Op geen enkele correcte en duidelijke manier stond aangeduid dat de 
rechterzone voor de bewoners was. Toen ik terug aan mijn auto kwam, zag ik plots tot mijn 
grote verrassing een boete zitten. Het bord dat eerder gesmeten was op de grond, stond nu 
netjes aan de rechterkant om de rechterkant ook af te bakenen. In het verleden heb ik reeds 
enkele boetes gehad, die ik steeds stipt heb betaald, aangezien ik zonder twijfel in fout was. 
Als je in fout bent, dan moet je achteraf niet komen klagen en tijd verliezen om de boete niet 
te moeten betalen. Met de boete die ik vandaag ontvangen heb, heb ik echter een heel groot 
probleem, aangezien de borden zomaar kunnen verzet worden en je achteraf een verrassing 
onder je ruitenwisser ziet steken. 
 
Onderzoek: 
Tijdens de Gentse Feesten was het de bedoeling dat de Reep zou gebruikt worden als 
evacuatieroute en zou afgesloten worden met gele betonblokken. Er zouden geen extra 
bewonersparkeerplaatsen ingericht worden en de parkeerautomaat werd afgeplakt. Blijkbaar 
was de Reep toch niet zo goed afgesloten want er stonden meerdere wagens geparkeerd. 
De vaststeller van het Mobiliteitsbedrijf heeft deze parkeerplaatsen ten onrechte als 
voorbehouden bewonersparkeerplaatsen aanzien en heeft bijgevolg ten onrechte de 
parkeerretributie uitgeschreven. Het Mobiliteitsbedrijf annuleert dan ook deze retributie. 
 
Beoordeling: gegrond 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
klachtenmanagement 
Verzoek: 201208-857 
De letter en de geest 
 
Enige tijd geleden kreeg ik een retributie omdat ik geparkeerd stond in mijn straat op een 
plaats die gereserveerd was voor bewoners. Terecht, zo lijkt, want ik beschikte op dat 
moment voor de (bedrijfs)wagen waarmee ik reed niet over een geldige bewonerskaart. 
Enkele dagen voordien had ik immers van de leasemaatschappij om dringende redenen de 
wagen, waar ik voorheen mee reed, moeten wisselen. Dus van dag op dag kreeg ik een 
nieuwe wagen, uiteraard zonder geldige bewonerskaart op dat moment. Vervolgens heb ik 
direct contact opgenomen met het parkeerbedrijf. Er moesten enkele documenten voorzien 
worden: een uitschrijvingsbewijs voor de vorige wagen (anders zou een nieuwe kaart gelden 
als een tweede kaart waarvoor betaald moest worden) en twee documenten die meegeleverd 
moeten worden bij een nieuwe aanvraag: een attest van de werkgever en het 
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inschrijvingsbewijs van het voertuig. Uiteraard neemt de aanvraag van deze documenten 
minstens enkele werkdagen in beslag. In die tussenperiode (tussen het krijgen van een 
nieuwe wagen en het verkrijgen van de bewonerskaart) ben ik in mijn straat geverbaliseerd 
omdat ik geparkeerd stond in een zone die gereserveerd is voor bewoners, wat op zich 
logisch is omdat ik op dat moment geen bewonerskaart kon voorleggen. Van zodra ik kennis 
nam van deze boete (na een aanmaning, want de boete zelf heb ik nooit gevonden onder 
mijn ruit), heb ik onmiddellijk contact opgenomen met het parkeerbedrijf met de vraag om 
deze boete te schrappen. Ik heb daarin twee argumenten aangehaald: ten eerste het feit dat 
ik op dat moment wegens de procedurele gang van zaken niet kon beschikken over een 
bewonerskaart. Ten tweede denk ik dat de geest van de regel is dat parkeerplaats in de 
straat kosteloos dient gereserveerd voor bewoners - wat ik overigens een zeer goede zaak 
vind. Op dat moment was ik wel degelijk inwoner van deze straat en was die wagen mijn 
enige wagen. Dat is bevestigd door mij enkele dagen later het fysieke bewijs daarvan af te 
leveren. Spijtig genoeg kan men op basis van de huidige regel niet overgaan tot schrapping 
van de retributie, wat mij nochtans rechtvaardig zou lijken. Het lijkt mij daarom zinvol dat er  
nagedacht kan worden over een soort van overgangsprocedure of dat bij dergelijke gevallen 
de instrumenten voorhanden worden gesteld om de retributies te kunnen schrappen als zou 
blijken dat door de procedurele gang van zaken men niet kan beschikken over een 
bewonerskaart. Het lijkt mij immers niet de bedoeling dat een .bewoner in die tussentijd veel 
geld moet betalen om te parkeren in zijn eigen straat, of, in mijn geval, anderhalve kilometer 
verder moet parkeren. Ik hoop dat deze opmerking leidt tot een herdenking van de 
procedures in geval van autowissel en zelfs aanvraag, alsook de schrapping van mijn eigen 
retributie die ik ondertussen betaald heb. 
 
Onderzoek: 
Nadat wij de klacht hadden overgemaakt aan het Mobiliteitsbedrijf om hun reactie te vragen, 
is men tot de conclusie gekomen dat de medewerker van het Mobiliteitsbedrijf, die de klacht 
in eerste lijn had behandeld, een verkeerde interpretatie heeft gegeven aan deze klacht. 
Deze medewerker dacht dat het om een aanvraag of een wijziging van een bewonerskaart 
ging wegens verhuis. In dit geval was een annulatie van de parkeerretributie niet mogelijk. 
Bij een wijziging van een nummerplaat heeft het Mobiliteitsbedrijf echter wel een regeling. 
Indien de bewonerskaart binnen de maand na de wissel van de nummerplaat (onder bewijs 
van de inschrijving bij DIV voor een eigen wagen of attest werkgever voor een leasewagen) 
én binnen de maand na de retributie wordt aangepast, annuleert het Mobiliteitsbedrijf de 
parkeerretributie. 
Voor klager geldt: Hij ontving op 30 mei 2012 een parkeerretributie.Volgens het attest van de 
werkgever dateert de autowissel van 23 mei 2012. Op 11 juni 2012 liet klager zijn 
bewonerskaart aanpassen. Bovenstaande termijnen voldoen aan de voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor een annulatie wegens wijziging van de nummerplaat. Aangezien 
klager de parkeerretributie reeds betaalde zal het Mobiliteitsbedrijf dit bedrag terugstorten. 
Het Mobiliteitsbedrijf wenst zich dan ook te verontschuldigen voor de fout die gemaakt werd  
bij de klachtenbehandeling in eerste lijn. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
Het Mobiliteitsbedrijf had een verkeerde interpretatie gegeven aan de klacht in eerste lijn 
waardoor geen annulatie kon toegestaan worden. Klager voldeed echter aan alle 
voorwaarden om in aanmerking te komen voor een annulatie wegens wijziging van 
nummerplaat. Het Mobiliteitsbedrijf annuleert de retributie en stort het geld van de retributie 
terug aan klager. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201208-885 
Betalingsbewijs. 
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Ik vraag aan het Mobiliteitsbedrijf een briefje dat ik op 30 november 2011, een bedrag van. 10 
euro betaalde voor parking Reep, maar ik kan dit volgens hen niet krijgen. Het probleem is 
dat de kwitantie bij mijn werkgever verloren is gegaan en men mijn kosten voor deze maand 
niet betaalt. Is dat nu echt niet mogelijk om een betalingsbewijsje te krijgen? 
 
Onderzoek: 
Het Mobiliteitsbedrijf verontschuldigt zich voor het laattijdige antwoord dat te wijten was aan 
de verlofperiode. Om misbruik tegen te gaan, wordt er normaal gezien na betaling geen 
nieuwe kwitantie bezorgd maar aangezien klager de nodige bewijzen kon voorleggen en het 
bedrag teruggevonden kon worden op de rekening van het Mobiliteitsbedrijf, wordt hem 
alsnog een bewijsje bezorgd. Klager kreeg, nadat hij de nodige bewijzen kon voorleggen, 
alsnog een bewijsje van betaling zodat hij zijn parkeerkosten bij zijn werkgever kon 
recupereren. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
Klager kreeg, nadat hij de nodige bewijzen kon voorleggen, alsnog een bewijs van betaling 
zodat hij zijn parkeerkosten bij zijn werkgever kon recupereren. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
billijkheid 
Verzoek: 201209-903 
Parkeerschijf. 
 
Wij hebben op 14 juli 2012 een retributie ontvangen voor het overschrijden van de 
parkeerduur in de Pannestraat te Gent. We zijn pas rond 16.15 uur aangekomen en hebben 
plichtsbewust de parkeerschijf geplaatst. Echter door verstrooidheid hebben we het 
aankomstuur vergeten aanpassen naar 16 uur (stond nog op 9 uur van een vorig gebruik). 
We hebben dus ter goeder trouw de parkeerschijf zichtbaar gelegd. De opmerking van het 
parkeerbedrijf in verband met het ‘vergeten opnieuw aanduiden’ of ‘vergeten plaatsen’ is dus 
hier niet van toepassing, want we waren noch vergeten de parkeerschijf te plaatsen noch 
ging het om het opnieuw aanduiden van de schijf. We zijn pas rond 15 uur in Gent 
aangekomen en hebben eerst een bezoek afgelegd bij familie.  
Harde bewijzen dat we niet vroeger in Gent waren, hebben we misschien niet, maar we 
kunnen wel aantonen dat we met onze klantenkaart om 13.42 uur gewinkeld hebben in Halle. 
Daarom willen wij verzoeken om deze retributie alsnog kwijt te schelden. 
 
Onderzoek: 
De ombudsvrouw kan hier niet meer bemiddelen. De parkeerschijf lag wel voor maar het 
juiste uur was niet aangeduid. De retributie werd terecht uitgeschreven en het 
Mobiliteitsbedrijf heeft de procedure correct gevolgd. Billijkheid kan ook niet ingeroepen 
worden omdat het niet om een geval van overmacht gaat, maar om een vergissing. 
De ombudsvrouw raadt klager dus aan om de retributie te betalen. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
adequate communicatie 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek:201209-908 
Retributie Willem De Beersteeg. 
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Op 15 juli 2012 moest ik in de Willem De Beersteeg een installatie lossen. Daar de  
stadsdiensten er zelf aan het lossen waren heb ik mijn wagen geparkeerd aan de  
Minnemeers. Bij het verlaten van mijn  wagen heb ik aan vier agenten, die daar toevallig  
patrouilleerden, gevraagd of ik er mocht staan en of ik moest betalen / parkeerkaart  
leggen. Alle vier waren ze  het erover eens dat ik er mocht staan en dat ik niet hoefde te  
betalen daar er plasticzakken over de parkeermeters getrokken waren en ook geen  
parkeerkaart hoefde te leggen. Tot mijn grote verbijstering bleek ik bij mijn terugkeer toch  
een boete te hebben gekregen. Hopelijk begrijpt u dat dit voor mij onaanvaardbaar is en  
hoop ik dat u hier een schikking in kunt regelen. 
 
Onderzoek: 
In eerste instantie geven we dit door aan het Mobiliteitsbedrijf als een eerstelijnsklacht. 
Verzoeker gaat echter niet akkoord en vraagt onze bemiddeling. Wie die politieagenten 
waren en wat ze juist gezegd hebben, valt niet meer te achterhalen. Normaal gezien zouden 
de agenten op de hoogte moeten zijn van de parkeersituatie tijdens de Gentse Feesten aan 
de Minnemeers. Uit navraag bij het Mobiliteitsbedrijf en nazicht van de foto's die het 
Mobiliteitsbedrijf genomen heeft, is duidelijk te zien dat zowel aan de Kongobrug als aan het 
begin van de Goudstraat richting Minnemeers, de signalisatieborden van betalend parkeren,  
vervangen zijn door borden 'bewoners'. Aangezien dit zonale borden zijn, geldt dit 
parkeerregime voor een hele zone en eindigt dit pas als men een eindbord passeert. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Wat er door de politieagenten gezegd is, is niet meer te achterhalen. De signalisatie voor 
bewonersparkeren tijdens de Gentse Feesten was correct waardoor er geen verwarring 
mogelijk was dat daar enkel geparkeerd kon worden met een bewonerskaart voor die zone. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201209-930 
Onverwacht dwangbevel. 
 
Ik heb op mijn vorig adres een dwangbevel gekregen. Het gaat hier blijkbaar over een 
.parkeerretributie van 4 april 2012 van 50 euro waarvoor ik blijkbaar foutief slechts 25 euro 
betaald heb. Ik heb vòòr deze brief met dwangbevel niets ontvangen die mij wees op deze 
foutieve betaling. Vandaar ook mijn verrassing dat hier dit hele verhaal opgestart werd. 
Uiteindelijk ben ik heel vlot bereikbaar per brief, mail en telefoon. Verder kan gemakkelijk 
nagekeken worden dat ik steeds mijn retributies betaald heb, ook na datum van deze van 4 
april 2012. Er zijn ook talloze parkeerticketten die ik deze zomer betaald heb met de 
Visa-kaart van mijn bedrijf. Dit kan allemaal nagekeken worden. En uiteindelijk zie ik mijn 
goede wil hierbij bewezen en zou het voor iedereen duidelijk moeten zijn dat het hier om een 
misverstand gaat. Wie betaalt er uiteindelijk de helft van zijn boete… Als iemand niet wenst te 
betalen dan gaat hij niet betalen zou ik denken. Ik had dus graag een bewijs gehad van die 
originele retributie zodat er wel degelijk kan gestaafd worden dat ik het verkeerde bedrag 
betaald heb. En verder had ik graag even beroep gedaan op de goede wil van iemand (ik 
hoop dat deze bestaat) om niet het grote bedrag van 198,51 euro te moeten betalen en mij 
gewoon toe te laten van het originele bedrag van de retributie te betalen. 
Nog even ter toelichting van de situatie waarbij ik deze originele boete kreeg, want deze is 
uiteindelijk ook een veroorzaakte situatie waar ik slachtoffer van ben. Ergens in 2010 is er 
een (vreemde) wet uitgekomen waarbij als een privé persoon inwoont op een adres dat 
verhuurd wordt aan zijn bedrijf (ik ben zelfstandige), dat deze persoon dan een voordeel 
geniet van het vaste bedrag van 1000 euro en met andere woorden belast wordt ten bedrage 
van ongeveer een 300 euro per maand. Dit ongeacht het feit dat in mijn geval mijn totale huur 
slechts een 550 euro bedroeg. Geconfronteerd met deze vreemde situatie heb ik uiteindelijk 
mijn privé adres verzet. Natuurlijk woonde ik toen wel nog steeds in dezelfde straat in Gent 
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en werkte ik er dagelijks. Ik was toen ook heel erg verbaasd toen ik ontdekte dat er geen 
parkeerkaart bestond voor mensen die in de stad werkten. Maar, ik heb betaald wanneer ik 
kon, vele malen zoals kan nagekeken worden via mijn Visa-betalingen. In die buurt is het 
soms onmogelijk om zelfs een betalende parking te vinden. Er zijn vrijwel onophoudelijk 
werken geweest voor de hele periode (3 jaar) dat ik daar gewoond heb en dit is uiteindelijk 
een van de redenen waarom ik daar weggegaan ben. Op een dag heb ik uit pure miserie in 
de bewonerszone geparkeerd omdat ik echt even thuis moest werken. Als ik mij goed 
herinner en het over de juiste retributie heb dan was dit in de namiddag waarbij er veel vrije 
plaatsen waren in de bewonerszone. De bewoners waren gaan werken. Ik had maar een 
anderhalf uur nodig voor ik naar een andere afspraak moest. En de avond zou ik dan maar 
mijn gebruikelijk twintig minuten à half uur rondrijden om dan uiteindelijk ergens betalend te 
parkeren (kijk maar na deze zomer). En nu wordt dit een verhaal waarbij ik als een 
wanbetaler en persoon van slechte wil wordt aangemaand om toch wel een heel groot 
bedrag te betalen, een achtste van wat ik netto verdien. Ik probeer echt mijn best te doen om 
met mijn bedrijf te overleven en toon steeds mijn goede wil. Hier had ik graag even beroep 
gedaan op jullie goede wil, want dit is duidelijk een misverstand. 
Graag had ik even dus de originele retributie gehad om toch maar even na te kijken dat die 
geen 25 euro bedroeg zoals ik betaalde. Ik sluit natuurlijk helemaal mijn menselijke fout niet 
uit bij de betaling. Al de rest is volledig aan mij voorbijgegaan… onbegrijpelijk, aangezien ik 
heel erg bereikbaar ben, maar wel waar. 
 
Onderzoek: 
Verzoeker schrijft in eerste instantie Modero aan waardoor de ombudsdienst niet tussenkomt 
maar verzoeker gaat niet akkoord met het antwoord van Modero en vraagt aan de 
ombudsdienst om zijn klacht in tweedelijn te behandelen. 
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoeker inderdaad een parkeerretributie heeft ontvangen van 
50 euro omdat hij geparkeerd stond op een voorbehouden bewonersparkeerplaats. Per 
vergissing heeft verzoeker 25 euro betaald in plaats van 50 euro en het Mobiliteitsbedrijf 
heeft verzoeker hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht op 24 april 2012. Op 14 mei 2012 
heeft het Mobiliteitsbedrijf een tweede aangetekende herinnering verstuurd maar deze werd 
niet afgehaald. Beide herinneringsbrieven (en uiteindelijk ook het dwangbevel) werden 
verstuurd naar het adres van de firma van verzoeker. Het Mobiliteitsbedrijf stuurt de 
herinneringsbrieven altijd naar het adres dat volgens DIV gekoppeld is aan de nummerplaat. 
Bij verzoeker staat de nummerplaat van zijn wagen op naam van zijn firma. Hijzelf was wel al 
officieel verhuisd, maar zijn firma nog niet. De adreswijziging van de firma werd pas op 9 
augustus 2012 overgemaakt aan de Kamer van Koophandel. 
Het Mobiliteitsbedrijf heeft de procedure juist gevolgd en heeft verzoeker tweemaal op de 
hoogte gebracht van de foutieve betaling. Door zijn verhuis en doordat hij de aangetekende 
zending niet heeft afgehaald, is het dossier bij de deurwaarder beland. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Het Mobiliteitsbedrijf heeft de procedure correct gevolgd door de herinneringsbrieven naar 
het adres te sturen van de eigenaar van de wagen; in dit geval de firma van verzoeker. Hij 
persoonlijk was al verhuisd maar zijn firma nog niet. Verzoeker heeft de aangetekende 
zending niet afgehaald. 
 
 
 
redelijke termijn 
efficiëntie en effectiviteit 
Verzoek: 201209-1000 
Terugkeer. 
 
Ik heb drie weken geleden volgende mail gestuurd naar de Fietswacht maar heb daar nog 
geen reactie op gekregen: "De werken in de Blekerijstraat zijn ondertussen voltooid. Zou ik 
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dan ook mogen vragen dat het fietsenrek zo spoedig mogelijk wordt teruggeplaatst gelet op 
de grote hoeveelheid fietsen in dat gedeelte van de straat? De fietsenstalling bevond zich 
voorheen ter hoogte van mijn woning maar als dit wat meer naar voren in de straat moet 
geschoven worden: geen probleem. Er was ook een tweede fietsenstalling ter hoogte van de 
Kopergieterij, verderop in de straat." 
 
Onderzoek: 
De Fietswacht laat weten dat de fietsenstallingen zeker teruggeplaatst worden. Dat het zo 
lang duurt is volgens de dienst te wijten aan de onderbezetting van de dienst. De dienst is wel 
vergeten verzoeker hiervan op de hoogte te brengen. Zij hadden het aan andere 
omwonenden gezegd, maar niet aan hem. Het gaat om twee stallingen: de ene stalling wordt 
betrekkelijk vlug teruggeplaatst, de andere pas nadat wij nog eens tussengekomen zijn. 
Blijkbaar kampt de dienst met veel afwezigheden, waardoor de planning niet kan worden 
aangehouden. Maar het is onverklaarbaar waarom in eenzelfde straat één stalling terugkomt 
en de andere niet, na onze tussenkomst. Het had dus in één beweging gekund. 
 
Beoordeling: gegrond 
Na onze tussenkomst duurt het nog twee maanden voor de twee stallingen zijn 
teruggeplaatst in eenzelfde en ze kwamen dan nog in gespreide slagorde. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201209-1023 
Retributie ondanks mindervalidenkaart. 
 
Ik ben op 3 september 2012 verhuisd van Gentbrugge naar de Hubert Frère-Orbanlaan te 
Gent. Groot was mijn verbazing toen ik zowel op 13 als op14 september 2012 een 
parkeerretributie van 50 euro ontving omdat ik zonder bewonerskaart op een voorbehouden 
bewonersparkeerplaats stond. Ik wist hier het bestaan niet van af. 
Toen ik mijn adreswijziging heb doorgegeven bij de Dienst Burgerzaken heeft men mij 
alleszins niet laten weten dat er betalend parkeren was in mijn buurt noch dat ik een 
bewonerskaart kon aanvragen en dat mijn mindervalidenkaart niet geldig was op deze 
voorbehouden bewonersparkeerplaatsen. Waar ik woonde in Gentbrugge was er geen 
betalend parkeren en ik was in de veronderstelling dat ik in Gent overal bovengronds gratis 
kon parkeren met mijn mindervalidenkaart. Hoe kon ik dat dan weten? 
 
Onderzoek: 
Dat verzoeker een retributie heeft gekregen omdat hij met zijn parkeerkaart voor personen 
met een handicap geparkeerd stond op een voorbehouden bewonersparkeerplaats is een 
reglement dat bepaald is via de Nationale Wegcode. In artikel 27.4 staat aangegeven dat 
parkeerplaatsen die aangeduid zijn met het woord ‘bewoner’ enkel voorbehouden zijn voor 
de voertuigen waarop op de binnenkant van de voorruit de bewonerskaart duidelijk leesbaar 
en zichtbaar is aangebracht. Net zoals een bewonerskaart niet geldig is op een parkeerplaats 
voor personen met een handicap is de parkeerkaart voor personen met een handicap niet 
geldig op een bewonersparkeerplaats. Iedere weggebruiker wordt geacht de Wegcode te 
kennen. Het Mobiliteitsbedrijf heeft de procedure correct toegepast. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
klachtenmanagement 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201209-1035 
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Parkeren voor garagepoort. 
 
Naar aanleiding van een onterecht uitgereikte parkeerretributie door het Parkeerbedrijf Stad 
Gent, heb ik 171,28 euro betaald onder druk van een dwangbevel. Graag zou ik uw hulp 
willen vragen om dit bedrag terug te vorderen alvorens juridische stappen te ondernemen. De 
wagen stond op het moment van de feiten geparkeerd voor mijn eigen garagepoort, waarop 
op dat moment mijn nummerplaat niet afgebeeld stond. Volgens het Parkeerbedrijf Stad Gent  
is enkel de Politie gemachtigd om hiervoor een boete uit te schrijven. Ik heb dit via mail 
proberen duidelijk te maken, maar na mijn laatste mail heb ik geen antwoord meer ontvangen 
van het Parkeerbedrijf Stad Gent. Hierop volgend heb ik twee aanmaningen tot betaling 
ontvangen, waarop het dwangbevel volgde. Aangezien de maatschappelijke zetel van mijn 
architectenkantoor gevestigd is in Turnhout - op het adres van mijn ouders - heb ik de kosten 
van het dwangbevel betaald. Daarna heb ik op aanraden van mijn advocaat een brief gericht 
aan het college van burgemeester en schepenen, maar tot op heden heb ik hierop geen 
antwoord ontvangen. Zou u me kunnen helpen om de situatie recht te zetten? 
 
Onderzoek: 
Het Mobiliteitsbedrijf erkent dat verzoeker geen reactie heeft gekregen op zijn brief die 
gericht was aan het college van burgemeester en schepenen. Dit betreft een vergissing en is 
geen opzettelijk negeren. Verzoeker had van het Mobiliteitsbedrijf al eerder een antwoord 
ontvangen op zijn mails en kende het standpunt van het Mobiliteitsbedrijf. Verzoeker stelt 
terecht dat, als hij voor een garagepoort geparkeerd staat zonder dat daar zijn nummerplaat 
op bevestigd is en hij geen parkeerticket noch een bewonerskaart heeft voorliggen, er geen 
retributie wordt uitgeschreven maar dat hij hiervoor wel een proces verbaal riskeert. Uit de 
foto’s van de vaststelling blijkt echter dat verzoeker niet voor zijn garagepoort geparkeerd 
staat maar op een reguliere parkeerplaats waar hij had moeten voldoen aan de betaalplicht 
of een bewonerskaart had moeten plaatsen. De retributie werd dus terecht uitgeschreven. 
Het Mobiliteitsbedrijf is er verkeerdelijk vanuit gegaan dat verzoeker voor zijn garagepoort 
stond en dat daarop zijn nummerplaat was aangebracht. Klager aanvaardt ons oordeel na 
het zien van de foto’s. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Het Mobiliteitsbedrijf heeft inderdaad niet geantwoord op de laatste brief van verzoeker, 
gericht aan het college van burgemeester en schepenen maar dit was per vergissing. Het 
Mobiliteitsbedrijf meent ten onrechte dat klager voor zijn garagepoort geparkeerd stond en 
dat daarop zijn nummerplaat was aangebracht.  De retributie werd terecht uitgeschreven 
want klager stond niet voor zijn garagepoort geparkeerd maar op een reguliere parkeerplaats 
waar betalend parkeren van kracht is. 
 
Aanbeveling: 
Kijk bij iedere klacht eerst de foto's goed na om de situatie duidelijk te kunnen inschatten. 
Mocht men bij de eerste klacht van verzoeker al de foto's goed hebben nagekeken dan had 
men toen al kunnen zien dat verzoeker niet voor zijn garagepoort stond. Dit werd pas 
duidelijk na bemiddeling door de Ombudsdienst. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
coulance 
Verzoek: 201210-1059 
Foutieve betaling. 
 
Op 23 november 2010 ontving ik een parkeerretributie van 50 euro. In de loop van de maand 
januari werd me een herinnering gestuurd en een bijkomende kost van 20 euro, ook al was ik 
van mening dat ik de boete reeds betaald had. Bij navraag bij de bank bleek dat er iets was 
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fout gelopen met mijn e-banking. Ik heb dan de parkeerretributie van 50 euro betaald op 17 
januari 2011. De betaling van de retributie is met andere woorden anderhalve maand na de 
overtreding gebeurd. Echter 5 maanden na betaling werd mij een brief betekend door een 
gerechtsdeurwaarder, waarin ik aangemaand werd het toen reeds tot 200 euro opgelopen 
bedrag te betalen, met risico van in beslagname van goederen. Dit dwangbevel werd dus 
uitgevaardigd enkel en alleen ter inning van de administratiekosten van 20 euro. Aangezien 
ik langer dan een half jaar in het buitenland verbleef heb ik die brief en daarna meerdere 
brieven pas bij thuiskomst gevonden. Ik had het politiebureau echter wel een brief 
geschreven waarin ik uitleg verschafte over het iets te laat komen van mijn betaling. Ik heb 
echter nooit antwoord ontvangen op mijn schrijven. Sinds maart 2012 hoorde ik niets meer 
over deze zaak, waaruit ik concludeerde dat deze zaak zou gesloten zijn, vermoedelijk mede 
door mijn schrijven. Op 12 september ll. Werd om 9.20 uur aan mijn deur gebeld. Ik trof daar 
een deurwaarder, Politie en slotenmaker aan. Verschillende goederen werden in beslag 
genomen, waaronder een computer van mijn werkgever en meubelen. De boete blijkt nu 
ineens .opgelopen te zijn tot 430 euro. Het gaat dus voor alle duidelijkheid over de 
aanvankelijke 20 euro administratiekosten die door mij niet meer werd betaald, terwijl ik wel 
degelijk mijn parkeerretributie heb betaald. Moet ik me gelukkig prijzen dat ik toevallig thuis 
was en op die manier mijn slot niet werd opengebroken? Kan een deurwaarder geëscorteerd 
door een inspecteur van Politie en slotenmaker in onze stad zonder verwittigen zomaar je 
huis binnenvallen? Moet ik dit beschouwen als een symptoom van een verzuurde 
maatschappij? Of ben ik een misdadiger? Ik ben hierover bijzonder verbolgen. Het 
uitvaardigen van een dwangbevel dat onmiddellijk middels een gerechtsdeurwaarder werd 
betekend lijkt me heel onredelijk en bijzonder verregaand. Het kunstmatig laten oplopen van 
inningskosten heeft volgens mij geen enkele zin, behalve het rijker maken van slotenmakers 
en deurwaarders. 
Ik hoop dat u hier iets in het werk kan stellen om deze straf alsnog kwijt te schelden en dat u 
er bij de bevoegde instanties op kan aandringen dat ze maatregelen nemen om dit soort 
wantoestanden in de toekomst te voorkomen. 
 
Onderzoek: 
Het Mobiliteitsbedrijf heeft verzoeker verschillende keren herinnerd aan het feit dat de 
retributie nog niet betaald was en dat er ook nog 20 euro administratiekosten werden 
aangerekend. De herinneringsbrieven werden ook naar het juiste adres verstuurd.  
Verzoeker heeft toen niet gereageerd. 
Dat verzoeker op dat moment in het buitenland verbleef, daar kan het Mobiliteitsbedrijf  
geen rekening mee houden. Het opvolgen van de briefwisseling bij een langdurige 
afwezigheid is de verantwoordelijkheid van verzoeker zelf.  
Verzoeker stelt dat er een schrijven werd gericht naar de Politie maar hij weet niet meer naar 
welk adres dit werd verstuurd. Dit is dus spijtig genoeg niet meer te achterhalen. Het 
Mobiliteitsbedrijf zelf heeft zeker geen schrijven ontvangen van hem. Verzoeker heeft wel, na 
het ontvangen van het deurwaardersbevel, een e-mail verstuurd naar Modero 
(gerechtsdeurwaarder). Hierop kreeg hij een antwoord met daarbij een uitvoerige 
uiteenzetting van het verloop van het dossier en de vraag om over te gaan tot betalen van het 
deurwaardersbevel. Verzoeker heeft nadien geen enkel contact meer opgenomen, noch met 
het Mobiliteitsbedrijf, noch met Modero en is ook niet overgegaan tot betalen van het 
deurwaardersbevel. Hierdoor werd er op 12 september 2012 een deurwaardersbeslag 
opgemaakt. Tussen het deurwaardersbevel en het beslag ligt meer dan een jaar. Tijd genoeg 
om te reageren. Wij raden verzoeker daarom aan om contact op te nemen met Modero om 
een afbetalingsplan op te stellen. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Het Mobiliteitsbedrijf heeft de procedure correct gevolgd en kan geen rekening houden met 
een langdurige afwezigheid van verzoeker naar het buitenland. Het opvolgen van de 
briefwisseling tijdens een langdurige afwezigheid in het buiteland is de verantwoordelijkheid 
van verzoeker zelf. 
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coulance 
zorgvuldigheid - procedure 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201210-1079 
Geen parkeerschijf. 
 
Waartoe dient een blauwe kaart/blauwe zone eigenlijk? Om als burger te kunnen duidelijk 
maken aan ‘de overheid’ binnen welke tijdszone men op die plaats zou kunnen parkeren? Uit 
respect voor andere betrokkenen en in het algemeen belang van de betreffende omgeving? 
Is dat niet de ‘geest’ van de wet? Of is die (in mijn geval door een geschreven document 
tijdelijk vervangen!) blauwe kaart gewoon een middel om (bij gebrek daaraan) goed menende 
burgers alsnog geld afhandig te maken? Zouden er ‘objectieven’ in dat opzicht bestaan, om 
bepaalde ‘retributie’ targets te behalen? In het kader van het ‘gelijkheidsbeginsel’ waar men 
aan refereert, zou men m.i. misschien wél kunnen beslissen om mij en alle andere zich in 
dezelfde situatie bevindende mensen (blauwe kaart vervangen door een ander document, 
dat dezelfde info bevat) in deze ‘gelijk’ te behandelen door bvb. Een ‘verwittiging’ te geven… 
Waar zijn menselijkheid, begrip, inlevingsvermogen, respect, gezond verstand, 
relativeringsvermogen, visie? (O ja, die staan niet in de wet). Tot slot, kan ik u bevestigen dat 
de nodige opdrachten tot betaling in schijven van deze ‘retributie’ door mij reeds werden 
uitgevoerd en dat ik geenszins de bedoeling heb om dit juridisch te gaan beslechten. (Iets 
met sop, kolen en waard…) Maar misschien, vinden deze goed bedoelde communicaties wel 
gehoor, stemt het tot nadenken… Wie weet… 
 
Onderzoek: 
De Ombudsdienst heeft begrip voor de oplossing die verzoeker heeft gezocht door de blauwe 
parkeerschijf te vervangen door een zelfgeschreven briefje met vermelding van datum en 
aankomstuur. Het Mobiliteitsbedrijf moet zich echter aan het retributiereglement houden dat 
gebaseerd is op de Wegcode en die stelt dat er in een blauwe zone een Europese, blauwe 
parkeerschijf moet gebruikt worden om geldig te parkeren. Een annulatie van de 
parkeerretributie, die terecht werd uitgeschreven, is niet mogelijk omwille van het 
gelijkheidsbeginsel en rechtszekerheid. Er zijn geen voldoende argumenten om van de 
vigerende regelgeving af te wijken. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Het Mobiliteitsbedrijf moet de Wegcode volgen die stelt dat er in een blauwe zone een 
parkeerschijf moet gebruikt worden om geldig te parkeren. De retributie werd terecht 
uitgeschreven. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek:201210-1084 
Bewonerskaart. 
 
Onlangs mocht ik een parkeerboete ontvangen van het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent. Ik heb 
hierover gecommuniceerd met het Mobiliteitsbedrijf via parkeercontrole@gent.be, waar men 
mij informeerde dat ik als Gentenaar recht heb op een bewonerskaart. Nog voor ik die e-mail 
goed en wel gelezen heb, krijg ik een nieuwe parkeerboete. Ik krijg met andere woorden niet 
de tijd om een bewonerskaart aan te vragen (en dat terwijl het telefoonnummer naar waar 
men mij verwijst gewoon geen antwoord oplevert, ik belde wel na 18 uur aangezien ik werk 
tot 18 uur).Wanneer ik vroeg of ik hierop kon protesteren, krijg ik de melding dat het protest 
uiteindelijk toch terechtkomt bij diezelfde dienst, die mij op voorhand vertelt dat dit dus niks 
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zal opleveren. Wat kan ik hieraan doen? Ik woon in Gent, en moet nu een boete betalen 
terwijl ik recht heb op een bewonerskaart, maar ik krijg de tijd niet deze aan te vragen. Als 
men elke dag langskomt aan 25 euro per dag betekent dit voor mij 750 euro per maand aan 
boetes? Dat is toch vrij absurd? Bovendien krijg ik op voorhand de melding dat hier tegen 
willen ingaan niets zal helpen. Wat is dan het nut van een orgaan om hierrond te 
contesteren? 
 
Onderzoek: 
Verzoeker schreef het Mobiliteitsbedrijf aan op 20 september 2012 nadat hij op 7 september 
2012 een retributie had ontvangen. Op 25 september kreeg verzoeker een antwoord van het 
Mobiliteitsbedrijf waarin hem werd uitgelegd dat het niet voldoende is om gedomicilieerd te 
zijn in een straat met blauwe zone om recht te hebben om daar onbeperkt te mogen 
parkeren. Men dient in het bezit te zijn van een bewonerskaart om onbeperkt te mogen 
parkeren in een blauwe zone. De Wegcode stelt dat een bewonerskaart een parkeerschijf 
vervangt. Het Mobiliteitsbedrijf gaf verzoeker ook de raad om zo vlug mogelijk een 
bewonerskaart aan te vragen. Op 2 oktober ontving verzoeker terug een retributie en omdat 
deze retributie ook werd uitgeschreven voordat verzoeker een bewonerskaart had 
aangevraagd, kan ook deze retributie niet geannuleerd worden. Verzoeker wist via het 
antwoord van het Mobiliteitsbedrijf wel al dat hij zonder bewonerskaart, niet onbeperkt kon 
parkeren en had zich, zolang hij geen bewonerskaart had aangevraagd,  kunnen parkeren 
in een omliggende straat waar er geen parkeerregime geldt. Het Mobiliteitsbedrijf kan geen 
retributies annuleren als men geen bewonerskaart heeft in een blauwe zone om onbeperkt te 
parkeren, ook al is men daar gedomicilieerd. Het Mobiliteitsbedrijf heeft de procedure correct 
gevolgd en verzoeker ook tijdig ingelicht. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Het Mobiliteitsbedrijf kan geen retributies annuleren als men geen bewonerskaart heeft in 
een blauwe zone om onbeperkt te parkeren, ook al is men daar gedomicilieerd. Het 
Mobiliteitsbedrijf heeft de procedure correct gevolgd en verzoeker ook tijdig ingelicht. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201210-1116 
Fietsenstalling graag. 
 
Een jaar geleden stuurde ik een mail naar de Fietswacht met de vraag: In de Antoon 
Sanderusstraat zou  best een fietsenstalling komen. 
Gezien het voetpad heel smal is en er geen andere oplossing is dan je fiets op het voetpad te 
parkeren zou het wel handig zijn om ergens in de straat een fietsenstalling te voorzien. 
Zodanig dat voetgangers op een voortreffelijke manier op het voetpad kunnen blijven. 
Ik heb hier nog geen antwoord op gekregen, een jaar later. 
Er staat hier in de straat al maanden aan een stuk een schaarlift op een parkeerplaats.  
Men zou er beter een fietsenstalling plaatsen. 
 
Onderzoek: 
Volgens de Fietswacht klopt het dat verzoeker zijn vraag al meer dan een jaar geleden 
gesteld heeft, maar de dienst zegt dat hij wel een ontvangstmelding heeft gekregen. Die 
lange termijn om een antwoord te gronde te gegeven, verklaart de dienst door 
personeelswissels, het grote aantal aanvragen en grote werkdruk. Indien men werkelijk kan 
verantwoorden dat een vraag voor een fietsenstalling meer dan een jaar op afhandeling moet 
wachten, dan is het misschien aangewezen om deze uitzonderlijke termijn in de 
ontvangstmelding te vermelden. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
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overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201210-1120 
Parkeren Universiteitstraat. 
 
Op 11 oktober 2012 kreeg ik een retributie van 50 euro in de Universiteitstraat terwijl ik 
koekjes aan het leveren was met mijn karretje. Er stond trouwens ook een bordje op mijn 
dashboard met ‘laden en lossen’ + mijn telefoonnummer.  Toen ik vertrok heb ik me duidelijk 
vergewist van de situatie: er stond geen enkel bord dat aangaf dat daar enkel geparkeerd 
mocht worden door bewoners. Er stond geen bord.  Na mijn levering heb ik vastgesteld dat 
ik een boete had en raar maar waar…  dat daar opeens wel een verkeersbord staat. Op het 
einde van de Universiteitsstraat zie ik dat er daar inderdaad een vrachtwagen staat met 
allemaal verkeersborden.  Trekt u dit na aub? Het is al heel stressvol en geen sinecure om 
in Gent leveringen te moeten doen maar als de verkeersborden dan ook nog veranderen 
wordt het wel echt onwerkbaar.  Ik begrijp dat dit misschien een toeval is en dat mensen hun 
werk doen maar niemand betaalt graag onterecht een boete.  Mag ik vriendelijk vragen dit 
recht te zetten aub. 
 
Onderzoek: 
Volgens het Mobiliteitsbedrijf staat de Universiteitstraat al sedert 2005 aangeduid als 
bewonerszone. Ook de signalisatie staat er al van die tijd. Er zijn volgens het 
Mobiliteitsbedrijf nog geen borden verplaatst in die straat. Op de foto’s die gemaakt zijn 
tijdens de vaststelling is duidelijk te zien dat de wagen van verzoeker geparkeerd stond 
tussen de signalisatieborden die het bewonersparkeren aanduiden. Er is ook geen laad- of 
losbeweging vast te stellen. De retributie werd bijgevolg terecht uitgeschreven. Volgens de 
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen is er op dat tijdstip ook geen (tijdelijke) wijziging 
aangebracht aan de bestaande signalisatie in de Universiteitstraat. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
professionaliteit 
overeenstemming met regelgeving 
onpartijdigheid 
Verzoek: 201210-1146 
Cowboy's per taxi. 
 
We komen bij u omdat we ons vertrouwen kwijt zijn in het Mobiliteitsbedrijf en ook omdat we 
de mistoestanden tussen de taxichauffeurs in Gent willen aanklagen en een efficiëntere 
controle hierover willen door de overheid, vooral de Gentse Politie  maar ook omdat we  
willen meewerken om die mistoestanden uit te roeien. We menen dat onze klachten die we al 
veel en herhaaldelijk hebben kenbaar gemaakt nog niet voldoende zijn gehoord. Natuurlijk 
zijn we allen concurrenten maar we menen dat er meer aan de hand is dan enkel 
concurrentienijd. 
 
Onderzoek: 
De klachten gaan specifiek  over: 
1.  Relatie tussen klagers en het Mobiliteitsbedrijf: het vertrouwen is zoek 
2.  Relatie tussen Politie en klagers: meer behoefte aan efficiëntere controle en 

sanctionering 
3.  Klachten over collega’s-cowboys: weigeren van ritten (te korte ritten, taxicheques), 
onderlinge  agressiviteit en agressiviteit naar klanten toe, te lang rijden met voorlopige 
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badge, rijden zonder badge, en komende van Zelzate, verloederen van imago (kleding, 
slechte naam, geen uitstraling) rijden met onaangepaste verzekeringen, zwartwerk. Er komt 
een analyse op basis van de klachten bij de ombudsvrouw. De analyse is overgemaakt aan 
de bevoegde diensten, die een volledige herziening van reglement en aanpak zullen 
uitwerken. Na enkele maanden krijgt de ombudsvrouw het bericht van de klagers dat er een 
positieve evolutie aan de gang is. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
 
Aanbeveling: 
Blijf dit dossier opvolgen. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201210-1150 
Fietsenstalling gevraagd. 
 
Het is erg vervelend dat er geen fietsenstalling is in de buurt van onze woning (straat met 
rijwoningen met smal voetpad. De  voormalige fietsenstallingen zijn weggenomen naar 
aanleiding van wegenwerken en nooit teruggeplaatst. 
Daarom nam ik op 16 april via het contactformulier contact op met de Fietswacht, op 2 
oktober stuurde ik een herinneringsbericht. Ik heb nog steeds geen reactie ontvangen. 
 
Onderzoek: 
Volgens het Fietsdepot had verzoekster haar vraag via internet ingediend als een aanvraag 
voor een nieuwe fietsenstalling zodat de procedure werd opgestart voor een nieuwe 
fietsenstalling en het onderzoek kan hiervoor een hele tijd duren. Maar hier gaat het om het 
terugplaatsen van bestaande fietsenstallingen. De fout is niet onmiddellijk opgemerkt door de 
dienst. Door tussenkomst van de ombudsdienst is men erop gevallen en de dienst belooft om 
zo rap mogelijk de fietsenstallingen terug te plaatsen. Dit gebeurt ook binnen de kortste 
keren, maar blijft de vraag van verzoekster naar een bijkomende fietsenstalling, die ook geen 
gevolg kent. Volgens de consulent van het Mobiliteitsbedrijf kampt de dienst met een enorme 
achterstand, om allerlei redenen. De vraag van verzoekster dateert van april en negen 
maanden later is er nog altijd geen antwoord gekomen, wat onbegrijpelijk en onaanvaardbaar 
is. De klacht van verzoekster is in ieder geval gegrond en toont aan dat men toch 
maatregelen zal moeten nemen om de zaken vlotter te laten verlopen. 
 
Beoordeling: gegrond 
Het heeft onredelijk lang geduurd om de weggenomen stallingen na de werken terug te 
plaatsen en het duurt onredelijk lang voor men een beslissing meedeelt voor een bijkomende 
fietsenstalling. 
 
Aanbeveling: 
Werk aan structurele maatregelen om de burgers binnen een redelijke termijn een antwoord 
te geven. Overweeg de hulp van de Mobiele Ploeg in te roepen bij een plotse achterstand 
wegens onderbezetting van de dienst. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201210-1177 
Parkeren met mindervalidenkaart. 
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Mijn moeder is bewoonster van een home te Gent. Zij is gehandicapt en verplaatst zich in 
een rolstoel. Ze is in het bezit van een parkeerkaart voor gehandicapten. Op 22 oktober 2012 
ben ik haar gaan halen in de home met mijn wagen en aan de linkerkant van de voorruit was 
duidelijk de parkeerkaart te zien. Ik ben aangekomen om 15 uur en om 15.07 uur heeft het 
Mobiliteitsbedrijf mij een parkeerbiljet van 50 euro bezorgd omdat ik in een bewonerszone 
stond. Mag ik u er op wijzen dat mijn moeder een bewoonster is, maar aangezien zij geen 
voertuig meer heeft, is ze niet gerechtigd een bewonerskaart te krijgen. Ik ben deze ochtend 
om 9.30 uur zelf naar het parkeerbedrijf geweest om deze retributie te betwisten. Ik heb mijn 
verhaal gedaan en hen de vraag gesteld hoe men op deze plaats een gehandicapte met 
rolstoel moet komen ophalen en terugbrengen, want voor mij blijft dit een verboden zone. Zij 
hadden begrip voor deze situatie en gaven me wel gelijk maar de politiedienst zou op deze 
plaats een à twee plaatsen moeten voorzien voor gehandicapten; dat is niet de taak van het 
Parkeerbedrijf. In de home verblijven meer dan 100 personen, veel met een rolstoel , zodat 
het probleem van ophalen op die manier altijd zal blijven bestaan.  
 
Onderzoek: 
Het uitschrijven van een retributie voor het gebruik van een mindervalidenkaart op een 
bewonersparkeerplaats is geregeld in de Wegcode. Parkeerplaatsen die aangeduid zijn met 
het woord ‘bewoner’ zijn enkel voorbehouden voor de voertuigen waarop op de binnenkant 
van de voorruit de  bewonerskaart duidelijk leesbaar en zichtbaar is aangebracht. Net zoals 
een bewonerskaart niet geldig is op een plaats voorbehouden voor personen met een 
mindervalidenkaart, is de mindervalidenkaart niet geldig op een bewonersparkeerplaats. Op 
een bewonersparkeerplaats mag men wel laden of lossen maar dan moet er een duidelijke 
laad- of losbeweging vast te stellen zijn. Het Mobiliteitsbedrijf heeft de procedure correct 
toegepast.  Ook overmacht kan niet ingeroepen worden omdat er zich geen ‘onverwachte’ 
situatie heeft voorgedaan. De Ombudsdienst vraagt aan het Bureau Verkeerstechniek van de 
Politie om een  mindervalidenparkeerplaats te voorzien aan het rusthuis maar dit wordt 
negatief geadviseerd. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De procedure en wetgeving werd correct toegepast. Van overmacht is hier ook geen sprake 
aangezien er zich geen 'onverwachte' situatie heeft voorgedaan. 
 
 
 
redelijke termijn 
vertrouwen 
Verzoek: 201211-1231 
Fietstrommels. 
 
In het begin van dit jaar zag ik in het Stadsmagazine dat Stad Gent fietstrommels ging 
plaatsen en dat je een voorstel mocht doen om deze bij jou in de buurt te plaatsen. Dit heb ik 
gedaan. Maanden hoor ik hier niets van en plots krijg ik via mailbericht dat ze mijn suggestie 
hebben ontvangen en dat deze wordt bekeken. Nog een tijd later lees ik in de pers het bericht 
dat er 20 fietstrommels worden geplaatst. Ook in de Limbastraat waar ik woon en dus mijn 
voorstel voor het plaatsen van de fietstrommel heb gedaan. Vorig weekend stuurde ik een 
mail om te vragen of ze al juist een datum hebben wanneer deze geplaatst worden, maar 
krijg ik het antwoord dat dit plots niet meer door gaat. Wij hadden echt gehoopt dat deze er 
zeker kwamen en hopen dat deze er nog zullen komen!!! Ik vind het erg dat er eerst gezegd 
wordt dat deze er komen en dan plots niet meer. 
 
Onderzoek: 
Wij stellen in ons onderzoek vast dat de informatie dat er in de Limbastraat fietstrommels 
zouden komen enkel in de pers is vermeld. Wat in de pers staat, engageert uiteraard de 
stadsdiensten niet. Hierover om meer uitleg gevraagd, zegt het Mobiliteitsbedrijf dat er nooit 
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beslist is dat er fietstrommels in de Limbastraat zouden komen. De dienst heeft dat ook nooit 
aan verzoeker beloofd. Het enige wat de dienst aan verzoeker beloofd heeft, is dat zij zouden 
onderzoeken of zijn suggestie kon weerhouden worden. De Limbastraat was één van de 
mogelijkheden. Is dit op die manier in de pers geraakt? Is er sprake van een misverstand? 
Dat de journalist de mogelijkheid als een zekerheid heeft genoteerd? Mogelijk. 
Uiteindelijk zegt de dienst dat zij overstelpt werden met aanvragen en dat zij een keuze 
hebben moeten maken. Een criterium was het aantal aanvragen voor een bepaalde straat. 
Uit hun bestand bleek dat er voor de Limbastraat slechts één aanvraag was: de zijne. 
Vandaar het negatief, en laattijdig, antwoord. Maar men kan zich ook afvragen of het aantal 
aanvragen voor één bepaalde plaats toch niet het enige criterium is om te bepalen of een 
fietstrommel in één bepaalde straat zal komen of niet. 
Het antwoord van de dienst heeft bijna negen maanden op zich laten wachten, wat onredelijk 
is. De dienst kan dit uitleggen met het feit dat zij onverwacht veel aanvragen binnenkregen en 
zij er niet in slaagden deze tijdig te verwerken en te beantwoorden. Daarenboven moesten ze 
zelf ook eerst een volledig overzicht hebben vooraleer ze een beslissing konden nemen. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Ongegrond wat het vertrouwen betreft: er is hem niet beloofd dat er een fietstrommel zou 
komen in zijn straat. Gegrond voor de redelijke termijn. 
 
Aanbeveling: 
Wanneer men vermoedt dat een definitief antwoord lang op zich kan laten wachten, geef de 
burger dan een tussentijds antwoord met de reden van het uitblijven. Dit kan perfect 
automatisch, zoals een ontvangstmelding gestuurd wordt. 
 
 
 
redelijke termijn 
afdoende motivering 
Verzoek: 201211-1249 
Wanneer krijgen we nieuws over de gevraagde 'fietstrommels' voor de Jasmijnstraat? Wat 
waren de resultaten van februari 2012 van "het groot onderzoek naar de parkeerdruk in de 
Bloemekenswijk"? Die is elke herfst in de Dahliastraat nog groter door 'bladvangers' die 
geplaatst staan op het kruispunt met onze Jasmijnstraat. Nog enkele signalen:  we zijn nog 
steeds niet blij zijn met de fietsenstalling in de Jasmijnstraat ter hoogte van de buur.  
Helaas moeten we signaleren:   
- dat gebruikers zich aan nachtlawaai schuldig maken 
- dat de hoogste schutting door de technische dienst van de stad werd opgesteld en 
vastgezet op zodanig wijze dat het haast te nauw is om je fiets in en uit de rekken te halen. 
Graag even nagaan of dit wel conform is.  
- dat gele fietsen van studentenmobiliteit en andere studentikoze fietsen niet aarzelen om 
‘dubbel te parkeren’ in het rek en de onze blokkeren. 
Ook is het slecht ingeplante anderhalve parkeerplaats innemende rek geen garantie op 
veiligheid, aangezien mijn fiets er uit werd gestolen. 
 
Onderzoek: 
Verzoeker signaleert aan de ene kant een aantal problemen in zijn straat, die in hoofdzaak te 
maken hebben met het gebrek aan parkeermogelijkheden. Zo zijn er de bladkorven die een 
parkeerplaats innemen. De Groendienst verplaatst die. De Fietswacht komt de gemelde 
mankementen aan de fietsenstalling herstellen. Anderzijds heeft verzoeker ook klachten over 
het uitblijven van een antwoord in verband met de fietstrommels en het uitblijven van de 
resultaten van de beloofde studie over de parkeerdruk in de wijk. Uit ons onderzoek bij het 
Mobiliteitsbedrijf blijkt dat die studie nog niet is afgerond en dat de resultaten verwacht 
worden kort na de zomer van 2013. Hier kunnen we nog niet spreken over een onredelijke 
termijn, want dergelijke omvangrijke studies, uitgevoerd door een studiebureau, vragen tijd, 
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niet alleen voor het voorbereiden en uitvoeren van de studie, maar men moet achteraf de 
resultaten ook bundelen en interpreteren. Wat de fietstrommels betreft zegt het 
Mobiliteitsbedrijf dat het definitief antwoord op zich laat wachten omdat men eerst alle 
aanvragen, en blijkbaar zijn dat er veel, moet onderzoeken en daarna bekijken welke 
plaatsen het meest aangewezen zijn. Dit vraagt tijd. Verzoeker heeft echter, na het indienen 
van zijn vraag, wel een ontvangstmelding ontvangen met meer uitleg over de procedure en 
het verder verloop. Er is toen ook gezegd dat het definitief antwoord een tijd op zich kon laten 
wachten.  
Verzoeker signaleert daarna dat in zijn straat een bepaalde aanhangwagen constant op 
dezelfde plaats geparkeerd staat en dus een parkeerplaats inneemt. Zijn melding wordt aan 
de Politie bezorgd, die ter plaatse controle uitvoert en verzoeker feedback bezorgt. Hij 
verneemt hierbij dat dergelijke aanhangwagen niet meer dan 24 uur op dezelfde paats op de 
openbare weg mag staan. Maar de Politie voegt eraan toe dat dit niet makkelijk te controleren 
valt. Omdat verzoeker nog bijkomende vragen en meldingen heeft, van verschillende aard, 
vragen wij aan de wijkregisseur om deze op te nemen en verder op te volgen, wat ons en 
haar de meest efficiënte manier van werken lijkt. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Verzoeker heeft een tussentijds antwoord ontvangen met motivering waarom het definitieve 
antwoord op zich kon laten wachten 
 
 
 
zorgvuldigheid - fouten 
adequate communicatie 
Verzoek: 201211-1284 
Tweede bewonerskaart. 
 
Ik heb voor mijn wagen een gratis bewonerskaart.  
Toen de persoon die ook op hetzelfde adres gedomicilieerd was op 28/02/2011 een 
bewonerskaart aanvroeg voor zijn wagen werd mijn bewonerskaart ongevraagd geschrapt. 
De kaart werd ook niet teruggevraagd waardoor ik niet wist dat mijn kaart geschrapt was.  
Enige tijd later verhuist deze persoon en geeft hij zijn bewonerskaart af aan mij om ook voor 
mijn tweede voertuig een bewonerskaart te kunnen aanvragen. Enkele dagen later wordt dit 
voertuig echter total loss verklaard zonder dat we de kans hadden gekregen om hem in te 
schrijven. De bewonerskaart voor de wagen van mijn vriend lag in die wagen en is verloren 
gegaan. Op het moment  dat ik een nieuwe wagen (Ford) koop en mijn bewonerskaart wil 
laten aanpassen en ook de bewonerskaart voor de andere wagen mag worden stopgezet  
omdat die verloren is, wist men ons op het Mobiliteitsbedrijf te vertellen dat: 
o Dat de bewonerskaart van mijn vriend niet kan worden stopgezet omdat we geen 
bewonerskaart kunnen indienen (deze is er niet meer) terwijl dit voor mijn nummerplaat 
blijkbaar geen probleem was, want deze heb ik nog bij. 
o Dat de bewonerskaart voor mijn nummerplaat reeds stopgezet is (Deze mocht niet 
geschrapt worden en wij zijn niet op de hoogte gebracht van de schrapping, wij hebben ook 
nooit iets ondertekend of een bewonerskaart ingediend) 
o Dat er momenteel maar één actieve bewonerskaart is (577BAW), die we willen we 
stopzetten 
Wij willen dus gewoon dat de tweede bewonerskaart voor de nummerplaat van mijn vriend 
wordt stopgezet (wegens verhuis). Door een fout van één van de medewerkers van het 
Mobiliteitsbedrijf werd mijn bewonerskaart vervangen voor die van mijn vriend zonder dat 
hiervoor iets moest worden ondertekend, of worden ingediend. Het uiteindelijke doel is dus 
dat beide nummerplaten worden geschrapt en dat de Ford het enige voertuig is dat nog een 
bewonerskaart heeft. De Ford is dan ook het enige voertuig dat ikzelf nog heb. In februari 
vervalt de bewonerskaart van mijn vriend. Het voorstel van het Mobiliteitsbedrijf  om 100€ te 
betalen voor een tweede voertuig is voor ons dan ook onaanvaardbaar aangezien wij maar 
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over één voertuig beschikken (namelijk de Ford). Wij betalen nu iedere dag 3€ om onze 
wagen te kunnen parkeren. 
 
Onderzoek: 
Er is door het Mobiliteitsbedrijf inderdaad een fout gemaakt door destijds de ‘oude’ 
bewonerskaart niet terug te vragen op het moment dat de bewonerskaart van de vriend werd 
aangemaakt. De bewonerskaart van de vriend had eigenlijk een tweede, betalende 
bewonerskaart moeten zijn. 
Nu wordt wel de correcte procedure gevolgd. De aanvraag van verzoeker voor een nieuwe, 
gratis bewonerskaart werd door het Mobiliteitsbedrijf geweigerd omdat er al een gratis 
bewonerskaart was op dat adres (voor de vriend). Dit was dus eigenlijk een tweede aanvraag 
voor hetzelfde adres en was dus een betalende bewonerskaart. 
Dat de vriend verhuisd is, kan niet achterhaald worden want zijn officieel domicilieadres is 
nog steeds gevestigd bij verzoeker. Op eenzelfde domicilieadres mogen er maar twee 
bewonerskaarten uitgereikt worden: één gratis en één betalend. 
Als verzoeker de gratis bewonerskaart wil laten aanpassen aan een nieuwe nummerplaat 
moet hij ofwel de oude bewonerskaart (van zijn vriend) indienen, ofwel een 
schrappingsbewijs van de wagen voorleggen. Aangezien de oude bewonerskaart verloren is 
en de wagen van de vriend niet geschrapt is, kon het Mobiliteitsbedrijf geen nieuwe, gratis 
bewonerskaart opmaken voor de nieuwe nummerplaat van verzoeker. Hij moest dus ofwel 
een bewijs leveren, ofwel wachten tot de einddatum van de verloren bewonerskaart van de 
vriend. 
Het probleem wordt opgelost wanneer tijdens onze bemiddeling de bewonerskaart van de 
vriend vervalt en gelijk hoe niet meer gebruikt kan worden. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Het Mobiliteitsbedrijf heeft in eerste instantie een fout gemaakt. Daarna volgt het de 
procedure wel correct, maar door de vroegere fout wordt alles heel complex gemaakt. Het feit 
dat verzoeker het niet al te nauw neemt met de regels van bewonerkaarten én van 
domiciliëring maakt het allemaal nog moeilijker. Uiteindelijk lost het probleem zich zelf op. 
 
Aanbeveling: 
Informeer beter hoe men verlies kan bewijzen. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201211-1291 
Bewonerskaart voor nieuwe nummerplaat. 
 
Ik ben een bewoner van Gent en heb voor mijn wagen een bewonerskaart.  
Op 19 april 2012 is mijn nummerplaat gestolen in mijn garage en heb ik hiervan onmiddellijk 
aangifte gedaan bij de Politie. Van DIV heb ik heel snel daarna een nieuwe nummerplaat 
gekregen. 
Op 18 juli 2012 stond ik geparkeerd voor mijn appartement en kreeg ik van de medewerkers 
van het Mobiliteitsbedrijf een parkeerretributie omdat de nummerplaat van mijn wagen niet 
meer overeenkwam met de nummerplaat op de bewonerskaart.  Voor zover ik kan 
concluderen heb ik geen overtreding begaan vermits het hier gaat over dezelfde 
personenwagen, dezelfde zone  en alle nummerplaten en parkeerkaarten hebben 
betrekking op dezelfde eigenaar.   Wanneer men het Ministerieel Besluit,  de 
administratieve regels en het Koninklijk Besluit werkelijk toepast,  is er geen samenspraak 
mogelijk en krijgen we een Kafkaiaanse toestand en is het natuurlijk niet meer nodig om nog 
verder te met elkaar te onderhandelen. Wanneer we met gezond verstand de feiten bekijken 
is het een louter administratieve omstandigheid die ik getracht heb te verhelderen met deze 
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nieuwe gegevens, waarop jullie een herziening van deze boete kunnen rechtvaardigen voor 
uw bedrijf. Ik twijfel helemaal niet aan de correctie handelswijze van uw medewerkers en de 
uitvoering van uw administratie maar probeer nu te verduidelijken. Graag een antwoordje op 
mijn vraag. 
 
Onderzoek: 
Een bewonerskaart is weldegelijk nummerplaatgebonden en niet autogebonden. Als de 
nummerplaat van de wagen verandert, moet men ook de bewonerskaart laten aanpassen. 
Verzoeker had dit kunnen terugvinden op de website van het Mobiliteitsbedrijf of aan de 
achterkant van zijn bewonerskaart. Het Ministerieel Besluit van 9 januari 2007 vermeldt dat 
de gemeentelijke parkeerkaart enkel mag gebruikt worden voor het voertuig waarvan de 
nummerplaat erop aangeduid is en voor die gemeente, zone of straat die op de kaart is 
aangeduid. Hier is geen andere interpretatie mogelijk. 
.Het Mobiliteitsbedrijf hanteert wel een interne regel om één retributie te annuleren als men 
de bewonerskaart nog niet heeft aangepast aan de nieuwe nummerplaat. De voorwaarde 
hiervoor is dat men binnen de maand na het krijgen van de retributie, reageert. Verzoeker 
heeft op 18 juli 2012 een retributie ontvangen maar heeft pas op 28 augustus 2012 zijn 
bewonerskaart laten aanpassen en heeft zelfs pas op 13 november 2012 voor de eerste keer 
een klacht ingediend bij het Mobiliteitsbedrijf. Dit is ruim buiten de redelijke termijn.  
De Ombudsvrouw heeft alle begrip voor het feit dat verzoeker slachtoffer is geworden van 
een diefstal maar verzoeker heeft te lang gewacht om te reageren opdat de ombudsvrouw 
nog kan bemiddelen bij het Mobiliteitsbedrijf.  
 
Beoordeling: ongegrond 
De procedure werd correct gevolgd en de regelgeving werd juist toegepast. Als de 
nummerplaat wijzigt, dient men ook de bewonerskaart aan te passen. De retributie werd 
terecht uitgeschreven. Verzoeker heeft veel te lang gewacht om te reageren na de eerste 
retributie. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201211-1302 
Onterechte boete? 
 
Naar aanleiding van een parkeerboete door het parkeerbedrijf van Stad Gent, is er een 
betwisting tussen mij en het parkeerbedrijf of de boete terecht is. Het geval waarover sprake 
is een groene VW Polo die geparkeerd stond voor m'n huis van domicilie maar waarbij de 
geldige bewonerskaart niet werd opgemerkt door de controleurs van het parkeerbedrijf. Deze 
zou, volgens het parkeerbedrijf, niet duidelijk genoeg aan de voorruit gelegen hebben. Hierbij 
werden foto's genomen en doorgezonden naar de betrokkenen. Het is de eerste keer dat ik 
te maken krijg met dit of een soortgelijk probleem en vraag me toch af waar de logica zit. 
Sinds deze zomer werd het systeem van buurtparkeren ingevoerd te Drongen dorp en dit met 
de bedoeling om de buurtbewoners een kans te geven om de wagen dichtbij huis te kunnen 
parkeren. 
 
Onderzoek: 
Uit de bemiddeling bij het Mobiliteitsbedrijf blijkt dat de retributie niet werd uitgeschreven 
omdat de bewonerskaart niet duidelijk voorlag (omgedraaid) maar omdat er noch een 
bewonerskaart noch een parkeerschijf voorlag in een blauwe zone. Het Mobiliteitsbedrijf had 
al een eerdere retributie, die uitgeschreven was om dezelfde reden, geannuleerd in het kader 
van de gunstmaatregel dat als men in het bezit is van een geldige bewonerskaart maar dat 
deze niet voorlag, er éénmaal om de twee jaar een retributie wordt geannuleerd. Het 
Mobiliteitsbedrijf wil hierdoor niet ingaan op de vraag tot annuleren van deze retributie. 
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Beoordeling: ongegrond 
In een blauwe zone moet ofwel de parkeerschijf ofwel een bewonerskaart gebruikt worden 
om te parkeren. De retributie werd hier uitgeschreven omdat er noch een parkeerschijf noch 
een bewonerskaart voorlag; niet omdat de bewonerskaart omgedraaid lag. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201212-1365 
Duur Cinemabezoek. 
 
Naar aanleiding van een boete van een van uw collega's stel ik mij de vraag of het de 
bedoeling is dat mensen meer en meer uit de stad van Dhr. Termont moeten wegblijven door 
dit soort boetes. Een bezoekje aan de Kinepolis en een bijdrage aan de plaatselijke horeca 
wordt onmiddellijk bestraft door boetes die om onderstaande redenen zeer betwistbaar zijn. 
Op de plaats waar deze boete gegeven is stel ik volgende feiten vast:- Deze straat is 
eenrichtingsverkeer vanaf Kinepolis naar de Citadellaan. Borden van voorbehouden aan 
bewoners zijn niet zichtbaar vanaf de plaats waar er geparkeerd stond. 
Zijn er bepaalde zones voor deze bewoners voorzien en hoe zijn deze zichtbaar voor de 
automobilist? Er staat een parkeermeter waar we de nodige munten in gedeponeerd hebben. 
Bij deze zou ik graag een passend antwoord krijgen in verband met deze boete. 
 
Onderzoek: 
Aanvankelijk is dit een eerstelijnsklacht gericht aan het Mobiliteitsbedrijf maar verzoeker gaat 
niet akkoord met hun antwoord.  
Verzoeker gaat er verkeerdelijk van uit dat Ter Platen eenrichtingsverkeer is. Ter Platen is 
echter een straat met tweerichtingsverkeer en men kan dus Ter Platen binnenrijden van 
zowel de kant van Kinepolis als komende van de Citadellaan. 
Er kan in dat stuk van de straat slechts langs één kant geparkeerd worden en dat is, 
komende van de Citadellaan, aan de rechterkant. De signalisatie, die een vijftal 
bewonersparkeerplaatsen aanduidt, staat dan ook (correct) opgesteld in die richting. De 
parkeerautomaat die in de buurt staat, is om een ticket te kunnen aanschaffen om te 
parkeren op de andere, gewone parkeerplaatsen. De retributie werd bijgevolg terecht 
uitgeschreven. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
actieve informatieverstrekking 
Verzoek: 201212-1387 
Onzichtbare signalisatie. 
 
Ik heb een aanmaning gekregen ivm een parkeerboete. Ik ga niet akkoord met deze boete 
want het verkeersbord van de bewoners was niet zichtbaar. En er staan geen verdere borden 
in de straat , zoals het Mobiliteitsbedrijf beweert.  
 
Onderzoek: 
Uit de foto’s, die verzoeker meestuurt, blijkt dat het signalisatiebord voor bewonerspakeren 
niet duidelijk zichtbaar was. Er stond inderdaad een bord voor m.b.t. de werken in de straat. 
We gaan zelf ter plaatse kijken en stellen vast dat er geen herhalingsbord aanwezig is. Het 
was dus niet duidelijk voor verzoeker dat er daar bewonersparkeren van kracht is. Op basis 
van deze feiten gaat het Mobiliteitsbedrijf in op onze vraag om deze retributie alsnog te 
annuleren. 
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Beoordeling: gegrond 
Het signalisatiebord van bewonersparkeren was niet duidelijk zichtbaar en er was ook geen 
herhalingsbord aanwezig. 
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Hoofdstuk 11 
 

DIENSTEN VAN DE STADSSECRETARIS 
 
 
11.1. Dienst Belastingen 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201202-197 
Verkrottingsbelasting. 
 
Ik heb vier panden gekocht in januari 2006 in de Tolhuislaan en de Kartuizerlaan. In 2009 
kreeg ik een ongeschiktheidverklaring en voerde ik de nodige werken uit binnen de voorziene 
termijn. Ik heb dat gemeld aan de Vlaamse Overheid (Kreupelenstraat 2 - 1000 Brussel) via 
een aangetekende brief, maar die kwam twee keer terug: niet opgehaald. De derde keer: 
adres onjuist. Blijkt dat dit ministerie verhuisd is. Ondertussen is mijn periode verlopen en sta 
ik al op de verkrottingslijst. Ik ben dan naar Stad Gent geweest voor meer uitleg, want ik 
begreep een en ander niet. Bij Stad Gent deelde men me mee dat één pand in de 
Tolhuislaan en één in de Kartuizerlaan eengezinswoningen zijn en dat daar geen studio’s 
konden komen. Die moest ik dus opnieuw omvormen tot eengezinswoningen en ondertussen 
is dat ook gebeurd. 
Met andere woorden, de werken die mij eerst opgelegd werden en ook uitgevoerd werden, 
kunnen dus eigenlijk maar voor twee van de vier panden en dat enkel mits het bekomen van 
een stedenbouwkundige vergunning. De vorige eigenaar had dat allemaal nagelaten. 
Ondertussen kon ik mij ook niet van de lijst laten schrappen. Waarom vraagt de Vlaamse 
Overheid eigenlijk om die studio’s aan te passen als ze niet .vergund zijn? Bovendien was 
hun adres waar ik moest melden dat ik de werken had uitgevoerd niet correct. 
Maar het ergste komt nog: voor Stad Gent moet ik 30.000 euro verkrottingsbelasting betalen 
en voor de Vlaamse Overheid 25.000 euro. Ik word per studio belast en dat komt dus neer op 
55.000 euro!! In paniek ben ik naar Stad Gent gelopen waar ze mij zeiden een bezwaarschrift 
in te dienen als ik de originele enveloppe van het aangetekend schrijven kon vinden… Maar 
dat vind ik niet meer en ondertussen is mijn termijn verlopen. 
Ik vind dat de Stad en de Vlaamse Overheid door die belasting te heffen eigenlijk erkennen 
dat die studio’s er mogen zijn. Volgens mij is dit toch allemaal niet rechtsgeldig. 
 
Onderzoek 
Dat belastingen op leegstand en verkrotting er mogelijks gekomen zijn door de vele klachten 
van inwoners en vooral buren en dus nut heeft voor de gemeenschap daar is zowat iedereen 
het over eens. In Gent was deze belasting eerst lokaal en ook na een aantal klachten 
bijgestuurd tot ze overging naar de Vlaamse overheid die in moeilijkheden kwam door de 
vele bezwaarschriften en nu wordt ze zowel door sommige lokale en altijd door de Vlaamse 
overheid geheven. Dit betekent dat sommige eigenaar twee keer kunnen worden belast , 
anderen 1 keer . Wat neerkomt als een ongelijkheid tussen eigenaars van leegstaande / 
verkrotte panden.  
Die dubbele belasting zowel van de Vlaamse overheid als door de lokale overheid (in Gent)is 
voor een burger naast onredelijk zwaar (waarom 2 keer belasting op een zelfde pand? 
Gewoon omdat er in ons land zoveel verschillende overheden zijn?)  ook heel erg 
verwarrend. Er is de grote papierwinkel die hieraan te pas  komt en burgers raken er ook 
niet wijs uit, bij wie moeten ze zijn om uit die cirkel te geraken ?Voor de ene krijgen ze 
vrijstelling voor de andere niet maar beginnen te verwarren. Ook voor de lokale administratie 
-en de Vlaamse is dit geen sinecure omdat juist die verwarring kan aanleiding geven tot vele 
bezwaarschriften. Voor een burger is het totaal onduidelijk .Maar het wordt al helemaal 
moeilijk zoals bij deze klager als ie bovendien als ie zelf er niet aan uitgeraakt wel heel erg 
lang wacht om een beroep te doen op de ombudsvrouw. Dat hij er zelf niet aan uitgeraakt 
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komt vooral omdat hier een dubbel probleem zich voordoet: de man heeft een pand gekocht 
met bouwovertredingen en moet dit eveneens eerst in orde stellen wil hij die leegstand 
kunnen opheffen ondertussen blijft die belasting oplopen . Opmerkelijk is dat de belasting op 
de studio's onredelijk hoog is. De ombudsvrouw kan niet anders dan vaststellen: 
a) dat beide belastingen bestaan er geen voldoende juridische grond is om ze in vraag te 
stellen (het gaat niet om bedrijfspanden en de grondslagen voor beide belastingen zijn 
verschillend, mochten ze gelijk zijn dan was er hier wel een argument geweest om de 
belastingen te betwisten cfr arrest van cassatie ter zake) 
b) er wel een ongelijkheid is tussen de gemeenten waar er twee belastingen worden gegeven 
op eigenaars en waar er 1 ,enkel door de Vlaamse overheid wordt gegeven 
c) de bezwaartermijn voorbij is 
d) er wel overleg is geweest met administratie maar dat die de belastingen niet naast zich 
neer kunnen leggen 
e) in een poging om vooral de man te helpen naar de toekomst toe er zeer weinig respons 
komt van de man zelf mogelijks omdat hij niet uit de papierwinkel geraakt en ook nog altijd 
een oplossing moet zoeken voor het stedenbouwkundige probleem.  
f) hij best een advocaat onder de arm neemt omdat de ombudsvrouw enkel kan meedelen 
dat als de betwisting blijft hij dit dossier met zijn advocaat moet bespreken  maar aangezien 
het hier om een belasting gaat dit hem ondertussen niet ontslaat van een betaling. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
adequate communicatie 
Verzoek: 201212-1326 
Onterechte belasting. 
 
Ik praat goed Nederlands, maar schrijven en lezen gaat wat moeilijker. Zeker als het om 
administratieve taal gaat. Toen mijn partner weggegaan is, had ik het dan ook moeilijk om 
mijn administratie op orde te houden. 
Daardoor heb ik op een bepaald moment niet doorgegeven dat ik verhuurde aan studenten 
en daarom heb ik een belasting op tweede verblijf gekregen. Ik was het daar niet mee eens, 
maar ze zeiden mij dat ik dat eerst moest betalen en dat ik dan verweer kon aantekenen. Het 
was een groot bedrag en als ik dat wou kon ik dat in stukjes afbetalen. Dat heb ik dan ook 
gedaan. 
We zijn nu een jaar verder en plotseling krijg ik een deurwaarder op bezoek. Blijkbaar zat er 
een interest op en die heb ik niet betaald. Voor die 4 euro die ik niet betaalde moet ik nu 160 
euro betaalde. 
Ik vind dat helemaal niet eerlijk. Ten eerste hoefde ik die belasting helemaal niet te betalen. 
Maar ze hebben mij gezegd dat dat moest vooraleer ik kon klagen. Ten tweede hadden ze 
mij gezegd dat ik in stukken kon betalen, maar van interest hebben ze niet gesproken. En 
plotseling, zonder verwittiging, staat er dan een deurwaarder voor de deur! Dit is allemaal de 
schuld van de slechte communicatie! Ze hebben mij nooit iets gezegd! 
 
Onderzoek: 
Verzoekster tekende nooit verweer aan tegen de belasting, ondanks de uitleg die ze kreeg 
van Dienst Belastingen. Ze had ook geen enkele afspraak over een afbetalingsplan. Dat 
deed ze volledig op eigen initiatief. De 4,78 euro waarvan sprake is geen interest, maar de 
kost van de aangetekende zending die verzoekster kreeg. Die aangetekende brief heeft ze 
trouwens in ontvangst genomen, maar ze weet niet meer waar die is. Ook de andere brieven 
die ze ontving weet ze niet meer zijn. 
We proberen toch voor haar te bemiddelen, maar verzoekster doet weinig tot geen moeite 
om ons de informatie te bezorgen die we nodig hebben. Ondanks verschillende keren 
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aandringen en verschillende waarschuwingen dat we het dossier bij de deurwaarder niet 
kunnen blijven tegenhouden, laat verzoekster alles op zijn beloop. Uiteindelijk kunnen we niet 
anders dan de bemiddeling stop te zetten en de deurwaarders starten de 
aanmaningsprocedure weer op. Uit de informatie die we van de diensten kregen maken we 
echter op dat er wel degelijk goed gecommuniceerd werd en dat de procedure ook correct 
verliep. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
redelijke termijn 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201210-1179 
Onbeantwoord bezwaar. 
 
De Stad Gent heeft op 14 april 2011 een bezwaarschrift ontvangen in verband met reglement 
op verwaarloosde woningen voor mijn pand in de Garensteeg. Ik heb dit bezwaarschrift 
conform de regels ingestuurd  het was ontvankelijk, de regels waren duidelijk op voorhand 
meegedeeld. 
Op 22 april 2011 krijg ik een brief dat mijn bezwaarschrift op de belasting van 2010 
ontvangen is  en de tekst luidt: ‘u zal binnen de wettelijke termijn met een aangetekend 
schrijven op de hoogte gesteld worden van de collegebeslissing”. Nergens vind ik wat die 
wettelijke termijn inhoudt. Ik heb wel gevonden welke de wettelijke termijn was voor het 
indienen  van mijn bezwaarschrift.  
Aangezien er verwezen wordt naar een wettelijke termijn verwacht ik ook binnen een 
redelijke termijn antwoord en ik ga er ook van uit dat die redelijke termijn per wet is geregeld. 
Nergens op mijn heffing noch ontvangstbrief staat er bijvoorbeeld dat de wettelijke  
termijn zes maanden is en welke stappen ik kan zetten mocht ik binnen de wettelijke termijn 
geen antwoord krijgen. 
Ik heb de collegebeslissing gekregen ondertekend op 18 oktober 2012 dat is dus anderhalf 
jaar na mijn bezwaar. Ondertussen ben ik van de inventaris geschrapt omdat ik alle werken 
uitgevoerd heb. 
Er is mij meegedeeld de schorsing geen invloed had op de belasting aanslagjaar 2010 maar 
omdat ik na een half jaar niets hoorde ging ik ervanuit dat de beslissing niet meer genomen 
was binnen een geldige termijn en dat ze dus verviel omdat wanneer ik mijn bezwaar niet zou 
indienen binnen de drie maand men met mijn bezwaar geen rekening zou gehouden worden. 
 
Onderzoek: 
Volgens de Dienst belastingen bestaat er effectief een wettelijke termijn voor het 
beantwoorden van een bezwaarschrift. Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen 
stipuleert dat de bevoegde overheid binnen een termijn van zes maanden uitspraak doet. De 
termijn wordt met drie maanden verlengd bij ambtshalve aanslag. Men rekent vanaf de datum 
van ontvangst van het bezwaarschrift. De dienst zegt dat zij streven om die termijn te halen, 
maar dat zij daar niet in slagen. Oorzaak is in de eerste plaats het grote aantal 
bezwaarschriften die de dienst moet verwerken. Komt daarbij de complexiteit van sommige 
dossiers. Wij vragen ons af wat de mogelijkheden zijn van de burger wanneer de Stad er dus 
niet in slaagt om binnen de wettelijke termijn te antwoorden. Blijkt dat de burger zich tot de 
rechtbank van eerste aanleg moet richten om zijn gelijk te halen. Ook dit is in het decreet 
bepaald. Toch vinden wij het ergens onlogisch dat er voor de Stad geen enkele sanctie is 
voorzien, terwijl het de Stad is die niet aan haar verplichtingen voldoet. Naast het feit dat de 
dubbele belasting voor verwaarlozing (geheven door de Stad en door het Vlaams gewest) al 
voor de burger een verwarrende zaak is, komt er nog de last bij om een gerechtelijke 
procedure te starten wil hij zijn recht halen. Dit lijkt ons geen faire behandeling. Het is dan ook 
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absoluut noodzakelijk dat de Dienst Belastingen er alles aan doet om de wettelijke termijn 
wel te halen. Op dit punt is de klacht duidelijk gegrond. Wat ons daarenboven verwondert is 
dat verzoeker, na zijn klacht bij de ombudsvrouw, een aanmaning krijgt om ook 
verwijlinteresten te betalen, vanaf de vervaldag, dit is 1 juni 2011 tot de dag dat de belasting 
betaald werd: november 2012. Men houdt dus geen rekening met het feit dat verzoeker pas 
op 18 oktober de beslissing over zijn bezwaarschriften heeft ontvangen. Een stuk van de 
procedure (betalen verwijlinteresten) wordt toegepast maar een ander deel (wettelijke termijn 
van antwoord) wordt niet toegepast. Dit roept op zijn minst vragen op. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Gegrond wat de redelijke termijn betreft. Voor de toepassing van de procedure spreken wij 
geen oordeel uit, maar stellen wij toch heel wat vragen. 
 
Aanbeveling: 
Werk een systeem uit dat het mogelijk maakt om de wettelijk voorziene termijn voor een 
procedure te eerbiedigen. 
 
 
 
11.2. Afdeling Gebiedsgerichte Werking 
 
redelijke termijn 
passieve informatieverstrekking 
Verzoek: 201206-611 
Overlast Vespa’s. 
 
Aangezien wij van het stadsbestuur géén antwoorden krijgen en ook niet van een 
gemeenteraadslid uit de streek (die placht te zeggen Sint-Denijs-Westrem te verdedigen). 
Ondertussen gaat alles maar gewoon verder: 
Voetpad Boesbeeklaan elke zonnige dag bezaaid met verschillende auto’s van mensen die 
een half dagje of volledige dag Vespa gaan rijden, wij dachten dat voetpaden voor 
wandelaars bestemd waren en niet voor blikken dozen op vier wielen. Geluidsoverlast alom, 
de mensen die zich hier in de buurt parkeren maken lawaai alsof het kinderen zijn die naar 
een kermis gaan, terwijl ze zich klaarmaken voor een Vespa-tochtje. Sommige 
Vespa-bestuurders vinden het bovendien (soms) nodig om hun lawaaierige tweewielertjes uit 
te testen rond ons huis. Bovendien kreeg ik al te horen via via, dat dit bedrijfje zonder 
vergunning werkt… Een rustige dag buiten in de tuin? Vergeet het! Constant lawaai en stank 
rondom van Vespa-gebruikers. (Niet echt ecologisch hé, zo’n (onvergund?) 
Vespaverhuurbedijf in een woonzone? De missie van de Stad heeft toch ook een 
‘ecologische’ pijler?). Betreft het hier een ‘vriendjespolitiek’ item? (Dan halen we er misschien 
best de media eens bij?) Wij kunnen alleen maar vaststellen, dat er op dit dossier 
hoogstwaarschijnlijk een (dikke) vlieg zit, met andere woorden, dit dossier ruikt niet fris… 
Wij vermoeden dat de Vespaverhuurzaak in onze buurt er gekomen is met de 
overal-aanwezige-en-altijd-florerende-vriendjespolitiek. De vraag is, wat kunnen wij daar 
tegen doen? (Betreft dit alweer een zoveelste loge-overeenkomstje? Of een omgekochte  
ambtenaar, die dan toch maar een vergunning gaf omdat hij/zij niet anders kon?). Wij weten 
het niet meer, het is daarom dat wij ten einde raad bij u komen aankloppen. Mogen wij aub 
van u een duidelijk antwoord verwachten en liefst ook een oplossing (om ons de weinige rust, 
dat we hier hebben, terug te krijgen)? Wij zouden u héél dankbaar zijn! 
 
Onderzoek: 
Mevrouw stelde haar vraag op het debatcafé van 19 januari 2012 via een reageerkaart. De 
moderator heeft toen meegedeeld dat er op alle vragen een antwoord meegestuurd zou 
worden samen met het verslag. En dat verslag zou kort voor de zomervakantie bezorgd 
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worden aan alle aanwezigen. Dat werd op 2 april ook nog eens schriftelijk aan verzoekster 
meegedeeld toen ze haar vragen en bedenkingen nog eens per e-mail doorstuurde. 
Verzoekster mag dan ook ieder moment het verslag, met een antwoord op haar vraag 
verwachten. De Dienst Stedenbouw heeft de concrete situatie bekeken en er is geen 
vergunning nodig zolang het niet te grootschalig wordt. 
Gebiedsgerichte Werking heeft ook geen andere klachten ontvangen over de Vespa's. 
We vragen aan de Wijkpolitie wel om extra toezicht te houden op het parkeren en het 
rijgedrag van de klanten. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
 
 
11.3. Afdeling Strategische Coördinatie 
 
klachtenmanagement 
Verzoek: 201208-808 
Discriminatie. 
 
Enige tijd geleden meldde ik bij het meldpunt discriminatie te Gent een geval van 
discriminatie tegen mij tijdens een sollicitatiegesprek. Een medewerkster van meldpunt 
discriminatie Gent wees meteen zonder verder onderzoek naar wat gebeurd was mijn klacht 
af. Ik heb nochtans nauwkeurig de wet op discriminatie gelezen en dit voorval kwam hier 
duidelijk voor in aanmerking (discriminatie op basis van sociale afkomst). Ik stel mij vragen bij 
het functioneren van die medewerkster. 
 
Onderzoek: 
In haar e-mail aan het Meldpunt Discriminatie schrijft verzoekster dat er tijdens haar 
sollicitatiegesprek gevraagd werd om een hippe flyer te ontwerpen omdat de ondervrager 
vond dat er in haar portfolio geen hippe werken zaten. De ondervrager zei dat dit ook in de 
vacature vermeld stond en dat elke stagiair-vrijwilliger deze test moet afleggen. Wat 
verzoekster betwijfelt en ze wil dan ook dat de werkgever bewijst dat hij deze test bij iedereen 
afneemt. Op basis van deze e-mail oordeelde het Meldpunt dat er hier geen inbreuk was op 
de antidiscriminatiewet: verzoekster werd niet ongelijk behandeld op basis van nationaliteit, 
huidskleur, leeftijd,… Een werkgever mag gerust een selectieproef opleggen om de 
kwaliteiten van de sollicitant beter te kunnen inschatten. In de vacature staat dit inderdaad 
niet expliciet vermeld, maar er staat wel dat men op zoek is naar iemand met een creatief 
profiel die jonge en unieke ontwerpen kan maken. 
In reactie daarop zegt verzoekster dat ze opzoekingswerk gedaan heeft en dat ze gevonden 
heeft dat het voor een (toekomstige) werkgever verboden is om denigrerende of 
vernederende commentaar op het werk van de stagiair of werknemer te geven. Ze .vindt dat 
het Meldpunt veel te snel een oordeel velt en daarom zal ze naar een jurist gaan. 
Het Meldpunt antwoordt hierop dat zij op basis van de informatie die zij kregen nog steeds 
geen inbreuk op de antidiscriminatiewet zien en dat zij zelf dus verder ook niets kunnen doen 
voor haar. Maar het staat haar natuurlijk altijd vrij om hier ook eens een jurist over te 
raadplegen. Een maand later volgt er dan een e-mail van verzoekster waarin ze de 
consulente van het Meldpunt persoonlijk aanvalt en waarin ze zegt dat ze klacht zal indienen 
tegen haar. Verzoekster dient daarop een klacht in bij de ombudsdienst. Voor het eerst 
vermeldt ze dat het hier zou gaan om discriminatie op basis van sociale afkomst. 
Wanneer we verder vragen, zegt verzoekster dat zij die test moest afleggen (en anderen niet) 
omdat zij werkzoekende is. Het blijkt ook dat ze effectief werd aangenomen voor de job. Ook 
wij oordelen dat hier geen inbreuk was op de antidiscriminatiewet. Het lijkt logisch dat er voor 
een grafische job naar een portfolio wordt gevraagd en dat er een extra test volgt als die 
portfolio niet aan de verwachtingen voldoet. Eigenlijk kreeg verzoekster hier een extra kans 
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om haar kwaliteiten te bewijzen en dat heeft duidelijk ook tot resultaat geleid. Dat de 
ondervrager bij het zien van de portfolio niet het enthousiasme toonde dat verzoekster 
wenste, is nog niet hetzelfde als denigreren en vernederen op basis van een persoonlijk 
kenmerk. De manier waarop het Meldpunt Discriminatie communiceerde met verzoekster 
was volgens ons ook correct en vriendelijk. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
11.4. Dienst Gemeenschapswachten 
 
efficiëntie en effectiviteit 
Verzoek: 201205-508 
Onvervangbaar antiparkeerpaaltje. 
 
Sinds jaren bevinden zich twee antiparkeerpaaltjes op de stoep voor ons huis, aan de 
Sint-Jansvest. Enige tijd geleden is één van die paaltjes verdwenen, met als gevolg dat 
regelmatig auto’s en bestelwagens op de stoep parkeren. Vaak verduisteren zij daarbij beide 
ramen. 
Ik heb daarover bij de Dienst Gemeenschapswacht herhaaldelijk melding gedaan, zowel 
telefonisch als persoonlijk. De eerste melding moet ondertussen meer dan vijf maand 
geleden zijn. Tot nu toe is er echter nog geen gevolg aan gegeven. 
 
Onderzoek: 
We nemen contact op met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en het paaltje wordt 
heel snel terug geplaatst. 
We informeren bij de Dienst Gemeenschapswachten en zij vinden geen melding terug over 
de paaltjes. Ze geven wel toe dat ze door gebrek aan administratief personeel achterstand 
hebben bij de registratie. 
Omdat we van de Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen geen verdere uitleg krijgen, is het 
niet duidelijk of zij ooit een melding ontvingen. 
 
Beoordeling: gegrond 
Het is niet duidelijk of de melding tot bij de Wegendienst geraakte, maar er werd zeker niet 
efficiënt gewerkt. 
 
 
 
11.5. Juridische Dienst en Kennisbeheer 
 
afdoende motivering 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201202-217 
Tot of vanaf? 
 
Uw advocaat vermeldt zelf in zijn schrijven van 20 februari dat de borden geplaatst werden 
"tot" 8 november 2011 en niet "vanaf " 8 november 2011. Dus waren die borden niet 
aanwezig op 14 november 2011. Wij waren met drie personen die alles gecontroleerd 
hebben en geen borden gezien, dus drie blinden…Is dit Gent? Voor mij hoeft het niet meer. 
 
Onderzoek: 
Deze vraag betreft een bekeuring omdat een auto geparkeerd stond waar dat niet mocht.  
Uit ons onderzoek blijkt dat de borden werden geplaatst en weggenomen door de Dienst 
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Wegen, Bruggen en Waterlopen. Het plaatsen gebeurde op 8 november, het wegnemen .op 
15 november. De betrokken politiemensen stelden de aanwezigheid van de auto vast op 14 
november omstreeks 16u00. Uit nazicht van de lijst bleek dat de auto er nog niet stond op het 
ogenblik dat de borden werden geplaatst. 
Diverse diensten waren betrokken bij het plaatsen en wegnemen van de borden: de 
Verkeerstechnische Afdeling van de Lokale Politie, het Wijkcommissariaat Gentbrugge van 
de Lokale Politie (die nummerplaten van de aanwezige auto’s noteerde), de dossierhouder 
voetbal van de Lokale Politie, de hoofdcontroleur van de Dienst Wegen, Bruggen en 
Waterlopen. 
 
Besluit: 
Het bekeuren van de geparkeerde auto gebeurde helemaal conform de regelgeving. Had de 
Juridische Dienst in eerste instantie al de gewenste uitleg gegeven, dan had verzoeker zich 
niet tot de ombudsvrouw hoeven te richten. 
 
Opvolging: 
Verzoeker stelt in tweede instantie nog enkele bijkomende vragen. 
1) Hoe het komt dat het pv werd opgemaakt op de naam van zijn dochter, terwijl de auto op 
zijn naam staat. Welnu, het pv blijkt niet letterlijk te vermelden op welke wijze de vaststellers 
erachter kwamen dat de dochter de auto bestuurde. De Juridische Dienst vestigt de aandacht 
op het feit dat dit nooit werd betwist. De dochter zou hebben bevestigd dat zij de wagen 
bestuurde. Anderhalf jaar later is het zeer moeilijk voor de vaststellers om zich te herinneren 
hoe zij aan die voornaam kwamen. 
2) Werd het pv niet doorgestuurd naar het Parket? Werd verzoeker de kans ontnomen om 
het pv via de politierechter te betwisten? De Juridische Dienst antwoordt dat verzoeker wel 
degelijk de kans had om een verweer in te dienen en dat hij daarvan ook gebruik heeft 
gemaakt. Dit verweerformulier is overgemaakt aan de Procureur des Konings. Indien de zaak 
gerechtelijk wordt afgehandeld, dan zal verzoeker worden uitgenodigd als verweerder. 
3) Verzoeker stelt dat hij nooit in gebreke is gesteld omdat de aangetekende zending naar 
zijn oude adres ging en hij die dus nooit ontving. Volgens de Juridische Dienst stond onder 
de brief, die de dochter verzond op 12/11/2011, het (nieuwe) adres. Er stond niet uitdrukkelijk 
bij vermeld dat dit een ander adres was dan voorheen. De Juridische Dienst heeft niet 
opgemerkt dat dit een ander adres was dan wat tot dan gold. Zodra de dochter de Juridische 
Dienst opmerkte te zijn verhuisd, bracht de dienst de advocaat van de Stad op de hoogte van 
dit nieuwe adres. De advocaat heeft dan (20/02/2012) een aantal vragen van de dochter 
beantwoord, alsook om een betaling verzocht in plaats van meteen een aangetekende 
ingebrekestelling te zenden.  
Uiteindelijk meldt de Juridische Dienst ons dat de verschuldigde retributie van 225 euro  
werd betaald. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Ongegrond: de bekeuring werd terecht uitgeschreven. Gegrond: de Juridische Dienst had in 
eerste instantie een vollediger antwoord kunnen verstrekken. 
 
 
 
actieve informatieverstrekking 
Verzoek: 201203-235 
Gladde tramhalte. 
 
Mijn echtgenote is op 3 februari 2012 zwaar gevallen op het trottoir aan de tramhalte ter 
hoogte van het Geraard de Duivelsteen in de Henegouwenstraat. De oorzaak was dat de 
tramhalte noch het trottoir ijsvrij waren gemaakt. Ze was ernstig gekwetst, werd naar de 
spoeddienst van het ziekenhuis gevoerd en werd daar geopereerd. Ze heeft een enkelbreuk 
en er moest een metalen spil in haar voet gebracht worden. Ik heb De Lijn per mail 
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aangeschreven omdat ik ervan uit ging dat zij verantwoordelijk waren voor het onderhoud 
van hun haltes. Een burger is wettelijk verplicht het trottoir voor zijn deur sneeuw- en ijsvrij te 
houden, moet de overheid dat niet doen? Ontsnapt De Lijn aan die verplichting? Ik kreeg een 
mail terug dat De Lijn enkel verantwoordelijk was indien een ongeluk gebeurde bij het in- of 
afstappen. Maar mijn vrouw was op de tram aan het wachten. Dus zij schuiven de 
verantwoordelijkheid af. Ik heb dan op 5 februari naar de Juridische Dienst van de Stad een 
mail gestuurd omdat ik meen dat de Stad toch ook verantwoordelijk is voor de staat van de 
openbare weg. Ik heb nog geen reactie gekregen, ondanks een herinnering op 13 februari.  
Zelfs geen ontvangstmelding of een melding dat zij nog met het onderzoek bezig zijn. Ik 
maak mij hierover ongerust. 
 
Onderzoek: 
Wij informeren bij de Juridische Dienst naar een stand van zaken van het dossier en vragen 
ook hoe het komt dat verzoeker na drie weken nog geen ontvangstmelding van zijn klacht 
heeft ontvangen. Blijkbaar wordt dit niet gedaan: volgens de Juridische Dienst wordt er eerst 
een dossier opgestart, advies van de betrokken dienst ingewonnen en daarna wordt het 
volledige dossier overgemaakt aan de verzekering. Het is de verzekering die verzoeker een 
ontvangstbrief stuurt en het dossiernummer meedeelt. Wij begrijpen deze procedure, maar 
vragen ons toch af of een eenvoudige, administratieve ontvangstmelding dergelijke klacht 
naar de ombudsvrouw niet zou kunnen vermijden. Voor een reactie ten gronde is drie weken, 
voor een juridisch onderzoek, geen onredelijke termijn. Verzoeker is in feite even te vroeg 
naar de ombudsvrouw gekomen. Maar die stap heeft hij gezet uit ongerustheid omdat hij 
helemaal niets vernam, ook niet dat zijn klacht goed toegekomen was. 
 
Opvolging: 
De daaropvolgende dag laat verzoeker weten dat hij van de verzekering een brief ontvangen 
heeft om de goede ontvangst te melden van zijn claim. 
 
Beoordeling: gegrond 
 
Aanbeveling: 
Wanneer men een schadeclaim ontvangt van een burger, stuur hem een eenvoudige 
ontvangstmelding zodat hij weet dat zijn klacht goed toegekomen is. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201205-557 
Artikel 1 quater. 
 
Graag had ik om uw bemiddeling verzocht in het geschil dat ik momenteel heb met de Stad 
Gent. De problematiek laat zich als volgt samenvatten: 
In het verleden was ik zaakvoerster van een bvba met maatschappelijke zetel te 9000 Gent. 
Bij beslissing dd. 12 juli 2011 van de buitengewone algemene vergadering is mijn ontslag als 
zaakvoerster geakteerd. Bij dwangbevel dd. 14 november 2011 wordt van mij persoonlijk een 
bedrag ingevorderd van in totaal 187,86 euro uit hoofde van een administratieve geldboete 
inbreuk op GAS-reglementering. 
Ik kan mij niet akkoord verklaren met deze gang van zaken om volgende redenen: 
1) De brief dd. 4 maart 2011 van de gemachtigde ambtenaar van de Stad Gent waarbij men 
mij op de hoogte brengt van de gevestigde administratieve sanctie verwijst voor de wettelijke 
basis voor deze beslissing naar artikel 1 quater van de ‘Politieverordening op de reinheid en 
de gezondheid in de gemeente’. 
Indien ik de kwestieuze politieverordening consulteer op de website van de Stad Gent is 
hierin nergens sprake van een artikel 1 quater. Kwestieus reglement bevat slechts één artikel 
1. 



215	  
	  

Ik stel mij dan ook ten zeerste de vraag naar het wettelijk kader van de administratieve 
sanctie waarop men zich baseert. Bovendien is dit in strijd met het beginsel dat het 
vermoeden dat iedereen wordt geacht de wet te kennen ook wel impliceert dat elke wet op 
een behoorlijke manier moet worden bekendgemaakt / gepubliceerd. 
Als de Stad Gent er zelf niet in slaagt om de adequate wetgeving te publiceren, stel ik mij als 
rechtsonderhorige zeker de vraag hoe ik deze wetgeving moet kennen / toepassen. 
2) Vermits de inbreuk op het 'eventuele' gemeentereglement (in casu: het posten van 
reclamefolders in brievenbussen voorzien van een 'geen reclame'-sticker) werd begaan door 
de bvba kan de eventuele sanctie die hieruit voortvloeit onder geen enkel beding op mij 
persoonlijk worden verhaald. 
Dit is een inbreuk op de beginselen van de beperkte aansprakelijkheid van de bvba. Deze 
elementen werden reeds opgeworpen aan de gerechtsdeurwaarder doch deze weigert 
hiermee rekening te houden. 
Vermits de gerechtsdeurwaarder momenteel een gedwongen verkoop heeft voorzien op 
datum van 7 juni 2012 verzoek ik om uw dringende tussenkomst. 
 
Onderzoek: 
De verordening die verzoekster ons voorlegt is verouderd. Het is niet duidelijk van waar ze 
die haalt, maar op de website van Stad Gent staat alleszins de meest recente versie van de 
verordening met artikel 1 quater erin. 
Het gaat volgens de Juridische Dienst om vier dossiers over dezelfde overtreding en artikel 1 
quater was telkens al 'actief'. De eerste administratieve boete dateert van 19 september 2010 
en allemaal dateren ze van voor het ontslag van verzoekster als zaakvoerster. Volgens de 
Juridische Dienst is zij dus wel degelijk aansprakelijk. Bij geen enkele van de boetes heeft 
verzoekster verweer aangetekend. Normaal heeft men na kennisgeving nog een maand de 
tijd om beroep aan te tekenen bij de Politierechtbank, maar verzoekster heeft die termijn 
telkens laten passeren. Nu wordt er dus ingevorderd via gerechtsdeurwaarder en verzoekster 
heeft geen rechtsmiddelen meer. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201208-806 
Rondvliegende kasseien. 
 
Bij deze zend ik mijn schrijven van 28 mei 2012 waarop de Juridische Dienst tot op heden 
nog géén antwoord gaf ook naar de ombudsvrouw van Stad Gent in de hoop dat via deze 
laatste misschien mijn schrijven wel beantwoord wordt. 
Bovenstaande heb ik gemaild naar de verzekeraar van de Stad en naar de Juridische Dienst 
van de Stad. Er is bij mij een ruit ingeslagen met een losliggende kassei op straat.  
Dit niet alleen bij mij maar bij nog twee andere panden in de buurt. Er is proces verbaal 
opgemaakt. Ik heb van de verzekeraar van de Stad een negatief antwoord ontvangen, maar 
ik ben daar niet mee akkoord. Ik heb hen dan ook op 28 mei 2012 een mail gestuurd waarop 
ik nog altijd geen antwoord heb gekregen. We zijn drie maanden later. 
 
Onderzoek: 
Van de Juridische Dienst vernemen wij dat het antwoord op dergelijke schadegevallen altijd 
van de verzekeraar van de Stad moet komen. Maar dit moet ook duidelijk aan de burger 
worden meegedeeld. In geval van verzoeker klopt het dat Ethias, de verzekeraar, 
achterstand heeft opgelopen, maar zij beloven om zo rap mogelijk een antwoord te bezorgen. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Niet de Juridische Dienst maar de verzekering moet uitsluitsel geven aan verzoeker over een 
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mogelijke tussenkomst in de schade. De ombudsvrouw kan zich niet uitspreken over de 
termijn van antwoord van de verzekering want ze is hier niet voor bevoegd. 
 
Aanbeveling: 
Maak van bij de aanvang duidelijk wie hier moet antwoorden op de schadeclaim die naar de 
Juridische Dienst is gestuurd. 
 
 
 
zorgvuldigheid - fouten 
rechtszekerheid 
Verzoek: 201208-879 
Geviseerd. 
 
Ik baat een horecazaak uit en betwist een GAS-boete, die ik gekregen heb voor een 
container die verkeerd stond opgesteld. Ik heb niet binnen de vijftien dagen dat pv betwist 
omdat ik ervanuit ging dat de boete zelf naar de juiste uitbater/eigenaar zou worden gestuurd 
en ik niet betwist dat een medewerker van mijn bvba inderdaad één container verkeerd had 
gezet. Ik betwist dus wel de eigenlijke boete omdat de inhoud afwijkt van het pv. 
Ik ben het niet eens met deze GAS-boete omdat de brief is gestuurd op mijn persoonlijke 
naam: terwijl de container van de bvba is en er dus in feite twee eigenaars zijn. Waarom is 
niet de juiste eigenaar/uitbater  aangeschreven?  
Ook de eerste keer (twee jaar geleden) is dezelfde fout gebeurd. Voorts stonden er twee 
containers waarvan er een van mijn bvba en de andere vermoedelijk van een andere 
horecazaak. Heeft die ook een GAS-boete gekregen? 
Twee jaar geleden heb ik een GAS-boete gekregen: toen stonden er op het Veerleplein een 
vijftal containers waarvan één van onze bvba. Volgens al de andere uitbaters was er slechts 
1 GAS uitgeschreven op mijn naam, wat ik oneerlijk vind en ik meen dat ik geviseerd word. 
Omdat er nu weer sprake is van twee containers vrees ik dat mij weer .hetzelfde overkomt. 
Sinds die eerste GAS zet ik altijd mijn container op privé domein, maar misschien is een 
medewerker slordig geweest of niet. Kan ook van die andere zaak zijn. 
Is nu ook voor de andere container een GAS-boete opgesteld? Anders klopt het niet meer. 
 
Onderzoek: 
De Juridische Dienst antwoordt op de verschillende opmerkingen van verzoeker. 
Wat de adressering betreft: vennootschappen worden altijd bij wijze van hun bestuurders 
aangeschreven. Maar er zijn hier wel twee vennoten: slecht één werd aangeschreven. 
Bij het eerste voorval, zegt de Juridische Dienst dat verzoeker de boete betaald heeft, zonder 
verweer aan te tekenen en zonder in beroep te gaan. 
Voor de GAS waarvoor hij nu naar de ombudsvrouw komt, heeft hij evenmin verweer 
aangevoerd. De beide aangetekende brieven, die volgens de procedure verplicht zijn, zijn 
naar de dienst niet teruggekeerd, wat betekent dat verzoeker ze dus heeft aangenomen en er 
dus van op de hoogte is dat hij verweer kon aantekenen en achteraf nog in beroep gaan 
tegen de definitieve beslissing. Hij heeft dit niet gedaan, naar eigen zeggen omdat hij in die 
periode met vakantie was. 
De Juridische Dienst vindt zijn vrees dat hij als enige een GAS krijgt niet relevant en dit mag 
volgens hen zeker geen argument zijn om de boete niet te betalen. Het gaat hier inderdaad 
om zijn overtreding, of ten minste van één van zijn medewerkers. De Juridische Dienst wil 
ons wel meegeven dat er toen nog vier GAS-boetes zijn uitgeschreven: hij was dus niet 
alleen en men mag hier dus niet spreken over twee maten en twee gewichten. 
Volgens de Juridische Dienst heeft verzoeker op geen enkel ogenblik gebruik gemaakt van 
de mogelijkheden van de procedure, en die kende hij goed.  
Toch vindt de ombudsvrouw dat ook de Juridische Dienst een zorgvuldigheidsfout begaan 
heeft door slechts één van de twee bestuurders aan te schrijven. Het pv bevat dan ook nog 
een fout: de bvba bezit slechts één container en geen twee zoals verkeerdelijk 
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opgeschreven. Maar dit verandert niets aan het standpunt van de Juridische Dienst, die er bij 
blijft dat de procedure niet gevolgd werd door verzoeker.  
Uiteindelijk beslist verzoeker om niet naar de rechtbank te stappen op basis van de 
vormfouten en de boete te betalen omdat in elk geval één container verkeerd buiten stond en 
we dit ook duidelijk gemaakt hebben dat daar toch geen discussie over bestond. 
 
 
Beoordeling: geen oordeel 
Beide partijen zijn onzorgvuldig geweest. 
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Hoofdstuk 12 
 

DEPARTEMENT WERK EN ECONOMIE 
 
 
12.1. Dienst Economie 
 
overeenstemming met regelgeving 
billijkheid 
Verzoek: 201206-681 
Starterscontract. 
 
Ik wil een probleem aankaarten dat veel jonge architecten zoals ik ondervinden. 95 Procent 
van de jonge architecten doen hun stage van twee jaar onder het statuut van zelfstandige en 
dat heeft vooral te maken met de eis van hun stagemeesters. Ze kunnen als bediende geen 
stage doen als architect omdat ze dan een ander takenpakket krijgen, maar die twee jaar 
werken ze wel onder een 'meester'. Maar voor een steunmaatregel in het kader van de 
starterscontracten vallen ze zo uit de boot omdat ze al twee jaar als zelfstandige zogezegd 
werken. Maar een echt bedrijf is dit niet, dit gaat enkel om een zelfstandig statuut. 
Wie dan bijvoorbeeld na zijn stage een bvba opricht wordt dan door de Stad wel als starter 
uitgenodigd en de Stad bewijst hierdoor zelf dat ze dan die architecten als starters 
beschouwt?  Maar die jonge architect krijgt dan wel geen kans meer om zich in te schrijven 
voor zo een starterscontract want de twee jaar als zelfstandige zijn reeds voorbij. 
Het is dit dus echt wel  een heel grote teleurstelling voor die groep van jonge architecten dat 
ze niet in aanmerking kunnen komen voor zo een starterscontract van de Stad. 
Het is dringend omdat ik natuurlijk nu met mijn eigen bedrijf bijna twee jaar bezig ben. Ik was 
pas op de hoogte van die steunmaatregel door de uitnodiging van de Dienst Economie. Ik 
moet binnen de twee jaar de aanvraag doen, maar kreeg nu een weigering.  
 
Onderzoek: 
Het klopt dat volgens het geldende reglement wanneer men in aanmerking wil komen voor 
een starterscontract, niet langer dan twee jaar zelfstandig in hoofdberoep mag geweest zijn. 
Er bestaat ook de mogelijkheid om als herstarter dezelfde voordelen te genieten maar dan 
moet men zijn zelfstandige activiteit ten minste één jaar onderbroken hebben. 
De Dienst Economie heeft zonder probleem al een starterscontract toegekend aan een 
stagiair-architect, die zijn aanvraag heeft ingediend voor het verstrijken van de twee jaar. Er 
zijn dus al precedenten. Het probleem is dat verzoeker al sedert 2007 een statuut heeft van 
zelfstandige en dat dit statuut niet onderbroken is geweest, meer dan één jaar. Hij voldoet 
dus niet aan de voorwaarden. Dat hij nog een uitnodiging gekregen heeft voor het 
startersevenement komt omdat de dienst de nieuwe inschrijvingen als zelfstandige haalt uit 
de gegevens van de Kruispuntbank voor ondernemingen. Daar stond de bvba van verzoeker 
ingeschreven als nieuwe onderneming. Bij nader inzien .ging het hier echter om een 
omvorming en was hij al sedert 2007 zelfstandig. Bij de starterscontracten gaat het om het 
statuut van de persoon, niet om de vorm van de zelfstandige activiteit. Er zijn dus geen 
voldoende argumenten om zijn kandidatuur te steunen. De dienst heeft de regelgeving 
toegepast. Dat de stagiair-architecten uit de boot zouden vallen klopt niet want er zijn al 
dergelijke starterscontracten toegekend. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De regelgeving is correct toegepast en ook het argument billijkheid is niet van toepassing 
want andere stagiair-architecten hebben er wel van kunnen genieten. 
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Coördinatie 
Verzoek: 201212-1329 
Gent verwen(s)t. 
 
Na uw publiciteit op WTV hebben wij telefonisch en schriftelijk (mail) onze bestelling 
overgemaakt voor de Gent Verwen(s)t-bon ter waarde van 125 euro op 23 november.  
Telefonisch kon men ons niet helpen want er waren computerproblemen. 
Vorige week woensdag (29 november) telefonisch contact opgenomen maar de twee 
personen hiervoor verantwoordelijk waren met verlof(?). Men heeft ons telefoonnummer 
genoteerd en men zou ons 's anderendaags terugbellen. 
Wij wachten nog altijd op het telefoontje, ondertussen is onze goesting verdwenen. Jammer 
!!!! 
 
Onderzoek: 
Deze klacht wordt, na onze tussenkomst, door de dienst opgevolgd maar na de derde klacht 
over dit project en de onbereikbaarheid van de dienst, beschouwen we dit als een gegronde 
tweedelijnsklacht. 
 
Beoordeling: gegrond 
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Hoofdstuk 13 

 
KABINETSECRETARIATEN COLLEGE  
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
 
 
13.1. Kabinet schepen van Burgerzaken en Protocol 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201202-195 
Gouden bruiloft. 
 
De reden waarom we ons tot u richten is tweeledig: 
In de eerste plaats voelen we ons in zekere zin beledigd en niet als volwaardige Gentenaars 
behandeld. 
Ten tweede vinden we geen gehoor bij de verantwoordelijke dienst. Opdat u zou weten 
waarover het gaat schetsen we u graag de situatie. 
Op 21 december 2012 vierden we ons gouden bruiloft. We wisten dat de Stad Gent voor de 
jubilarissen normaliter een of andere huldiging voorziet en verwachtten dus aangeschreven 
te worden, maar het bleef stil aan de kant van de Stad Gent. Eerst dachten we dat die 
festiviteit niet meer doorging, maar toevallig, op een nieuwjaarsreceptie, ontmoetten we een 
schepen en vernamen van hem dat er nog wel aandacht besteed werd aan dat gebeuren. De 
schepen nam onze coördinaten op en beloofde ons dat we een telefoontje mochten 
verwachten van een van zijn medewerkers. Dat gebeurde inderdaad: zij had contact 
opgenomen met de Dienst Burgerzaken - Huwelijken en daar had men haar gezegd dat wij 
ons moesten begeven naar het loket bevolking. 
Het kwam ons voor of we daar op onze knieën misschien moesten gaan smeken dat ze toch 
eens aan ons zouden denken. Verbolgen over zo weinig respect schreven we via 
gentinfo@gent.be het kabinet van de burgemeester en schepenen aan, waar men ons verder 
doorverwees naar het e-mailadres van de schepen van Burgerzaken, waar we nogmaals 
onze klacht herhaalden en vroegen persoonlijk aangeschreven te worden met eventuele 
verduidelijking en verontschuldiging voor de aanpak, wat zeker op zijn plaats zou zijn, maar 
de schepen van Burgerzaken schijnt ons te negeren. 
Daarom vriendelijk verzoek de betreffende dienst wakker te schudden zodat ze eindelijk 
doen wat ze moeten doen: er staan voor de bevolking van de stad Gent en geen 
uitzonderingen maken. 
 
Onderzoek: 
Wanneer we een kopie van de e-mails vragen, ontdekt verzoekster zelf dat ze een verkeerd 
e-mailadres gebruikte. Ze stuurt haar mail dus door naar het juiste adres van de schepen en 
krijgt onmiddellijk telefonisch reactie. Er wordt ook direct een datum vastgelegd voor de 
viering. Vieringen van jubilarissen gebeuren inderdaad enkel op aanvraag. Een tweetal 
maanden voor de huwelijksverjaardag wordt naar alle jubilarissen een felicitatiebrief gestuurd 
en daarin staat dat ook vermeld. Ook naar verzoekster en haar echtgenoot werd zo een 
felicitatie verstuurd. Het is niet helemaal duidelijk of ze die ook ontvangen hebben, maar  
nu worden er alleszins concrete afspraken gemaakt voor de viering. 
 
Beoordeling: ongegrond 
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13.2. Kabinet schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten 
 
Redelijke termijn 
Verzoek: 201201-121 
Veel vragen, geen antwoord. 
 
Op 28 augustus 2010 stuurde ik volgende mail naar de schepen van Feestelijkheden: “Zou u 
me kunnen inlichten indien rechtszaak tussen Stad Gent en vuurwerkmakers ondertussen is 
afgerond en indien gedupeerden nog kunnen rekenen op een schadevergoeding? 
Mijn dochters en ik dienden toen een klacht in als slachtoffers na verkeerd afvuren van 
vuurpijlen op vuurwerk aan Watersportbaan 21 juli 2006.” 
De schepen ging me op de hoogte houden, maar zelfs na een rappel op 30 september 2010 
en 22 mei 2011 kreeg ik geen verdere informatie. Zou u me alstublieft een antwoord op mijn 
vraag kunnen geven? Ik hoop ten zeerste dat u meer resultaat boekt bij de schepen. 
 
Onderzoek: 
Verzoekster liet dezelfde dag nog pv opmaken van het vuurwerkongeluk en op 22 juli 2006 
stuurde ze een brief aan de toenmalige burgemeester waarin ze een schadevergoeding 
vroeg. Bij de Juridische Dienst is er echter geen dossier van haar terug te vinden. 
Op 28 augustus 2010 vroeg ze dan aan de schepen van Feestelijkheden of er al meer 
nieuws was over de rechtszaak tussen Stad Gent en de vuurwerkmaker. De schepen 
antwoordde toen dat hij ging informeren bij de Juridische Dienst en dat hij verzoekster op de 
hoogte zou houden. 
Er volgt echter geen verdere reactie en verzoekster informeert nog eens bij de schepen  
op 30 september 2010. De schepen antwoordt dat hij laat nakijken. 
Op 22 mei 2011 vraagt verzoekster nog eens een stand van zaken aan de schepen,  
maar dan komt er geen enkele reactie meer. 
Op 21 januari 2012 komt verzoekster uiteindelijk bij de Ombudsvrouw. Van de schepen  
krijgen we geen verdere reactie. 
We informeren zelf bij de Politie en zij bevestigen ons dat er toen één aanvankelijk pv  
werd opgemaakt en ook twee navolgende pv's. Die werden allemaal naar de Procureur  
des Konings doorgestuurd. We raden verzoekster dan ook aan om via haar  
verzekeringsmaatschappij contact op te nemen met het Parket voor verdere informatie. 
 
Beoordeling: gegrond 
Het kabinet van de schepen reageerde aanvankelijk nog wel, maar volgde de vragen  
van verzoekster blijkbaar niet op. Zelf krijgen we geen reactie. 
 
 
 
13.3. Kabinet schepen van Financiën, Facility Management, Sport 
en Haven 
 
overeenstemming met regelgeving 
adequate communicatie 
zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing 
Verzoek: 201206-607 
Burkini wel of niet? 
 
In Gentse zwembaden geldt er een verbod op het dragen van burkini (speciale zwemkledij 
met lange broek en lange mouwen). Ik heb reeds navraag gedaan, en het gaat in geen geval 
om hygiënische overwegingen maar wel om 'religieuze neutraliteit'. Dit is mijns inziens in 
strijd met de wet tegen discriminatie. Vrouwen die omwille van religieuze of andere redenen 
hun lichaam wat meer willen bedekken worden hierdoor toegang ontzegd tot een openbare 
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instelling, met name een openbaar zwembad. Men kan zich dan afvragen welke maatregelen 
met als doel 'religieuze neutraliteit' er in de toekomst nog zullen worden ingevoerd: een 
hoofddoekenverbod in de openbare bibliotheek? Het verplicht achteraan plaatsnemen in 
bussen? Deze discriminatie moet stoppen. 
 
Onderzoek: 
1. Inderdaad blijkt uit onderzoek dat er in de publieke zwembaden in Gent een verbod is op 
het dragen van burkini’s en dat door de bevoegde schepen onder meer in een krantenartikel 
werd gemotiveerd dat die weigering er gekomen is “ op basis van een politieke stellingname 
namelijk religieuze neutraliteit in openbare zwembaden.”  
2. Met de gegevens die thans ter beschikking staan valt niet in te zien dat de toenmalige 
bevoegde schepen en de Sportdienst een rechtmatige beslissing hebben genomen om 
burkini’s te weigeren op basis van een politieke stelling namelijk dat er politieke neutraliteit in 
de openbare zwembaden moet zijn.  
“Publieke” zwembaden betekent net dat het voor iedereen, onafgezien van de religieuze 
overtuiging, toegankelijk moet zijn. Dat is ook het geval voor bijvoorbeeld de bibliotheek of ga 
je mensen met een kruisje rond de hals de toegang weigeren? In ons land is er immers 
vrijheid van godsdienst en ook is men dus vrij om dit te uiten. In Nederland kwam het College 
voor de Rechten van de Mens tot de beoordeling dat burkini’s in een Nederlands openbaar 
zwembad onterecht werden geweerd omdat daardoor een groep vrouwen wordt uitgesloten 
uit publieke zwembaden. Reeds eerder bleek uit klachten bij onze dienst dat  burkini’s 
vooral werden geweigerd op basis van het vigerende reglement op de zwembaden .Aan de 
hand van pictogrammen in de zwembaden werd duidelijk gemaakt  wat wel en wat niet 
toelaatbaar was als zwemkledij. Een burkini staat er op als niet toelaatbaar. Deze 
voorwaarden zijn volgens de gemeenteraad (die het laatste reglement heeft goedgekeurd op 
28 juni 2012) ingegeven door voornamelijk zorg om hygiëne, veiligheid en orde. Het is juist 
de taak van de overheid om hier toezicht op uit te oefenen en het spreekt vanzelf dat dan ook 
een reglement van inwendige orde aangewezen is. 
Inderdaad blijkt uit onderzoeken: hoe meer textiel men toelaat hoe meer producten men moet 
bijvoegen  in het zwemwater  om het water als zwemwater te mogen gebruiken.  
Zo zijn er modellen van lichaam bedekkende zwempakken  bekend met wijde pijpen en 
mouwen, en rokjes, zwempakken met lange pijpen, loshangende hemden zijn verboden. Het 
is dan ook logisch dat dit alles wordt verboden. En dat daarom juist voor iedereen 
zwempakken met lange mouwen en lange pijpen worden verboden. Voor iedereen. Wat 
meteen ook burkini’s uitsluit en dus ook bepaalde moslima’s tijdens de publieksuren. 
In plaats van te spreken  over burkini’s is het aangewezen om de term lichaam bedekkende 
zwempakken te gebruiken want daar is een veel grotere groep burgers mee gemoeid. 
Lichaam bedekkende zwempakken zoals duikerspakken, burkini’s en lycrapakjes voor 
kinderen. Want  zwemmode evolueert: vroeger was het juist verplicht om het haar te 
bedekken met een badmuts, vandaag is dit niet meer verplicht. 
Kan de discussie over lichaam bedekkende zwempakken niet opengetrokken worden en 
herbekeken worden? Zijn net die aansluitende badpakken in lycra en badmutsen niet 
hygiënischer en veiliger(te vergelijken met duikpakken)? 
Zo kwamen bij  onze dienst via ouders  vragen binnen om lichaam bedekkende 
zwempakken zeker voor kinderen toe te laten (ondermeer omdat dit veiliger is tegen 
zonnestralen bij buitenbaden en vooral ook om kindjes, die nogal mager zijn, toch wat meer 
tegen de koude beschermen). Vele jonge kinderen zwemmen vandaag met een 
lycrapakje….dat ook grote delen van het lichaam bedekt. 
Een publiek zwembad betekent dat juist dit zwembad open staat voor iedereen op 
voorwaarde dat ze zich houden aan de regels. Maar die regels moeten dan wel zinvol 
opgesteld worden zodat het zwembad toegankelijk blijft voor een zo groot mogelijk publiek. 
Voorts moet men ook rekening houden met evoluties in de badpakken mode en die te 
toetsen aan veiligheid en hygiëne. Zo blijft het zinvol om de hoeveelheid zwemmend  
textiel te beperken….Zo spreekt het vanzelf dat  alle zwemkledij met lange wijde pijpen en 
rokken en mouwen om hygiënische en veiligheidsredenen wordt verboden. 
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Dat het bedekken van haar door badmuts zelf aan te raden is. Wat is de motivering om  
lichaam bedekkende strak aanspannende lycrabadpakken te weren voor kinderen en 
volwassenen? Dat is vandaag nog niet altijd zo duidelijk. Voorts is het ook zinvol om duidelijk 
aan te geven wie wat doet in het beheer en beleid van de openbare zwembaden.  
Zo beheert TMVW de meeste openbare zwembaden maar in opdracht van de Stad. Volgens 
de schepen beslist de stad autonoom over het huishoudelijk reglement, de tarieven en de 
openingsuren Het meest recente reglement op de Gentse  openbare zwembaden dateert 
van 26 juni 2012. In elk zwembad hangen ook affiches met pictogrammen en die 
verduidelijken en concretiseren welke kledij nu al dan op basis van het stedelijk reglement  
is toegelaten en in overleg met de  beheerder van het zwembad TMVW. 
Het spreekt vanzelf dat het recente stedelijke reglement en de huishoudelijke reglementen 
van de beheerder op elkaar moeten afgestemd zijn. Wat niet zo eind december 2012 
duidelijk was op de website: er werd verwezen naar het reglement goedgekeurd door het 
directiecomité van TMVW van 2010 en een nieuw stedelijk reglement van 2012. Conclusie: 
op basis van religieuze neutraliteit een burger de toegang tot een publiek zwembad 
weigeren, daarvoor is geen rechtsgrond gevonden. De klacht is terecht. Of men op basis van 
hygiëne en veiligheid lichaam bedekkende zwempakken kan weigeren moet verder 
onderzocht worden. 
 
Beoordeling: gegrond 
Op basis van religieuze neutraliteit een burger de toegang tot een publiek zwembad 
weigeren, daarvoor is geen rechtsgrond gevonden. 
 
Aanbeveling: 
In plaats van te spreken  over burkini’s is het aangewezen om de term lichaam bedekkende 
zwempakken te gebruiken want daar is een veel grotere groep burgers mee gemoeid. 
Lichaam bedekkende zwempakken zoals duikerspakken, burkini’s en lycrapakjes voor 
kinderen. Want  zwemmode evolueert: vroeger was het juist verplicht om het haar te 
bedekken met een badmuts, vandaag is dit niet meer verplicht. Kan de discussie over 
lichaam bedekkende zwempakken niet opengetrokken worden en herbekeken worden? Zijn 
net die aansluitende badpakken in lycra en badmutsen niet hygiënischer en veiliger (te 
vergelijken met duikpakken)? Of men op basis van hygiëne en veiligheid lichaam 
bedekkende zwempakken kan weigeren moet verder onderzocht worden. 
 
 
 
13.4. Kabinet schepen van Openbare Werken en Mobiliteit 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201209-1004 
Ambetant verkeersbord. 
 
Ik zit met een gigantisch probleem waar ik geen raad mee weet. Ik schreef hier voor al naar 
de schepen van mobiliteit maar zij blijft mij een antwoord schuldig. Ik kreeg er géén antwoord 
op. Mijn probleem is het volgende: op de Charles de Kerkhovelaan hebben ze borden gezet 
dat men op bepaalde tijden niet mag afslaan richting Nederkouter via Kortrijksepoortstraat en 
Laurent Delvauxstraat. Mijn invalide moeder woont in het derde huis met helder rode dak: 
dus moet ik enkel deze straat inslaan om haar er te kunnen afzetten of op te pikken of om er 
te kunnen parkeren. Ik moet niet eens op de Nederkouter komen. Dus belemmer ik het 
verkeer niet. Wat kan of moet ik doen om er te kunnen parkeren meestal in de Laurent 
Delvauxstraat. Mijn moeder is slecht te been, bezit een invaliden parkeerkaart en kan aldus 
niet ver te voet gaan . Als ik afsla om daar te parkeren zal ik geflitst worden en een bekeuring 
krijgen. 
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Onderzoek: 
Van de vraag van verzoeker vinden wij geen spoor terug. We vissen bij het Mobiliteitsbedrijf 
en bij de Politie uit dat dit dynamisch verkeersbord na de heraanleg van de 
Kortrijksesteenweg is geplaatst en deel uitmaakt van de toeritdosering, die voor een  betere 
doorstroming van de tram moet zorgen bij stremmend verkeer. Er staan twee dergelijke 
borden: één aan het kruispunt met de Kortrijksepoortstraat en één aan het kruispunt van de 
Laurent Delvauxstraat. Via het Mobiliteitsbedrijf bezorgen wij verzoeker een alternatieve lus 
die wel toelaat om de Delvauxstraat in te rijden, maar die meer tijd vraagt. Wij kunnen hem 
ook gerust stellen: die borden lichten enkele op wanneer het verkeer op de Nederkouter niet 
meer vlot rijdt en dit zal maar af en toe gebeuren, tijdens de ochtend- en avondspits. Als hij 
daar rekening mee houdt, zou er voor hem geen probleem mogen zijn. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
 
 
redelijke termijn 
zorgvuldigheid - fouten 
Verzoek: 201209-1021 
Prinsenhofplein. 
 
Ik stuurde op 16 juli een mail naar naar de schepen van Mobiliteit. De dienst van de schepen 
heeft mij geantwoord dat er pas na de vakantieperiode, dus vanaf het tweede deel van 
augustus, op mijn klacht zou kunnen gereageerd worden. Ik heb er niets meer van gehoord. 
Het is vandaag 26 september. 
Sinds begin juli heb ik het Parkeerbedrijf hierover gecontacteerd. Zij hebben eerst een 
verkeerd 'onderzoek ten gronde' ingesteld en hebben mij ook nog een mail gestuurd dat zij er 
niets kunnen aan doen, maar dat het iets is voor de Politie. Ik zal u die mail ook doorsturen. 
Met andere woorden: het Parkeerbedrijf verwijst naar de Politie en de Politie zegt dat alles 
hier reglementair is: er is geen probleem.  
Dus iedereen, bewoner, Belg, Europeaan of wereldburger kan hier dag en nacht zijn voertuig 
op het Prinsenhofplein komen zetten, zonder te betalen en zonder dat hij/zij riskeert om een 
boete te krijgen. Er wordt ook geen gevolg gegeven aan hetgeen ik gemeld heb. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat de schepen van Openbare Werken en Mobiliteit het antwoord 
overliet aan het Mobiliteitsbedrijf. In dat antwoord, gedateerd 25 juli, werd trouwens, omdat 
het voor verzoeker zou duidelijk zijn, verwezen naar haar vraag. 
Verzoekster had het over het Prinsenhofplein. Het antwoord van het Mobiliteitsbedrijf 
beschrijft de situatie op het Prinsenhof. 
Van de Lokale Politie vernemen wij dat het middengedeelte van het Prinsenhofplein 
verkeersvrij is. Echter, er ontbreekt een gietijzeren paaltje waardoor elke auto dat 
middenplein kan oprijden. Wij vragen aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen om dat 
paaltje terug te plaatsen. 
 
Besluit: 
Het is niet zo dat verzoekster geen antwoord kreeg. Alleen kwam dit niet van de schepen, wel 
van de bevoegde dienst. Het Mobiliteitsbedrijf haalde dan wel de straatnamen Prinsenhof en 
Prinsenhofplein door elkaar. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Er kwam wel degelijk een antwoord op de vraag. Maar het verkeerde antwoord.  
Het Mobiliteitsbedrijf haalde in zijn antwoord twee straatnamen door elkaar. 
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redelijke termijn 
Verzoek: 201210-1098 
Nieuw verkeersplan. 
 
Ik heb een brief geschreven naar de schepen van Mobiliteit, ongeveer drie weken geleden en 
heb nog geen antwoord ontvangen. 
In die brief vroeg ik om de verkeersafwikkeling in de zone rond de Nekkersputstraat en de 
Peerstraat opnieuw te veranderen. Het nieuwe plan zorgt voor nog meer problemen van 
auto’s die moeten rondrijden om aan hun bestemming te geraken. Ik woon in de Druifstraat 
en voel mij daar werkelijk gevangen: komende van Mariakerke moeten wij nu via de 
Rooigemlaan en de Nekkersputstraat ons huis bereiken. Wij hebben een groothandel en 
dagelijks moeten goederen geleverd worden, met vrachtwagens. Net als de vrachtwagens 
van Ivago moeten zij kunnen afslaan om de buurt te verlaten. Na onze klachten zijn 
‘verfijningen' aangebracht. Maar die zijn zo fijn dat we er niet meer door kunnen. Een 
oplossing zou zijn om de Druifstraat opnieuw in beide richtingen open te stellen. Dit kan 
zonder het plan opnieuw in vraag te stellen. Want de bedoeling was om het sluipverkeer 
tegen te gaan. 
 
Onderzoek: 
Drie weken voor een antwoord op een toch complexe vraag lijkt ons niet onredelijk, maar uit 
ons onderzoek blijkt dat op het kabinet van de schepen geen brief van verzoeker is 
geregistreerd. Wat met die brief gebeurd is, kunnen we niet achterhalen. Het kabinet 
ontvangt dus de brief via de ombudsdienst en stuurt hem voor onderzoek naar de 
Mobiliteitsdienst. Een maand later ontvangt verzoeker een uitgebreid en gemotiveerd 
antwoord. Het is echter negatief: doel is om het sluipverkeer tegen te gaan. De 
oorspronkelijke plannen zijn al aangepast aan de opmerkingen van de omwonenden en het 
gewijzigde plan dat nu is ingevoerd, is volgens de schepen het meest optimale, nadat men 
alle aspecten en onderzoeken heeft samengelegd. De wijk is volgens de schepen perfect 
bereikbaar, al is het op een andere manier dan vroeger. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
Waar de oorspronkelijke brief terecht gekomen is kunnen wij niet achterhalen. Zonder zijn 
klacht bij de ombudsvrouw had verzoeker geen antwoord gekregen op zijn vragen. 
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Hoofdstuk 14 

 
DIENST OMBUDSVROUW 
 
 
doorschuifgedrag 
Verzoek: 201208-886 
Fietsperikelen. 
 
Onlangs reed ik, zoals vele malen in de prachige Gentse binnenstad via Vlaanderenstraat, 
Lippensplein, Brabantdam naar de Kouter. Op een gegeven moment moest ik tussen de 
sporen fietsen gezien er verderop werken waren. 
Ik reed in een put tussen de tramsporen, met het gevolg dat de voorvork van mijn fiets afbrak. 
Gezien er een braderie bezig was in de Kortedagsteeg, vroeg ik een agent om even mee te 
komen en een pv op te maken. Die had geen tijd en stuurde mij door naar de ombudsvrouw 
van Gent onder het Belfort. Toen ik mijn schade kenbaar maakte aan die mevrouw vroeg die 
wat ik in godsnaam met mijn fiets in Gent kom doen. Gelukkig zat ik op een stoel… 
Zij stuurde mij door naar de Juridische Dienst van Gent die haar verantwoordelijkheid 
doorschoof naar De Lijn gezien (volgens de enen 80 cm en de andere 70 cm) de breuk zich 
had voorgedaan op grondgebied van De Lijn. Op hun beurt beweerden zij een onderzoek 
gedaan te hebben, en beweerden zij geen put gezien te hebben. Mijn klacht is dat gans Gent 
daar waar de trams en bussen van De Lijn elkander overlappen er enorme gevaarlijke 
toestanden zijn voor de fietsers die toch het Gentse, niet met de wagen maar met de fiets 
aandoen. Navraag in de fietspunten Gent en fietshandelaars leren mij ook dat er nogal veel 
fietsbreuken zijn door de heel slechte toestand van het wegdek. In bijlage enkele foto's van 
hoe de toestand er bij ligt. Ik nodig u graag uit om eens een fietstocht te doen langs de 
Vlasmarkt, de Branbantdam, de Vlaanderenstraat (die ze nu aan het vernieuwen zijn). Het 
fietspad langs de Watersportbaan richting Drongen… Ik vind ook dat Gent verantwoordelijk 
blijft. 
 
Onderzoek: 
De ombudsvrouw herinnert zich het bezoek van verzoeker die haar uitdrukkelijk gevraagd 
had op welke manier hij de schade aan zijn fiets bij de Stad kon verhalen. De ombudsvrouw 
heeft hem dan de juiste weg gewezen: de Juridische Dienst die alle schadeclaims waarbij de 
Stad verantwoordelijk wordt gesteld, in ontvangst neemt, een dossier opstart en aan de 
verzekeraar van de Stad bezorgt. Dit is een correcte verwijzing, geen afschuifgedrag. Dat de 
Juridische Dienst de klacht dan uiteindelijk naar De Lijn stuurt getuigt niet van 
afschuifgedrag, want het is namelijk zo dat De Lijn verantwoordelijk is voor de trambedding 
waar de valpartij is gebeurd. De ombudsvrouw heeft nooit aan verzoeker gevraagd wat hij in 
godsnaam in Gent met de fiets kwam doen. 2 van de 4 medewerkers van de Ombudsdienst 
komen met de fiets naar het werk. Ze heeft hem wel gezegd dat in Gent bepaalde straten 
minder geschikt waren om met de fiets door te rijden omwille van slecht wegdek of verzakte 
kasseien, maar dat er wel wat alternatieve wegen waren voor de fietsers. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
Geen oordeel over eigen dienstverlening. 
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Hoofdstuk 15 

 
LOKALE POLITIEZONE GENT 
 
 
15.1. Directie Operaties - Interventiedienst 
 
efficiëntie en effectiviteit 
adequate communicatie 
Verzoek: 201201-21 
De purperen heide. 
 
Toen ik drie jaar geleden van de Kempen naar Gent verhuisde, en meer bepaald naar de 
Sleepstraat, was ik me er niet van bewust dat ik in me een stad zou begeven waar er 
blijkbaar straffeloos van alles kan gebeuren dat door de wet verboden is, en dit zonder enige 
hulp of steun van de Politie. 
Ik geef enkele voorbeelden :  
De foto die ik insluit is een beeld vanuit mijn living. Dit is niet éénmalig, maar dit is het enige 
uitzicht dat ik sedert drie jaar gezien heb, uitgenomen de dinsdagmorgen als Ivago 
langskomt. Ivago stuurt me naar de wijkagent. Na verschillende weken (de wijkagent is 
blijkbaar de enige die daarvan 'verantwoordelijkheid' draagt) kan ik die te pakken krijgen, en 
die zegt me doodleuk dat er niets aan te doen is, en dat ik maar Ivago moet bellen om het 
weg te laten nemen. Hij doet dat ook. Kan ik klacht indienen? (agent) Tegen wie? (ik) Ivago 
zei dat er misschien tijdelijk een camera zou kunnen geplaatst worden om te zien wie stort. 
(agent) Ga jij dat betalen? Zoals u vermoedt: een dovemansgesprek! Vermits properheid een 
hoge prioriteit gekregen heeft van de Stad Gent, veronderstel ik dat er van de burgers 
gevraagd wordt de vuilzakken open te maken, en zelf te gaan zoeken wie gestort heeft? 
Ik heb veel meer betaald dan normaal voor mijn huis, omdat ik een garage wou. Nu is het 
praktisch onmogelijk uit mijn garage (die uitkomt op Meerhem) te komen, omdat er altijd 
auto's geparkeerd zijn, vooral 's avonds. De dienst 101 is heel vriendelijk en zal een patrouille 
sturen. Jammer genoeg heb ik nog geen patrouille gezien. Gemiddelde wachttijd tot de 
bestuurder terugkomt: drie uur. En veel discussies met de Turken in de omgeving: zij hebben 
nog nooit geweten dat men niet voor een poort mag staan, vermits ze nog nooit gehoord 
hebben dat er iemand een boete ervoor kreeg. Dus zal het wel mogen. In de zomer zag ik 
twee mensen in rood uniform rondlopen in Meerhem. Zij schreven boetes uit voor auto's die 
'flagrante' overtredingen toonden, maar voor een garage staan is geen 'flagrante' overtreding, 
volgens hen. Ik kan natuurlijk, volgens de agent van de 101 altijd klacht indienen. En dan? 
Welke bewijzen heb ik? De Politie komt niet eens langs. 
Dus vanaf nu gebruik ik en mijn buren de claxon gedurende minuten! Soms reageert de 
bestuurder, soms niet. 
Sedert twee of drie maanden heb ik de indruk dat het een échte oorlogszone is: bommekes 
continu. Niet nu en dan, maar de ganse namiddag en avond. Gisteren belde ik de 101. Om 
de 'gemoederen' te sussen komen ze niet patrouilleren. Een agent belde me zelfs terug om 
uit te leggen dat het niet mogelijk is tussen te komen, en dat dat altijd gebeurt tussen Kerst en 
Nieuw. En dat het niet mogelijk is die kerels te pakken, omdat ze zich verbergen als de Politie 
toekomt. Hij kon wel aan de wijkagent vragen in de Sleepstraat meer te controleren. Vermits 
ik die heel goede (!) ervaring heb (zie boven) ben ik in lachen uitgebarsten… Ik kon wel 
contact opnemen met de commissaris, en die zou dan beslissen. Gaat de commissaris mij 
dan doorsturen naar de minister? Zoals elk jaar sedert drie jaar zal ik zien dat ik met oudjaar 
niet thuis ben: dan schieten een bende jongeren vuurwerk op mijn huis vanuit de overkant 
van de straat, en kan ik 's anderendaags de pijlen uit mijn tuin opkuisen. Daar ook kan ik nog 
altijd klacht indienen. 's Anderendaags wel te verstaan. 
Zoals u kan lezen, zijn er meer dan frustraties over. Ik heb écht spijt dat ik de Kempen 
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verlaten heb om terug naar Gent te komen. 
 
Onderzoek: 
Wij leggen dit voor aan de Lokale Politie en moeten een aantal keer aandringen op een 
reactie. Uiteindelijk blijkt dat bij de Politie nog een paar andere buurtbewoners klachten 
hadden geuit. Het gaat om een verscheidenheid van problemen zoals sluikstort, 
parkeerproblemen, hoge snelheid van voertuigen, enzovoort. Volgens de Politie werden de 
volgende stappen gezet: 
-  De Verkeersdienst van de Politie neemt de verkeersproblemen op als aandachtspunt. Er 

werden en worden snelheidscontroles uitgevoerd. 
-  De buurtinspecteur nam met verzoeker en met een andere melder contact op. Uit de 

contacten zou blijken dat de problemen zich nog altijd voordoen, inzonderheid het 
sluikstorten en de straatraces. Deze races doen zich vooral voor in de nachtelijke uren.  
De Verkeersdienst volgt dit verder op. De buurtinspecteur geeft de sluikstorten door aan 
Ivago en schrijft de overtredingen op. 

-  Het Wijkzorgteam Gent-Centrum neemt de overlastfenomenen op als aandachtspunt 
tijdens de nabijheidpatrouilles. 

Verder ontvangen wij cijfers over verkeersinbreuken in de Sleepstraat, de Huidevetterskaai 
en de Achterleie voor de periode januari-februari 2012. Er werden heel wat inbreuken 
vastgesteld in die drie straten. 
De Politie voegt hieraan toe dat niet zo lang geleden een wijkdebat plaatsvond, waarop deze 
problematieken werden herhaald. De buurt en het stadsbestuur tillen zwaar aan de 
verkeersproblemen. Volgens de Politie vinden er acties plaats en er wordt verdergegaan met 
de controles. Bij de controles op de “laagvliegers” wordt wel eens een spel gespeeld, maar er 
wordt wel geflitst en de subjectieve pakkans verhoogt.  
Tussen 21 oktober 2011 en 30 maart 2012 vonden negen nachtelijke snelheidsacties plaats, 
met minimum 0 en maximum 8 vaststellingen. De controles gaan verder. 
Tot slot stelt de Politie dat verschillende actoren actief zijn in de buurt, dat ook Ivago grote 
inspanningen levert, maar dat het niet evident is om tot definitieve oplossingen te komen 
aangezien ook onbehoorlijke burgers een rol spelen. 
 
Besluit: 
De oorzaak van de hinder ligt bij onbehoorlijke burgers. 
De Lokale Politie treedt wel degelijk op, maar in verspreide slagorde en dit was niet duidelijk 
voor verzoeker. Had de buurtinspecteur beter gecommuniceerd, dan had deze burger zich 
niet tot de ombudsvrouw dienen te richten om een antwoord op al haar vragen en 
ergernissen te krijgen. Anderzijds tonen deze signalen ook de problematiek van deze buurt. 
Verzoeker vraagt vooral ook preventieve en proactieve aanpak zodat hij in een propere en 
veilige straat kan leven. Hoe groot ook de inzet is van diverse acties, het resultaat is niet 
navenant.  
 
Beoordeling: gegrond 
 
Aanbeveling: 
Onderzoek op welke manier er meer gecoördineerde slagkracht kan of welke middelen ter 
ondersteuning hier nodig kunnen zijn. 
 
 
 
doorschuifgedrag 
Verzoek: 201206-717 
101. 
 
Drie garageboxen in de Lakenstraat zijn een tijd geleden beschadigd door vandalen. Ik weet 
niet wie de eigenaar is, maar de ex-huurders van een van die boxen ken ik wel.  
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In en naast deze garageboxen liggen vuilniszakken. Gevolgen daarvan zijn stank, ongedierte 
en visuele hinder. 
Ik ben dit al gaan melden op het politiecentrum in Ekkergem, maar daar zei de politieman van 
dienst dat ik moest bellen naar de 101. Ik heb niet gebeld naar de 101. Ik vind dat dit geen 
super dringende zaak was, dat de lijnen van de 101 moeten worden vrijgehouden voor 
dringende zaken en vraag mij af waarom mijn probleem niet werd genoteerd toen ik daar 
was. Ook werd ik doorverwezen naar Ivago en Ivago verwees mij naar de Politie. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat niet kan worden achterhaald welke politieman op dat moment de 
balie bemande. Immers, er kan niet worden achterhaald op welke dag en uur dit contact 
gebeurde. Ook verzoeker kent deze gegevens niet meer. De balie-politieman kan dus niet 
worden terechtgewezen. 
In elk geval neemt het betrokken diensthoofd hierover via de telefoon contact op met 
verzoeker en biedt hem daarbij zijn verontschuldigingen aan. 
Verder vernemen wij dat de Lokale Politie de kwestie van de garageboxen grondig 
onderzoekt. 
 
Besluit: 
De politieman aan de balie hanteerde een ongepast doorschuifgedrag. 
 
Opvolging: 
Verzoeker meldt ons, nadat wij ons onderzoek afsloten, dat alles werd opgeruimd en 
schoongemaakt door Ivago. Hij bedankt ons voor onze tussenkomst. 
 
Beoordeling: gegrond 
 
 
 
doorschuifgedrag 
Verzoek: 201207-739 
Loslopende hond. 
 
Ik zag vandaag een loslopende hond in de straat. Ik belde eerst naar de politie in de 
Groendreef. Daar verwees men mij naar de politie Ekkergem. 
Ik belde naar de Politie Ekkergem op 09 266 69 48. Daar verwees men mij naar de 
Brandweer. Ik belde naar de Brandweer op 09 268 88 46. Daar verwees men naar de 112. Ik 
belde de 112. Dat was voor 12 uur. Men antwoordde dat men de hond zou komen ophalen. 
Rond 13.15 uur belde ik opnieuw, toen antwoordde men dat dit niet voor hen was. Men 
verwees naar Gentinfo. 
Ik belde naar Gentinfo op 09 210 10 10. Daar wist men niet direct een antwoord. Gentinfo 
belde mij even later terug en verwees mij naar het dierenasiel, nummer 09 222 53 03. 
Ondertussen had ik via iemand uit de buurt de eigenaar van de hond kunnen vinden. Die 
persoon heeft de hond dan meegenomen om aan de eigenaar terug te geven. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat men vanaf het begin had moeten doorverwijzen naar Gentinfo, 
telefoon 09 210 10 10. 
In elk geval belde verzoeker uiteindelijk naar het Hulpcentrum 100/112. Dat was rond 12 uur. 
Men antwoordde dat de hond zou worden opgehaald. Daartoe belde het Hulpcentrum de 
oproep door aan Gentinfo. Gentinfo ontving deze oproep om 12.10 uur. Gentinfo wou dit 
doorgeven aan het dierenasiel; dit is de normale procedure. Omdat het dierenasiel sluit 
tussen 12.30 uur en 13.30 uur, probeerde Gentinfo dit nog door te geven vóór 12.30 uur. 
Echter, Gentinfo geraakte via de telefoon niet binnen in het dierenasiel. Uiteindelijk kon 
Gentinfo het dierenasiel bereiken om 13.31 uur. Het dierenasiel zou de hond in de loop van 
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de namiddag komen ophalen. Men kon geen precies uur opgeven. Toen verzoeker rond 
13.33 uur zelf naar Gentinfo belde, vroeg hij hoe laat de hond zou worden opgehaald. 
Gentinfo kon dit niet weten en verwees voor deze informatie naar het dierenasiel, 
telefoonnummer 09 222 53 03. 
Ondertussen had verzoeker een tweede keer gebeld naar het Hulpcentrum 100/112, 
omstreeks 13.15 uur. Omdat hij een vraag stelde waarop men niet kon antwoorden – 
wanneer de hond zou worden opgehaald – verwees men terecht naar Gentinfo. 
 
Besluit: 
Er werd door de Politie Groendreef en de Politie Ekkergem onterecht doorverwezen. Het 
Hulpcentrum 100/112 en Gentinfo handelden wel correct. 
 
Opvolging: 
Het ophalen van loslopende honden zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk niet meer 
gebeuren door het dierenasiel. De reden is dat het dierenasiel geen permanentie kan 
garanderen. Het ophalen van loslopende honden zal vermoedelijk worden toegewezen aan 
een privébedrijf. Voor de burger betekent dit echter niet zoveel. Indien men een loslopende 
hond opmerkt, dan meldt men dit gewoon aan Gentinfo op het telefoonnummer 09 210 10 10. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Politie Groendreef en Politie Ekkergem deden een onterechte doorverwijzing. Het 
Hulpcentrum en Gentinfo handelden wel correct. 
 
Aanbeveling: 
Maak duidelijke richtlijnen over wie wat moet doen en dergelijke, zodat men niet van Pier 
naar Pol wordt doorgestuurd. Voor loslopende honden dient te worden doorverwezen naar 
Gentinfo. 
 
 
 
klachtenmanagement 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201210-1108 
Gevaarlijk gestalde fiets. 
 
Graag wil ik klacht indienen bij u, aangezien me dat bij de Lokale Politie geweigerd wordt. 
Gisterenavond kom ik aan in het station Gent-Sint-Pieters, waar ik mijn fiets wil nemen, die 
echter verdwenen lijkt te zijn. Het briefje op het paaltje waar ik hem vastgeketend had, vertelt 
me dat ik mijn fiets kan oppikken bij de vzw MaxMobiel. 
De persoon daar aan de balie zegt me dat ik de fiets achteraan vind. Niemand controleert of 
ik wel mijn fiets neem, maar dit terzijde. In de fietsbak op mijn voorste bagagedrager vind ik 
mijn kapotgeknipt slot. Ik wil klacht indienen, omdat het hier toch om een duur slot gaat, dat 
met schijnbare willekeur is kapotgeknipt. De persoon aan de balie zegt mij dat hijzelf vindt dat 
zijn collega wel heel veel fietsen meeneemt en het ook niet kunnen vindt dat hij al die sloten 
kapotknipt. Hij vertelt er zelfs bij dat iemand klacht ging indienen omdat bij die persoon niet 
alleen het slot, maar ook de fietsketting was doorgeknipt. Terwijl daar sta, is er nog een 
meisje dat ook haar verwijderde fiets komt halen en zegt dat het al de zoveelste keer is. 
De Federale Politie die aan de voorzijde van het station opereert, vertelt me dat zij ook niet 
weten wie opdracht geeft om die fietsen op dergelijke bruuske wijze te verwijderen. Het is 
toch vreemd dat er iemand met een tang fietsen komt verwijderen en dat de politie daar 
aanwezig laat begaan zonder te weten wie dat is en of die daar de bevoegdheid voor heeft. 
Ik word doorgestuurd naar de Lokale Politie die me zegt dat inderdaad in artikel 4 van het 
stedelijke reglement staat dat MaxMobiel gemachtigd is dat te doen. De dienstdoende agent 
vertelt me dat ik geen klacht kan indienen omdat wat MaxMobiel doet, dus eigenlijk gewettigd 
en normaal is. Mijn fiets was ‘gevaarlijk gestald’ en zulke fietsen moeten verwijderd worden. 
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Ter informatie: mijn fiets was niet gevaarlijk gestald, hij stond inderdaad vastgeketend aan 
een paaltje en niet in een rek, en op het paaltje stond wel degelijk een bericht van MaxMobiel, 
zij het in beduimelde staat en niet opgemerkt door mezelf. 
Ik wil toch ook maar even duiden op het feit dat het aan het station erg moeilijk is om een 
plaats te vinden, en zeker voor een bakfiets. 
Ik vind dus dat ik onheus behandeld werd en dat er met schijnbare willekeur fietsen worden 
verwijderd door een knipgraag mannetje, dat volgens zijn eigen subjectieve inschatting 
menige fiets ‘gevaarlijk gestald’ vindt. Terwijl ik op het politiebureau was, kwam er achter mij 
een persoon die net om dezelfde redenen klacht kwam indienen. Dat zijn veel mensen met 
hetzelfde probleem op ongeveer hetzelfde tijdstip. Tot slot wil ik ook nog even melding 
maken van de m.i. vreemde communicatie van sommige agenten. 
Toen ik enkele maanden geleden in discussie ging met een agent over het beboeten van 
fietsers aan de Rozemarijnbrug (zelf werd ik niet beboet, ik wou maar even wat uitleg over de 
manier waarop dat gebeurde), kreeg ik als antwoord: “Hier is geen gesprek, dit gesprek 
bestaat niet voor mij.” Vandaag gaf de agent bij wie ik klacht wou indienen me als antwoord 
op de vraag of het wel kan dat de subjectieve inschatting van zo’n fietsenknipper primeert op 
het eigendomsrecht: “ik ben een beëdigd ambtenaar en u kan met mij in discussie gaan 
zoveel u wilt, maar ik zal altijd het gelijk aan mijn kant hebben.” Ik ben zelf ook een 
ambtenaar, zij het in een andere discipline en waarschijnlijk niet ‘beëdigd’ genoeg. Het lijkt 
alsof de burger maar de mond moet worden gesnoerd. 
Ik wil geen lastige burger zijn, wel een kritische. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat de Lokale Politie uit de vraag afleidt dat verzoeker zijn fiets niet 
stalde waar het hoort, doch dat hij dit zelf niet als 'hinderend' beschouwde. De politie wil en 
kan zich over dat laatste niet uitspreken, maar wat MaxMobiel doet, draagt wel degelijk de 
goedkeuring van de Stad Gent weg. Er is ook omschreven in welke gevallen een fiets kan/zal 
weggehaald worden. Indien dit dient te gebeuren door het doorknippen van een fietsslot of 
iets dergelijks, blijft dezelfde regelgeving gelden. Volgens de politie worden door Max Mobiel 
onder meer alle slecht geparkeerde fietsen weggehaald. De omgevingen Dampoort-station 
en Sint-Pietersstation wordt hierbij zeer goed bijgehouden. De medewerkers van MaxMobiel 
controleren vier keer per dag de fietsenstallingen aan de stations en houden ze netjes. 
Het reglement met betrekking tot het weghalen van bepaalde fietsen werd goedgekeurd door 
de gemeenteraad. 
-  Artikel 4 stelt dat gevaarlijk opgestelde fietsen indien mogelijk zo geplaatst worden dat 
de fiets niet meer gevaarlijk opgesteld staat. Indien niet mogelijk wordt de fiets onmiddellijk 
door de fietswacht verwijderd.  
-  Artikel 7 omschrijft dat in zones met geconcentreerde fietsenstallingen (stationsbuurt) 
de fietsen die niet in de daartoe voorziene stallingen staan, gelabeld worden met verzoek de 
fiets in de stallingen te plaatsen. 
-  Artikel 10 stelt dat het ambtshalve verwijderen van fietsen gebeurt op kosten van de 
eigenaar/fietser. 
Een contact van de politie met de vzw Max Mobiel bevestigt de omschreven procedure. 
Tot slot meldt de Politie dat werd achterhaald wie de betrokken inspecteur van het ‘Onthaal’ 
te Ekkergem was. In het daartoe bestemde bestand liet hij/zij registreren dat dit een burgerlijk 
geschil betrof, een geschil tussen verzoeker en de vzw Max Mobiel. Over de manier waarop 
die inspecteur dat duidelijk gemaakt zou hebben aan verzoeker, zal hij/zij geïnterpelleerd en 
– zo nodig – bijgestuurd worden door zijn/haar diensthoofd. Wij zijn overigens niet bevoegd 
voor de Federale Politie noch voor de vzw MaxMobiel. 
 
Besluit: 
De klacht werd behandeld door de Lokale Politie maar over de wijze waarop dit gebeurde 
wordt betrokken inspecteur aangesproken door zijn/haar diensthoofd. De vzw MaxMobiel 
handelde wel in overeenstemming met de geldende regelgeving, maar wij zijn niet bevoegd 
voor deze vzw. 
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Beoordeling: geen oordeel 
De klacht werd behandeld door de Lokale Politie, waar de wijze waarop dit gebeurde wordt 
intern binnen de Politie besproken met de inspecteur die verzoeker te woord stond.  
 
 
 
Professionaliteit 
Zorgvuldigheid – procedure 
Verzoek: 201211-1288 
Aangereden. 
 
Ik werd op 19 oktober aangereden door een politieman. 
Ik vind de feiten op zich niet erg genoeg om een officiële klacht neer te leggen, maar toch 
vind ik het gedrag van deze politieman niet kunnen. Hij is, dat weet ik van vrienden, niet de 
enige die vandaag nog op deze manier optreedt. Als niemand iets daarover zegt zal dat ook 
niet veranderen. Ik was de straat aan het oversteken met de fiets, toen de man mij aanreed.  
De interventiediensten kwamen wel gauw ter plaatse en waren vriendelijk en efficiënt. Zij 
zegden dat na elke aanrijding, waarbij een politieagent betrokken is, een interventie moet 
zijn. De agent zelf suggereerde dit pas nadat ik zijn naam had gevraagd en stelde dat het 
lang zou duren. Kan u mij advies geven? 
 
Onderzoek: 
In eerste instantie worden zowel de leidinggevende bij de Lokale Politie als de ombudsvrouw 
op het verkeerde been gezet. Immers, uiteindelijk blijkt dat de politieman in uniform was en 
wel zeker een en ander had moeten weten. 
Volgens de Lokale Politie had de politieman in elk geval zijn identiteit onmiddellijk moeten 
bekend maken en de nodige vaststellingen moeten doen. Verder klopt het dat het lang kan 
duren voor de Politie ter plaatse komt bij een ongeval met alleen stoffelijke schade. Echter, bij 
betrokkenheid van een politieman dient dit binnen de kortste keren te gebeuren. 
Verder stelt de Politie dat het aan de rechtssprekende overheid is om een uitspraak te doen 
over de aansprakelijkheid bij het ongeval. 
 
Besluit: 
De betrokken politieman handelde niet professioneel en hield zich niet aan de te volgen 
procedure. 
 
Beoordeling: gegrond 
De betrokken politieman handelde niet professioneel en hield zich niet aan de te volgen 
procedure. 
 
Aanbeveling: 
Grondig intern onderzoek 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
efficiëntie en effectiviteit 
Verzoek: 201212-1382 
Oude Beestenmarkt. 
 
Wij spreken ook in naam van onze andere buren. Wij hebben bijzonder veel last van 
afgeleide hinder van drie cafés langs de Nieuwbrugkaai, aan de oude Beestenmarkt. 
De afgeleide hinder omschrijven wij als luid lawaai op straat van de rokers (soms honderden 
klanten) de hele nacht lang, openbare dronkenschap, urineren op straat, vandalisme, 
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verkeerd geparkeerde wagens, glasbreuk, roepen en tieren buiten op straat van de rokers en 
af en toe ook van het muziek binnen de cafés, waarvan een in het bijzonder waar optredens 
plaatsvinden. Wij zijn vanmorgen ook bij de Politie in de Belfortstraat geweest en zijn goed 
ontvangen. Men had ook oor naar onze klachten. Maar wij waren er toch niet gerust meer in 
want wij willen eindelijk dat dit ophoudt. Het is genoeg geweest. De spreekwoordelijke 
druppel na een nacht wakker gelegen te hebben. De voorbije nacht was er de hele nacht 
lawaai en konden wij niet slapen. Wij zijn vooral kwaad omdat de interventiepolitie niet kwam. 
Wij hebben een oproep gedaan om drie uur 's nachts en zijn zeker een uur opgebleven. 
Ondertussen was er nog een vechtpartij gebeurd. Ook andere buren zouden gebeld hebben. 
Ook bij vroegere oproepen naar de Politie is veel te traag opgetreden en hebben wij 
herhaaldelijk moeten bellen. Het gaat daar van kwaad naar erger. 
Er is al jaren overlast en dit wordt niet beter. Er zijn al jaren klachten: urineren tegen onze 
gevels, brievenbussen vernielen, nachtlawaai (er zouden al metingen zijn gebeurd in de 
cafés  maar het is vooral de afgeleide hinder) en ook glas overal, ook vanmorgen. Dus er ligt 
daar vanmorgen veel glas, ook op het wegdek. Wij zijn bang als het weekend wordt. De 
problemen stellen zich vooral de nachten van vrijdag en zaterdag. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat bij de drie cafés al een aantal tussenkomsten gebeurd zijn door 
de Lokale Politie. Daarbij werden diverse vormen van overlast vastgesteld en werden een 
aantal maatregelen genomen. 
De site met deze drie cafés is opgenomen op de lijst met overlastherbergen die regelmatig 
worden aangedaan. De Lokale Politie blijft deze site verder opvolgen. De politie voegt 
hieraan toe dat het voorkomt dat het ‘stilvalt’ als luidruchtige klanten een combi zien naderen. 
Van de Dienst Milieutoezicht vernemen wij dat in 2004 klachten werden genoteerd over 
geluidshinder. In 2007 werden geluidsmetingen verricht. Indien verzoeksters geluidshinder 
ondervinden in hun woning, van muziek uit een café, dan kunnen zij een geluidsmeting 
vragen aan de Dienst Milieutoezicht. 
Klachten over geluids- en andere overlast worden beter op het moment zelf gemeld op het 
interventienummer 101 van de Politie. Dit kan dan bijdragen tot het objectiveren van 
klachten. 
De Horecacoach zal aan de uitbaters van de vermelde cafés melden dat klachten werden 
ontvangen van buurtbewoners. 
 
Besluit: 
De betrokken dienst volgen zorgvuldig de procedure zodat efficiënt en effectief kan worden 
opgetreden. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
Aanbeveling: 
Als een oproep gebeurt via de 101, stuur dan ook altijd een patrouille ter plaatse indien het 
over dit soort overlast gaat. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201212-1390 
Voetzoekers. 
 
Ik zou toch iets willen melden en vragen dat de Stad aan een zeer storend fenomeen iets 
doet. Ik woon in het Jan van Hembysebolwerk, achter het park Groene Vallei.  Elke dag, 
tussen 16u00 en 17u00 komt in het park een groepje jongeren voetzoekers afsteken. 
Horendol word je daarvan. Dit is al weken bezig. Is dat een activiteit voor in een park? Mag 
dat trouwens? Het is niet alleen heel storend, het kan ook gevaarlijk zijn. Je verschiet je rot 
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als die voetzoekers net voor jou worden afgeschoten. Ik heb hiervoor al naar de Politie 
gebeld maar zij hebben mij geantwoord dat ze daar niets kunnen aan doen. Betekent dit dan 
dat zo iets toegelaten is en dat wij als brave burger dat maar moeten verdragen? Het gaat om 
jongeren, schat ik tussen 14 en 15 jaar. Ook tijdens het weekend worden wij hiermee gepest. 
 
Onderzoek: 
Wij ontvangen deze vraag een week voor Kerstdag. Uit ons onderzoek blijkt dat volgens de 
Politie het probleem van de voetzoekers en het vuurwerk werd ingelast als aandachtspunt in 
de patrouilles. De (toenmalige) buurtinspecteur werd – in december - op de hoogte gebracht 
van het probleem. Hij was echter reeds van het probleem op de hoogte gebracht door een 
andere buurtbewoner. Een andere inspecteur zou dan ter plaatse contact hebben 
opgenomen met verzoekster om de juiste lokalisatie te vragen en om haar in te lichten dat de 
Politie het probleem ter harte zou nemen. 
Nog volgens de Politie hebben de patrouilles helaas geen vaststellingen opgeleverd (in deze 
wijk). Nochtans zouden de patrouilles zeker een preventief effect gekend hebben. De 
overlast zou ook opgehouden zijn na het einde van de Kerstvakantie. 
De bewering van verzoekster dat de Politie er niets zou kunnen aan doen, wordt dus 
tegengesproken door de Politie. 
 
Besluit: 
De versies van verzoekster en Politie spreken elkaar tegen. Uit de versie van de Politie blijkt 
dat de procedure zorgvuldig werd gevolgd. Echter, ter plaatse kon niets (meer) worden 
vastgesteld. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
De versies van verzoekster en Politie spreken elkaar tegen. 
 
 
 
15.2. Directie Operaties - Wijkdienst 
 
doorschuifgedrag 
Verzoek: 201201-79 
Doorschuiven aub. 
 
Verleden week vrijdag 13 januari ben ik lelijk gevallen, ter hoogte van mijn woning. Ik wilde 
de straat oversteken, op het zebrapad, en ben gevallen doordat de blauwe boordsteen, ten 
opzichte van de zachte berm veel te hoog ligt. Voor een jonge persoon is dat misschien geen 
probleem, maar voor een bejaarde is dit een gevaarlijke hindernis.  
Ik ben gisteren, dinsdag 17 januari, dit gaan aangeven bij de Politie in de Belfortstraat.  
Daar hebben ze mij gezegd dat het niet voor hen was maar voor de Politie in de Peerstraat. 
Gelukkig ben ik niet naar ginder geweest: ik heb gebeld. Ook zij zeiden dat het niet voor hen 
was, maar voor Openbare werken. Ik moest dat aan die doorgeven. Vandaag ben ik terug 
naar de Belfortstraat geweest om te zeggen dat de Politie het zich niet aantrekt. En daar 
zeiden ze dan dat ik best naar de ombudsvrouw ging. 
 
Onderzoek: 
Ter plaatse stellen wij vast, dat er niets mis is met de boordsteen. Maar dit neemt niet weg 
dat verzoekster meteen een duidelijk antwoord had moeten krijgen of dat zij door haar 
opmerkingen tenminste naar de juiste dienst moest worden doorgestuurd. Wij geven haar de 
raad om dergelijke gevallen meteen aan Gentinfo door te geven. 
Wij geven dit door aan de Lokale Politie, waarvan de korpsleiding opdracht geeft aan de 
Dienst Intern Toezicht om dit te onderzoeken. 
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Beoordeling: geen oordeel 
Onderzoek door Dienst Intern Toezicht 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201201-119 
Van Lokeren naar Gent. 
 
Ik ben op 5 september 2011 verhuisd van Lokeren naar Gent. Via de site van Stad Gent had 
ik dit in de loop van augustus al gemeld, zodat de wijkagent op de hoogte was en dus snel 
mijn domicilie kon komen vaststellen. 
Toen de wijkagent eind oktober nog steeds niet langs was geweest heb ik contact 
opgenomen met de Politie Gent. Een tiental telefoontjes en vele weken later heb ik dan toch 
mijn wijkagent te zien gekregen, op 23 december weliswaar. Hiervoor moest ik mij evenwel 
zelf naar het politiebureau begeven (procedure?). 
Tijdens mijn telefoontjes naar de Politie werd er mij fijntjes op gewezen dat het erg moeilijk 
was om mij thuis aan te treffen. De oorzaak hiervan is dat ik fulltime (9-6) werk. Dit is blijkbaar 
niet gebruikelijk. 
De wijkagent vertelde mij dat ik een brief van de Stad Gent moest afwachten, waarin ik 
uitgenodigd zou worden om op het stadhuis mijn ID-kaart etc. aan mijn nieuwe adres aan te 
passen. Tot op heden heb ik deze brief niet gekregen. 
Dit alles terzijde: begin december ontving ik van Stad Lokeren een brief op mijn oude adres. 
Hierin werd mij gemeld dat mijn ID-kaart (waarop mijn adres nog steeds in Lokeren stond 
uiteraard) op 17 januari 2012 vervalt, en dus vervangen moet worden. Omdat ik in het 
midden van een adreswijzigingsprocedure zat, heb ik hiervoor contact opgenomen met de 
dienst bevolking van Lokeren. Volgens de ambtenaar van dienst moest ik niet naar Lokeren 
komen, maar afwachten tot ik iets hoorde van Stad Gent en dan mijn adres wijzigen en een 
nieuwe ID-kaart aanvragen bij het stadhuis van Gent. 
Op 17 januari 2012 (vervaldag van mijn ID-kaart) had ik nog steeds geen brief gekregen van 
Stad Gent om mijn domicilie in orde te maken. 
Vandaag 23 januari ben ik naar het Stadhuis van Lokeren gegaan, om mijn paspoort alsnog 
te vernieuwen. Dit vanuit de logica dat Stad Lokeren mij tenslotte een oproeping had 
gestuurd om mijn ID-kaart te vernieuwen, en ik voor zover ik weet nog geen handtekening 
gezet heb onder mijn adreswijziging (uiteraard staat op mijn ID-kaart nog steeds mijn adres in 
Lokeren). 
De ambtenaar van de dienst bevolking van Lokeren stelde via zijn pc vast dat ik al sinds 5 
september 2011 in Gent woon, en hij dus niets voor mij kan doen. Om verdere verwarring uit 
te sluiten vroeg ik de ambtenaar om zijn equivalent in Gent te contacteren.  
Dit werd geweigerd, omdat dit volgens hem "de schuld van Gent" is. 
Hierdoor bevind ik mij in de interessante situatie dat ik blijkbaar niet meer in Lokeren woon, 
maar ook niet in Gent. 
Ik bel vervolgens de Dienst Burgerzaken van Stad Gent. Hier krijg ik te horen dat deze 
absurde situatie "de schuld is van Lokeren". Er werd gezegd dat ik zonder uitnodigingsbrief 
mocht langskomen om mijn ID-kaart te vernieuwen, met mijn adres in Gent erop. De 
proceduretijd hiervoor is 4-6 weken. 
Om het verhaal mooi af te ronden: vrijdag 3 februari 2012 moet ik met het vliegtuig naar 
Portugal. Hiervoor is uiteraard een geldig ID-bewijs nodig. Enkele interessante opties werden 
mij aangeboden: versnelde procedures, reispassen, versnelde reispassen, … De 
goedkoopste oplossing voor mij is het aanvragen van een reispas met versnelde procedure. 
Een koopje, voor slechts 86 euro (+ uiteraard nog eens 17 voor mijn nieuwe ID-kaart). De 
termijn hiervoor is 'maximaal 10 werkdagen'. Geen garantie dus dat ik mijn vlucht alsnog 
haal. Morgen zal ik dus naar de Dienst Burgerzaken van Gent gaan om mijn ID-kaart aan te 
vragen, samen met een reispas. 
De trieste balans, na 5 maanden Kafka: 
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- Ik krijg al 5 maanden mijn officiële post op mijn oude adres. Dit inclusief loonbrieven, 
brieven van mijn bank etc. Om het adres te wijzigen moet dit immers op de ID-kaart zijn 
gewijzigd. 
- Ik ben minstens 86 + 17 euro armer. 
- Ik heb geen garantie om mijn vlucht naar Portugal te halen. 
- Ik ben twee dagen verlof kwijt aan mijn bezoekjes aan de respectievelijke stadhuizen van 
Lokeren en Gent. 
- Ik heb momenteel blijkbaar geen officiële verblijfplaats. 
- Ik krijg klachten van mijn huisbaas in Gent, want ik ben niet gedomicilieerd in mijn woning. 
- Ik heb nog steeds geen definitieve bewonerskaart (wel al twee keer een voorlopige gehad, 
waarvoor ik telkens persoonlijk naar het Mobiliteitsbedrijf moest. Merk op: enkel open tijdens 
de kantooruren. Bye bye verlof.) 
Ik vind dit een pijnlijk staaltje van ambtelijke inefficiëntie. 
Tot slot vraag ik mij af waar ik eigenlijk mijn gemeentebelasting betaald heb, in Gent of in 
Lokeren? Deze belasting innen zal vermoedelijk geen enkel probleem geweest zijn. 
 
Onderzoek: 
De Wijkpolitie bezorgd ons een uitvoerig en gedetailleerd verslag. De aanvraag tot 
woonstvaststelling kwam bij de Politie binnen op 14 september 2011. De aanvraag werd dan 
op de persoonlijke lijst van de buurtinspecteur ingeschreven op 22 september 2011 en hij 
ging de eerste keer langs bij verzoeker op zondag 25 september 2011 om 20u30. Daarna 
volgden minstens nog zeven andere pogingen om verzoeker thuis aan te treffen. 'Minstens', 
want er was niet genoeg plaats op het formulier om alle pogingen te noteren. 
De bezoeken gebeurden voornamelijk in het weekend. Zowel 's morgens, 's middags als 's 
avonds. Daarbij heeft de wijkinspecteur wel degelijk een bericht nagelaten via briefkaart en er 
werd zelfs met de vriendin van verzoeker gesproken. Zij bevestigde toen dat hij daar woonde, 
maar verzoeker moest het formulier persoonlijk ondertekenen. In al die tijd nam verzoeker 
echter nooit contact op met de wijkinspecteur of zijn collega's.  Dat gebeurde volgens de 
wijkinspecteur pas medio, eind december. Uiteindelijk heeft de wijkinspecteur dan zelf 
contact opgenomen met verzoeker op 23 december 2011. Dit omdat hij een sms had 
gekregen van verzoeker (eerder beschikte de wijkinspecteur niet over het gsm-nummer van 
verzoeker omdat dat niet was ingevuld op het aanvraagformulier). Toen werd er inderdaad 
gevraagd om diezelfde dag langs te komen op kantoor. 
Dit is ongebruikelijk, maar dat leek de buurtinspecteur op dat moment de beste en meest 
klantvriendelijke manier. De vriendin had namelijk al verklaard dat verzoeker er woonde (dit 
was trouwens ook de reden waarom er toch zoveel pogingen werden ondernomen in plaats 
van de aanvraag gewoon terug te sturen naar Dienst Burgerzaken). Verzoeker had ook te 
kennen gegeven dat het voor hem heel dringend werd en de wijkinspecteur zou binnenkort 
op vakantie gaan. Omdat de wijkinspecteur echter baliedienst had, kon hij niet bij verzoeker 
langs gaan, maar verzoeker kon wel op het commissariaat komen. Vandaar de beslissing 
van de wijkinspecteur. Op 24 december 2011 werd het positief advies van de Politie 
teruggestuurd naar Dienst Burgerzaken voor verdere verwerking. 
Over de sneer van verzoeker dat hij fulltime werkt en dat dat blijkbaar niet gebruikelijk is, 
weet de wijkinspecteur te zeggen dat hij in die periode 207 woonstcontroles moest doen en 
dat 90 procent daarvan een bezoek vraagt na 18u00 of in het weekend. Het is niet evident 
om dat allemaal in te passen. Ondanks de duiding is dat blijkbaar niet doorgedrongen bij 
verzoeker. Wat bijzonder jammer is aangezien de meeste inspanningen om alles in orde te 
maken duidelijk van de kant van de wijkinspecteur kwamen. 
Op 5 januari 2012 ontving Dienst Burgerzaken dan het verslag van de wijkinspecteur en op 
11 januari 2012 gebeurde de bijwerking van het dossier. Normaal gezien wordt er bij de 
inschrijving meteen een uitnodiging verstuurd om de identiteitskaart te laten aanpassen. Of 
en wanneer dat voor verzoeker gebeurde, kan de Dienst Burgerzaken ons niet vertellen. Die 
brieven worden namelijk in bulk geprint en blijkbaar wordt hier niets van geregistreerd. We 
vernemen wel dat de effectieve aanpassing van zijn identiteitskaart gebeurde op 24 januari 
2012. Dat is de dag na zijn klacht bij de ombudsdienst. 
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Beoordeling: ongegrond 
De lange termijn was voornamelijk te wijten aan de moeilijke bereikbaarheid van verzoeker 
zelf (buiten de kantooruren). Daar kunnen de Wijkpolitie of de Dienst Burgerzaken weinig aan 
doen. 
 
 
 
redelijke termijn 
efficiëntie en effectiviteit 
Verzoek: 201202-223 
Borden. 
 
In aansluiting op onze vraag van 16 februari waarop ik géén antwoord kreeg stellen de 
buurtbewoners vast dat de borden nu al verplaatst zijn tot op de hoek van de 
Korenbloemstraat. Tot wie moeten we ons wenden om op onze twee vragen antwoord te 
krijgen? Wij vroegen aandacht voor het feit dat in onze straat ter hoogte van huisnummer 26 
een container staat, voor de werkzaamheden die in een woning aan de overkant 
plaatsvinden. Regelmatig stellen de buurtbewoners vast dat de verkeersborden voor 
parkeerverbod verschoven worden. 
Ter hoogte en van waar tot waar en tot hoelang is in feite dit parkeerverbod van kracht? 
 
Onderzoek: 
Wij ontvangen deze vraag op 27 februari, dus slechts elf dagen nadat verzoeker zich tot de 
Lokale Politie heeft gericht. Dit is vrij kort maar hier moet kort op de bal gespeeld worden. 
Dus komen wij toch tussen. 
Uit ons onderzoek blijkt dat bij de Lokale Politie iets was verkeerd gegaan met het inboeken 
van de melding, waardoor het beantwoorden van de vraag misliep. 
Over de container meldt de Lokale Politie ons uiteindelijk dat die is vergund tot 15 maart. 
Echter, al op 1 maart wordt die weggenomen en dus wordt ook het parkeerverbod 
opgeheven. 
 
Besluit: 
Uiteindelijk bleek dat de vraag bij de Lokale Politie niet was ingeboekt en wij terecht op 
tweede lijn tussenkwamen. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Ongegrond wat betreft de redelijke termijn voor het beantwoorden van de vraag. 
Gegrond wat betreft efficiënte en effectiviteit door het niet inboeken van de vraag. 
 
 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201203-274 
Cirkelredenering. 
 
Mijn vriend woont al vanaf oktober samen in mijn huis. Hij heeft een aanvraag gedaan om 
geregulariseerd te worden. De wijkagent is bij me thuis geweest, maar heeft doorgegeven dat 
mijn vriend niet thuis was. We hebben ook aangevraagd voor wettelijk samenwonen, maar 
zonder adreswijziging kan het niet door gaan. Mijn wijkagent en zelfs de commissaris van 
Sint-Amandsberg willen hem niet laten inschrijven op mijn adres omdat hij vorig jaar, in 
september, een bevel had om het land te verlaten. 
Ik ben ten einde raad. 
 
Onderzoek: 
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De vriend van verzoekster verblijft momenteel illegaal in het land. Hij heeft ondertussen een 
aanvraag tot regularisatie gedaan op basis van artikel 9bis, maar dat zorgt er niet voor dat hij 
momenteel legaal in het land is. 
In het kader van zijn aanvraag kan er wel een woonstvaststelling gedaan worden, maar de 
vriend van verzoekster zal niet worden ingeschreven. Integendeel. De Politie kreeg namelijk 
de opdracht van SEFOR om de vriend bestuurlijk aan te houden en hem over te brengen 
naar een gesloten asielcentrum om hem te repatriëren. 
Verzoekster verwart eigenlijk een inschrijving met een woonstvaststelling. De Politie zal haar 
vriend inderdaad niet inschrijven omdat hij illegaal in het land is en omdat dat eenmaal hun 
taak niet is. Zij doen enkel de vaststelling. Als de Politie haar vriend echter effectief aantreft, 
zal hij bestuurlijk aangehouden worden. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
efficiëntie en effectiviteit 
redelijke termijn 
Verzoek: 201203-343 
40 kilometer per uur. 
 
Ik woon in de Jules de Cocklaan te Gentbrugge, een zijstraat van de Hundelgemsesteenweg. 
Er geldt op de Hundelgemsesteenweg een snelheidsbeperking van 40 kilometer per uur in de 
richting van Ledeberg. Als men echter vanuit Ledeberg de Hundelgemsesteenweg oprijdt in 
de richting van Merelbeke, geldt deze snelheidsbeperking niet. Nu is het zo dat het 
merendeel van de automobilisten zich niet houdt aan de snelheidsbeperking. Als ik met de 
wagen vanuit de Jules De Cocklaan de Hundelgemsesteenweg oprijd, richting Ledeberg, 
resulteert dit in bumperkleven, nerveus claxonneren, flikkerlichten, met overdreven snelheid 
voorbijsteken van geïrriteerde autobestuurders die zich niet houden aan de 
snelheidsbeperking. Ik heb reeds telefonisch op het commissariaat Ledeberg de 
buurtinspecteur gecontacteerd die mij antwoordde op de hoogte te zijn van dit probleem en 
dat het niet mogelijk was om de snelheidsovertreders op film vast te leggen omdat in de twee 
rijrichtingen een .verschillende maximumsnelheid is toegelaten (in de richting Ledeberg is dit 
40 kilometer per uur; in de richting Merelbeke is dit 50 kilometer per uur). De buurtinspecteur 
verzekerde mij dit verder te onderzoeken en mij op de hoogte te houden. Na ongeveer 
anderhalve maand heeft hij mij nog steeds niet gecontacteerd. Ik richt mij nu tot u met de 
vraag of er geen einde kan gesteld worden aan deze gevaarlijke situatie en of er toch geen 
snelheidscontrole door de Politie mogelijk is waardoor snelheidsovertreders bekeurd worden 
en waardoor de snelheidsbeperking wordt gerespecteerd. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat de Lokale Politie wel degelijk repressieve sneldheidscontroles 
organiseert op de Hundelgemsesteenweg, en wel richting Merelbeke. Dit heeft te maken met 
de mogelijkheden (en vooral de beperkingen) van de snelheidsradar, die op dit stuk richting 
Ledeberg niet kan worden opgesteld. 
Verder blijkt dat verzoeker, kort nadat hij zich tot de ombudsvrouw had gericht, door de 
buurtinspecteur was aangesproken. Wij ontvangen echter geen verklaring waarom dit laatste 
op zich liet wachten. 
 
Besluit: 
In tegenstelling tot wat verzoeker vermoedde, wordt toch repressief opgetreden richting 
Merelbeke. De klacht over het niet antwoorden binnen een redelijke termijn is terecht maar 
wordt niet verklaard. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
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Ongegrond wat betreft het vermeende niet-optreden richting Merelbeke. Gegrond wat betreft 
het niet antwoorden binnen een redelijke termijn. 
 
 
 
efficiëntie en effectiviteit 
zorgvuldigheid - fouten 
Verzoek: 201204-428 
Politieverslag. 
 
Ik heb een brief  gekregen van de Dienst Burgerzaken waarin staat dat uit een recent 
politieverslag blijkt dat ik niet meer aan te treffen ben op mijn adres. Ik was hier heel 
verwonderd over, want ik ben elke dag thuis na 17u00. Overdag werk ik. 
Ik ben mij dus gaan informeren over dat politieverslag om te horen of ze misschien overdag 
langs geweest zijn. Bij de Politie kwam ik echter te weten dat er geen politieverslag is en die 
raadden mij aan om verder te informeren bij Dienst Burgerzaken. Vandaag heb ik gebeld 
naar Dienst Burgerzaken en heb ik gevraagd naar dat verslag. Ik kreeg als antwoord dat ik 
een afspraak moet maken om mijn uitleg nog eens te doen. Ik vind dat erover. Ik vraag 
gewoon een kopie van dat verslag. Ze hebben volgens mij niet eens de moeite gedaan om 
eens te kijken of er hier soms sprake is van een vergissing. Waarom zou ik vrijaf moeten 
nemen als er sprake zou zijn van een vergissing? 
 
Onderzoek: 
Er is wel degelijk een politieverslag voor ambtshalve afvoering. Dat verslag werd opgemaakt 
op basis van verklaringen door een nieuwe huurder. 
Door onze tussenkomst komt aan het licht dat het hier om een misverstand gaat en dit .wordt 
dan ook rechtgezet. Verzoekster wordt opnieuw ingeschreven. 
Uiteindelijk komt dus alles in orde, maar waarom moest verzoekster daarvoor tot bij de 
ombudsvrouw komen? De Politie deelde haar mee dat er geen verslag was, terwijl dat er wel 
was, en verwees door naar Burgerzaken. 
Burgerzaken verplichte verzoekster 'consequent' om een afspraak te maken terwijl het hier 
nu nog ging om een eenvoudig probleem dat nu nog gemakkelijk op te lossen was: met één 
e-mail van ons naar de Politie werd alles opgelost. 
Zowel bij de Politie als bij Dienst Burgerzaken kunnen de efficiëntie en de effectiviteit op 
sommige punten dus zeker beter. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
 
 
 
toegankelijkheid en bereikbaarheid 
Verzoek: 201205-556 
Vijftig minuten. 
 
Vorige week dinsdag tussen 21.30 en 21.45 uur werd mijn zoon (16 jaar) het slachtoffer van 
afpersing. Toen hij terugkwam van zijn schermles, werd hij ter hoogte van de Waaistraat 
(hoek met Anseeleplein) tegengehouden door vier jonge mensen van allochtone komaf. 
Hij werd tegengehouden en vastgehouden en gedwongen geld te geven. Een van de 
personen heeft zijn portefeuille afgenomen en het weinige geld dat hij had, afgenomen. 
Nadien hebben de vier jongens hem met rust gelaten en zijn portefeuille op straat gegooid. 
Ze zijn dan richting Vrijdagsplein vertrokken. 
Hij is terug thuis gekomen en hij was in shock. Ik ben met de wagen naar de plaats van het 
voorval gereden, maar geen spoor meer van de daders. 
Ik heb dan ook geen contact genomen met de 101, gezien de daders reeds vertrokken 
waren. Ik achtte de tussenkomst van de 101 belangrijker voor dringende zaken. 
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Op woensdag ben ik met mijn zoon naar het politiecommissariaat in de Belfortstraat gegaan 
om klacht in te dienen tegen onbekenden. 
Rond 12.20 uur heb ik mij aangemeld aan de balie. Ik heb er meer dan vijftig minuten moeten 
wachten, maar helaas kwam niemand van de Politie ons helpen. In die tijdspanne werden 
maar twee personen gezamenlijk geholpen. Ik ben dan terug naar de balie gegaan om te 
zeggen dat ik geen tijd meer had om te wachten (dit na vijftig minuten). 
Het antwoord was dat ze (de agenten) het te druk hadden. Weliswaar stonden er meerdere 
agenten daar zonder enige vorm van werkzaamheid (broodjes en drankblikjes in de hand) 
aanwezig. Dit noemen ze bij de Politie 'werkdruk'. 
Ik zou graag uw reactie en tussenkomst willen in verband met het niet tussenkomen van de 
politiediensten voor criminele feiten. 
Ondertussen heb ik contact genomen met de vereniging Habbekrats. De verantwoordelijke 
had een vermoeden van de daders, maar we moeten later met hem foto’s bekijken om 
eventueel de daders te herkennen. 
.Weliswaar was de tussenkomst van de verantwoordelijke zeer professioneel en vriendelijk. 
Mijn petje af voor personen die zo behulpzaam zijn voor kansarme jongeren. Hoe dan ook, 
deze plaats wordt onveilig gemaakt door enkelingen en wij hopen dat ze gestraft worden voor 
zo’n crimineel feit. Die enkelingen verzuren helaas de buurt. 
 
Onderzoek: 
Volgens de Politie kende de balie, op het ogenblik dat verzoekster aangifte wou doen, een 
normale bezetting. Er waren echter al twee andere aangiftes bezig. De Politie bevestigt dat 
verzoekster na 44 minuten wachten, het commissariaat heeft verlaten. 
Nog volgens de Politie moet een burger binnen de vijf minuten een intakegesprek kunnen 
krijgen en binnen een half uur een aangifte kunnen doen bij een inspecteur van Politie. De 
Politie geeft toe dat deze tijdslimiet werd overschreden. De baliecoach heeft dit nu opnieuw 
bijgestuurd door de baliemedewerkers erop te wijzen dat zij de wachtofficier dienen op de 
hoogte te stellen wanneer de tijdslimiet nadert, zodat deze tijdig kan ingrijpen om ofwel 
personeel bij aan te duiden of om met de burger andere afspraken te maken. 
Verzoeker wees er ook op dat politiemensen aanwezig waren met broodjes. Zij zouden niet 
zijn tussengekomen. Volgens de Politie heeft dit te maken met de taakinvullingen op dat 
moment. Tussen 12.00 en 12.30 uur gaat heel wat personeel, dat dan de wettelijke pauze 
heeft, een broodje halen. Dit personeel is op dat moment niet belast met baliewerk. 
Overigens meldt de Politie dat de opsporing van de daders op dit moment loopt. 
 
Besluit: 
Deze klacht is terecht: het baliepersoneel deed niet het nodige om tijdig een intake te laten 
verrichten. 
 
Beoordeling: gegrond 
Het baliepersoneel deed niet het nodige opdat de intake bij verzoeker tijdig kon gebeuren. 
 
Aanbeveling: 
Personeel dat in pauze is, staat met broodjes en drank beter niet in de omgeving van de 
balie. Dit geeft een verkeerde indruk. 
 
 
 
efficiëntie en effectiviteit 
Verzoek: 201205-576 
Open-deur-café. 
 
Met deze wens ik opnieuw een afspraak in te plannen voor de aanhoudende overlast van een 
café tegenover de hoek van mijn straat. Jullie inspanningen, buurtvergadering, bezoeken uit 
het verleden zijn tevergeefs. De woorden zijn vergeten en afspraken worden niet nageleefd, 
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een oude herinnering geworden… 
De laatste maanden was er volgende overlast (dit weekend nu meermaals tot 2.00 uur) en 
het start in de week steeds rond woensdag. 
1. Het café houden met open deur brengt volgende ernstige bijkomende overlast met zich 
mee: 
A) Het geluid en geroep van in het café is hoorbaar tot in m'n bed (ja de vensters zijn allemaal 
dicht met dit weer). 
B) Het niet meer rustig zijn rond m'n perceel in de namiddag, continu hoor ik het .drankgelag 
en tooggeroep alsof ik zelf aan de toog sta. 
C) Het uitnodigen van klanten om te verzamelen voor de deur en er als (mede-)uitbater zelf 
nog eens gaan bij staan. 
D) De lawaaioverlast van rokers voor de deur waarbij zelfs uitbaters doelbewust een 
bloempot met zand achterlaten op de stoep. 
E) Vandaag is het me nogmaals opgevallen dat meermaals wagens trompen naar personen 
voor en in het café om aandacht te trekken of te zwaaien. Als je hier woont is dit bovenop het 
normale getoeter van het wegverkeer té. Doe die deur dicht en men doet dit niet, café 
houden is binnen en niet op straat. 
2. Het verzamelen van cliënteel voor het café of voor m'n deur, waar het er luidruchtig aan 
toe gaat.  
3. Het stallen van zeer luidruchtige moto's voor m'n woning op de stoep. Door het verbrede 
hoekvlak gaat het soms over een viertal naast elkaar. Als je ze hoort toekomen is dit al niet 
plezant maar als ze rond middernacht dan elk lukraak vertrekken en 't kot open zetten ben je 
meermaals wakker. M'n dochter slaapt op vier meter van deze plaats. De Politie is eerder op 
de hoogte en laat gedijen bij patrouilles. 
4. Het stationair laten draaien van auto's en moto's voor m'n woning zonder te vertrekken. 
Het zelfs vertrekken en daarna terugkomen met de friet en ander eten. Je hoort het aan hun 
typerende luide motors en stuurvaardigheden met de banden. 
5. Het achterlaten van drankafval dat voornamelijk bestaat uit drankblikken (die men hier 
komt nuttigen om daar niet te moeten betalen. Vooral jongeren.) 
6. Het achterlaten van verpakkingsmateriaal en etensresten voor m'n deur. 
7. Wat me ook stoort zijn de vaste klanten en mede-uitbater die, onder het mom van laden en 
lossen, de volle tijd met kofferklep open met twee wielen op de stoep staan op een plaats 
waar parkeerverbod is. Hierbij hun drank nuttigen soms wel uren lang. Op zich geen 
probleem voor me, maar het verkeer zit vast met voor ons terug de lawaaioverlast, getoeter 
tussen andere bestuurders en het nodige gevaar wanneer de verschillende lijnbussen in het 
midden van de baan moeten rijden. Het provocerende is er hier nog niet uit, zelfs niet bij 
klanten. 
Een positieve noot: de uitbaters provoceren niet meer naar me in persoon. 
8. Parkeeroverlast: de mensen die hier komen, kan het niet schelen hoe en waar men staat, 
liefst voor de deur. Zelf hebben we als bewoners plus onze bezoekers geen plaats. 
Doch blijf ik volhouden dat ik als inwoner van Stad Gent het recht heb te eisen dat de 
gemeentereglementeringen en de politieverordeningen van Stad Gent worden nageleefd. 
Waarom moet dit nu zo lang duren?! Of ik nu op de Korenlei woon, Portus Ganda of hier… 
allen hebben dezelfde rechten en plichten. Helaas zijn de inspanningen uit het verleden op 
niets uitgedraaid. Mag ik vriendelijk vragen het dossier van vorig jaar ter hand te nemen en er 
eens in te bladeren voor onze afspraak? Dit spaart me een lang verhaal. 
Zo moet ik nogmaals herhalen en benadrukken dat er afspraken waren. Bij temperaturen 
boven 18° staat deze deur open en geeft deze hinder, los daarvan is er al afgeleide hinder 
genoeg. Hier werden nochtans op een buurtvergadering concrete afspraken rond gemaakt, 
nadien is door aanhoudende klachten de politiecommissaris zelf gaan vragen de deur te 
dichten om de overlast te beperken. Ik kan aleen maar vaststellen dat men zich van deze 
overlast hier niets aantrekt. Café houden met deur open getuigt niet van goede motivatie om 
de normale rust hier te bewaren. 
Zoals de horecacoach zei op de buurtvergadering: wat er zich daarbinnen afspeelt mag 
niemand kunnen horen en als het er te warm is, dan moet er maar een koelinstallatie 
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geplaatst worden. Helaas ook van daar enkel woorden maar weinig daden…M'n gezin en 
ikzelf komen hierdoor overdag in ons eigen huis niet meer tot rust en 's nachts missen we 
onze slaap. De eerste klachten aan de burgemeester dateren van vijf jaar terug… Ik hoop dat 
jullie de attitude van deze uitbaters 'ooit' eens opgelost krijgen.  En het zal niet met woorden 
gaan, vrees ik, maar met daden. Een echte tuchtmaatregel is nodig als die deur open staat, 
eentje die blijft en niet voor veertien dagen. 
Ik hoop dat het uur slaapverlies van deze nacht eens zal opbrengen. En ik hoop echt uit de 
grond van m'n hart dat hier een gepaste maatregel voor kan komen en dit met de nodige 
diensten van Stad Gent kan bekeken worden. Slaapwel. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat de Lokale Politie, dikwijls samen met de horecacoach, de situatie 
nauwgezet opvolgt. De patrouille gaat meermaals langs, ook 's nachts. Soms meer dan eens 
dezelfde nacht. Dat het probleem blijft bestaan, ligt eerder aan de onwil van de uitbaatster en 
haar klanten dan aan de inspanningen van de bevoegde diensten. 
Aan de andere kant blijkt verzoeker zich wat blind te staren op een aantal details die niet altijd 
even ter zake doen. Onder meer is het zo dat de Politie heeft aanbevolen om de voordeur 
dicht te doen. Echter, het niet dichtdoen van de deur is op zich geen overtreding. De 
uitbaatster dient er alleen voor te zorgen dat geen cafélawaai naar buiten kan. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
efficiëntie en effectiviteit 
Verzoek: 201206-668 
Zigeuners. 
 
Ik ben de eigenares van een huis naast de plek bouwgrond waarop zigeuners zich voor 
kerstmis geïnstalleerd hebben. 
Sinds die tijd wordt de hele buurt bijna geterroriseerd door die familie. Niemand durft nog een 
mogelijk gesprek aangaan, komt zelfs niet meer met een gerust hart buiten. 
Deuren en hekkens gaan op dubbel slot 's avonds. 
Ze zorgen voor lawaai- en geuroverlast. 
- Het jongste dochtertje 'speelt' met de hond in mijn voortuin, staat soms een uur op de deur 
de bonken. 
- Hond loopt meestal vrij rond en vernielt voortuinen, etc. 
- Ze maken onderling constant ruzie (roepen, tieren, kloppen en slaan). 
- Hun behoefte doen ze waar ze plaats vinden, heel vaak kant van mijn huis. 
- Afval/vuilniszakken liggen op een hoop, zo goed als tegen mijn muur. 
- … 
Mijn moeder, die in mijn huis woont, kan geen raam meer openzetten door de vliegen. En 
mijn kinderen (die ze opvangt) durft ze ook al niet meer in het voortuintje te laten. 
De eigenaar van de grond is blijkbaar niet geïnteresseerd wat er met zijn grond gebeurt, want 
die reageert niet op mijn boodschappen (voicemail). 
.De buren hebben al meermaals de Politie verwittigd. Ikzelf heb ze gisteren ook nog .gebeld 
(pv opgesteld). Maar de politiediensten kunnen blijkbaar niet veel meer doen dan komen 
vaststellen. Het 'dossier' zou bij het gemeentebestuur liggen? 
Helaas merk ik hier geen vooruitgang in. 
Met het oog op de verkiezingen zou men nochtans denken dat ze er werk van zouden 
maken? 
De naaste buren zijn radeloos en ziek aan het worden. Niemand weet nog wat gedaan. 
Kan u me vertellen waar ik nog terecht kan, of op zijn minst repliek en vooruitgang krijgen om 
mijn huis, familie en de buurt weer veilig te maken? 
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Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat diverse diensten met deze kwestie bezig zijn: de Dienst 
Milieutoezicht, de Lokale Politie, de Integratiedienst, de Gemeenschapswacht, de Dienst 
Lokale Preventie. Om de woonwagenbewoners te ontzetten is een gerechtelijke uitspraak 
nodig ten voordele van de eigenaar. Overigens vertrekken de zigeuners nauwelijks vier 
dagen nadat wij dit onderzoek hebben opgestart. 
 
Besluit: 
Mogelijkerwijs zorgde de aanwezigheid van woonwagenbewoners voor heel wat spanning 
waardoor verzoekster de indruk had dat er weinig actie werd ondernomen. Dit blijkt het geval 
niet te zijn, want ongetwijfeld als gevolg van de druk van de diverse diensten zijn de 
zigeuners redelijk vlug vertrokken. 
 
Opvolging: 
Verzoekster bedankt ons voor onze moeite en tijd. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
Professionaliteit 
Efficiëntie en effectiviteit 
Verzoek: 201206-701 
Gekraakt. 
 
Met dit schrijven tracht ik mij een laatste strohalm te vinden, in de hoop dat de problematiek 
die ik zal beschrijven, een oplossing mag vinden. Tot dusver werd ik echter overal mondeling 
de deur gewezen, met als gevolg dat hiervan niets staat neergeschreven. U begrijpt dat 
binnen het wettelijke kader ik hier geen verdere gevolgen kan aan geven, op een eventuele 
strafrechtelijke basis. Ik woon te Gentbrugge, in een straat waar iedereen met een goede 
dosis burgerzin leeft, met een harmonieus gevoel als resultaat. 
Echter, op 27 januari werd de woning naast mij gekraakt. Volgens officiële bronnen, zou de 
woning eigendom zijn geworden van de staat. Dat het kraken van de woning last met zich 
meebracht, hoeft hier geen betoog, waardoor de buurt al snel last kreeg van sluikstorterij, 
geur- en lawaaihinder. De foto’s die dit relaas der feiten zullen besluiten, spreken ongetwijfeld 
boekdelen. Als goedgelovig burger, richtte ik me als spreekbuis van de buurt tot de officiële 
instanties, maar al snel bleek dit een maat voor niets, daar de betrokken wijkagent en zijn 
hiërarchische meerdere verbaal lieten weten dat zij hier niets aan kunnen doen. .Ik begrijp 
dat dit geen leuke situaties zijn, en dat de  stad hier al meerdere malen mee heeft gekampt 
in het verleden, doch neemt dat niet weg, dat er geen acties kunnen  
worden ondernomen. Een weinig opzoekingwerk, als leek in de materie, leidde ertoe dat er 
een proces-verbaal kan worden opgemaakt van vaststelling der feiten. Maar ook dit was 
blijkbaar niet mogelijk. 
Mag hier gesproken worden van een gebrek aan professionalisme aan het adres van 
federale ordediensten, of is het eerder het gesloten houden van een “beter niet aan te roeren 
potje ?” Mochten er andere redenen zijn, laat ze me gelieve weten. Dat het kraken van de 
woning, van kwaad tot erger zou leiden, hoefde ik u waarschijnlijk niet te vertellen. Maar dat 
wij als ordelijke en gerespecteerde bewoners op de vingers worden getikt, indien het vuilnis 
de avond ervoor op de stoep staat, en de heren krakers, een alleenstaande achterbouw in 
het betrokken huis, reeds vol hebben gestouwd met vuilnis, is een brug te ver. De achterzijde 
van onze woningen wordt momenteel geplaagd door een zwerm insecten, dat het niet mooi is 
om te zien. Niemand is nog in de mogelijkheid om zijn terras/tuin te bezetten zonder hinder. 
Om nog maar te zwijgen van de afschuwelijke geur. 
Zij wonen met ongeveer 25 personen in het betrokken huis, dus het is een eenvoudige 
rekensom, hoeveel vuilnis dit met zich meebrengt. 
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Hierbij wens ik nog te rapporteren, dat ze midden van de nacht op straat staan te roepen naar 
elkaar, en hierbij een hels lawaai veroorzaken. 
Verder wens ik u mede te delen dat ik, weliswaar om andere redenen, probeer om mijn huis 
te verkopen, en dat dit uiteraard niet mogelijk is. Ik kan de potentiële kopers onmogelijk het 
terras laten zien! Niemand wil dit kopen, zoals het er hier nu aan toegaat. Het financiële 
verlies hierdoor stijgt per dag. Zonder dreigend te willen overkomen, begrijpt u, dat het water 
mij aan de lippen staat. En dat ik niet anders kan, dan verder te zoeken, tot ik geholpen kan 
worden. Dat de combinatie van de aankomende verkiezingen en de media hier misschien 
enig soelaas zouden durven brengen, noopt mij tot zo een denkpistes. Maar ik hoop dat ik op 
de officiële instanties, kan en mag rekenen om hier een einde aan te maken.  
Dat stemmen in de wandelgangen van de buurt, reeds woorden als “we nemen het eigen 
recht in handen” leven kregen, baart me dan ook zorgen, want voor we het goed en wel 
beseffen, gebeuren er ongelukken, die we liever niet meemaken. Dat mijn schrijven hier 
dient, als bewijs van kennisname, is slechts de kleine houvast die ik me kan permitteren als 
goed burger. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat diverse diensten bezig zijn met deze kwestie: Lokale Preventie 
en Veiligheid, Integratiedienst, Lokale Politie, Ivago, enz. Verder wordt bevestigd dat de 
Belgische staat eigendom is van dit huis. En er is nog geen twaalf maanden verstreken sinds 
de laatste inschrijving in het bevolkingsregister, dus komt het huis niet in aanmerking voor 
opname in de inventaris van leegstaande woningen en gebouwen. 
 
Opvolging: 
Op 2 april 2013 zal op het adres van het huis sinds 1 vol jaar geen inschrijving in het 
bevolkingsregister gebeurd zijn. Op die datum zal de Stad kunnen overgaan tot inventarisatie 
wegens leegstand. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
Omdat het huis nog geen vol jaar officieel leeg staat, ligt optreden tegen dit kraken niet voor 
de hand 
 
Aanbeveling: 
Ga actief in op meldingen van overlast door krakers 
 
 
 
Verzoek: 201206-711 
Horeca. 
 
Vandalisme en respectloosheid wordt meer en meer als zeer ergerlijk ervaren, zo lang het 
slechts om wildplassen gaat, maar gisteren sprak de mevrouw van de krantenwinkel hier in 
de Belfortstraat mij aan. Zij had camerabeelden van een paar jonge gasten die kranten voor 
haar deur in brand hadden gestoken 's nachts. (In Sint-Niklaas is op die manier een tiental 
jaar geleden een bewoner boven een winkelpand om het leven gekomen). Ze heeft die 
beelden aan de Politie bezorgd maar ze zegt dat ze niet meer in de rij gaat staan bij de Politie 
om diefstallen in haar winkel, vandalisme op straat aan te geven omdat ze er heel veel tijd 
mee verliest. Ze is het moe omdat ze er toch geen resultaat van ziet ook al vindt ze de 
politiemensen aan de balie vriendelijk en behulpzaam. Maar daar houdt het mee op. 
Dergelijke camera-installaties in winkels (maar die toch ook wat beelden op straat laten zien.) 
zijn zeer duur maar zouden misschien de Politie kunnen helpen om dat dat soort vandalisme 
op te lossen? In elk geval mogen dat kranten pas 's ochtends op straat worden gezet maar 
het was van haar bovenburen. Die mensen vertrekken 's morgens zeer vroeg naar het werk 
en die vandalen passeren soms om 4 uur 's nachts. Het vandalengedrag is ook gekoppeld 
aan  dronkenschap. Kan er niet gedacht worden bij de Politie aan één aanspreekpunt waar 
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horeca vlug en snel terecht kan met dergelijke info. Het zou misschien wel eens erg 
behulpzaam kunnen zijn. Nu heb ik hier al jaren klachten over kapotgeslagen winkelruiten, 
plassen aan  
iemands deur, kapot geschopte vuilnisbakken enz. Dit soort info vanuit de horeca zou 
misschien als men er eens een overzicht van heeft interessante info kunnen bevatten als 
men de puzzelstukjes bij elkaar kan leggen. 
 
Onderzoek: 
Volgens de Politie werd de krantenwinkel gecontacteerd. De uitbaatster zou zeker nog van 
zin zijn om aangifte te doen. Er zou ook een goed contact zijn met de buurtinspecteur. De 
beelden zouden worden gebruikt daar waar nodig. Nog volgens de Politie is er per wijk een 
aanspreekpunt voor de horeca dat gekend is bij de handelaars. 
Hoe dan ook blijft het volgens de Politie eerder toeval om daders te kunnen vatten. Zelfs al 
zijn er beelden. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
Aanbeveling: 
Mochten meer wijkinspecteurs over de beelden van daders beschikken bijv. via moderne 
media, dan zouden er mogelijk meer zaken opgelost geraken. 
 
 
 
professionaliteit 
redelijke termijn 
proactief handelen 
Verzoek: 201208-883 
Hindernissen. 
 
Ik ben gehandicapt en zeer moeilijk te been. Ik heb een klacht over het trottoir in de 
Violierstraat: het trottoir ligt er zeer slecht bij en daarom loop ik op de baan. Ik krijg een 
reprimande van een agent. Ik heb die agent ook opmerkzaam gemaakt dat er al jaren drie 
fietsen staan en banden van een Vespa. Een wijkagent, hebben wij nog een wijkagent?  
Het onkruid is door de fietsen gegroeid. Twee weken geleden, vermoedelijk omdat ik mijn 
beklag had gemaakt bij de agent, zijn de fietsen een beetje recht gezet. Maar de banden 
liggen er nog en met een rolstoel of een rollator kan je niet door. Mijn vraag: waarom moet ik 
van het trottoir? Waarom doet de wijkagent niets? En mag er ook eens een goed trottoir in de 
Violierstraat aangelegd worden? 
 
Onderzoek: 
De klacht over niet optreden van de aangesproken agent bezorgen wij aan de 
klachtencoördinator van de Politie. 
Terzelfdertijd vragen wij aan de Dienst Wegen om een onderzoek in te stellen naar 
vernieuwing of herstelling van het trottoir. Uit ons onderzoek komt niet duidelijk aan het licht 
of de Politie de klacht wel aan de Dienst Wegen heeft doorgegeven. Het is ook niet duidelijk 
welke inspecteur verzoekster heeft aangesproken, want de buurtinspecteur zegt door 
niemand van de straat in verband met oneffenheden of hindernissen op het trottoir te zijn 
aangesproken. Na onze tussenkomst gaat hij ter plaatse en stelt vast dat er op het 
aangeduide adres één fiets gestald staat.  
In ieder geval zegt de Dienst Wegen dat het trottoir niet in goede staat is maar dat het niet 
van die aard is dat een heraanleg zich opdringt. Uiteraard komt de dienst wel tussen voor 
dringende herstellingen. Vragen in die zin worden dan best aan Gentinfo bezorgd, zegt ook 
de dienst. Verzoekster wordt door de ombudsdienst op de hoogte gebracht en bevestigt dat 
het trottoir hersteld is, de fietsen weg zijn en ook het onkruid is weggenomen. 
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Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Gegrond voor het gebrek aan professionaliteit want ofwel heeft de Politie de klacht niet 
doorgegeven of tenminste niet geregistreerd ofwel heeft de Dienst Wegen, Bruggen en 
Waterlopen de melding van de Politie niet geregistreerd indien die melding zou gebeurd zijn. 
In ieder geval heeft één van beide diensten een fout begaan, maar wij kunnen niet 
achterhalen welke dienst bij gebrek aan concrete gegevens. 
 
Aanbeveling: 
Van wijkagenten wordt een pro-actieve houding verwacht. Zo kan die ook zelf contact 
opnemen met de bevoegde stadsdiensten die wrakken ophaalt. Zelfs via Gentinfo. 
 
 
 
doorschuifgedrag 
Verzoek: 201209-933 
Sluikstort. 
 
Ik heb dinsdag contact gehad met zowel de Politie als met Ivago over een aangifte van 
sluikstorten in mijn straat. Dit is geen uitzondering. Het gebeurt wekelijks, maar dit keer weet 
ik wie degene is die 'gesluikstort' heeft. Ik heb namelijk gedurende de voorbije week op het 
terras van mijn achterburen twee zwarte vuilzakken zien staan. Op maandag- of 
dinsdagmorgen stonden ze ter hoogte van het huis naast het mijne. Ik heb onmiddellijk 
gekeken op het bewuste terras, waar de zakken verdwenen waren. Ik herkende ook de 
manier waarop ze waren dichtgeknoopt. 
Ik heb hetzelfde als hierboven beschreven gemeld aan Ivago (antwoord dat ik hiervoor enkel 
bij de Politie terechtkon, maar dat ze wel de zakken zouden verwijderen) en aan de Politie. 
De Politie zei dat er iemand bij mij zou langskomen. Een uur later kreeg ik telefoon van de 
Politie (nummer 09 330 19 50, naam niet genoteerd), die enkel zei dat hij Ivago zou 
contacteren om de zakken te laten weghalen. Hoewel zijn collega eerder alle gegevens had 
genoteerd, had ik niet de indruk dat er iets concreet met deze klacht zou gebeuren. Nochtans 
kan er misschien een bewijs worden gevonden om wie het gaat bij het openen van de 
zakken, in combinatie met het vermoeden van de daders? 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoekster volgens de korpschef inderdaad van Pier naar Pol 
werd gestuurd. 
De Lokale Politie neemt de vraag overigens ter harte; het gerechtelijk team voert een 
onderzoek. Het neemt contact op met verzoekster. Volgens de Politie heeft men de 
verdachten kunnen identificeren. Echter, zij blijken ondertussen met de noorderzon te zijn 
verdwenen. Ze zijn namelijk kort na de feiten uit het huis getrokken en hebben nog geen 
adreswijziging laten kennen. Mogelijkerwijs zijn ze terug naar het land van herkomst. 
 
Besluit: 
Verzoekster werd inderdaad door Politie ten onrechte doorverwezen. 
 
Beoordeling: gegrond 
Verzoekster werd door de Lokale Politie ten onrechte doorverwezen. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201209-969 
Afgevoerd. 
 
17 Juli jongstleden vulde ik mijn online belastingaangifte in waarna ik erachter kwam dat mijn 
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paspoort ambtshalve was afgevoerd. Onmiddellijk heb ik contact opgenomen met Stad Gent 
om dit in orde te brengen, zowel via mail als in persoon. 
We zijn ondertussen acht weken verder en de wijkagent is nog steeds niet langs geweest 
hoewel ik al meerdere keren gemaild en gebeld heb. Ik heb ook duidelijk proberen te maken 
dat ik dit snel in orde wilde hebben aangezien ik mijn belastingaangifte niet verder kan 
invullen zonder de domicilieverandering. Ik heb nu reeds een boete omdat dit zolang 
aansleept en elke dag wachten, brengt me dieper in de problemen, binnenkort zijn er 
verkiezingen en kan ik misschien m'n stem niet eens gaan uitbrengen en krijg ik daar weer 
een boete voor en dit omdat iemand zijn job blijkbaar niet goed uitvoert, het personeel van de 
Stad Gent (waaronder ikzelf) is er tenslotte om de burger te helpen en niet om hem in de 
problemen te brengen. 
Als er een spoedprocedure is om dit op te lossen, zou ik graag willen dat die in werking wordt 
gesteld aangezien de laksheid van het personeel mij al een boete heeft opgeleverd en ik niet 
van plan ben er nog een te krijgen. 
 
Onderzoek: 
De Wijkpolitie heeft sinds 25 juli 2012 verschillende pogingen ondernomen om verzoeker 
thuis aan te treffen. Dat is echter niet gelukt. Er werd ook een gele kaart achtergelaten, maar 
verzoeker reageerde daar nooit op. 
Uiteindelijk heeft de Wijkpolitie de aanvraag op 10 september 2011 teruggestuurd naar 
Dienst Bevolking met negatief advies. Verzoeker moet dus een nieuwe aanvraag doen. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De Wijkpolitie kon verzoeker nooit thuis aantreffen en hij reageerde ook niet op de gele kaart. 
 
 
 
professionaliteit 
redelijke termijn 
Verzoek: 201210-1157 
Rommel. 
 
Het is nu reeds maanden dat er ononderbroken voor de gevel in de straat rommel (soms 
zakken, soms papier, soms houtafval, jawel soms gebroken glas) staat. 
Na ongeveer tien brieven naar de wijkagent komt daar niets van verandering in. Integendeel, 
ik zie hem daar geregeld vrolijk fluitend voorbijrijden. Gaat de man (onze wijkagent) dan nooit 
eens ingrijpen? Zwerfafval is toch een prioriteit in deze stad? 
 
Onderzoek: 
Wij ontvangen deze vraag in een anonieme brief, maar voeren desondanks een onderzoek. 
Uit dit onderzoek blijkt dat inderdaad op de aangegeven plaats rommel en/of zakken worden 
aangetroffen door de Lokale Politie, die de bewoners hierover aanspreekt. 
De politie weet niets af van eerdere meldingen van de anonieme verzoeker, die wij uiteraard 
geen vragen voor bijkomende uitleg kunnen stellen. 
 
Besluit: 
Het probleem (afval) wordt bevestigd, maar de bewering van verzoeker dat hij al een tiental 
brieven stuurde aan de buurtinspecteur kan niet worden getoetst. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
 
 
consequent handelen 
Verzoek: 201211-1239 
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Studentenfeestjes. 
 
De buurtbewoners en ik hebben nu al enkele maanden een verschrikkelijk probleem. Ik heb 
een zaak. Naast mijn zaak is er een studentencafé. Dit café geeft regelmatig 
studentenfeestjes. Helaas lopen deze feestjes regelmatig uit de hand door het 
ongecontroleerd gebruik van alcohol door de studenten. Hierdoor heb ik voortdurend 
nachtlawaai en last van braaksel voor de deur van mijn zaak. Uiteraard ben ik niet de enigste 
die hier last van heeft. Ik bezorg u de namen en adressen van de buurtbewoners die zich hier 
ook uitermate aan storen. 
Ik zet eventjes de ergernissen van de laatste weken op een rij: 
Na één van de zovele feestjes die er enkele weken geleden werd gegeven, lag het kleine 
grasveldje op de hoek van de Gebroeders Desmetstraat en de Ijskelderstraat helemaal vol 
met kapotte glazen, bekers, blikken, etensresten, enz. Uiteraard was dit de schuld van de 
studenten uit het café, want dit gebeurd normaal nooit. 
Daarnaast is er ook al tientallen keren overgegeven op straat en op de stoep. Vorige week 
gebeurde dit op de trede van mijn deur. Maar dit doen ze ook regelmatig tegen de voordeur 
van de medebuurtbewoners. De cafébaas giet er wel telkens water over, maar hij vergeet dat 
er telkens grote plekken overblijft. Daarom moeten we elke week de stoep schuren en u 
begrijpt waarschijnlijk wel dat dit nutteloos werk is. 
Toch wil ik nog eventjes opmerken: dit gebeurt uitsluitend na een feestje in het café. 
Vervolgens is het heel irritant dat ze elke dag buiten staan te roken. Hierdoor ligt de hele  
straat vol peuken.  
Wij moeten deze peuken telkens opkuisen, want wie gaat het anders doen?  
Het is enorm frustrerend om de vuiligheid van anderen te moeten opruimen.  
Wij willen een propere straat, maar de studenten werken liever tegen.  
We hebben hen dit al verschillende keren laten weten, maar dit vinden ze onzin. 
Ik heb deze feiten al verscheidene keren gemeld aan de buurtinspecteur.  
Hij is al een aantal keren komen kijken naar het resultaat van wat de studenten aanrichten, 
maar meestal laat hij het voor wat het is.  
Dit kan alleszins niet zo verder gaan! Hopelijk lukt het via deze weg om een oplossing te 
zoeken voor deze problemen. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat volgens de Lokale Politie altijd is ingegaan op de klachten van 
verzoekster. Door de buurtinspecteur werd bemiddelend opgetreden. Echter, bij contacten 
met verzoekster zou zij hebben gemeld dat het allemaal zo erg niet is. In elk geval maakt de 
klacht nu duidelijk dat ze het wel aangepakt willen zien. 
Met de uitbater van het café worden de nodige afspraken gemaakt. De problemen zouden er 
vooral zijn geweest bij het begin van het academiejaar, september-oktober. 
Voor dringende interventies verwijzen wij verzoekster naar de 101. 
 
Besluit: 
De bewering van verzoekster over niet of ondoelmatig optreden wordt afgezwakt of 
tegengesproken door de Lokale Politie. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
 
 
efficiëntie en effectiviteit 
Verzoek: 201211-1311 
Urinoir. 
 
Gisteren op 28 november werd in het kader van een voetbalmatch, zonder voorafgaande 
verwittiging, een urinoir vlak voor onze garagepoort geplaatst. Hierdoor konden we noch in 
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noch uit onze garage. Bovendien hadden we hierdoor een enorme overlast (door 
voetbalsupporters) en wildplassers vlak voor ons huis. We hebben verscheidene malen de 
politie gecontacteerd om het urinoir te verplaatsen. De belofte om het urinoir te verwijderen 
werd uiteindelijk niet nagekomen omwille van praktische redenen. De politie Gent gaf echter 
toe dat het om een organisatorische fout ging. Vandaag op 29 november staat het urinoir nog 
steeds vlak voor onze garagepoort waardoor we nog steeds niet in of uit onze garage 
kunnen. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat het urinoir voor de woning werd geplaatst in opdracht van 
AAGent, op aanwijzen van de Lokale Politie. Het werd er geplaatst om het plassen in de 
voortuinen te vermijden. Echter, door een misverstand stond het urinoir op de verkeerde 
plaats. Pas laattijdig (toen de ordedienst ter plaatse kwam), werd dit opgemerkt. Toen kon 
het niet meer worden verplaatst. De volgende keer zal enkele tientallen meter verder staan. 
Volgens de politie was het de eerste dat een urinoir op de verkeerde plaats stond. Voor de 
rest van het voetbalseizoen, zal de politie proberen te anticiperen. Nog volgens de politie had 
verzoekster de foutieve plaatsing gerust kunnen kenbaar maken zodra zij dit opmerkte. 
Volgens de politie sloeg verzoekster alles gade van achter haar raam op de eerste 
verdieping. Onmiddellijk na een telefoontje kwam trouwens een aantal agenten plaatsnemen 
tussen de woning en het urinoir. Er werd geen enkele vorm van wildplassen waargenomen 
door de politie. 
 
Besluit: 
De versies van verzoekster en politie spreken elkaar tegen. Volgens verzoekster werd de 
politie verscheidene malen gecontacteerd en werd de belofte het urinoir te verplaatsen om 
praktische redenen niet nagekomen. Volgens de politie gebeurde de melding te laat en kon 
het verplaatsen op dat moment niet meer en was er geen sprake van wildplassen. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
De versies van verzoekster en Politie spreken elkaar tegen 
 
 
 
efficiëntie en effectiviteit 
Verzoek: 201212-1402 
Druggebruikers. 
 
Wij hebben een probleem met druggebruikers in ons gebouw met lofts gelegen hoek 
Beukelaarstraat-Klapeksterstraat te Gent. Sinds een paar maanden gebruiken 
druggebruikers 's nachts de inkomhal van het gebouw als schuilplaats voor druggebruik. 
Opmerkingen door de bewoners worden agressief onthaald. In de inkomhal vinden we 
regelmatig braaksel, bloed aan de muren, urine, een onhoudbare toestand. Laatst vond een 
huurster zeven drugspuiten in haar brievenbus, onbeschermd en dus een reëel risico op 
besmetting. Meerdere meldingen bij de wijkagent bleven tot nu toe zonder resultaat. 
Momenteel hebben al twee huurders de huur opgezegd en zijn we ten einde raad, hopelijk 
kunt u een oplossing voorstellen. 
 
Onderzoek: 
Lokale Preventie en Veiligheid laat iemand van een gespecialiseerde dienst ter plaatse gaan 
om te zien wat kan worden gedaan. Ook aan het straathoekwerk wordt gevraagd om contact 
op te nemen met de gebruikers. Lokale Preventie en Veiligheid rapporteert hierover met 
verzoeker. Ook de Lokale Politie neemt onmiddellijk contact op met verzoeker. De politie 
gaat tijdens elke late dienst ter plaatse maar zonder resultaat. De politie raadt aan de bellen 
en brievenbussen te verplaatsen naar buiten zodat de inkomdeur slotvast kan worden 
gemaakt. De politie laat het gestelde probleem verder opvolgen door het overlastteam tijdens 
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de avond- en nachtpatrouilles. 
 
Besluit: 
Aan de hand van het doorgeven van de vraag die aan ons werd gesteld nemen de bevoegde 
diensten de nodige initiatieven. De stelling van verzoeker dat meldingen via de 
buurtinspecteur zonder resultaat bleven, lijkt te worden bevestigd daar de politie niets kan 
aantreffen bij de bezoeken ter plaatse. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
Verzoeker stelt dat meldingen zonder resultaat blijven maar de Politie stelt bij bezoeker ter 
plaatse niets vast.  
 
 
 
15.3. Directie Operaties - Verkeersdienst 
 
doorschuifgedrag 
zorgvuldigheid- procedure 
Verzoek: 201201-20 
Bezet. 
 
Ten einde raad wend ik mij tot u. Reeds meer dan twee maand heb ik problemen met de 
mindervalidenparkeerplaats voor mijn deur. Deze is namelijk steeds bezet door auto's zonder 
kaart. Ik heb deze plaats toegewezen gekregen omwille van mijn handicap. Onlangs is de 
straat heraangelegd (dit tot mijn grote tevredenheid) maar het feit is dat de medebewoners 
het bord dat tegen de gevel geplaatst is blijkbaar niet zien. Ik nam reeds contact op met de 
VTA alsook met de verantwoordelijke van de firma die de heraanleg uitvoert, maar ik heb het 
gevoel dat ze de bal naar elkaar spelen. Ondertussen verandert er niets en ben ik de dupe, 
want als ik 's avonds van mijn werk thuiskom, kan ik niet parkeren en moet ik op zoek naar 
een andere plaats. Wat mij zeer veel moeite kost.  
Vorige week belde ik 101 maar de agent die ter plaatse kwam zei dat wegtakelen problemen 
zou geven daar de signalisatie nog niet reglementair is. Bovendien is dat ook met je buren 
niet de vriendelijkste oplossing. 
Kunt u mij adviseren wat verder te doen of beter wie mijn probleem kan oplossen? 
 
Onderzoek: 
Wij steken ons licht op bij de Lokale Politie. De korpsleiding laat de nodige initiatieven nemen 
om dit probleem op te lossen. De Verkeerstechnische Afdeling (VTA) wordt gevraagd om het 
verkeersbord op een reglementaire manier te laten plaatsen. Eens de borden reglementair 
zijn aangebracht kan de VTA deze locatie laten opnemen in de verkeersacties. Van de VTA 
vernemen wij dat al enkele weken eerder aan de aannemer was gevraagd om de signalisatie 
aan te passen. De VTA herinnert de aannemer hieraan. 
Enkele dagen later gaat de Lokale Politie ter plaatse. Er wordt vastgesteld dat het bord nog 
niet reglementair was opgesteld en de Lokale Politie zorgt ervoor dat dit nu wel in .orde komt, 
zodat overtreders kunnen worden geverbaliseerd. 
Een week later meldt de Lokale Politie dat de borden reglementair staan opgesteld. Bij 
overtredingen kan verzoekster de 112 of 101 bellen om ter plaatse vaststellingen te laten 
verrichten. 
 
Besluit: 
Er was sprake van doorschuifgedrag. Het was de aannemer die blijkbaar niet had gedaan 
wat was gevraagd, maar het valt buiten onze bevoegdheid om ons over de aannemer uit te 
spreken. Controle op werven en vooral op de inname van de openbare weg zou klachten 
kunnen vermijden. Deze controle ontbreekt grotendeels. 
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Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Wij spreken ons niet uit over het ongepast doorschuifgedrag van de aannemer. Controle en 
handhaving is niet voldoende uitgebouwd. 
 
 
 
redelijke termijn 
toegankelijkheid en bereikbaarheid 
adequate communicatie 
Verzoek: 201201-113 
Stiefmoederlijk behandeld. 
 
De Planetenwijk te Mariakerke blijft sinds 7 november 2011 verstoken van behoorlijk 
openbaar vervoer. Eerst waren er de werken in de Trekweg, daarna kon bus 6 niet meer 
langs de Trekweg. Toen werd een nieuwe halte voorzien hoek Rodonkstraat/Zuidbroek en na 
twee dagen werd deze halte reeds tijdelijk afgeschaft met als reden de moeilijke doorgang 
van de bus door de Rodonkstraat. De dichtste halte Verschansingsstraat is circa 1 km 
verwijderd van de wijk. Nu, de Planetenwijk is een sociale woonwijk met veel ouderen en 
gezinnen met kinderen - per definitie een wijk waar openbaar vervoer nodig is. Er is een 
slechtziende vrouw die dagelijks het openbaar vervoer gebruikt en zich nu echt in het verkeer 
moet begeven. Het ergerlijke is dat de communicatie over het probleem echt ondermaats is. 
De instanties zitten blijkbaar op mekaar te wachten om enige actie te ondernemen. 
 
Onderzoek: 
Dit is niet  de eerste klacht vanuit de Planetenwijk over het gebrek aan openbaar vervoer. 
Volgens De Lijn kan de bus niet door de Rodonkstraat omwille van geparkeerde auto's. 
Volgens de Politie - Bureau Verkeerstechniek zijn al in 2011 aanbevelingen gedaan om in de 
Rodonkstraat parkeerverbod in te stellen aan één kant. Eind 2011 is de beslissing voor 
uitvoering overgemaakt aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Wellicht door onze 
tussenkomst is het parkeerverbod versneld ingevoerd en onmiddellijk past De Lijn de route 
van bus 9 aan: de Planetenwijk wordt weer bediend. Maar de wijk is wel drie maanden 
verstoken van openbaar vervoer. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
De beslissing om het parkeerverbod in te voeren was al genomen in december 2011 maar 
nog niet uitgevoerd. De uitvoering gebeurde een maand later, wat toch nog als een redelijke 
termijn kan worden beschouwd. Allicht had de communicatie over dit probleem adequater 
gekund, ook vanwege De Lijn. In ieder geval had het probleem van de toegankelijkheid van 
de wijk voor het openbaar vervoer prioriteit moeten krijgen, want de oplossing lag voor de 
hand en kon zonder veel middelen uitgevoerd worden. 
 
 
 
doorschuifgedrag 
adequate communicatie 
afdoende motivering 
Verzoek: 201202-205 
Parkeerverbod. 
 
Ik heb al talloze keren gebeld naar diensten in verband met parkeerverbod rondom 
Blandijnberg en Sint-Pietersplein tijdens evenementen. De foor, Winterdroom, Kick off, 
concerten, en er is zo wel elke maand iets te doen. 
Het gaat vooral over de parkeerverbodsborden en blokken die te vroeg geplaatst worden. Ik 
geef een voorbeeld voor Omloop Het Nieuwsblad die op 25 februari doorgaat. Stuurt Dienst 
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Evenementen ons een brief dat het parkeerverbod begint vanaf 23 februari 6u00 tot 25 
februari 22u00 (Sint-Amandsplein, Blandijnberg, Kantienberg). Op vrijdag 18 februari staan 
de verbodsborden er al en er staat op: vanaf 20 februari 2012 niet meer parkeren tot 25 
februari 22u00.  
Ik heb hier vlakbij een winkel en de Blandijnberg is in feite de enige plek om te parkeren, want 
iemand die 10 minuten in mijn winkel moet zijn, gaat niet in de ondergrondse parking rijden. 
Ik bel naar 09 210 10 10, die kunnen mij niet helpen. Doorgezonden naar 09 269 46 00. 
Kunnen me ook niet helpen. Doorgezonden naar 09 266 69 05. Politie; die kan bevestigen 
dat het niet klopt, maar die geven enkel vergunningen en kunnen niks doen dat het er 
vroeger op staat. 
Ik bel dan naar de wijkinspecteur (09 266 61 30). Die is momenteel niet beschikbaar en kan 
mij ten vroegste morgen nieuws geven. Ondertussen zijn we dan al de 21ste. Maar ze geven 
wel een nummer van de dienst die alles plaatste: 09 269 97 40. 
Die dienst zegt dat ze doet wat haar opgedragen wordt. En dat de borden tot het einde van 
de foor zullen blijven staan. Die foor staat hier van 10 maart tot 1 april. Echt, ik snap niet wat 
de bedoeling is. De winkels verjagen? Ik hoop dat dat niet de bedoeling is. Ik heb nu zes jaar 
mijn winkel in de Sint-Pietersnieuwstraat. Het is al zes jaar steeds hetzelfde probleem, maar 
aangezien dat er meer en meer op het Sint-Pietersplein doorgaat zijn er op den duur 
nauwelijks nog parkeermogelijkheden, want het is altijd voor iets verboden. Dus vanaf 25 
februari tot 1 april geen parkeermogelijkheden, plus het plein is afgesloten tijdens, voor en na 
de foor. Voor winkels hier in de buurt is dat echt niet goed. Ik begrijp niet dat het volledige 
plein afgesloten is terwijl er eigenlijk elk jaar gezaag is van de foorkramers dat het slecht was 
- weinig volk - maar toch staan ze hier vijf weken heel dat plein af te sluiten. Terwijl er genoeg 
plek is op het plein zelf moeten ze alles afsluiten! Maar goed. 
Dus ik begrijp niet echt meer bij wie ik moet zijn, ik wil melding doen of klacht indienen, want 
het is bij elk evenement hetzelfde probleem. 
En als ik hier nu ook weer geen reactie op krijg, ga ik echt naar de burgemeester of er zal iets 
moeten gebeuren. 
Want het begint echt op mijn zenuwen te werken , zelfs zo erg dat ik een volledig dossier ga 
samenstellen en de pers op de hoogte zal brengen en/of op een andere manier de 
verantwoordelijken eens laten horen hoe goed ze wel zijn in hun werk .  
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek bij diverse diensten blijkt dat het parkeerverbod voor de Blandijnberg werd 
aangevraagd vanaf donderdag 23 tot (en met) zondag 26 februari.De Dienst Wegen plaatste 
borden ‘verboden parkeren’ ingaand vanaf 20 februari om geleidelijk de vrijgekomen plaatsen 
met anti-parkeerblokken in te vullen (om het parkeren te ontmoedigen). Het was de bedoeling 
dat op die manier zo weinig mogelijk moet worden getakeld. Tegen donderdag 23 februari 
werd dan de vlotte doorgang voor De Lijn volledig verzekerd. 
Normaal gezien kon vanaf maandag 27 februari de Blandijnberg opnieuw vrijgemaakt 
worden, maar vanaf donderdag 1 maart (drie dagen later dus) moest de Blandijnberg 
opnieuw vrijgemaakt worden voor de opbouw van de foor. Uit praktische overwegingen werd 
de tussenperiode gewoon overbrugd en loopt de ‘verboden parkeren’-periode tot na de foor. 
De Dienst Evenementen en Feesten geeft toe dat er qua informatieverstrekking een fout is 
begaan. In de bewonersbrief die uitgestuurd werd vanuit deze dienst was enkel sprake van 
een parkeerverbod vanaf donderdag 23 februari, zonder rekening gehouden te hebben met 
het feit dat de zogenaamde ‘gele blokken’ die noodzakelijk waren om het parkeerverbod af te 
dwingen al vroeger geplaatst dienden te worden. En om te vermijden dat geparkeerde 
wagens zouden gesleept worden. De dienst streeft ernaar om, in de toekomst, rekening te 
houden met deze complicatie. 
Nog volgens de Dienst Evenementen en Feesten, is het in het kader van veiligheid en 
mobiliteit inderdaad soms noodzakelijk om zones met parkeerverbod in te stellen naar 
aanleiding van evenementen. De dienst streeft ernaar de hinder steeds zo veel mogelijk te 
beperken en waar mogelijk te communiceren met de inwoners. Zeker bij de grotere 
evenementen met een zwaardere impact op de omgeving tracht de dienst dit consequent te 
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doen. Verder bevestigt Gentinfo dat men daar op vrijdag 17 februari rond 11u30 de oproep 
van verzoeker heeft ontvangen. In de bewonersbrieven was Gentinfo vermeld als 
informatiepunt, waar dit gebeurde blijkbaar zonder voorafgaande afspraak met Gentinfo zelf. 
Toen verzoeker Gentinfo opbelde, moest men hem daarom naar de Dienst Evenementen en 
Feesten verwijzen. 
 
Besluit: 
Er schortte inderdaad iets met de communicatie, met als gevolg daarvan een irritant 
doorschuifgedrag. Wat echter de grond van de zaak betreft, volgen de betrokken diensten 
nauwgezet een degelijke en afgewogen werkwijze die op afdoende wijze wordt gemotiveerd. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Gegrond wat betreft een fout in de communicatie en een irritant doorschuifgedrag. 
Ongegrond wat betreft de gevolgde werkwijze voor het parkeerverbod. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201207-736 
Palen en gele lijnen. 
 
Tegen de hoek van Koningsdal en Brughuizeken staan twee grote antiparkeerpalen.  
Deze palen zijn een drietal weken geleden afgereden. 
Tegen de hoek van beide straten staat aan weerskanten een gele lijn opdat vrachtwagens 
voor de schoenenzaak en de beschuttende werkplaats hun bocht kunnen nemen. Toch staan 
op die gele lijnen constant auto’s geparkeerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens hun bocht 
niet nemen. Zo komt het dat die paaltjes zijn afgereden. 
Zodra de palen waren afgereden heb ik gebeld naar de wegendienst. Ze zijn echter nog niet 
hersteld. 
Voor de controle op het parkeerverbod heb ik al gebeld naar de politie, maar er gebeurt niets. 
Er zou gedurende een aantal dagen in de namiddag moeten worden gecontroleerd. Niet op 
dinsdag, want dan is de schoenenzaak dicht. 
 
Onderzoek: 
Van de Lokale Politie vernemen wij dat het Team Moto Fiets (van de Verkeersdienst) deze 
kwestie gedurende enkele weken verhoogd zal opvolgen. Bij inbreuken op het 
verkeersreglement zal worden beteugeld. 
Wij vernemen niets over de bewering van verzoeker dat hij al eerder contact had opgenomen 
met de politie om deze controle te vragen. 
Van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen vernemen wij dat de anti-parkeerpaaltjes zo 
spoedig mogelijk zullen worden hersteld. Dit gebeurde niet vroeger, omdat op het gehele 
grondgebied enkele honderden paaltjes moeten worden aangepakt. 
 
Besluit: 
Nauwelijks enkele dagen nadat wij deze vraag doorgeven aan de bevoegde diensten 
ontvangen wij een positieve respons. Wij kunnen geen oordeel geven over de vraag aan de 
politie om tot controle over te gaan. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
 
 
doorschuifgedrag 
consequent handelen 
Verzoek: 201208-818 
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Motorracers. 
 
Vooral vanaf de vrijdagmiddag en in het weekend wordt in de Grondwetlaan geracet door 
een motorrijder tegen te hoge snelheid, dikwijls met het voorwiel omhoog. 
Ik heb dit gemeld aan de politie in de Belfortstraat. Daar heeft men mij doorverwezen naar 
het nummer van de dienst camera’s. Deze dienst echter verwijst mij naar de ombudsvrouw 
die een beslissing tot het plaatsen van een camera mee zou kunnen bepalen. 
Dit gebeurt ook op de Antwerpsesteenweg, in het deel tussen het dienstencentrum en de 
Potuit. 
Ik heb dit ook al gemeld aan een inspecteur van de politie, zowat twee jaar geleden, die 
aandachtig naar mijn verhaal luisterde en sprak over het inschakelen van agenten in burger. 
Ook was er een buurtvergadering van Stad Gent van Gebiedsgerichte Werking in de herfst 
2011. Ik ben toen niet geweest maar ik belde toen met een verantwoordelijke. 
 
Onderzoek: 
Het belangrijkste is dat hier samen naar een oplossing wordt gezocht. 
Uit ons onderzoek blijk dat het meegedeelde telefoonnummer de rechtstreekse lijn is van een 
commissaris van de Verkeersdienst van de Lokale Politie. Deze commissaris ontkent echter 
te hebben verwezen naar de ombudsvrouw. Hij weet evenmin wie dit zou kunnen hebben 
gezegd. Hier spreken de versies van verzoekster en commissaris elkaar dus tegen. 
Over het werken met agenten in burger, stelt de commissaris dat dit een mogelijke piste kan 
zijn. Volgens de Verkeersdienst zal overigens toezicht worden gehouden op het racen in de 
vermelde straten. Resultaatgericht optreden zal toch moeilijk zijn, omdat het racen maar 
occasioneel gebeurt, maar meestal wel in weekends. Verder bevestigt de wijkregisseur van 
de dienst Gebiedsgerichte Werking dat zij verzoekster aan de lijn had, najaar 2011. Daarna 
zou de wijkregisseur het probleem hebben doorgegeven aan de wijkcommissaris van de 
Lokale Politie. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Over het doorverwijzen naar de ombudsvrouw, spreken de versies van verzoekster en 
Lokale Politie elkaar tegen. Over de andere uitspraken bestaat geen discussie. 
Toch moeten de initiële boodschappen niet goed zijn doorgekomen, want blijkbaar beslist de 
Lokale Politie pas nu, na deze klacht, om over te gaan tot actie. 
In elk geval zou het plaatsen van een verplaatsbare camera hier mogelijkerwijs soelaas 
kunnen bieden (tenzij het probleem zich verplaatst?). 
 
Aanbeveling: 
Als dit racen systematisch gebeurt, kan mogelijkerwijs een tijdelijke verkeerscamera helpen. 
 
 
 
redelijke termijn 
efficiëntie en effectiviteit 
Verzoek: 201209-974 
Beschadigde gevelplaten. 
 
Ten gevolge van de werken in de Papegaaistraat is de rijrichting veranderd in de 
Twaalfkameren. Het probleem doet zich voor bij het indraaien van de Twaalfkameren in de 
Johan Daisnestraat. Men kan doorrijden maar men doet het niet omdat dit blijkbaar de kortste 
route is? Ons appartementsgebouw heeft een gevel met platen, het zijn de platen die 
geschonden worden en de hoek is afgereden, vastgesteld door de Politie. 
De Politie is in eerste instantie ingeschakeld: plots stonden er borden verboden parkeren 
tegenover het gebouw. Eentje is heel klein en kan men niet zien bij het indraaien, de tweede 
staat los en wordt elke dag gedraaid. Bovendien kan er niet geverbaliseerd worden als er 
toch auto’s parkeren op die strook van ongeveer drie auto’s want de borden zijn niet vergund 
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volgens de Politie. 
Van waar komen die borden dan? De camions van de werken kunnen ook niet door of toch 
zeer moeilijk als er daar auto’s geparkeerd staan. Aan de kant van de gevel staat er ook een 
bord met een verbodsteken dat er geen verkeer richting Coupure mag. Dat staat los tegen de 
gevel. Dat is nu verzet door de eigenaar en wordt voortdurend verzet door de chauffeurs van 
de camions. Is een dranghekken voor de hoek van dit appartement mogelijk zoals 
gesuggereerd door de Politie? Of is een vast verbodsteken mogelijk? 
Er zouden minder problemen zijn mochten de drie parkeerplaatsen vrij gehouden worden. Ik 
heb dit probleem al gesignaleerd kort nadat de werken begonnen zijn, april 2012. 
 
Onderzoek: 
Wij vragen aan het Bureau Verkeerstechniek van de Politie (BVT) naar een degelijke 
oplossing voor een probleem waarvan zij toch al een tijdje op de hoogte zijn. Het probleem 
met die grootschalige werken, waar ook De Lijn bij is betrokken, is dat de werf voortdurend 
evolueert en er dus voortdurend aanpassingen moeten gebeuren aan de verkeersrichtingen 
en -stromen. Wij vernemen dat het probleem op de MOB(iliteits)-cel zal worden besproken, 
maar vragen ons toch af of er niet onmiddellijk voorlopige maatregelen kunnen genomen 
worden om te vermijden dat de gevel voor de zoveelste keer wordt beschadigd? Volgens de 
Politie-BVT kan enkel een volledig verschillende wegomlegging het probleem oplossen. 
Wanneer we vernemen dat die zaak pas 10 dagen later zal besproken worden, dringen wij 
nog eens aan op voorlopige maatregelen zoals betonblokken of nadarhekken die de gevel 
zouden beschermen. Wij begrijpen niet zo goed dat men dit niet onmiddellijk gedaan heeft bij 
de eerste meldingen van aanrijdingen. Uiteindelijk wordt, samen met De Lijn, beslist om de 
rijrichting terug te veranderen en men zal dus de Johan Daisnestraat opnieuw op de vroegere 
manier inrijden. Zo loopt de gevel geen gevaar meer. Maar toch had men korter op de bal 
kunnen spelen en had men dus efficiënter te werk moeten gaan. 
 
Beoordeling: gegrond 
Men is niet vlug genoeg tussengekomen om een efficiënte oplossing te vinden. 
 
Aanbeveling: 
Reageer adequaat wanneer ernstige beschadiging aan een eigendom wordt gesignaleerd en 
vastgesteld, zeker als de oorzaak ligt bij een gebrekkige verkeersregeling. 
 
 
 
Afdoende motivering 
Inventieve houding 
Verzoek: 201212-1318 
Parkeerverbod 
 
In 2011 werd ik een aantal keren door medewerkers van de Hogeschool aangesproken 
betreffende het privaat karakter van de scholencampus met een verbod tot betreden door 
onbevoegden. Daar het onmogelijk was om mijn wagen te draaien op het draaipunt (er staan 
constant wagens geparkeerd), daar ik permanent met aanhangwagens rij moet ik 
achterwaarts de Schoonmeersstraat uitrijden op de Voskenslaan met alle gevaren van dien. 
Als het licht op groen slaat om de Schoonmeersstraat uit te rijden is het ook groen voor het 
oversteken van voetgangers op de Voskenslaan. Indien deze zich achter de aanhanger 
bevinden zijn, zijn zij onzichtbaar met gevolg tot aanrijding niet uitgesloten. 
Als eigenaar van een pand in de Schoonmeersstraat heb ik op 28 maart 2011 bij de politie 
een aanvraag gedaan om het keerpunt waarvoor het ontworpen is (gemakkelijk draaien en 
de straat voorwaarts uit te rijden) te voorzien van een parkeerverbod. Antwoord negatief. 
Niettegenstaande het verbod het schoolterrein te betreden draaide ik tot 17 november 2012 
op het private schoolterrein. Doch sinds 19 november is dit permanent afgesloten waardoor 
draaien met aanhanger onmogelijk is geworden want tot op heden parkeren auto’s op het 
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keerpunt. Ik stel vast dat niet enkel ik problemen heb, maar ook mijn buurman die als 
medewerker bij een dakwerkbedrijf vaak ’s avonds met bestelwagen en aanhanger naar huis 
komt, maar ook vaklui met bestelwagen en aanhanger die onderhoud komen doen bij 
buurtbewoners, vrachtwagens leveranciers enz. 
 
Onderzoek: 
Wij geven deze vraag door aan de Lokale Politie die, na een drietal maanden en mits 
herhaald aandringen door ons, ingaat op de vraag en een parkeerverbod laat instellen op de 
pijpenkop. 
Het verschil met de (afgewezen) aanvraag uit 2011 bestaat volgens de Lokale Politie hierin 
dat de toestand er gewijzigd is ten opzichte van vroeger in die zin dat de brede schoolpoort 
(rolhek) van de Hogeschool definitief en permanent afgesloten is sedert 19 november 2012. 
Hierdoor is de scholencampus fysisch gescheiden van de aanpalende Schoonmeersstraat 
(er is alleen nog een doorgangsmogelijkheid voor voetgangers en tweewielige voertuigen via 
een smal poortje). Deze maatregel beperkte de keermogelijkheden op het einde van 
Schoonmeersstraat, temeer daar er sindsdien ook volop/meer geparkeerd werd in die 
pijpenkop. 
 
Besluit: 
De weigering werd destijds afdoende gemotiveerd. Echter, na het wijzigen van de situatie ter 
plaatse had de Lokale Politie een inventieve houding kunnen aannemen door zelf het initiatief 
te nemen tot het instellen van het parkeerverbod. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
De weigering werd destijd afdoende gemotiveerd. 
Na het wijzigen van de situatie ter plaatse had de Lokale Politie een inventieve houding 
kunnen aannemen door zelf het initiatief te nemen tot het instellen van het parkeerverbod. 
 
Aanbeveling: 
Neem een inventieve houding in verband met het instellen van een parkeerverbod indien de 
situatie ter plaatse wijzigde. 
 
 
 
15.4. Directie Beheer - Financiën & Middelen 
 
Verzoek: 201202-169 
Getakeld, getakeld, vernietigd. 
 
Ik werk voor een baggerfirma als schipper en ben soms lang in het buitenland. Ik heb een 
oude Volkswagen Jetta, 23 jaar oud, maar het was mijn gerief (90.000 km) en die stond 
correct geparkeerd met een bewonerskaart langs de Franse Vaart ter hoogte van nummer 3, 
en correct verzekerd. 
Ik kom thuis en zie mijn auto in de klem en zonder nummerplaat. Waarom is mij een raadsel, 
want de auto is correct verzekerd. Van de Politie krijg ik dan een papier dat ik achter mijn 
voorruit moest aanbrengen: ‘geldig verzekerd, kentekenplaat gestolen’. En ik vraag een 
nieuwe nummerplaat aan. 
Maar het verhaal is nog niet ten einde. Ik ben opnieuw in het buitenland en ik krijg een 
telefoontje dat mijn auto ten behoeve van een rommelmarkt of feestje ambtshalve getakeld 
zal worden naar de viaduct in Ledeberg. Ik heb gezegd dat ik akkoord ben. Ik doe niet 
moeilijk en ga ervanuit dat als ze takelen, dat ze dat ook zorgvuldig doen. Ik zie er geen 
graten in, want als ik terugkom, kan ik zonder problemen mijn auto opnieuw gaan halen 
aangezien het openbaar domein is. 
Ik blijf in het buitenland en nadien krijg ik telefoon van een zwaantje dat hij mijn auto met 
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openstaande deuren heeft opgemerkt dwars op de weg…Ik leg alles uit en ga ervanuit dat de 
auto gewoon onder de viaduct wordt geduwd, want daar was hij eerder naartoe getakeld op 
uitdrukkelijke vraag van de Politie. De politieman heeft mij wel gezegd dat de auto is 
getakeld. Ik vond het woord takelen wat vreemd aangezien ik ervanuit ging dat de auto terug 
onder de viaduct werd geplaatst, maar ik heb daar geen vragen bij gesteld. 
Ik kan trouwens aantonen dat ik die auto niet heb verplaatst en dat staat ook in het pv. Het is 
de Politie die mijn auto daar de eerste keer naartoe heeft getakeld en het is de Politie die 
hem opnieuw heeft getakeld zonder daarvoor mijn toelating te vragen. Ik tracht bij mijn 
terugkomst dan drie keer deze politieman te bereiken, want ik vind mijn auto niet onder de 
viaduct. Hij was in opleiding enzovoort. Ik moet mij echter haasten, want ik moet terug naar 
mijn werk (ik heb maar twee weken) en dan hebben ze me meegedeeld waar D&S de auto nu 
naartoe heeft gesleept. 
Ik krijg echter een lange opdracht in het buitenland en slaag er niet in mijn auto tijdig af te 
halen… Blijkt nu dat die auto vernietigd is zonder een briefje. 
Ik heb dan ook nog een factuur gekregen van maar liefst 225 euro takelkosten. Dat is er dus 
echt over! En wie gaat mij vergoeden voor mijn auto? Bovendien krijg ik ook nog eens bericht 
dat ik mijn nieuwe, juist betaalde nummerplaten terug moet inleveren terwijl die vermoedelijk 
ook vernietigd zijn. Ik heb mijn auto nooit zelf verplaatst naar die plaatsen. Ze takelen en 
zetten de auto dan een eindje verder op openbaar domein en zijn voor niets verantwoordelijk. 
Maar als ze er geld in zien dat takelen ze wel verder naar een meer afgeschermde plaats 
waar ze de auto dan laten vernietigen… 
Ik betwist dat ik verantwoordelijk ben voor de kosten van de takeling en ik wens bovendien 
een vergoeding voor mijn auto die vernietigd is. 
 
Onderzoek: 
Op 11 oktober 2010 werd het voertuig van verzoeker getakeld omdat er op de plaats waar hij 
stond een evenement was. De auto werd naar de Bellevueparking gebracht en de factuur 
werd betaald door de organisator van het evenement. Verzoeker werd hiervan op de hoogte 
gebracht door de Politie. 
Op onverklaarbare wijze is de wagen achteruit gebold waardoor hij op het trottoir en het 
fietspad terecht kwam. Omdat dit een gevaarlijke situatie was, is de wagen op 9 november 
2010 getakeld en naar het depot van de takelfirma gebracht. Ditmaal ging het niet om een 
administratieve takeling aangezien het voertuig foutief stond opgesteld. 
Verzoeker werd dan voor verhoor opgeroepen en uiteindelijk is hij op 2 december 2010 langs 
geweest. Volgens de Politie werd hem toen meegedeeld dat zijn voertuig in het depot stond 
en dat hij het daar ten allen tijde kon afhalen. 
Normaal worden voertuigen die niet afgehaald worden na 6 maanden overgedragen aan de 
takelfirma en opgehaald door een schroothandelaar. Bij verzoeker gebeurde dat uiteindelijk 
op 18 december 2011. Meer dan een jaar na de takeling dus. Vooraf kreeg verzoeker nog 
een aangetekend schrijven waarin hij nog een laatste keer verwittigd werd, maar hij heeft dat 
schrijven nooit afgehaald. Volgens de Politie verliep alles correct en verzoeker werd ook 
voldoende geïnformeerd. Hij moet de takelfactuur dus nog altijd betalen. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
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Hoofdstuk 16 

 
OCMW GENT 
 
 
16.1. Departement Financiën 
 
afdoende motivering 
coulance 
Verzoek: 201206-718 
Vorderingen. 
 
Ik ontving een brief van het OCMW. Er wordt mij 529,83 euro teruggevraagd. 
Ik zou graag de documenten zien waarop mijn handtekening staat, als bewijs dat ik die 
bedragen effectief heb ontvangen. 
Indien ik dit bedrag inderdaad moet betalen, kan dit met een afbetalingsplan aan 25 euro per 
maand? Ik heb hiervoor al gebeld naar Onderbergen en ben al geweest naar het bureau in 
de Bloemekenswijk, maar niemand kan mij helpen. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat het bedrag dat het OCMW vraagt, betrekking heeft op twee 
zaken. Er is de betaling van vakantiekampen en opvang voor de kinderen, alsook de 
terugbetaling van een bankwaarborg. 
Alleen voor de bankwaarborg van 414,32 euro bestaat een ondertekend document. Voor de 
vakantiekampen en de opvang is het anders: de kinderen namen hieraan deel. De 
afzonderlijke facturen werden volgens het OCMW al bezorgd aan verzoekster. Verder is het 
voor het OCMW inderdaad mogelijk om het bedrag te mogen betalen met een 
afbetalingsplan aan 25 euro per maand. 
 
Besluit: 
De vordering is terecht en het OCMW is coulant wat betreft een afbetalingsplan. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De vordering is terecht. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201207-730 
Verjaring. 
 
Op 22 oktober 2010 kreeg ik een schrijven van DAVO waarin me gevraagd werd of ik de 
schuld van 4962,60 euro wilde erkennen en afstand doen van de verjaring die reeds 
verstreken is. 
Binnen de 14 dagen antwoordde ik dat ik geen schuld had en geen afstand deed van de 
verjaring. Op 22 april 2012 ontving ik een brief van het belastingkantoor waarin men 
meedeelde dat het tegoed van 668,43 euro niet gegeven wordt en wordt gebruikt om de 
schuld af te korten. 
Op 25 april ging ik met de genoemde brieven naar het OCMW te Wervik. Deze nam 
telefonisch contact met OCMW Gent waarin toegegeven werd dat er fouten werden begaan 
en dat de verjaring verstreken was (5 jaar). Op 26 april richtte de juriste een schrijven naar 
OCMW Gent voor een bevestiging van het telefonisch gesprek. 
Tot op heden kwam er geen antwoord op haar schrijven (na twee maanden). Dit getuigt van 
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weinig of geen respect voor de juriste of staat het OCMW Gent boven de wet (ik werd noch 
door deurwaardersexploot noch door rechtbank veroordeeld tot betalen van die schuld). 
Deze schuld zou gaan om alimentatie in de periode van 1997-1999. 
Dit is gewoon machtsmisbruik van het OCMW (geeft haar fouten toe maar ik ben zo goed of 
verplicht om een advocaat te nemen om mijn gelijk te halen en de 668,43 euro te .kunnen 
ontvangen). 
 
Onderzoek: 
Wij beperken ons onderzoek tot de zaken die verband houden met het OCMW Gent, 
waarvoor wij bevoegd zijn. Wij zijn immers niet bevoegd voor DAVO (Dienst voor 
Alimentatievorderingen van de FOD Financiën) noch voor het OCMW Wervik. Uit ons 
onderzoek blijkt dat het OCMW Wervik contact opnam (via telefoon en brief, op 25 en 26 
april), niet met OCMW Gent maar wel met DAVO Gent. Verder heeft de ex-echtgenote 
destijds (februari 1996 tot november 1999) voorschotten op onderhoudsgeld kinderen 
ontvangen van OCMW Gent. Toen OCMW Gent nog voorschotten op onderhoudsgeld 
verleende, was de standaardprocedure dat de onderhoudsplichtige telkens werd 
aangeschreven om te betalen. Bij de overdracht naar DAVO kregen alle 
onderhoudsplichtigen destijds normaal een brief dat de invordering voortaan door DAVO zou 
gebeuren. Volgens het OCMW Gent werd deze procedure ook hier effectief gevolgd. 
Ondertussen zou DAVO Gent wel al een terugstorting hebben gedaan naar een andere 
belastingdienst. Echter, deze laatste dienst heeft nog niet doorgestort aan verzoeker en 
DAVO Gent wil volgens OCMW Gent niet op papier zetten dat er een fout gebeurde in dit 
dossier. Dit valt buiten onze bevoegdheid. Voor de zaken in verband met DAVO verwijzen wij 
naar DAVO zelf of, indien nodig naar de Federale Ombudsman. 
 
Besluit: 
Het OCMW Gent volgde destijds blijkbaar zorgvuldig de procedure. Toch spreken een aantal 
elementen van de versie van het OCMW die van verzoeker tegen. Echter, de punten van 
discussie dateren van dertien of meer jaren geleden. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
De versies van OCMW en verzoeker spreken elkaar op een aantal punten tegen, maar de 
punten van discussie dateren van dertien of meer jaren geleden. 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201211-1236 
Deurwaarder. 
 
In 2006 heb ik van het OCMW een huurwaarborg van 750 euro gekregen omdat ik het toen 
heel moeilijk had. Er was toen ook sprake van dat ik dat bedrag per schijf van 25 euro zou 
moeten terugbetalen, maar daar heb ik later niets meer van gehoord. 
In augustus, zes jaar later, kreeg ik plotseling een deurwaarder over de vloer die voor het 
OCMW een bedrag van 2485,90 euro (plus extra kosten) komt invorderen. Ik heb daarvoor 
contact opgenomen met mijn maatschappelijke werkster, maar die kon mij niet verder helpen 
en heeft mij doorverwezen naar de ombudsdienst. 
Ik begrijp het niet goed. Ik ben destijds juist naar het OCMW gestapt om mij te helpen met 
mijn afbetalingen en deurwaarders, en ik heb mij daar altijd correct aan gehouden. En nu heb 
ik eindelijk alles wat op orde en nu sturen ze zelf zomaar uit het niets een deurwaarder op mij 
af. Waar dat hoge bedrag dan nog eens vandaan komt, is mij ook een raadsel. Niemand kan 
mij meer uitleg geven en uit de papieren van de deurwaarder geraak ik ook niet wijs. 
 
Onderzoek: 
De invordering gebeurt na 6 jaar nadat bepaalde documenten tot terugbetaling werden 
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ondertekend door burger.  
De invordering gaat niet alleen over de huurwaarborg, maar ook over twee andere schulden. 
Verzoeker ondertekende in dit verband twee documenten: respectievelijk voor 900 euro (17 
april 2009) en 800 euro (14 september 2010). Blijkbaar heeft verzoeker geen enkele betaling 
gedaan. Ook al had hij ondertekend dat hij zelf voor die afbetaling ging instaan. Mocht er een 
afspraak zijn dat dit van zijn leefloon zou worden afgehouden, dan was zijn opmerking 
terecht geweest, maar dat is niet het geval. Indien verzoeker dit betwist, dan dient hij 
bewijzen van betaling voor te leggen (bijvoorbeeld aan de hand van bankrekeninguittreksels). 
Indien verzoeker alsnog wenst over te gaan tot betalingen, dan raden wij hem aan zo spoedig 
mogelijk contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder voor een afbetalingsplan. 
 
Besluit: 
Uit niets blijkt dat het OCMW niet adequaat communiceerde of de procedure niet zorgvuldig 
volgde. Het was verzoeker die gemaakte afspraken niet nakwam, maar het valt op dat het 
OCMW maar terugvordert na 5 jaar. Hier had korter op de bal moeten gespeeld worden. Het 
ging immers om een terugbetaling van waarborg aan het OCMW 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Het OCMW had hier geen 6 jaar moeten terugvordering als bleek dat er niet tijdig werd 
terugbetaald door cliënt, wat hij nochtans beloofd had. 
 
Aanbeveling: 
Speel korter op de bal bij invorderingen en neem, vooraleer een deurwaarder te sturen, toch 
nog eens contact op om gewoon nog eens uit te leggen wat er moet betaald worden en 
waarom. 
 
 
 
16.2. Departement Personeel en Organisatie 
 
afdoende motivering 
consequent communicatie 
zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing 
Verzoek: 201211-1208 
Niet uitbetaald. 
 
Ik ben een vroeger personeelslid van het OCMW. Ik heb een discussie met het OCMW. 
Volgens mij is er een niet uitbetaalde afrekening (verlofgeld?). Een uitbetaling die zou 
gebeurd zijn eind mei 2007. Het gaat om een bedrag van 1406,94 euro. 
Het is niet op mijn rekening gekomen. Het is mij niet uitbetaald. 
Ik heb de rechtzetting al gevraagd sinds eind 2007, maar geraak er dus niet uit omdat er 
geen duidelijk antwoord meer komt van OCMW.  
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoekster in mei 2007 recht had op vakantiegeld van 1.406,94 
euro. Voor de uitbetaling van dit bedrag werd vastgesteld dat verzoekster nog openstaande 
schulden had aan het OCMW, voor een bedrag van in totaal 2.135,90 euro. Gezien het 
ingehouden bedrag niet volstond om de volledige schuld af te betalen heeft verzoekster van 
februari 2008 tot oktober 2008 aan 50 euro per maand verder afbetaald. Op 30 april 2007 
had het OCMW hierover een brief gestuurd, met de volledige uitleg. 
 
Besluit: 
Het OCMW handelde consequent en motiveerde op afdoende wijze zijn weloverwogen 
beslissing, maar mogelijkerwijs had een gesprek dit misverstand dat maar bleef aanslepen 
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kunnen oplossen. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
 
Aanbeveling: 
Bij aanslepende discussies met personeelsleden: nodig ze uit voor een gesprek, Stap af van 
enkel schriftelijke communicatie. Blijkt het probleem dan nog het probleem bestaan, verwijs 
dan spontaan naar de ombudsdienst. 
 
 
 
16.3. Departement Ouderenzorg 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201201-104 
Ongeduldig. 
 
Wij stelden het OCMW op 10 januari een vraag. Onze vereniging zou gaarne voor donderdag 
26 januari 2012 een antwoord op deze vraag krijgen. Dan gebeurt de planning van onze 
activiteiten voor de komende vier weken. 
Het is vandaag 21 januari. 
 
Onderzoek: 
Wij steken ons licht op bij het OCMW dat voor 26 januari een antwoord zal geven.Verzoeker 
richtte zich al na elf dagen tot de ombudsvrouw. Op dat moment is de redelijke termijn voor 
het geven van een antwoord helemaal nog niet overschreden. Verzoeker had zijn vraag ook 
vroeger kunnen stellen, als hij tegen 21 januari een antwoord wou. In elk geval: het antwoord 
kwam er op tijd. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
hoorplicht 
Verzoek: 201206-686 
Schenking. 
 
Onze moeder, respectievelijk schoonmoeder, is overleden. Wij hebben een probleem in 
verband met de hoorplicht die door het OCMW niet is toegepast. 
Die hebben op 15 mei het nieuws gekregen dat wij elk voor het rustoord van onze moeder 
4790,48 euro moeten betalen nadat gebleken is dat wij een schenking hebben gekregen na 
de verkoop van het huis (op 9 juli 2004). Moeder is in het rusthuis gegaan 27 april 2009. 
Op basis van interne reglementering in verband met terugvordering en schenkingen wordt 
van elk van ons dit bedrag teruggevorderd en in de toekomst wordt ook een tussenkomst 
gevraagd. Wij zijn als familie hier gekomen omdat wij menen niet gehoord geweest te zijn 
door het OCMW en dat pertinent werd geweigerd om ons te woord te staan en dat wij het 
maar moeten uitleggen op de rechtbank. 
Nadat wij eerst tevergeefs hebben contact gezocht met diverse ambtenaren in Onderbergen 
hebben wij dus ook een beroep gedaan op een advocaat, omdat ons meegedeeld is dat ze 
het konden uitleggen op de rechtbank. De vraag is ook waarom niet uit het bankonderzoek is 
gebleken dat een gedeeltelijke schenking is gebeurd in de periode van 5 jaar voor de 
opname? Wij gingen ervan uit dat alles overeenkomstig de regelgeving is gebeurd. Waarom 
worden enkel drie van de vier van ons aangeschreven? In elk geval: wij willen zeker geen 
deurwaarder aan hun deur. Wij betwisten deze terugvordering en gaan ervan uit dat het 
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OCMW naar de rechtbank zal stappen. 
 
Onderzoek: 
Ook nadat wij contact nemen met het OCMW worden verzoekers niet gehoord. Zij zullen 
worden gedagvaard. Ook al zijn zij niet de cliënt van het OCMW, het OCMW vordert wel geld 
van hen terug. Het OCMW vindt dat het hier gaat om bedrieglijk opzet. Immers, volgens het 
OCMW werd informatie achtergehouden. De overledene had destijds haar eigendom 
verkocht, minder dan vijf jaar voor de aanvang van de financiële tussenkomst van het OCMW 
en de opbrengst geschonken aan de drie zonen. De vrouw had dit nadien ook schriftelijk 
bevestigd. 
Verzoekers vinden dat zij te goeder trouw handelden en dat zij nooit enig onderzoek hebben 
geboycot. Zij betwisten de som die wordt teruggevraagd. Besluit is dat de hoorplicht hier niet 
toegepast werd. 
 
Beoordeling: gegrond 
De hoorplicht werd niet toegepast. 
 
 
 
actieve informatieverstrekking 
Verzoek: 201208-826 
Nachtdienst. 
 
Mijn vrouw en dochter kwamen toevallig de verantwoordelijke van het rvt tegen op de gang 
en werden aangesproken. Of alles beter is? Mijn dochter weet of wist van geen klachten. 
Natuurlijk niet. Zij weet niet van mijn schrijven en komt maar sporadisch nog op bezoek. 
Er is echter een verschil welk team nachtdienst heeft. Momenteel is deze mallefeit/pesterij 
nog niet uit den boze. Mijn vrouw krijgt bijvoorbeeld medicatie om te slapen maar wordt nog 
steeds wakker gemaakt. En onder andere terug een brutale actie en nog zeer onbeleefd 
erbij. Waar blijft de roeping? Het houdt niet op en het wordt er niet beter op. Er zijn er nog die 
zich de ganse dagen kwaad maken. Wees gerust, er gaat meer en meer naar de 
buitenwereld.Op deze manier krijgen die machtelozen geestesproblemen. Dit wordt dus hun 
oude dag. Inmiddels heb ik gevraagd naar de inkomsten van mijn vrouw, haar pensioen, 
invaliditeit, enzovoort. Haar totale budgettaire gegevens (huidige toestand). Ik ,als 
echtgenoot, en mijn vrouw zijn niet op de hoogte van deze administratieve notitie. Wij hebben 
nochtans het recht hiervan op de hoogte gebracht te worden. 
 
Onderzoek: 
Het spreekt vanzelf dat het OCMW de nodige informatie ter beschikking moet stellen aan de 
wettelijke echtgenoot, onder andere wat de facturatie betreft. Echter blijkt dat verzoeker al 
sinds 1986 niet meer de wettelijke echtgenoot is. Dit is de reden waarom hij niet op de hoogte 
is van de financiële toestand van zijn ex-echtgenote. 
.Het OCMW ziet er op toe dat de vrouw niets te kort komt, maar het is ook van belang dat .zij 
naast de zorgen van het personeel vooral kan rekenen op bezoek, ook van de 
ex-echtgenoot, kinderen en vrienden. 
Kortom: het gebrek aan inzicht in de financiële toestand van de ex-echtgenote zou een 
bezoek zeker niet in de weg mogen staan. Het OCMW volgt zorgvuldig de gebruikelijke 
procedures. Op een aantal aspecten gaan wij niet in omdat verzoeker zich uitgeeft voor 
echtgenoot terwijl hij dit sinds jaren niet meer is. 
 
Beoordeling: ongegrond 
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16.4. Departement Sociale Dienstverlening 
 
inventieve houding 
Verzoek:201205-581 
Verkeerde bestemmeling. 
 
Mijn dochter verblijft als studente in Gent. 
Op haar adres komen regelmatig brieven toe van diverse instanties: banken, deurwaarders 
maar ook van het OCMW. Die brieven zijn gericht aan twee mensen. Die mensen wonen 
daar niet (meer). Ik nam hierover contact op met maatschappelijke werkster in het OCMW 
van Ledeberg. Zij antwoordde mij dat zij weet die die twee personen daar niet meer wonen. 
Zij kan mij echter niet verzekeren dat nog andere diensten van het OCMW brieven sturen. 
Ik begrijp haar, maar ik ben niet tevreden over het OCMW op zijn geheel. Welke dienst het 
moge zijn: geen enkele dienst van het OCMW zou nog brieven mogen sturen naar dit adres 
voor die mensen. Ik vraag via u om dit te willen vragen aan het OCMW. 
 
Onderzoek: 
Het OCMW biedt verzoeker zijn excuses aan voor het ongemak. Het oude adres van de ene 
persoon werd geschrapt uit de bestanden. Het OCMW deelt mee dat geen post meer 
 voor deze vrouw zal worden verzonden naar haar oude adres. 
Een tweetal weken laten meldt het OCMW dat ook de andere persoon werd geschrapt uit de 
bestanden. Wij ontvangen geen reactie op de wens van verzoeker dat de maatschappelijke  
werkster de vraag had kunnen verbreden over het gehele OCMW. 
 
Beoordeling: gegrond 
De vraag was gericht aan de maatschappelijke werkster, maar had betrekking op het  
gehele OCMW. Het was de bedoeling dat de maatschappelijke werkster de vraag zo  
breed interpreteerde. 
 
Aanbeveling: 
Als de maatschappelijke werkster een vraag ontvangt die betrekking heeft op het gehele 
OCMW, dan dient de vraag niet te worden beperkt tot de eigen administratie maar wel 
OCMW-breed te worden behandeld. 
 
 
 
consequent handelen 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201206-601 
Geen hulp. 
 
Tot op heden nog steeds geen woning en geen inkomen. De maatschappelijke werkster heeft 
doodgewoon volgens mij van alles gedaan om mij geen hulp te bieden. In geen enkel opzicht 
noch geholpen om een betaalbare woning te zoeken, noch laat staan mij een leefloon uit te 
keren. 
Hoe kan ik zonder leefloon een woning verkrijgen? Bij mijn moeder zijn er ook al spanningen, 
normaal zeker. Ik weet me geen raad meer. Ben ambtshalve geschrapt sinds november. 
Daardoor geraak ik niet aan mijn nieuw rijbewijs waardoor mij al verscheidene jobs werden 
geweigerd. 
Wil mij a.u.b. wat degelijke hulp bieden waardoor ik terug een normaal leven kan leiden.  
 
Onderzoek: 
Het OCMW (Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst) besliste op 3 april om verzoeker geen 
voorschot op werkloosheidsuitkering te verlenen. De reden is: de meerekenbare inkomsten 
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van zijn moeder. Zolang verzoeker bij zijn moeder verblijft, heeft hij geen recht op leefloon. 
Wat de huisvestingsproblematiek betreft, werd volgens het OCMW de afspraak gemaakt dat 
verzoeker zich kan aanmelden zodra hij over een concreet woonvoorstel beschikt. Met 
andere woorden: het is aan verzoeker om een woning te zoeken en daarvan de concrete 
gegevens mee te delen aan het OCMW. Als verzoeker dit doet, dan zal het OCMW zijn vraag 
onderzoeken op basis van zijn financiële en gezinssituatie op dat moment. 
Het OCMW deelt ook mee dat het verzoeker op 19 april een aangetekende brief stuurde (op 
het adres van zijn moeder waar hij aangeeft te verblijven) met de vraag zich aan te melden. 
In die brief staat, volgens het OCMW, dat bij niet aanmelding of geen contactname zijn 
dossier zou worden afgesloten. Volgens het OCMW meldde verzoeker zich niet aan.  
Nog volgens het OCMW was er op 3 mei een telefoongesprek tussen verzoeker en de 
maatschappelijke werker. Tijdens dat gesprek zou zijn afgesproken dat het dossier kon 
worden afgesloten. Bij wijziging in zijn verblijfs-, gezins- of financiële situatie kan verzoeker 
zich aanmelden in het onthaal van het OCMW van de wijk waar hij op dat moment verblijft.  
Ook wanneer verzoeker een concreet woonvoorstel heeft en intussen nog niet over .eigen 
middelen beschikt, kan hij zich aanmelden. 
 
Besluit: 
Het OCMW handelt consequent volgens de gebruikelijke procedure. Het is aan verzoeker om 
inspanningen te leveren volgens de gemaakte afspraken. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
hoffelijkheid 
rechtszekerheid 
Verzoek: 201206-643 
Doorzocht. 
 
Ik kreeg een bezoek van een vrouw, zogezegd van het OCMW. Om 11.00 uur kwam zij toe, 
maar ik moest mijn kleinzoon van school afhalen. Daarom ben ik weggegaan. 
Ik vroeg of die vrouw een telefoonnummer wou geven. Zij geeft een nummer, 
handgeschreven op een kaartje, samen met haar voornaam. Zij schrijft ook een datum: 
maandag 11 juni om 10.00 uur. 
Ik vroeg ook om met een tolk te komen want ik spreek geen Nederlands. Gisteren 11 juni 
kwam die vrouw dan om 9.30 uur, in plaats van om 10.00 uur. Zij doorzocht het hele huis. 
Ik moest zelfs zakken met kleren laten zien, babyspullen die bewaard waren. Ik moest alles 
verklaren, wat door mijn gebrekkige Nederlands niet ging. 
Ik ging dan naar het OCMW en vroeg uitleg. Het OCMW antwoordde: “Dat is niet van ons, 
misschien is dat van een ander deel van het OCMW aan de Vrijdagsmarkt.” 
Kunt u uitzoeken of deze vrouw bekend is bij het OCMW? Indien ja, waarom gebeurt dit 
zonder identificatie? Waarom wordt het hele huis heel grondig onderzocht? Waarom 
gebeurde dit bezoek zonder tolk? 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat het huisbezoek werd gedaan door de controlecel van het OCMW. 
Dit gebeurde om te weten of verzoekster daar alleen woont met haar kleinzoon. 
Het is, volgens het OCMW, niet mogelijk om deze bezoeken te laten gebeuren met een tolk. 
Ook de burger kan zelf voor een tolk zorgen. Zij wist ook hoe laat de afspraak was. 
Mogelijkerwijs omdat een en ander voor verzoekster niet voldoende duidelijk was, kan dit 
bezoek als bedreigend zijn ervaren. 
Bij een huisbezoek is het de bedoeling dat de medewerker zijn/haar badge toont met het logo 
van het OCMW. Ofwel is het ook mogelijk om de toegang te weigeren indien men zich niet 
legitimeert. Volgens het OCMW toonde de medewerkster haar badge, wat wordt 
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tegengesproken door de versie van verzoekster. 
Dit specifieke huisbezoek moet gebeuren met het nodige respect voor de privacy. Het 
spreekt vanzelf dat men ervan uit gaat dat wie niets te verbergen heeft, ook spontaan een 
rondleiding geeft en kasten opent zodat dit elke discussie uitsluit. 
 
Besluit: 
De versies van verzoekster en dienst spreken elkaar tegen wat betreft het tonen van de 
badge. In elk geval: het kan niet dat in een rechtstaat ongevraagd kasten worden 
opengetrokken door OCMW-medewerkers. En men moet zich altijd legitimeren, maar het 
OCMW heeft de zorgvuldigheidsplicht om een en ander te controleren. De burger heeft er 
alle belang bij om hiervoor vrijwillig mee te werken en zich te laten bijstaan als ze de taal niet 
voldoende machtig is. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
Aanbeveling: 
Dring erop aan dat de medewerk(st)ers van het OCMW hun badge tonen bij elk huisbezoek, 
ook bij controlebezoeken. 
 
 
 
afdoende motivering 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201206-654 
Leefloon. 
 
Ik heb een meisje in huis genomen nadat ze thuis was weggelopen. Van haar ouders moest 
ze namelijk stelen, bedelen, en nog andere dingen doen. Haar zus zit nu in de prostitutie, 
maar dat wou zij dus niet. Ondertussen woont ze al zeven à acht maanden bij mij en is ze ook 
bij mij ingeschreven, maar dat kan niet blijven duren. Het OCMW wil haar echter niet helpen. 
Toen ze nog thuis woonde kreeg ze leefloon, maar dat moest ze helemaal afgeven.  
Nadat ze weggelopen is, kreeg ze nog een tweetal maanden verder leefloon, maar dat werd 
dan stopgezet omdat ze geen adres had. Later kreeg ze dan opnieuw leefloon, maar dat 
werd stopgezet omdat ze haar best niet zou doen om te werken. En dat is dus helemaal niet 
waar. Ze doet echt haar best, maar het zit gewoon niet altijd mee. 
Ze is bij verschillende interimkantoren ingeschreven. Ze heeft een tijdje bij een theater 
gewerkt op vrijwillige basis en daar waren ze heel tevreden over haar. Eventueel willen ze 
haar zelfs opnieuw een job geven met artikel 60. Ze heeft ook eens een tijd in koelcellen 
gewerkt, maar dat lag haar niet. Maar ze heeft het wel geprobeerd. Ze had ook een contract 
in een zwembad en het was al ondertekend en al. Door haar zwaar verleden heeft ze echter 
een strafblad (zwartrijden, diefstal) en daardoor kreeg ze geen kans meer. 
Als we bij het OCMW hulp vragen, draaien en keren ze zich altijd zodat ze niets moeten 
doen. Laatst zeiden ze dat ze een aangetekende brief hadden gestuurd. Wij hebben echter 
niets ontvangen, ook geen kaartje. Op het bureau hebben ze de ongeopende brief getoond, 
maar wat er dan juist in staat weet ik niet. 
Waarom wil het OCMW haar niet helpen? Ze doet echt haar best en ze heeft het enorm 
moeilijk. Bij mij kan ze ook niet blijven wonen. Het OCMW zou ook beweren dat ik een relatie 
heb met haar, maar dat ontken ik nadrukkelijk. 
 
Onderzoek: 
Volgens het OCMW was er een aanvraag voor leefloon. Deze aanvraag werd negatief 
beoordeeld omdat het meisje niet had gereageerd op een aangetekende brief. Daarop 
volgde een gesprek met de straathoekwerker. Volgens het OCMW kon het meisje geen 
duidelijkheid geven over haar woonst, haar inkomsten en haar relaties. 
Nog volgens het OCMW heeft zij op 19 juni een vraag gesteld voor waarborg. Echter, zij had 
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nog geen concreet woonvoorstel. Het OCMW kan maar een waarborg voorschieten indien er 
een concreet woonvoorstel is. Zodra zij dit voorstel heeft, kan zij zich opnieuw aanmelden. 
Verder stelt het OCMW dat het meisje sinds enkele weken werk heeft. Aan iemand die werkt 
verleent het OCMW geen leefloon. 
Enkele weken later vernemen wij van het OCMW dat verzoeker, samen met het meisje, werd 
ontvangen in het OCMW. Tijdens dat gesprek werd duiding gegeven in verband met diverse 
vragen en de documenten die nodig zijn. 
 
Besluit: 
Het OCMW motiveert op afdoende wijze de werkwijze waaruit blijkt dat wordt gehandeld in 
overeenstemming met de regelgeving, maar het is duidelijk dat opvang en onderhoud hier 
toch werden doorgeschoven naar de burger. En vooral de cirkel: het meisje heeft geen adres, 
dus krijgt zij ook geen leefloon, dus kan zij niet uit de cirkel geraken. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
 
 
hoffelijkheid 
zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing 
Verzoek: 201207 -771 
Onrecht. 
 
Allereerst dit : de verontschuldiging in de brief van 16 juni is aanvaard en is ook gewaardeerd  
maar toch blijft er een zeker ongenoegen omdat ik toch vragen heb over de manier van 
beoordelen door de woonbegeleidster. 
Mijn begeleidster was overtuigd dat ik de Stad en het OCMW heb misleid om een versnelde 
toewijs te krijgen en dat dit ten koste is van zoveel mensen die onder de brug slapen. Dit is 
letterlijk gezegd. Ik til zwaar aan deze opmerkingen. 
Vooraleer dergelijke ernstige beschuldigingen te doen moeten die in elk geval gesteund zijn 
op objectieve gegevens. Er is een ernstig onderzoek gebeurd door een andere 
maatschappelijke assistente vooraleer de toewijs te doen. Een jaar lang is er begeleiding 
geweest om mij te helpen met het zoeken naar een betaalbare woonst. Ik was toen werkloos 
nu sinds ik die woning heb ben ik uit de cirkel van werkloosheid geraakt. Ik ben deeltijds 
beginnen werken 1 maart 2011 en sinds sept 2011 werk ik fulltime als freelancer en ik doe 
mijn werk graag. Op welke vaststellingen is de opmerking van de begeleidster gemaakt? 
Is het correct dat dit gebaseerd is op de weinige meubels en het feit dat ik niet thuis was toen 
zij langs ging? Ik was aan het werk. 
Ik wijs er ook op dat ze heeft meegedeeld dat ik zou verblijven bij een vriendin. Ik ben 
hierover heel pertinent. Ik heb al drie jaar geen vriendin. Ik wil eerst mijn leven op de rails 
krijgen. De begeleiding bestond uit het afsluiten van een contract Nuon en een contact met 
WoninGent. Toch is de woonbegeleiding negatief geëvalueerd: omdat ik er niet zou wonen. 
Is het correct dat mevrouw zich twee maal heeft aangeboden, dat ik niet thuis was omdat ik 
op mijn werk was. Er was meegedeeld dat ik aan het werk was, maar vaste werkuren zijn er 
niet in deze job. De analyse dat er weinig meubels staan, is voor mevrouw voldoende om te 
besluiten dat ik daar niet woonde. Ik had een matras. Ik had niets gevonden in 
kringloopwinkel dat mij aanstond en wou nieuwe meubels op het moment dat ik dat kon 
betalen en ook als de werkzaamheden zijn afgelopen in de badkamer en dat was het geval in 
januari 2012 na 8 maanden zelf aandringen om de badkamer te renoveren. 
In elk geval: mijn appartement is mooi onderhouden en door mij zelf geschilderd. Proper ook 
en dit is ook vastgesteld door WoninGent. 
Kortom: op welke objectieve elementen baseert de woonbegeleidster zich om dergelijke 
beschuldigingen van misleiding hard te maken? En om tot een negatieve evaluatie te 
komen? Een dergelijk verslag kan een grote impact hebben op iemand toekomst en 
woonzekerheid. Wie is de vriendin of het adres naar wie ik telefonisch werd verwezen?  Als 
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dit een misverstand is, waar woon ik dan wel volgens de begeleidster? Overigens heeft deze 
woonbegeleidster ook met de buren gesproken om tot de vaststelling te komen dat ik daar 
niet zou wonen, en ook eens naar de energierekening gekeken ook al spring ik in elk geval 
zuinig om met energie en ben ik niet veel thuis? En wie zou nu zijn appartement picobello 
onderhouden als er sprake is van domiciliefraude? Ik heb de inrichting langzaam gedaan 
maar ik had ook niet zoveel geld te spenderen en ik doet dat weloverwogen. 
Ik heb momenteel geen woonstbegeleider nodig. Ik kan op mijn eigen benen staan. Wat ik 
wel nodig heb is een rechtzetting; Ik nodig in elk geval mevrouw uit om zelf te komen kijken of 
ik er woon of niet. Ik heb een goed telefonisch gesprek met deze mevrouw gehad. Maar ik 
ben toch echt onterecht beschuldigd en bevind mij als burger toch wel in een ondergeschikte 
positie. Ik ben een mondige burger, niet het type dakloze dat men gewoonlijk tegen komt, die 
zich zeker herpakt heeft. 
In de brief van het OCMW staat dat meteen ook contact wordt opgenomen met WoninGent 
maar er dat er enkel is meegedeeld dat het woonbegeleidingverslag negatief is afgesloten en 
dat niets meer is meegedeeld. In de brief van WoninGent staat echter wel dat er melding is 
over domiciliefraude. WoninGent was eerder op de hoogte was van stopzetting 
woonbegeleiding dan aan mij is gemeld. 
Hoe en wie heeft contact opgenomen met WoninGent? 
Ondertussen is er een controle geweest in het appartement en zal er regelmatige controle 
volgen en ik heb daar ook niets tegen, integendeel. 
Ik heb als freelancer geen vaste uren. Dat kan eenvoudig gecheckt worden. In het  weekend 
werkt WoninGent niet. Er kan maar gecontroleerd worden tot 17u00 en ik werk meestal tot 
20u00 want ik bezoek warenhuizen. 
 
Onderzoek: 
Verzoeker is vooral bezorgd om de uitwisseling van gegevens tussen OCMW en WoninGent. 
Hij beklaagt zich erover dat interne informatie van het OCMW uit het dossier van de cliënt te 
grabbel wordt gegooid aan WoninGent en betwist bovendien die informatie. Ondertussen 
blijkt dat de man er nog altijd woont. Hij werkt ook en heeft zijn appartement meer en meer 
bemeubeld nadat hij meer inkomen had. 
Het is duidelijk dat verzoeker niet het doorsnee-profiel heeft van een doorsnee-dakloze. Het 
doorspelen van informatie over een OCMW-cliënt aan WoninGent is zeer betwistbaar. In elk 
geval kan er slechts sprake zijn van domiciliefraude na onomstootbare bewijzen. Dit was hier 
niet het geval. 
Hier is het toch wel opvallend dat WoninGent spreekt over domiciliefraude. Men kan zich 
afvragen of het dit hier een interpretatie door WoninGent is of dat inderdaad een regel is 
overtreden. 
 
Beoordeling: gegrond 
 
Aanbeveling: 
Wees voorzichtig en zorgvuldig met informatie naar eigenaars door te geven. 
 
 
 
adequate communicatie 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201209-925 
Brilmontuur en hoorapparaat. 
 
Ik moet jammer genoeg terug beroep doen op uw tussenkomst met het OCMW aangaande 
het niet naleven van hun gemaakte beloften voor tussenkomst in de aanschaf van 
brilmontuur en glazen. Zie kopie van factuur door mij betaald en niet door het OCMW. 
Verder is daar nog de opleg van 253,13 euro voor het hoorapparaat door mijzelf te betalen tot 
zover ga ik akkoord met die beredenering. 
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Maar van dit bedrag dient dan het bedrag van 198,20 in mindering te worden gebracht zijnde 
de tussenkomst van het OCMW voor glazen en montuur. Balans 54,93 euro voor mijn 
rekening. Waar het OCMW nu terug met 1.100,00 + 253,14 euro tevoorschijn komen is voor 
mij onbegrijpelijk, ik heb reeds tot tweemaal toe geprobeerd om aan de hand van de factuur 
van de optieker 380,00 euro door mij betaald, en met verwijzing naar hun schrijven van 
06/12/2011 maar dit is allemaal boter aan de galg geweest en hebben mij nu reeds tweemaal 
een aangetekend schrijven gestuurd.   
Ik zou het daarom waarderen indien ik nogmaals op uw medewerking zou kunnen rekenen, 
om tot een vergelijk te komen met het OCMW. 
 
Onderzoek: 
Het aanvraagformulier voor een tussenkomst bij de mutualiteit voor de brilmontuur, glazen of 
lenzen, dient altijd aan het OCMW te worden overgemaakt wanneer een dergelijke 
tussenkomst dient te worden verleend, zodat het OCMW een eventuele tussenkomst 
rechtstreeks van de mutualiteit kan worden gerecupereerd. Volgens het OCMW heeft 
verzoeker dat formulier op tijd bij de maatschappelijke werkster binnengebracht. Dit 
document werd ook tijdig naar de bevoegde dienst doorgestuurd. Echter, doordat de 
maatschappelijke werkster de juiste procedure niet kende, en in de mening verkeerde dat de 
betaling automatisch ging verlopen, werd de betaling niet tijdig uitgevoerd. Ondertussen was 
het dossier afgesloten en kon, bij het ontdekken van het feit dat de betaling niet was 
doorgegaan, deze betaling niet opnieuw uitgevoerd worden omdat de betaaldatum al 
verstreken was. Daarna maakte de maatschappelijke werkster een nieuwe verslaggeving op. 
Ondertussen werd de tussenkomst verleend. 
Dan is er de vraag waarom verzoeker dient terug te betalen. Dit geldt zowel voor het 
hoorapparaat als voor de brilmontuur. Verzoeker hebt een pensioen van ongeveer 1200 
euro/maand voor zich en zijn vrouw. Zijn inkomen zit dus boven de gangbare barema's. 
Verzoeker is in principe in staat de kosten zelf te dragen. Omdat de kosten vrij hoog zijn om 
in één keer te betalen (ca. 1300 euro voor het hoorapparaat en bijna 300 euro voor de bril), 
heeft het OCMW de kosten voorgeschoten. Verzoeker mag dit in beperkte bedragen 
terugbetalen aan het OCMW. Volgens het OCMW is dit uitgelegd en verzoeker ondertekende 
daarvoor de nodige documenten ter goedkeuring. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
 
Aanbeveling: 
Leg cliënten uit wat ze precies ondertekenen en wat daarvan de impact is. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201211-1223 
Afhouding. 
 
Ik merk dat er van mijn loon als tewerkgestelde artikel 60 een stuk wordt afgehouden, 50 
euro per maand op loon van 1160 euro. 
Het gaat om een totale rekening van 550 euro, waarvan ik het bestaan niet weet. 
Ik ben nooit op de hoogte gesteld waarvoor die 550 euro ooit door het OCMW is betaald bijna 
een jaar geleden, drie jaar na de mutatie. Waarom heeft het OCMW dit betaald? 
Ik moet toch op de hoogte gebracht worden waarvoor die 550 euro worden gevraagd door 
WoninGent. En ik moet hiervan toch zelf ook een overzicht en uitnodiging tot betaling 
krijgen? Want die schadeclaim na mutatie is grotendeel fictief en ik zal die zeker betwist 
hebben. Ik had geen openstaande bedragen voor energie en zeker al niet 5 jaar na datum. 
Ik heb herhaaldelijke pogingen gedaan om dit uit te klaren met het OCMW zelf. Ik vroeg ook 
juridisch advies. 
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Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat het om een invordering ging, niet door het OCMW maar door 
WoninGent. WoninGent heeft echter nagelaten de huurder duidelijk en gedetailleerd te 
informeren. De invordering kon gebeuren op basis van een zekerheidsstelling die door 
verzoekster was ondertekend. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201211-1240 
Catch 22. 
 
Ik ben al een tijdje in een catch-22-situatie, en zie tot nu toe geen verbetering in m'n huidige 
toestand. Mijn probleem: 
Ben al een jaar en half op zoek naar een woonst met vast contract te Gent… heb al een paar 
keer een woning (kot) gevonden, maar telkens voor een paar maand als een student 
haar/zijn kamer onderverhuurd wou hebben tijdens de zomervakanties, of zijn/haar studies 
vroegtijdig beëindigd had. Heb op en af OCMW-steun ontvangen, maar die is nu ook nog ‘ns 
gestopt met als reden dat ik niet kan aantonen als 'dakloze' in Gent te verblijven! Dus krijg ik 
nu zelfs geen uitkering als dakloze. Hoe kan ik nu aantonen waar ik verblijf in Gent als het 
altijd een andere plek is? 
Ik kan aantonen dat ik diverse malen heb gesolliciteerd en zelfs een keer werk aangeboden 
heb gekregen, dat ik dan weer verloor omdat ik geen vaste verblijfplaats had. 
Het OCMW van Gent doet er alles aan om het herbeginnen van m'n leven tegen te gaan. Ze 
hebben zelfs onderzocht of ik aan internationale fraude deed. Toen hebben ze weer m'n 
uitkering gestopt na tweemaal me m’n leefloon te hebben gegeven! 
Nu hebben ze dat als reden gebruikt om m'n uitkering weer te stoppen, zelfs toen ze de 
confirmatie kregen van het Internationaal fraudebureau te Amsterdam, dat de sociale dienst 
van Nederland nog nooit van me had gehoord en ik niet in de werksector als werkend werd 
aangetroffen! Dat komt omdat ik van m'n hele tijd dat ik in Nederland-België heb gewoond, 
altijd heb gewerkt, maar doordat ik ben weggegaan van m'n toenmalige vriendin, en onze 
verblijfplaats en naar Gent ben gekomen, is het van kwaad naar erger gegaan. Maar altijd 
ruzie maken was ook vermoeiend, en omdat ik familie heb in België en ook in Gent dacht ik 
dat ik wat support kon verwachten. Wat niet het geval was en waardoor ik op straat terecht 
kwam tot op heden. Heb ze meerdere malen verteld dat ik het moeilijk heb een woning te 
vinden als 'mulat' zijnde zonder werk en zonder vaste uitkering te kunnen aantonen. Dus 
verhuurders zijn allereerst niet gretig aan iemand met een OCMW-uitkering te verhuren, en 
dan al zeker niet als ik hun vertel dat ik alleen maar een uitkering krijg als ik hun (het OCMW 
van Gent ) een huurcontract kan voorleggen! 
Heb hun verteld dat als ik een woning met een contract van ten minste 6 maand zou kunnen 
krijgen, ze dan heel binnenkort van me af zijn, omdat er genoeg werk is, en zeker niet wil 
afhangen van mensen die mijn leven als een spel zien, in plaats van professioneel! 
Ik ben eerlijk tegen u, en ben in onnodige problemen geraakt, ook door mijn doen. Ben een 
keer zelfs gearresteerd geweest, door pure frustratie en omdat ik kon zien dat ik werd 
belachelijk gemaakt door zelfs de receptioniste van het OCMW zowel als de teamleider en 
mijn (nog altijd) assistente. Ik heb sommige gesprekken opgenomen, zodat u zelf kunt horen 
dat ze gewoon een spelletje zitten te spelen met mijn situatie/leven! 
Ik heb aangetoond dat ik goed bij woord ben en weer aan de slag wil, maakt niet uit welk 
werk ik doe, zolang ik het enigszins aankan. Heb vele sollicitaties verzonden, maar zonder 
vaste slaapplaats is het bijna onmogelijk, zeker met deze koude. Soms slaap ik in 
inkomhallen van een groot appartement, of bij junkies (maar die hebben de meeste van mijn 
spullen al gestolen) om op tijd en fris op m'n werk aan te komen, wat eigenlijk wel normaal is!! 
Dus maak ik gebruik van de situatie als ik op bezoek ben bij iemand en de nacht mag 
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overblijven, om gebruik te maken van het internet en zoveel mogelijk te solliciteren en op 
huizenjacht te gaan, in de hoop dat een verhuurder/werkgever me vertrouwt als dakloze en 
mulato om een contract te geven! Ik hoop dat u me kunt helpen/adviseren. 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoeker volgens het OCMW, met een beslissing van augustus 
2012, leefloon categorie 2 ontving. De steun werd in november stopgezet omdat verzoeker 
niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden betreffende het recht op maatschappelijke 
integratie en geen medewerking verleent aan het sociaal en financieel onderzoek (namelijk 
hij wil het OCMW niet vertellen waar hij verblijft, terwijl er vermoedens zijn dat dit buiten Gent 
is). Het OCMW Gent mag verzoeker wettelijk gezien maar helpen indien hij in Gent woont. 
Volgens het OCMW wenst verzoeker dus niet mee te delen waar hij effectief verblijft. Hij geeft 
hiervoor als belangrijkste reden dat hij af en toe bij iemand kan logeren die beschikt over een 
vervangingsinkomen en hij deze persoon niet in de problemen wil brengen. Het OCMW 
vermoedt dat verzoeker zijn hoofdzakelijk verblijf niet in Gent heeft, het merendeel van de tijd 
niet in het Gentse verblijft en stelt daartoe diverse aanwijzingen te hebben. Het OCMW 
bevestigt overigens dat het werd gecontacteerd door het Internationaal Fraude Bureau van 
Nederland. Dit bureau had een vermoeden rond eventuele fraude, maar het OCMW kreeg 
ondertussen bericht van deze organisatie dat de vermoedens zijn weerlegd en dat het 
onderzoek is stopgezet. Verder is het OCMW ervan overtuigd dat er effectief sprake is van 
een huisvestings- en financiële problematiek. Echter, om steun te kunnen verlenen moet het 
OCMW medewerking verkrijgen aan het sociaal onderzoek. Wanneer verzoeker meer 
informatie aanreikt over zijn verblijfssituatie en verder meewerkt, zal het OCMW zijn situatie 
opnieuw bekijken en zal het nagaan of hij in aanmerking komt voor het leefloon. Heel recent 
zou verzoeker een woonst hebben gevonden in Gent. Het OCMW start daarom het sociaal 
onderzoek om de situatie verder te verifiëren en na te gaan of er opnieuw een 
hulpverleningstraject kan opgestart worden. 
 
Besluit: 
Het OCMW volgt zorgvuldig de gebruikelijke procedure, maar het is voor een echte daklozen 
moeilijk om aan te tonen waar hij verblijft. Ook vrienden die onderdak geven wensen niet 
altijd dat men bij hen 'controleert'. De vraag naar medewerking voor betrokkenen is terecht. 
Het OCMW moet hier ook zorgvuldig te werk gaan. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Wat toepassing regels betreft. 
 
 
 
hoorplicht 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201212-1354 
Waarmee betalen? 
 
Ik ben al zes jaar in België en al mijn papieren zijn in orde. Voor mijn inkomen ben ik 
afhankelijk van een leefloon. Nu, ik volg ook cursussen bij Leerpunt om Nederlands te leren. 
De assistente heeft mij gezegd dat mijn leefloon afhing van het volgen van lessen. Ik doe dat 
ook. Maar soms krijg ik werk via het interimkantoor. Zo heb ik drie maanden gewerkt  als 
automecanicien. Ik heb daar loonfiches van en ik weet dat ik daar belastingen moet op 
betalen. Maar na dit werk kan ik niet gaan stempelen, zegt het ABVV, omdat ik niet lang 
genoeg gewerkt heb.  
Mijn assistente zegt dat ik geen leefloon meer krijg omdat ik niet naar school ga, maar voor 
mij is het werken of leren. Als ik kan gaan werken  dan doe ik dat. Nu heb ik geen inkomen 
meer. Ik zit al in de problemen omdat ik mijn huishuur al een tijd niet betaald heb. Ik heb een 
huurschuld bij WoninGent van 2010 euro. Ik ben naar de rechtbank moeten gaan en de 
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rechter heeft gezegd dat ik tegen 3 januari mijn huur moet betaald hebben, anders vlieg ik 
buiten. De rest moet ik dan afbetalen. Maar waarmee, als ik geen inkomen heb? Ik vind dit 
niet eerlijk. Kunt u mij helpen? 
 
Onderzoek: 
Uit ons onderzoek blijkt dat er heel wat vragen zijn bij de motiveringsgronden van de 
weigering. Voorts blijkt ook dat het stopzetten van de opleg gebeurt zonder het horen van de 
burger waardoor hij dus ook de aangevoerde argumenten niet tijdig kon weerleggen. 
Daardoor komt hij in een cirkel van armoede terecht. Ook een nieuwe aanvraag wordt 
volgens verzoeker geweigerd hoewel die door het OCMW in onze correspondentie wordt 
aanbevolen. 
 
Besluit: 
De beginselen van behoorlijk bestuur werden niet gevolgd. 
 
Opvolging: 
Verdere behandeling door VDAB, Vokans, OCMW, WoninGent. 
Ook de burger doet de nodige stappen en vindt ondertussen ook werk. 
 
Beoordeling : gegrond 
 
Aanbeveling: 
Wees zorgvuldig in het motiveren van de weigeringsgronden. Hoor de burger ook vooraleer 
de beslissing te nemen en tot een oplossing te komen.  
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Hoofdstuk 17 

 
STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF GENT 
 
 
vertrouwen 
redelijke termijn 
Verzoek: 201201-140 
Huurderving. 
 
Wij hebben in de Londenstraat een box, die wij verhuren als magazijn.  
Door bouwwerken op het perceel ernaast, maar met overbouw op de toegang tot de garages, 
hebben wij een huurderving opgelopen van 7 maanden huur, aan 180 euro per maand. De 
bevoorrading van de opslagplaats gebeurt door vrachtwagens. 
De werken zijn gestart op 27 april 2011. Pas vanaf 5 november 2011 mogen de 
vrachtwagens gebruik maken van de doorgang. Het magazijn is opnieuw verhuurd vanaf 
december. Wij vragen 7 maanden vergoeding van 180 euro per maand. De garage wordt 
immers verhuurd vanaf de 1ste. Wij hebben dus tot en met november geen huur ontvangen. 
Wij hebben hierover een volledig dossier overhandigd aan de ombudsvrouw. Wij werden 
slechts voor 3 maanden vergoed. Nochtans had het Autonoom Gemeentelijk 
Stadsontwikkelingsbedrijf (SOB) zich toch verbonden om de gebruiksderving te betalen mits 
staving van de nodige documenten. Op 21 december schrijven we een mail om een duidelijk 
antwoord te krijgen want we zijn het niet eens met die drie maanden: we willen 7 maand 
vergoeding. Tot nu toe hebben we geen antwoord gekregen maar ook geen weigering. 
 
Onderzoek: 
In eerste instantie zegt het AG SOB ons dat verzoeker een volgens hen billijke vergoeding 
had ontvangen voor drie maand huurderving. Toen verzoeker zich hiermee niet akkoord 
verklaarde werd het dossier nog eens bestudeerd en kwam het bedrijf naar eigen zeggen tot 
de vaststelling dat de garage gediend had als magazijn voor een wijnhandel. Volgens het AG 
SOB is dit gebruik in strijd met de statuten van het garagecomplex dat bepaalt "Het is 
uitdrukkelijk verboden in de garages … bederfbare of geurenspreidende waren … te 
bewaren".  
Het AG SOB  een bijkomende vergoeding te betalen omdat ze meent dat klagers tegen het 
contract in bederfbare goederen hebben opgestapeld. Namelijk wijn in flessen. Het doet er 
niet toe of die wijn al dan niet verpakt is in flessen: het blijft een bederfbare waar. Dat is het 
standpunt van hun juridische dienst. Dit standpunt  is in die zin te volgen: inderdaad is er 
slechts in het reglement in  het algemeen sprake van “bederfbare waren’ en producten die 
geur verspreiden. Anderzijds is het toegestaan om de garage als bergplaats te gebruiken (er 
zijn maar weinig producten die een oneindige levensduur hebben). 
Maar toch blijven een aantal vragen. 
De Ombudsvrouw begrijpt niet goed op welk  objectief criterium het SOB zich baseert om 
een product uit die berging als bederfbaar te klasseren of als geur verspreidend. .Uit  het 
reglement blijkt: 
a) dat er geen verbod is om in de bergplaats voedingsmiddelen  op te bergen. 
B) er geen enkel objectief criterium wordt naar voren gebracht om aan te duiden wat het SOB 
onder 'bederfelijke waren, geur verspreidend' verstaat. 
C) ook al wenst het SOB geen rekening te houden met de verpakking, het is toch een feit dat 
de al dan niet bederfbaarheid van een product ook afhangt van meerdere factoren o.a. de 
verpakking waarin het zich  bevindt, het materiaal waaruit iets is vervaardigd enz. Ook geur 
wordt hierdoor beïnvloed. Hier ging het om wijn in flessen met meer dan tien procent alcohol. 
Aangezien het hier om wijn, dus alcohol, gaat van meer dan 10 procent die in flessen zit, is 
het aan te bevelen dat het SOB criteria gebruikt die algemeen aanvaard worden of op zijn 
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minst toch aanduidt op welke criteria de jurist zich baseert om iets al dan niet als bederfbaar 
te bestempelen ? 
De ombudsvrouw meent dat het SOB er beter aan doet om de criteria van het erkend 
Voedselagentschap te gebruiken in dit geval omdat het hier gaat om een product dat 
voorverpakt is. En in dit concreet geval meer dan 10 procent alcohol bevat. En waarop 
volgens de criteria van het Voedselagentschap geen houdbaarheidsdatum moet aangebracht 
worden. Hier zou men toch kunnen besluiten dat het hier niet gaat om een bederfbaar 
product op korte termijn? Of misschien wel op heel lange termijn langer dan de huurperiode 
van de garage? 
Wij hebben geïnformeerd bij het FAVV (Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid) wat zij 
verstaan onder “bederfbare waren”. Hun antwoord: “De kwalificatie “bederfbare waar” is 
vermeld in Art. 7. § 1. Van het Koninklijk Besluit van 13 september 1999 betreffende de 
etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen. Bij voedingsmiddelen die uit 
microbiologisch oogpunt zeer bederfelijk zijn en derhalve na korte tijd een onmiddellijk 
gevaar voor de menselijke gezondheid kunnen opleveren, wordt de datum van minimale 
houdbaarheid vervangen door de uiterste consumptiedatum. Meer nog: in het Art. 6. §1. “De 
datum van minimale houdbaarheid” staat in §4 dat “De vermelding van de datum van 
minimale houdbaarheid is niet vereist voor” dranken met een alcoholgehalte van 10 of meer 
vol. %;” Vele wijnen overschrijden dat alcoholpercentage en moeten dan ook geen 
houdbaarheidsdatum vermelden. 
Indien de wijn een lager alcoholpercentage heeft dan 10 vol% moet wel een “Tenminste 
houdbaar tot” datum vermeld worden.” 
Dit is dus het officiële standpunt van het Voedselagentschap. 
Blijft het AG SOB bij zijn standpunt, dan rest er voor verzoeker nog een mogelijkheid. Het is 
inderdaad alleen aan de rechter om na te gaan wie hier gevolgd zal worden indien beide 
partijen, verzoeker en het AG SOB, niet tot een vergelijk komen. 
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
Verzoeker is een maand na zijn mail bij de ombudsvrouw gekomen omdat hij nog geen 
antwoord gekregen had. In dit geval kan men nog niet spreken over een onredelijke termijn, 
als is het wel op de rand. Het is duidelijk dat het vertrouwen tussen beide partijen zoek is. Het 
gaat niet meer over de ontoegankelijkheid van de garage en de daarmee gepaard gaande 
huurderving. Het AG SOB gebruikt juridische argumenten, gebaseerd op hun interpretatie 
van de statuten, maar die interpretatie is voor discussie vatbaar zijn.  
 
 
 
vertrouwen 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201202-167 
Late onteigening. 
 
Om de aankoop van deze huidige woning te financieren hebben we tijdelijk een 
overbruggingskrediet moeten aangaan. Door het lange stilzitten van het 
Stadsontwikkelingsbedrijf (SOB) en de slechte communicatie hebben we toen alsnog door 
uw tussenkomst kunnen bekomen dat op 31 december 2008 het verzoek tot onteigening bij 
vonnis werd ingewilligd. 
Op 13 januari 2009 is het geld van de onteigening overgemaakt in de consignatiekas en kon 
vanaf 27 januari 2009 daadwerkelijk worden afgehaald. Maar vooraleer het geld van de 
consignatiekas kon uitbetaald worden, moet de man van deze kas de fiscale notificatie 
checken. En toen werd het stil…. 
Pas op 27 april 2009 is de vergoeding op onze rekening gekomen. Ondertussen bleef de 
rente op het overbruggingskrediet aantikken. 
Bij de vrederechter hebben wij de verbouwingskosten voor de aanpassingswerken voor onze 
mindervalide dochter en inwonende moeder van 102 teruggevorderd alsook de kosten van 
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het overbruggingskrediet. 
De vrederechter heeft in zijn uitspraak de datum van het verlijden van de akte 18 december 
2008 verward met het tekenen van de aankoopoptie. 
Hierdoor was hij van mening dat na het lichten van de aankoopoptie de authentieke 
verkoopakte  binnen een maximale termijn van vier maanden werd verleden en de 
provisionele vergoeding dan reeds beschikbaar was. 
Dit zou correct geweest zijn indien inderdaad op 18 december 2008 de aankoopoptie was 
doorgegaan. We hadden dus volgens zijn uitspraak geen overbruggingskrediet moeten 
afsluiten (heeft denkfout gemaakt). 
Ondertussen heeft de raadsman van het SOB wel ingestemd met de uitspraak van de 
vrederechter om de aanpassingskosten te vergoeden (is ondertussen gebeurd). Onze vraag 
aan het SOB was om ons alsnog de kosten van het overbruggingskrediet te vergoeden 
zodoende de schade te beperken en ons dossier af te sluiten, maar ze weigeren. 
Onze vraag is nu of er een kans is te bemiddelen met het SOB om ons alsnog deze kosten te 
vergoeden, kosten die hadden kunnen vermeden worden, hadden ze de onteigening vroeger 
gestart, en hadden ze hun beloftes van augustus 2008 gehouden.  
 
Onderzoek: 
Volgens het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOB) zijn er twee vonnissen geweest: één in 
december 2008 in verband met het verzoek tot onteigening en één in december 2011 in 
verband met de onteigeningsvergoeding. In beide vonnissen heeft de rechter uitspraak 
gedaan nadat hij op de hoogte werd gebracht door beide partijen van alle argumenten.  
Als de raadsheer van verzoeker de mondelinge beloftes van augustus 2008 ter sprake heeft 
gebracht op de zitting dan zal de rechter ook dit argument in de weegschaal hebben gelegd. 
Het SOB wil niet verder gaan dan de uitvoering van de gerechtelijke uitspraken, wat vanuit 
hun standpunt begrijpelijk is. De enige manier voor verzoeker om de kosten van het 
overbruggingskrediet terug te krijgen is in beroep te gaan tegen het vonnis waarvan zij 
beweren dat de rechter een redeneringsfout heeft gemaakt. Maar kunnen zij voldoende 
bewijzen dat er beloftes werden gemaakt? Wij kunnen niet verder .tussenkomen: er is een 
gerechtelijke uitspraak die moet gerespecteerd worden. 
 
Beoordeling: ongegrond 
De klacht van verzoeker stoelt op mondelinge beloftes, waarvan geen enkel bewijs kan 
geleverd worden. Daarenboven moeten beide partijen zich houden aan de gerechtelijke 
uitspraak. 
 
 
 
redelijke termijn 
Verzoek: 201202-188 
Storend alarm. 
 
Wij wonen in de Dulle Grietlaan in Gentbrugge, tegenover het parkinggebouw op het Trefil 
Arbed-bedrijventerrein. Gisterenavond ging het (brand?)alarm van het parkinggebouw af, 
hetgeen vrij regelmatig gebeurt. Vroeger konden we voor het uitschakelen hiervan beroep 
doen op iemand van de Stad, maar blijkbaar zou dit nu door een beveiligingsfirma gedaan 
worden. Toen het alarm na een twintigtal minuten nog niet uitgeschakeld was, heb ik contact 
opgenomen met die firma maar daar vonden ze niets terug over het parkinggebouw en 
konden ze bijgevolg niets doen. Dan maar de Politie gebeld, de Brandweer is ter plaatse 
gekomen en een uur na de start van het alarm was het dan uitgeschakeld.  
Nu is onze vraag of dit op korte termijn niet versneld kan uitgeschakeld worden? Is er een 
contactpersoon die we kunnen bellen als het nog gebeurt? En is het op termijn ook niet 
mogelijk dat dit alarm na bijvoorbeeld twee minuten automatisch stopt?  
Daarnaast is er nog het alarm van de Zwarte Doos. Dit gaat regelmatig af, vaak ‘s nachts. 
Zou dit beter kunnen afgesteld worden?  
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Verder willen we nog opmerken dat de parking veel mensen aantrekt, zowel skaters als 
jongeren met getunede auto’s die denken dat het een racecircuit is, wat voor veel 
(geluids)overlast zorgt. Kan er iets aan gedaan worden om die mensen buiten te houden? In 
het verleden zijn we hiervoor al bij de Politie geweest, maar buiten vaststelling kunnen ze ons 
helaas geen permanente oplossing bieden. Vandaar dat we deze mail naar jullie sturen in de 
hoop samen tot een oplossing te komen. Meer dan twee weken geleden verstuurden wij dit 
bericht naar het Stadsontwikkelingsbedrijf  en hebben nog geen antwoord gekregen.  
 
Onderzoek: 
Van de Dienst Onderhoud Gebouwen vernemen wij dat een aantal gebouwen op de bewuste 
site beheerd worden door het Stadsontwikkelingsbedrijf (AGSOB) en dat er voor enkele 
gebouwen een rechtstreekse overeenkomst is met een bewakingsfirma. Van het AGSOB 
krijgen wij geen reactie en ook verzoeker krijgt na twee maanden geen antwoord op zijn mail. 
Hoewel wij bij het Stadsontwikkelingsbedrijf regelmatig aandringen om verzoeker een reactie 
te bezorgen en om maatregelen te nemen tegen de overlast van jongeren op de parking en 
het onnodig afgaan van de alarminstallaties krijgen noch verzoeker noch de ombudsdienst 
enig antwoord. Er wordt op onze mails geen enkele reactie gegeven. Wij hebben dus op die 
manier zelf geen zekerheid of het Stadsontwikkelingsbedrijf hier betrokken partij is en aan de 
problemen iets kan doen. Aan. de toestand verandert er niets. De klacht is dus volkomen 
gegrond. 
 
Beoordeling: gegrond 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf reageert niet. De gesignaleerde hinder blijft bestaan. We 
moeten de burger verwijzen naar de vrederechter als deze burenhinder niet opgelost 
geraakt. Sommigen overwegen stappen naar de pers. 
 
Aanbeveling: 
Geef de burger altijd een antwoord op zijn vragen, al bevat dit een negatieve boodschap, al 
kan men geen antwoord ten gronde geven, al heeft men geen oplossing voor het probleem. 
Maar een antwoord moet er altijd komen, ook naar de ombudsdienst. 
 
 
 
professionaliteit 
efficiëntie en effectiviteit 
redelijke termijn 
Verzoek: 201212-1368 
Onheuse behandeling. 
 
Ondertussen meer dan een jaar geleden (april 2011) liet het Stadsontwikkelingsbedrijf een 
pand naast ons afbreken. Dit pand, gelegen in de Ossenstraat, was onbewoonbaar verklaard 
na jarenlange leegstand en nadat Roma-zigeuners het pand kraakten en nog eens extra 
ondermijnden. Ook onze eigen woning ondervond last van de leegstand en de passage van 
de Roma. Die laatsten zorgden immers voor een zeer grote schade aan zowel het pand als 
onze woning door de waterleiding open te zetten en het (bestaande?) lek in de kelder 
volkomen te negeren. Gevolg was dat zowel de achterbouw van onze woning als die van de 
andere woning verzakten en wij ons verplicht zagen de achterbouw af te breken en 
verbouwingswerken in gang te zetten. Voor dit schadegeval werden we (minimaal) 
gecompenseerd want, zo oordeelde de verzekeraar van het Stadsontwikkelingsbedrijf, het 
gebied rond de Ossenstraat was historisch nu eenmaal moerasgebied en het viel niet te 
bewijzen dat een lek waar duizenden liters door hadden gespoten rechtstreeks 
verantwoordelijk was voor de schade. Met het risico om voor de rechtbank in het ongelijk 
gesteld te worden zwegen we en namen we de zesduizend euro schadevergoeding voor lief. 
Enige tijd later liet de Stad het pand ontruimen en werd het vervolgens afgebroken. 
Bij die afbraak gingen de arbeiders redelijk driest te werk. Op zich geen probleem, maar ook 
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de doorlopende dakgoot tussen de beide panden werd met vergelijkbaar enthousiasme 
afgebroken. Gevolg was dat zowel voor als achter de dakgoot schade opliep. Loshangende 
stukken, een deel van de moulure onder de dakgoot afgebroken, kortom erg slordig. Dit 
meldde ik in april of mei 2011 aan het Stadsontwikkelingsbedrijf, met de vraag hier gevolg 
aan te geven. Voor zover ik nu kan inschatten gebeurde dat minimaal: aan de dakgoot 
achterin werd snelsnel een stuk roofing geplakt maar verder werd er niks aangepakt. Van het 
Stadsontwikkelingsbedrijf kreeg ik geen enkel signaal dat de schade opgenomen was. 
Ondertussen waren we zelf aan verbouwingswerken begonnen en woonden we niet meer in 
het pand. Pas toen we eind september van dit jaar weer verhuisden merkten we dat de 
schade niet zichtbaar aangepakt was. Ik belde daarom opnieuw naar het 
Stadsontwikkelingsbedrijf (5 oktober) met de vriendelijke boodschap dat we het op prijs 
zouden stellen als er alsnog gevolg zou gegeven worden aan mijn eerdere vraag. Opnieuw 
hoorden we niks meer tot we vorige week een brief in de bus kregen van verzekeraar Ethias 
dat AG Stadsontwikkelingsbedrijf niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade. 
Daarbij de boodschap dat we geen enkel oorzakelijk verband bewezen tussen de 
afbraakwerken en de schade en de vraag waarom we het Stadsontwikkelingsbedrijf niet 
eerder in gebreke hadden gesteld. Dit is voor ons de spreekwoordelijke druppel. Uiteraard 
schakelen we nu onze eigen verzekering in voor de afhandeling van de schade, maar ik sta 
er op om daarnaast via deze weg de behandeling door de stadsdienst aan te klagen. In heel 
het verhaal hebben we op geen enkel moment een teken van goede wil van het 
Stadsontwikkelingsbedrijf gezien. Integendeel, steeds ligt de bewijslast aan onze kant en 
krijgen we in plaats van een menselijke stadsdienst een onpersoonlijke en zeer 
weigerachtige verzekeringsinstelling tegenover ons. In plaats van de erkenning van de eigen  
tekortkomingen (jarenlange leegstand, krakers die enkel door onze burgerzin uiteindelijk uit 
het pand te krijgen zijn, een waterfactuur om u tegen te zeggen en een slordige aannemer) 
krijgen wij te horen dat het gebied nu eenmaal moerasgrond is of dat we maar eerder klacht 
in hadden moeten dienen. Dit is niet het beeld dat wij van de stadsdiensten hebben. Steeds 
worden we door de andere diensten prettig en met wederzijds respect behandeld. Dat 
kunnen we niet meer zeggen van het Stadsontwikkelingsbedrijf. 
 
Onderzoek: 
Wat verzoeker dus aan het Stadsontwikkelingsbedrijf (AG SOB) verwijt is dat zij pas, via hun 
verzekeraar, meer dan een jaar later reageren op zijn schadeclaim. Ten tweede verwijt hij 
hen hun aanpak om de schade te beperken en te herstellen. 
Bij het Stadsontwikkelingsbedrijf horen wij een ander verhaal. Zij werden pas in oktober 2012 
op de hoogte gesteld van mogelijke schade door hun afbraakwerken. Eerdere meldingen 
vinden zij niet terug. Het bedrijf zegt dat zij onmiddellijk hun verzekering hebben 
ingeschakeld, die dan zelf een inschatting gedaan heeft van de verantwoordelijkheid van het 
AG SOB. Die verantwoordelijkheid wordt afgewezen omdat verzoeker geen oorzakelijk 
verband kan aantonen en zijn schade pas laattijdig gemeld heeft. Het AG SOB zegt dat de 
dakgoten al voor de afbraak los van elkaar stonden en bezorgt ons een kopie van foto's na 
de afbraak, waarop we zien dat de dakgoot waarschijnlijk niet doorliep. In ieder geval is de 
dakgoot nu afgemaakt. Daarenboven is een plaatsbeschrijving voor de werken 
(afbraakwerken van het AG SOB maar ook van verzoeker) gemaakt. Volgens het AG SOB 
waren er geen problemen geweest en hadden zijzelf hun terrein voor de aannemer van 
verzoeker open gesteld zodat hij beter kon werken. Feit is dat wij zwak staan in onze 
bemiddeling omdat verzoeker zelf niets op papier heeft: hij heeft alles telefonisch 
afgehandeld, in goede trouw. Hij heeft zelf ook zijn verzekering niet ingeschakeld. Voor zijn 
schade heeft hij geen dossier opgebouwd en staat dus ook niet sterk als hij voor een 
rechtbank zijn recht wil halen, bijna twee jaar na de feiten. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
Er staat niets op papier en we hebben onvoldoende concrete elementen om de klacht te 
beoordelen. 
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rechtszekerheid 
redelijke termijn 
Verzoek: 201212-1369 
Schade door afbraak. 
 
Na afbraak van de woning naast ons huis  is er ernstige schade ontstaan bij ons en bij de 
buur aan de andere kant. De schade bij ons is opvallend groter dan bij de andere. De 
afbraakwerken waren van die aard dat ons huis verzakt is en dat de schade zo groot is dat er 
mogelijk gevaar is voor de veiligheid van de bewoners.  
Er zijn vrij grote scheuren zowel in de vloer als in de achtergevel, en dus ook vochtigheid en 
schimmel op dit moment.  Volgens een aannemer zou de hele achtergevel eruit moeten. 
Ik had contact met een dame van het Stadsontwikkelingsbedrijf en die is binnen geweest met 
twee personen. Maar ik hoor er niets meer van. 
De schade is al vastgesteld op 1 juni 2012 en vandaag zit mijn zoon nog altijd in die 
beschadigde woning. Er is concreet nog niets voorzien om de schade te begroten noch te  
herstellen. Ik was in eerste instantie zeer blij  dat de Stad een oplossing vond voor het 
verkrotte pand naast de deur en ik de mogelijkheid kreeg om een stuk tuin aan te kopen.  
Een rechtszaak kan lang aanslepen en ik vrees voor de veiligheid van mijn kinderen, die er 
wonen. Ik wil toch  zekerheid dat mijn woning opnieuw in orde komt want de schade is 
aanzienlijk Wat  zouden die mensen van het Stadsontwikkelingsbedrijf doen moesten ze in 
mijn schoenen staan? Voor de andere beschadigde woning is al een expert aangesteld om 
de grootte van de schade vast te stellen. En voor ons? 
 
Onderzoek: 
Van het Stadsontwikkelingsbedrijf vernemen wij dat hun verzekeraar voor beide aanpalende 
woningen een schadedossier heeft opgemaakt. Voor beide woningen zal er op dezelfde dag 
een expertise worden uitgevoerd door een expert, aangesteld door de verzekeraar van het 
AG SOB. Beide verzekeringen van de schadelijders zijn hiervan op de hoogte gesteld. De 
expert stelt een aantal maatregelen voor om de gevolgen van de schade op te heffen en 
vraagt aan het AG SOB de nodige initiatieven te nemen om verdere infiltraties te 
verhinderen. Er wordt een schaderegeling voorgesteld. 
 
Opvolging: 
Achteraf blijkt dat niet alle partijen aanwezig waren: de aannemer van de afbraakwerken 
ontbrak en ook de verzekeraar van verzoekster was afwezig. Er werden wel voorlopige 
maatregelen afgesproken door de twee experts, met de bedoeling de schade te beperken. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
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Hoofdstuk 18 

 
IVAGO 
 
overeenstemming met regelgeving 
Verzoek: 201203-287 
Te zwaar afval. 
 
Ik heb gisteren gebeld naar Ivago omdat er terug twee vuilniszakken niet werden 
meegenomen door Ivago. Er hing een sticker op dat de zakken te zwaar zijn om mee te 
nemen. In het verleden is dit ook al gebeurd en telkens we belden naar Ivago om dit te 
melden, werden de zakken de dag nadien toch meegenomen nadat ze werden gewogen 
door de medewerkers van de ophaaldienst.  
Toen ik gisteren rond 8u30 belde naar Ivago kreeg ik echter een heel onvriendelijke dame 
aan de lijn die me zei dat de zakken gewogen worden door de medewerkers op een geijkte 
weegschaal en dat de zakken dus meer dan 15kg zullen wegen. Ik moest de inhoud ervan 
maar over een aantal zakken verdelen en volgende week weer buiten plaatsen. 
We hebben de zakken gewogen op een gewone personenweegschaal en volgens ons 
wegen die maar 13kg. Misschien dat dit met een geijkte weegschaal wat verschilt maar 2kg 
lijkt me toch heel veel. 
 
Onderzoek: 
Ivago laat weten dat zij de afvalzakken steeds wegen met een geijkte handweegschaal en 
dat de afvalzakken van de klager al enkele malen teveel hebben gewogen. Afvalzakken van 
meer dan 15kg worden niet meegenomen. Er is hier een woord-tegen-woord situatie: Ivago 
zegt dat de zak meer dan 15kg woog. Volgens klager woog de afvalzak minder dan 15kg. De 
Ombudsdienst kan hier niet oordelen. Het is niet de eerste keer dat de zakken omwille van 
overgewicht bleven staan. We raden burger aan om het gewicht van de zakken in de gaten te 
houden.  
 
Beoordeling: geen oordeel 
 
 
 
adequate communicatie 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201203-348 
Niet geledigde container. 
 
Op 26 maart 2012 heb ik mijn container met restafval rond 7u30 buitengezet. Normaal gezien 
komen ze bij ons het afval rond de middag ophalen en ik heb er zelfs op gelet dat de 
containers van de buren nog zeker niet opgehaald waren. Toen we ’s avonds thuis kwamen 
merkten we dat onze container niet was geledigd. We hebben de container dan terug 
binnengezet want anders kon dit nog als sluikstorten aanzien worden. Ik heb op 27 maart 
2012 om 8u00 naar Ivago gebeld en de dame aan de telefoon zei me dat men ons nog zou 
terugbellen. Mijn echtgenoot heeft om 13u30 een telefoontje gekregen van Ivago dat ze 
zouden langskomen maar toen mijn echtgenoot uitlegde dat de container nog binnen stond 
zeiden ze hem aan de telefoon dat ze om 10u00 al naar ons hadden gebeld om te vragen om 
de container buiten te plaatsen. Ik kan u pertinent verklaren dat wij geen telefoon van Ivago 
hebben gekregen om 10u00 om de container buiten te plaatsen. Ik ga hier niet voor liegen 
want we hadden er alle baat bij dat de container alsnog opgehaald zou worden. Op 28 maart 
2012 heb ik dan terug gebeld naar Ivago, maar nu willen ze onze container niet meer komen 
ophalen tenzij we 12 euro betalen voor een extra ophaling. 
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Ik vind dit een enorm vervelende situatie. Ik heb nog nooit problemen gehad met Ivago en 
heb al altijd onze rekening tijdig en correct betaald. Ik heb zelfs geen reden gekregen 
waarom onze container in eerste instantie niet werd geledigd en heb zeker geen telefoontje 
ontvangen van Ivago om 10u00 om de container buiten te plaatsen. Graag had ik toch nog 
bekomen dat Ivago onze container komt ledigen zonder extra te moeten betalen en dat men 
ons dan ook tijdig verwittigd. 
 
Onderzoek: 
Volgens Ivago werden op 26 maart 2012 de containers in de straat van verzoekster 
opgehaald om 7u21. De container van verzoekster stond pas buiten om 7u30 en kon 
bijgevolg ook niet geledigd worden. 
Ivago blijft er bij dat één van haar medewerkers wel gebeld heeft om 10u00 om te melden dat 
de container moest blijven buitenstaan en opgehaald zou worden door een vrachtwagen van 
Ivago. Dit zou volgens Ivago zelfs al meegedeeld zijn bij het eerste telefoongesprek met 
verzoekster om 8u00 ’s morgens. Verzoekster blijft dit op haar beurt ontkennen. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
Verzoekster was te laat met het buiten zetten van het afval. Daarom werd haar container ook 
niet geledigd. Over de communicatie achteraf blijven beide partijen bij hun versie en in deze 
woord-tegen-woordsituatie kunnen wij niet oordelen. Blijkbaar worden dergelijke gesprekken 
niet geregistreerd. 
 
 
 
efficiëntie en effectiviteit 
flexibiliteit 
Verzoek: 201204-475 
Grof vuil blijft staan. 
 
Op 6 april 2012 heb ik vanuit mijn appartement een aantal meubelstukken naar beneden 
laten halen. Ik heb toen de Kringwinkel gebeld en die zijn de bedden komen ophalen. De kast 
was echter beschadigd bij het verhuizen en die wouden ze niet meer meenemen. Ik heb dus 
Ivago opgebeld en daar zeiden ze mij dat ik eerst en vooral de spiegels van die kast moest 
halen. Dat heb ik ook direct gedaan. Ze konden nog diezelfde dag komen, maar dan ging ik 
daar wel moeten voor betalen. Een alternatief was dat ik wachtte tot de volgende ophaling 
van grof vuil op 27 april. Ik heb dus gezegd dat ik ging wachten tot 27 april. Met man en 
macht (ik ben zelf 72 jaar en mijn buren zijn ook oudere mensen) hebben we alles naar de 
kelder van het gebouw gesleept en later weer naar boven gesleept. 
Gisteren was het 27 april en Ivago is niet langs geweest. Ik heb dus opnieuw gebeld en toen 
zeiden ze mij dat ik een afspraak had moeten maken. Maar dat heb ik dus gedaan op 6 april. 
Alleszins, ze wouden het niet meer komen halen en de volgende ophaling gebeurt pas op 14 
mei. 
We kunnen dat niet allemaal buiten laten staan en moeten dus weer alles verslepen. Die 
matras is ondertussen ook nat geregend en er hebben mensen al ander gerief bijgezet (een 
hondenmand en een plastic terrastafel met stoelen). Kan Ivago dat echt niet vroeger komen 
halen? Uiteindelijk zijn zij de afspraak niet nagekomen. 
 
Onderzoek: 
Ivago vindt geen aanvraag terug op datum van 27 april. Wat er dan juist is misgelopen, is niet 
duidelijk. Volgens Ivago gaat het waarschijnlijk om een misverstand. 
Ivago is bereid om de kast toch nog vroeger te komen halen, maar uiteindelijk lukt dat niet en 
het materiaal zal dus effectief opgehaald worden op 14 mei. 
 
Beoordeling: geen oordeel 
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flexibiliteit 
Verzoek: 201208-868 
Defecte chip. 
 
Op 21 augustus 2012 heb ik tijdig ‘s morgens de container met restafval buiten gezet. In de 
namiddag stel ik vast dat deze niet geledigd is en er een briefje aanhangt met de tekst: "De 
computer weigert de lediging. Contacteer Ivago voor meer informatie." Ook staat het nummer 
van de afvalwagen vermeld: nr 128. Ik neem onmiddellijk telefonisch contact op met Ivago en 
na controle wordt me gemeld dat de betaling in orde is. Ook wordt me gezegd dat de baas nu 
in vergadering is en dat men mij morgen zal terug contacteren in verband met de ophaling. 
Vandaag (22 augustus 2012) bel ik na 15.00 uur zelf naar Ivago (het is best mogelijk dat 
Ivago deze morgen mijn vrouw aan de lijn gehad heeft, want sindsdien heb ik mijn vrouw nog 
niet gezien) en Ivago zegt me dat er een afspraak gemaakt is om op 28 augustus 2012 deze 
container te ledigen + de chip te controleren. .Ik wijs de persoon erop dat ik een contract heb 
met Ivago voor een lediging om de 14 dagen en dat de container tijdig buiten stond en de 
rekening tijdig betaald was en dat ik ook vind dat een extra week wachten met een volle 
vuilbak (met reeds twee weken oud huisvuil) in de zomerperiode geen aanrader is (de 
container stinkt en het is niet hygiënisch). Ik zeg duidelijk dat ik van Ivago een betere 
dienstverlening verlang en vraag om een van de bazen te spreken. 
Antwoord: alle bazen zijn in vergadering en ik mag blij zijn dat er nog plaats op de agenda 
was de 28ste augustus of dat ik anders nog een week langer kon wachten, want enkel op 
dinsdag worden chips gecontroleerd. Mijn laatste betaling dateert van 23 juli 2012 en ik 
veronderstel dat die betaling wel ingevoerd is in hun centrale computer, maar niet in de 
computer van de huisvuilwagen. 
 
Onderzoek: 
Wij vernemen van Ivago dat de systemen van de vrachtwagens zo zijn gebouwd dat zij geen 
containers zonder (werkende) chip kunnen ledigen. Er kan volgens Ivago ook maar 1 keer in 
de week iemand langskomen om de defecte chip in de afvalcontainer te herstellen. Ivago 
geeft wel éénmalig de toestemming aan klager om bij zijn afvalcontainer extra grijze 
vuilniszakken aan te bieden zodat hij geen twee weken moet wachten om zijn afval kwijt te 
geraken. 
 
Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd 
Na onze tussenkomst wordt aan klager toegestaan om extra vuilniszakken aan te bieden bij 
zijn container om zo zijn afval toch nog kwijt te geraken. 
 
 
 
efficiëntie en effectiviteit 
zorgvuldigheid - procedure 
Verzoek: 201209-1006 
Kruising? 
 
We doen er alles voor om zo weinig mogelijk afval te produceren en zoveel mogelijk te 
recycleren. In juni/juli hebben we het een paar keer voorgehad dat onze gft-bak 'vergeten' 
opgehaald te worden is, hartje zomer, het moment waarop die bak vaak vlugger vol zit, en 
ook vlugger insecten aantrekt. Ik heb toen telefonisch en via mail contact opgenomen met 
Ivago, ze zeiden dat het niet opgehaald was, omdat de bak bijvoorbeeld achter een 
geparkeerde auto stond (in onze straat is er verbod van parkeren), omdat die te laat 
buitengezet was (we zetten alles altijd buiten de avond voordien, rond een uur of negen),… 
Toen stelden ze voor een grotere bak aan te schaffen (waar de logica hierbij vandaan komt, 
beats us), en voor een keer alles in (dure) vuilniszakken te stoppen. We zijn aan het 
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verbouwen en mijn vriend is in juni/juli twee keer naar het containerpark in de Proeftuinstraat 
geweest, waar hij een extra kost moest betalen. Ik heb die kosten (telkens iets van een 4 
euro) elke keer betaald.  
De laatste betaling deed ik op 3 juli. Ik herinner me dat ik iets later een brief kreeg van Ivago 
met aanmaningskosten, en de standaard formule 'als deze brief en uw betaling elkaar 
zouden kruisen, telt deze brief niet meer'. 
Vandaag is mijn moeder speciaal afgekomen van de kust, om samen met mijn zus naar .het 
containerpark te gaan, omdat ik hoogzwanger ben en ieder moment kan bevallen. Ze belden 
me vanop de Gasmeterlaan met de doodleuke mededeling dat ze niet naar binnen mochten 
met mijn kaart omdat ik nog een openstaande rekening te vereffenen had. Hoe groot was 
mijn verbazing! Ik heb toen Ivago gebeld, en de dame aan de telefoon zei me (toen ik 
referentie enzovoort gaf van de betaling, zoals het op mijn uittreksel te lezen valt) dat die 
betaling inderdaad nog 'openstaand' was, ik moest nog 5 euro betalen. Er was namelijk een  
aanmaning gestuurd op 5 juli. 
Ik heb zwart op wit (uittreksel) dat ik die betaling heb gedaan op 3 juli, uiteraard zonder 
aanmaningskost, omdat ik: a) op tijd heb betaald; en b) die brief met aanmaningskost 
helemaal nog niet had ontvangen. 
Groter nog mijn verbazing dat ik tussen 5 juli en vandaag, maar liefst 21 september, niks (!) 
van brief heb ontvangen om me daarop attent te maken, waarschijnlijk zijn ondertussen de 
aanmaningskosten ook verhoogd, en ik kan u verzekeren, met een volgepropte auto voor 
een containerpark staan waar ze je niet willen binnenlaten vooraleer je eerst naar de 
Proeftuinstraat bent geweest om alles administratief in orde te brengen, terwijl je er zelfs 
geen flauw benul van had dat er nog iets in orde gebracht moest worden, is absoluut geen 
lachertje. 
Mijn moeder heeft uiteindelijk kunnen bereiken dat ze 5 euro betaalde aan de automaat 
(onterecht, want ik heb mijn rekening betaald) en dat ze op die manier binnen mochten. We 
zouden graag die 5 euro terug krijgen en bovendien zouden we het wenselijk vinden dat:  
a) als wij alles netjes en op tijd buiten zetten, alles netjes en op tijd wordt opgehaald;  
b) als we alles netjes en op tijd betalen, we ook op die manier behandeld worden. Als er 
echter toch een administratief probleem zich voordoet, dat er iemand op tijd aan de bel trekt 
en ons verwittigt, zodat we niet meer in kafkaiaanse situaties zoals vandaag terecht komen. 
 
Onderzoek: 
Ivago geeft toe dat het voorkomt dat draagcontainers van 40 liter niet worden opgemerkt en 
dus ook niet worden geledigd. Vreemd, want eerder kregen we een bericht dat die container 
soms niet wordt opgehaald omdat de vrachtwagen enkel over een systeem beschikken die 
van 60liter op te halen. Die van 40 liter moeten dus manueel afgehaald worden. Ivago zoekt  
naar een oplossing daarvoor, maar dat is niet zo gemakkelijk als het op het eerste zicht lijkt, 
zeggen ze. Waarom is ons niet duidelijk. 
Wat dan de boete betreft. Op 21 juni 2012 bezocht verzoekster het containerpark. Op het 
ticket staat vermeld dat het verschuldigde bedrag binnen de 5 werkdagen op de rekening van 
Ivago moet staan. Ivago houdt echter altijd rekening met enige vertraging en daarom werd er 
pas op 3 juli een boetefactuur opgemaakt. Dat is dus 8 werkdagen (12 kalenderdagen) na het 
bezoek van verzoekster. De betaling werd dan ontvangen op 6 juli 2012. De betaling 
gebeurde dus op dezelfde dag als de opmaak van de boetefactuur en verzoekster beschouwt 
dit als een kruising, maar eigenlijk had ze ten eerste al eerder moeten betalen en ten tweede 
telt hier de datum dat het geld op de rekening van Ivago stond. De boete is dus correct en 
terecht uitgeschreven. Maar enige inschikkelijkheid had hier gekund. Uiteindelijk was ook 
Ivago hier nalatig.  
 
Beoordeling: gedeeltelijk gegrond 
De draagcontainers werden niet opgehaald en daar wordt naar een oplossing gezocht. De 
boete was echter terecht en de procedure werd correct gevolgd. Toch had de Ombudsvrouw 
hier enige toegeeflijkheid verwacht.  
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flexibiliteit 
Verzoek: 201209-1007 
Kleinere gft-container. 
 
Wij hebben het gevoel totaal niet geholpen te zijn door Ivago betreffende de omwisseling van 
onze gft-container. Wij zijn woonachtig in een rijwoning in Gentbrugge, zonder (!) tuin, in 
stedelijk gebied! Nu deden wij een aanvraag bij Ivago om onze gft-container van 120l om te 
ruilen voor een container van 40 of 60l omdat het maanden duurt vooraleer we onze 
container gevuld krijgen daar we niet beschikken over een gazon en dus onze container 
enkel kunnen opvullen met groenten en fruitafval. 
We kregen het antwoord van Ivago dat we onze container niet kunnen omruilen naar een 
kleinere container omdat we in landelijk (!!!???) gebied wonen. 
We zouden hem wel eventueel kunnen omruilen als we ook onze grijze container omruilen in 
één van 40l. Nu vraag ik me af wat onze grijze container in godsnaam te maken heeft met 
onze groene container! Ik zie het ook niet zitten om alle 14 dagen een groene container die 
maar voor 1/4 vol is buiten te zetten en daarvoor de volle pot te betalen. 
Ik vind het zeer raar dat ze willen dat de mensen hun afval sorteren, maar dat ze wel de 
mensen tegenwerken die een kleinere container aanvragen omdat ze het niet zien zitten om 
constant met nen stinkende gft-container te zitten die ze niet tijdig vol krijgen. Kan hiervoor 
een oplossing gevonden worden? 
 
Onderzoek: 
Verzoeker kan volgens Ivago zonder problemen zijn container omruilen voor een van 60l. Zij 
kregen hier naar eigen zeggen echter nog geen vraag voor van verzoeker. Een 
draagcontainer van 40l daarentegen wordt inderdaad zoveel mogelijk vermeden omdat dit 
voor de medewerkers heel belastend is. Een draagcontainer kan enkel in uitzonderlijke 
omstandigheden. Halfopen en open bebouwing komen bijvoorbeeld al niet in aanmerking. 
Ook wie een (voor)tuin heeft of een garage komt niet in aanmerking. Dit allemaal omdat 
Ivago ervanuit gaat dat er in al deze gevallen voldoende plaats is om een rolcontainer te 
plaatsen. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Ivago is inderdaad niet flexibel als het om draagcontainers gaat, maar daar heeft het wel 
goede argumenten voor en heeft tot nu toe nog altijd geen oplossing die ook voor 
medewerkers aanvaardbaar is.  
 
 
 
fair play 
Verzoek: 201210-1137 
Contract stopzetten. 
 
Naar aanleiding van het contact dat wij hadden met Ivago hebben wij een concrete klacht. Ik 
schets even de situatie. Als kleine onderneming baten wij sinds 2 jaar een restaurant uit. 
Voor de ophaling van het karton hebben wij 2 jaar geleden een contract afgesloten met 
Ivago. Destijds heeft de persoon met wie ik contact had een contract "aangesmeerd" voor de 
ophaling van papier en karton 2 maal per week. In realiteit hebben wij slecht 1 maal per week 
het papier en karton laten ophalen. Nu vraag ik aan Ivago om een kredietnota op te maken. 
Het gaat hier om een bedrag van circa 1000 euro. Dit is voor Ivago wellicht peanuts, maar 
voor ons is dit een groot bedrag. We hebben betaald voor een dienst waarvan we geen 
gebruik hebben gemaakt. Dan kan men dan toch ook niet aanrekenen? 
Voor de toekomstige maanden is dit contract nu wel aangepast naar de ophaling 1 maal per 
week. Door Stad Gent zullen er in onze straat vanaf januari een jaar lang openbare werken 
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plaatsvinden. Als kleine middenstander is dit voor ons een moeilijke situatie waar wij zelf niet 
om gevraagd hebben. Als gevolg hiervan zal de omzet dalen en moeten we misschien 
mensen ontslaan. Omwille van deze reden zijn wij iedere kost en leverancier aan het 
bekijken omdat we iedere euro doormidden moeten bijten. 
Nu heb ik ook aan Ivago gevraagd om het contract stop te zetten. Wat krijgen wij als 
antwoord? U moet 4 maanden opzeggingsvergoeding betalen ofwel het contract uitdoen tot 
juni volgend jaar!? Strikt juridisch volgens het contract klop dit, maar moreel vind ik dit 
verwerpelijk en vinden wij dit niet rechtvaardig. Een dergelijke aanpak verwacht ik van een 
“foute telecomoperator” of een “hard-selling Amerikaanse onderneming die wurgcontracten 
opstelt”, maar niet (!) van een organisatie die openbare diensten verleend en waarvan Stad 
Gent voor een groot stuk eigenaar is. Het is nota bene Stad Gent die beslist om onze straat 
een jaar plat te leggen. Concreet heb ik twee vragen voor u: 
1) Kunt u nagaan of een kredietnota voor de niet verleende diensten van Ivago mogelijk is? 
2) Kunt u nagaan of wij toch niet kosteloos dit contract kunnen stopzetten omwille van 
onvoorziene omstandigheden? 
Wij beseffen dat wij volgens de letter van het contract niets kunnen eisen van Ivago, maar wij 
hebben echt het gevoel dat onze nek wordt omgedraaid als kleine middenstander. Zou u hier 
kunnen tussenkomen om toch tot een rechtvaardige en billijke oplossing te komen? 
 
Onderzoek: 
Het contract dat verzoeker ondertekend heeft, vermeldt duidelijk twee ophalingen per week. 
Verzoeker heeft daar bewust voor gekozen. Hij kon ook kiezen om het papier een keer per 
week, per 14 dagen of per maand te laten ophalen, maar hij heeft dat nooit laten aanpassen. 
Dat verzoeker ondanks zijn contract geen gebruik maakt van de ophaalbeurten is geen reden 
om geld terug te betalen. Ivago moet wel telkens een ophaling inplannen. Zij weten niet op 
voorhand of er iets aangeboden zal worden of niet. In de voorwaarden staat dat de 
overeenkomst telkens voor een periode van 12 kalendermaanden geldt en dat de 
overeenkomst stilzwijgend vernieuwd wordt als er geen opzeg komt. Er is een vooropzeg van 
6 maanden of de overeenkomst kan ook vroeger beëindigd worden door een 
verbrekingsvergoeding gelijk aan 4 maanden abonnementsprijs. De voorwaarden kunnen 
misschien veel flexibeler, maar verzoeker wist waar hij aan begon toen hij het contract 
ondertekende. Het is ook niet zo dat hij onder druk werd gezet om te tekenen. Verzoeker 
vroeg een offerte, hij kreeg een overzicht van de mogelijkheden met toen al de melding erbij 
dat er een opzegtermijn van 6 maanden is, hij stuurde zijn wensen dan op naar Ivago en 
daarna werd er hem een contract opgestuurd om te ondertekenen. In elk geval raden we 
deze burger aan om zijn contract zo vlug mogelijk te laten herzien. 
 
Beoordeling: ongegrond 
 
 
 
adequate communicatie 
Verzoek: 201212-1319 
Info over weegbrug. 
 
Ik heb me vergist op het containerpark van Drongen op 27 november 2012 omdat het de 
eerste keer was met weegbrug en toepassing van instructies pc aan de ingang. 
Deze vergissing heb ik ingezien na mijn vertrek uit het containerpark. Hiervoor ben ik ten 
rade geweest bij de parktoezichter om deze vergissing recht te zetten. Onmogelijk om te 
corrigeren, was zijn antwoord. 
Na telefonisch contact met een Ivago-verantwoordelijke ter plaatse: analoog antwoord. De 
parkwachter heeft me een brochure, die in ieders bus van Gent en Destelbergen was 
gedeponeerd (?), meegegeven in verband met deze reglementering. Persoonlijk was ik niet 
op de hoogte van deze inhoud van deze brochure. 
Graag zou ik een constructieve bemiddeling willen van de ombudsdienst met Ivago om deze 
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vergissing recht te zetten. 
 
Onderzoek: 
Aanvankelijk richt verzoeker zijn klacht aan Ivago, met de ombudsvrouw in kopie. Omdat 
verzoeker echter niet tevreden is met de manier waarop Ivago zijn klacht behandeld, richt hij 
zich later rechtstreeks tot de ombudsvrouw. 
Na een bezoek aan het containerpark kan er niets meer gecorrigeerd worden omdat er dan 
niet meer kan nagegaan worden wat de bezoeker heeft gestort. Het afval dat verzoeker aan 
ons opsomt is grotendeels selectief afval, maar er zit ook niet-recycleerbaar afval tussen 
(silicoonspuiten). Als hij dat allemaal in één beurt stortte, was de knop voor 
niet-recycleerbaar afval dus toch de correcte keuze. Daarbovenop kwam nog dat verzoeker 
slechts één beurt meer overhad, terwijl hij voor een wagen met aanhangwagen twee beurten 
nodig had. Hij viel dus sowieso onder de betalende regeling. 
Conclusie is hier dat de rekening die verzoeker gepresenteerd kreeg correct is. Er werd 
trouwens voldoende gecommuniceerd over de gang van zaken in het recyclagepark. Via de 
media (Ivago-magazine, kranten, website), via borden aan de ingang, de eerste zes weken 
na de opening ook via 'hosten' aan de ingang, en tot slot is er op de automaat aan de ingang 
ook nog eens een infoknop om de parktoezichter op te roepen. 
We merken tot slot dat verzoeker wel degelijk al eens eerder gebruik maakte van de 
weegbrug. Op 23 oktober 2012 ging hij namelijk ook al eens langs met zijn aanhangwagen. 
 
Beoordeling: ongegrond 
Er werd en wordt meer dan voldoende gecommuniceerd door Ivago. 
  



285	  
	  

Hoofdstuk 19 

 
CO-ACTOREN 
 
 
 
In 2012 kregen we ook veel verzoeken die niets met de stadsdiensten te maken hebben. 
Deze vermelden we hier niet maar als deze co-actoren hier meer over willen weten, kunnen 
ze altijd een overzicht krijgen op onze dienst. Het gaat dan over volgende co-actoren: 
 
 
Banken 
Bpost 
CAW-Artevelde 
Eandis 
Energiebedrijven 
Federale overheid 
Federale Politie 
Gemeentebestuur andere gemeente  
Gerecht 
Gerechtsdeurwaarder 
Hogeschool Gent 
Huisvestingsmaatschappijen 
Infopunt Gent Sint-Pieters 
Kerkfabriek 
Max Mobiel 
Mutualiteiten 
N.M.B.S. 
OCMW andere gemeente 
Privé 
Provinciebestuur 
S&R Rozebroeken 
Telecommunicatiebedrijven 
Telenet 
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening 
Vakorganisaties 
Verzekeringen in het algemeen 
Vlaamse Overheid 
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn 
Vrij Onderwijs 
Vzw Regent 
Ziekenhuizen 
 




