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VOORWOORD
De Stadsmonitor 2011, een uitgebreide enquête bij de inwoners van de dertien Vlaamse centrumsteden, laat andermaal zien dat de Bruggeling het fierst is op zijn stad. Het is hier goed leven, getuige het
feit dat het vertrouwen in onze medemens nog groot is. Brugge staat op de derde plaats na Hasselt en
Leuven. Op de vraag of hij vertrouwen heeft in het stadsbestuur, antwoordt ook meer dan veertig procent positief. Dat zijn stuk voor stuk knappe cijfers.
Als dienst Ombudsman interesseerde één cijfer ons natuurlijk nog meer. Hoe reageerde de Bruggeling
op de vraag of hij tevreden is over het aanbod aan loketvoorzieningen van de Stad? Maar ook hier
geen nood. Meer dan tachtig procent is tevreden, al komt Brugge maar op de zevende plaats. Absolute
koplopers zijn Genk, Leuven en Oostende, gevolgd door Hasselt, Sint-Niklaas, Mechelen en Brugge.
Al deze steden hebben voor hun stedelijke loketvoorzieningen een grote onderscheiding gekregen, al
wijzen de onderzoekers er zelf op dat de tevredenheid over de loketfunctie in de stad maar een beperkt
aspect is van wat onder het begrip ‘administratieve dienstverlening’ verstaan kan worden.
Ondanks deze zeer positieve cijfers is het aantal tweedelijnsklachtdossiers bij de dienst Ombudsman in
2011 toch gestegen met meer dan 21 procent, al heeft deze toename gedeeltelijk te maken met het feit
dat wij meer laattijdig behandelde meldingen overnamen. Zijn de resultaten van de Stadsmonitor dan
te geflatteerd en is de Bruggeling ontevredener dan hij laat blijken? Niet noodzakelijk. Het is nu eenmaal onze job te werken op die terreinen waar het minder goed draait en waar fouten werden gemaakt.
Het is al vaak gezegd maar het blijft realiteit: klachten zijn geschenken uit de hemel. Het zijn even zoveel kansen om het beter te doen. Het moet dan ook onze ambitie zijn om in de volgende Stadsmonitor
Genk achter ons te laten, of toch bijna…
Zoals gebruikelijk leest u in deel 1 van dit jaarverslag meer over de nieuwste ontwikkelingen in het
ombudslandschap en over de werkwijze van de dienst Ombudsman. Deel 2 behandelt de werking van
onze dienst in 2011 met daarin een bijdrage van het onderzoeksteam van de Universiteit Gent die voor
ons een tevredenheidsonderzoek uitvoerde over onze eigen werking. Deel 3 biedt het globale overzicht
van de behandelde klachten en aanbevelingen, en de bespreking van de belangrijkste klachten per
dienst. In deel 4 leest u het gedetailleerde overzicht van alle klachtdossiers. In deel 5 tot slot blikken
wij terug op de aanbevelingen en dossiers uit 2009 en 2010 die vorig jaar nog een belangrijk vervolg
kregen.
Marc Carlier
Ombudsman
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Enkele aandachtspunten bij het lezen van dit jaarverslag
De dienst Ombudsman is volgens haar reglement bevoegd voor de diensten van de Stad Brugge, de
lokale Politie, het OCMW, de intercommunales, concessiehouders en privépersonen aan wie een stedelijke dienstverlening is toevertrouwd. Deze diensten altijd volledig opsommen zou de leesbaarheid
van het jaarverslag niet ten goede komen. Daarom gebruiken wij vaak kortweg ‘het stadsbestuur’, ook
al zijn alle instanties bedoeld waarvoor de Ombudsman bevoegd is.
De klachten zijn zo realistisch mogelijk weergegeven. Toch zijn af en toe details weggelaten die de
privacy van de klager of de ambtenaar in het gedrang konden brengen.
De eindredactie werd afgesloten op 15 maart 2012. Latere reacties of evoluties konden niet opgenomen worden.
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1. Veranderingen in het ombudslandschap
De jongste tijd is het ombudslandschap aan het veranderen, zowel op het vlak van de lokale als op dat
van de private sectoriële ombudsdiensten. Al enkele jaren was een accentverschuiving bezig. Ging
men er bij de oprichting van de ombudsdiensten in de jaren negentig vooral van uit dat de ombudslui
via de behandeling van de tweedelijnsklachten en hun aanbevelingen zouden wegen op het democratische debat, dan worden ombudsdiensten nu vooral gezien als instrumenten om aan kwaliteitsmanagement te doen bij de overheid. Uit de klachten wordt geleerd hoe de administratieve processen verbeterd kunnen worden.
In 2011 zijn meer concrete beslissingen genomen over de toekomst van enkele lokale ombudsdiensten
in Vlaanderen. Zoals bekend zijn/waren alleen in de centrumsteden Antwerpen, Gent, Brugge, Mechelen, Leuven en Sint-Niklaas en in de gemeente Puurs lokale ombudslui actief. Het nieuwe gemeentedecreet dat de facultatieve oprichting van lokale ombudsdiensten toelaat via verschillende formules
(autonoom, intergemeentelijk of via de Vlaamse ombudsdienst), heeft daarin geen verandering gebracht. Integendeel, het gemeentedecreet leidt ertoe dat in verschillende van deze gemeenten de grens
vervaagt tussen de verplichte eerstelijns- en de optionele tweedelijnsklachtenbehandeling.
Zo heeft Sint-Niklaas het plotse vertrek van haar ombudsman aangegrepen om in de tweede helft van
2011 haar ombudsreglement aan te passen. De nieuwe ombudsman zal in het vervolg niet alleen de
tweedelijnsklachten behandelen maar ook de meldingen en eerstelijnsklachten dispatchen naar de bevoegde diensten die voor de verdere opvolging zullen instaan. Ook Mechelen denkt in dezelfde richting. Puurs ging nog verder. Daar werd eind 2011 de ombudsdienst afgeschaft en omgedoopt tot klantendienst. De ombudsvrouw behandelt nu zowel de meldingen, de eerstelijns- als de tweedelijnsklachten. Haar aanbevelingen zijn omgedoopt tot werkpunten en haar onafhankelijk jaarverslag is afgeschaft. Of deze nieuwe werkwijzen een invloed zullen hebben op de behandeling van de tweedelijnsklachten in deze gemeenten, zal pas de volgende jaren merkbaar worden.
In Brugge, net als in Antwerpen, Gent en Leuven, bestaan géén plannen in deze richting. In onze stad
blijft de behandeling van meldingen en eerstelijnsklachten in handen van het stedelijk Meldpunt en de
stadsdiensten. De behandeling van de tweedelijnsklachten blijft het exclusieve terrein van de dienst
Ombudsman, met dien verstande dat zij ook controle uitoefent op de tijdige afhandeling van de meldingen en de eerstelijnsklachten door de stadsdiensten. Deze opdeling garandeert de onafhankelijkheid
van de dienst Ombudsman, niet alleen in de feiten maar ook in de perceptie van het publiek. Als een
ombudsdienst van haar bestuur de taak krijgt zowel de meldingen en de eerstelijnsklachten te dispatchen als de tweedelijnsklachten te behandelen, kan bij de burger de indruk ontstaan dat, als hij klaagt
bij de ombudsdienst, hij in feite bij de gemeente te rade gaat. Dat lijkt de Ombudsman geen gunstige
evolutie. Vandaar dat er in Brugge bewust voor geopteerd is om de Ombudsman in zijn jaarverslag
niet over de eerstelijnsklachtenbehandeling te laten rapporteren zoals in april 2011 door enkele gemeenteraadsleden werd gesuggereerd. Er is integendeel voor gekozen dat het stedelijk Meldpunt en de
dienst Ombudsman in de gemeenteraad van april elk een afzonderlijk rapport voorleggen over hun
werking. Daardoor krijgen de raadsleden alsnog een volledig beeld van de eerste- en tweedelijnsklachtenbehandeling in het voorbije jaar. Uiteraard blijft de Ombudsman in zijn jaarverslag wel kritische
bedenkingen formuleren bij de organisatie van en de rapportering over de eerstelijnsklachtenbehandeling.
Nog een opmerkelijke ommezwaai was het idee dat federaal minister van Consumentenzaken Johan
Vande Lanotte begin januari 2012 lanceerde om één gemeenschappelijke ombudsdienst voor consumentenzaken op te richten. De minister stelde vast dat er heel wat sectoriële ombudsdiensten bestaan
(ombudsdienst voor de telecommunicatie, ombudsdienst voor de energie, ombudsdienst van de verzekeringen, bemiddelingsdienst van de banken, enz.) met daarnaast ook nog een aantal geschillencommissies. Het gevolg is volgens de minister dat de burger er niet aan denkt van deze diensten gebruik te
maken. Hij pleit daarom voor een herstructurering van al deze diensten in één grote ombudsdienst. De
sectoriële ombudsdiensten hebben hierover overleg met de minister gevraagd. Zijn plannen hebben
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geen invloed op de werking van de lokale ombudsdiensten maar tonen wel aan dat de ombudsfunctie
nog altijd evolueert.

2. De opdracht van de dienst Ombudsman
Het optreden van de dienst Ombudsman heeft een aantal specifieke kenmerken.

Bemiddelen bij onbehoorlijk optreden
De dienst Ombudsman bemiddelt bij mogelijk onbehoorlijk bestuur van de administratieve diensten
waarvoor zij bevoegd is. Onbehoorlijk optreden kan vele gedaanten aannemen. Het kan gaan om een
foutieve of onwettige handelswijze, om abnormale traagheid, het uitblijven van initiatief, slechte wil,
onbeleefd reageren, enz. De dienst Ombudsman stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op tijdens het
onderzoek en in de beoordeling van een klachtdossier. Zij onderzoekt niet alleen de wettelijkheid van
het optreden maar ook of het redelijk en rechtvaardig was in de gegeven situatie.

Tweedelijnsfunctie
De dienst Ombudsman heeft een tweedelijnsfunctie. De voornaamste opdracht bestaat er niet in de
burgers te informeren over reglementen en voorschriften. Evenmin is het haar taak elke mogelijke
vergissing na te pluizen en recht te trekken. Deze informatieverstrekking en eerstelijnsklachtenbehandeling zijn taken van de stadsdiensten en het OCMW zelf. De dienst Ombudsman komt normaal gezien maar op de proppen als de burger na een eerder contact met de diensten geen oplossing vond voor
zijn probleem.
De dienst gaat soepel om met deze regeling. Kan uit de klacht opgemaakt worden dat de burger een
eerste contact heeft gehad met de dienst zonder het beoogde resultaat, dan wordt een klachtdossier geopend.
Soms wordt rechtstreeks een dossier geopend, bijvoorbeeld als de burger zich onrechtvaardig behandeld voelt door een dienst of een ambtenaar, waardoor zijn klacht moeilijk in de eerste lijn opgelost
kan worden.

Aanbevelingen
Als een klacht gegrond of terecht is, kan de Ombudsman een aanbeveling formuleren. Zo probeert hij
te voorkomen dat de diensten in de toekomst nog dezelfde fout maken. Een aanbeveling kan zowel
gaan over het optreden van een dienst of een ambtenaar in een individueel dossier als over de algemene houding in bepaalde dossiers. De Ombudsman legt deze aanbeveling ter goedkeuring voor aan het
College van burgemeester en schepenen of hij maakt ze over aan de Voorzitter van het OCMW. Als
het College of de Voorzitter het niet eens zijn met deze aanbeveling, brengen zij de Ombudsman daarvan op de hoogte, met vermelding van de redenen. Aanbevelingen voor de lokale Politie worden overgemaakt aan de Burgemeester en de Korpschef die hierop kunnen reageren. Aanbevelingen voor de intercommunales waarvoor de Ombudsman bevoegd is, worden aan deze organisaties overgemaakt.
De Ombudsman is geen rechter. Dat betekent dat hij geen beslissingen kan opleggen of schorsen. Een
aanbeveling is slechts een advies. Zij kan evenwel niet zomaar onder de mat geveegd worden, aangezien het College van burgemeester en schepenen of de Voorzitter van het OCMW ze moet goedkeuren.
Als de Ombudsman vaststelt dat hij na verloop van tijd geen feedback van de diensten krijgt over de
uitvoering van de aanbeveling, informeert hij zelf bij deze diensten. Van deze navragen bij de stadsdiensten wordt de Stadssecretaris als hoofd van het Managementteam op de hoogte gebracht.
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Onafhankelijk
De Ombudsman is onafhankelijk. Hij kan niet door het bestuur onder druk gezet worden om dingen
wel of niet te onderzoeken of om bepaalde standpunten in te nemen of in te trekken.

Jaarverslag
De dienst Ombudsman publiceert elk jaar in april een jaarverslag. Dat verslag is openbaar en kan door
iedereen geraadpleegd worden.

3. De bevoegdheid van de dienst Ombudsman
Algemeen principe
Iedereen die klachten heeft over de manier waarop hij door een dienst van de Brugse stedelijke administratie, de lokale Politie of het OCMW werd behandeld, heeft het recht zich tot de dienst Ombudsman te wenden. De klager hoeft niet noodzakelijk een inwoner van Brugge te zijn.

Beperkingen
Toch zijn er enkele beperkingen op de ontvankelijkheid en bevoegdheid.
De dienst Ombudsman kan beslissen een klacht niet te behandelen als de identiteit van de klager onbekend is of als de klacht betrekking heeft op feiten of gedragingen die zich voordeden één jaar voor
de klacht.
De dienst Ombudsman is niet bevoegd klachten te behandelen die betrekking hebben op:






algemeen geldende voorschriften en reglementeringen
het algemene beleid van het stadsbestuur en het OCMW
de verhouding tussen werknemers van het stadsbestuur of van het OCMW en hun werkgever
handelingen die buiten de bevoegdheidssfeer vallen van de gemeente of van het OCMW
aangelegenheden waarvoor de klager het initiatief nam tot een burgerlijke rechtsvordering of waarvoor een strafrechtelijke procedure is ingesteld
 werkzaamheden en handelingen door de lokale Politie in haar hoedanigheid van gerechtelijke Politie
 beslissingen inzake individuele dienstverlening door het OCMW
 alle aangelegenheden die onder het medisch beroepsgeheim vallen.

4. De werkwijze van de dienst Ombudsman
De klacht
Burgers kunnen een klacht mondeling formuleren, via een bezoek aan het kantoor of via de telefoon.
Schriftelijk kan het per brief, fax en e-mail of via het online klachtenformulier op de website van de
Stad Brugge. De klant kan zich eventueel door een raadsman laten bijstaan. De dienst Ombudsman zal
de klacht registreren en de klager zo snel mogelijk een ontvangstmelding sturen.
De dienst Ombudsman houdt de drempel bewust laag. De kantoren zijn elke dag open, met ruime en
klantvriendelijke openingsuren. Klanten kunnen ook altijd een afspraak maken. Er zijn weinig of geen
procedurevoorschriften. De tussenkomst is gratis.
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De termijn
In principe moet een klacht volledig behandeld zijn binnen de drie maanden. Als het dossier niet tijdig
afgewerkt geraakt, kan de dienst Ombudsman de behandelingstermijn met drie maanden verlengen.
Sommige klachten zijn in enkele dagen opgelost. Bij moeilijke of delicate klachten kan de behandeling maanden in beslag nemen.

Het onderzoek
De Ombudsman en zijn team onderzoeken de klacht. Zij kunnen alle documenten die nuttig zijn voor
het onderzoek, opvragen en inzien. De dienst Ombudsman kan schriftelijk en mondeling alle inlichtingen en ophelderingen vragen en alle betrokkenen uitnodigen voor een gesprek daarover.

De bemiddeling
De eerste taak van de dienst Ombudsman is bemiddelen. Heel wat klachten worden op deze manier
opgelost. Voorwaarde is dat er aan beide zijden goede wil is om tot een vergelijk te komen. De dienst
kan een voorstel doen om de zaak recht te zetten of de geleden schade te compenseren. In heel wat gevallen kan de klager al best tevreden zijn met een degelijke uitleg of met verontschuldigingen van de
betrokken dienst of ambtenaar.
Het College van burgemeester en schepenen of de Voorzitter van het OCMW kunnen de Ombudsman
vragen te bemiddelen. Hij kan ook uit eigen beweging een onderzoek voeren naar de wijze waarop een
dienst zich heeft gedragen.

Inzagerecht en privacy
Het ‘gemeentelijk reglement op een behoorlijk en open bestuur’ is van toepassing op de dossiers die
ter inzage worden opgevraagd. De klant kan het dossier over de behandeling van zijn klacht(en) inkijken. Anderzijds is de dienst Ombudsman verplicht een ambtenaar te laten weten dat tegen hem of haar
een klacht werd ingediend die bezwarend kan zijn. De ambtenaar heeft het recht verklaringen af te
leggen en het onderzoeksdossier in te zien.
De Ombudsman en zijn adjuncten respecteren de verplichtingen inzake privacy en discretie. De identiteit van de klagers of van personeelsleden kan niet bekend gemaakt worden, als zij daartegen bezwaar
hebben.

5. De beoordelingscriteria
De Ombudsman onderzoekt niet alleen klachten, hij moet ze ook beoordelen. Om het bestuurlijk handelen op zijn behoorlijkheid te toetsen, kan hij terugvallen op drie soorten beoordelingscriteria.

Rechtsregels
Het spreekt vanzelf dat de Ombudsman mag veronderstellen dat het overheidshandelen in overeenstemming is met de rechtsregels: met de grondwet, met wetten en decreten, met verordeningen en reglementen.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Het gaat hierbij om een verzameling van principes die algemeen aanvaard worden als normenset om
het overheidshandelen te beoordelen. Deze criteria gaan verder dan de strikte wettelijkheid. Ze proberen de rechten van de burger tegenover het handelen van de overheid te waarborgen. Volgende beginselen vallen hieronder:
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Motiveringsplicht: de overheid moet haar beslissingen ten aanzien van de burger motiveren door
de redenen op een afdoende manier toe te lichten en te verduidelijken.
Rechtszekerheidsbeginsel: de overheid moet duidelijkheid en zekerheid over de rechtsnormen
waarborgen. De burger moet duidelijk weten wat zijn rechten en plichten zijn.
Vertrouwensbeginsel: de overheid moet de door haar gewekte verwachtingen kunnen inlossen. De
burger moet weten wat hij kan verwachten van de overheid, die consequent moet handelen.
Gelijkheidsbeginsel: gelijke gevallen moeten op een gelijke manier en onpartijdig behandeld worden. Een variant van dit principe is het niet-discriminatiebeginsel.
Redelijkheidsbeginsel: de overheid moet blijk geven van redelijkheid, gevoel voor de juiste maat,
evenredigheid en evenwichtige verhoudingen. Het resultaat van elke beslissing moet redelijk zijn.
Zorgvuldigheidsbeginsel: dit is het meest algemene beginsel. Het slaat zowel op het eigen handelen van de overheid, dat plichtsbewust en nauwgezet moet zijn bij de voorbereiding en in het nemen van een besluit, als op de interactie met de burger. Daar moet de overheid vriendelijk en
zorgzaam zijn. Dat laatste sluit nauw aan bij de ombudsnormen.

Ombudsnormen
Naast de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn uit de praktijkervaring van ombudslui zogenaamde ombudsnormen ontstaan. Zij hebben meestal iets te maken met de ‘zorgvuldigheid’ van het
bestuurlijk handelen. Wij hanteren in dit jaarverslag volgende ombudsnormen:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

Correcte bejegening: de ambtenaar moet zich fatsoenlijk, beleefd en hulpvaardig gedragen ten
aanzien van de burger.
Actieve dienstverlening: de burger heeft recht op een goede service. De ambtenaar mag zich niet
afstandelijk opstellen, maar moet inzet en goede wil tonen om burgers voort te helpen, ook als zij
bij hem niet aan het juiste adres zijn.
Degelijke dossieropvolging: de burger mag van de overheid verwachten dat zij zijn dossier goed
opvolgt, dat de ambtenaar de stand van zijn dossier kent en bijhoudt.
Deugdelijke communicatie: de burger mag op zijn brief, fax of e-mail binnen een redelijke termijn
een antwoord verwachten, of minstens een ontvangstmelding. Een ontvangstmelding moet een opvolging krijgen. De brief moet een contactpersoon vermelden.
Bereikbaarheid/toegankelijkheid: een overheidsdienst moet bereikbaar zijn, ook telefonisch. De
gebouwen moeten vlot toegankelijk zijn. De openingsuren moeten klantvriendelijk zijn.
Actieve informatieverstrekking: de burger moet in klare taal geïnformeerd worden over zijn rechten en plichten. Hij moet duidelijk weten waar, wanneer en bij wie hij terecht kan voor de dienstverlening waarop hij aanspraak maakt.
Goede uitvoeringspraktijk: een overheidsdienst werkt nauwkeurig, volgt de dossiers deskundig op,
reageert oplossingsgericht en herstelt fouten tijdig. Ook bij de uitbesteding van taken is de dienst
verantwoordelijk voor kwaliteitscontrole.
Redelijke termijn: een aanvraag wordt binnen de opgelegde, (wettelijk voorziene) termijn behandeld, of anders binnen een redelijke termijn.
Interne klachtenbehandeling: elke dienst moet in staat zijn om klachten van de burger op een correcte manier op te vangen en te behandelen. Belangrijke aspecten daarbij zijn een redelijke behandelingstermijn, een ernstig feitenonderzoek en een degelijke motivering van eventuele reacties.
Coördinatie: overheidsdiensten, van welk niveau ook, moeten efficiënt met elkaar communiceren
en samenwerken.
Respect voor de persoonlijke levenssfeer: ambtenaren moeten de privacy van de burger altijd respecteren.
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6. De beoordelingscategorieën
Aan het eind van zijn onderzoek velt de Ombudsman een oordeel over de klacht. Een oordeel is niet
het eerste doel. Belangrijker is dat het probleem opgelost wordt en dat pijnpunten aan de oppervlakte
komen.
Toch is een goed afgewogen oordeel zinvol voor de diensten. Zij kunnen via de klachtenbehandeling
leren uit de minder goede ervaringen van hun klanten. Met zijn oordeel geeft de Ombudsman een
aanwijzing over de ernst van de klacht. Ook voor de klant zelf kan het oordeel van de Ombudsman belangrijk zijn, al was het maar omdat het hem enige genoegdoening kan geven, bijvoorbeeld als het om
een ernstige fout gaat.
De Ombudsman werkt met vijf beoordelingscategorieën:
1.

2.

3.

4.

5.

Gegronde klacht: dat zijn klachten waarbij na onderzoek gebleken is dat de betrokken dienst de
regelgeving niet heeft gevolgd of in één of ander opzicht bepaalde beginselen van behoorlijk bestuur en/of ombudsnormen (manifest) heeft geschonden. Sommige klachten zijn zo complex dat
slechts bepaalde elementen van de klacht gegrond zijn. Zij krijgen dan de beoordeling deels gegrond mee. Sommige klachten worden gegrond maar gecorrigeerd verklaard. Dat wil zeggen
dat de klacht gegrond is maar dat hij al tijdens het onderzoek spontaan door de dienst gecorrigeerd
werd. Als de Ombudsman een klacht gegrond verklaart, kan hij een aanbeveling doen.
Terechte opmerking: daarmee worden klachten bedoeld waarbij na onderzoek gebleken is dat de
betrokken dienst in één of ander opzicht onzorgvuldig heeft gehandeld maar die onvoldoende ernstig zijn om ze als ‘gegrond’ te bestempelen. Ook klachten waarbij doorslaggevende verzachtende
omstandigheden kunnen worden aangevoerd, kunnen de beoordeling ‘terechte opmerking’ krijgen.
De Ombudsman formuleert hierbij in principe geen aanbeveling maar kan dat doen als hij dat zinvol acht.
Ongegrond: dat zijn klachten waarbij na onderzoek blijkt dat de dienst de wet- of regelgeving niet
heeft geschonden, noch behoorlijkheids- of ombudsnormen heeft overtreden, en/of waarbij de
burger zelf (manifest) in de fout ging.
Ander oordeel: heel wat dossiers krijgen het label ‘ander oordeel’ omdat ze na onderzoek onvoldoende duidelijk blijven, bijvoorbeeld omdat er een woord-tegen-woordsituatie ontstaat, of omdat de Ombudsman tegenover het dossier enige twijfel overhoudt of al dan niet beter bestuurd had
kunnen worden, of omdat de fout te klein is om hem in aanmerking te nemen. Ook dossiers die
opgelost worden door eenvoudige bemiddeling of informatieverstrekking worden op deze manier beoordeeld. Dat geldt ook voor dossiers die door of in samenspraak met de klant stop gezet
worden.
Onbevoegd: klachten krijgen het label ‘onbevoegd’ als tijdens het onderzoek blijkt dat de Ombudsman onbevoegd is of zijn bevoegdheid verliest.

Als een klacht gegrond of terecht is, meldt de Ombudsman dat aan het College van burgemeester en
schepenen of aan de Voorzitter van het OCMW. Aan de klager wordt binnen de maand een afschrift
gestuurd. Ook de betrokken dienst(en) worden ingelicht. Als een klacht ongegrond is, deelt de Ombudsman dat mee aan de klager en motiveert hij zijn oordeel. Een afschrift van dat verslag wordt bezorgd aan het College van burgemeester en schepenen of de Voorzitter van het OCMW, en aan de betrokken dienst(en).
Gegronde en ongegronde klachten en terechte opmerkingen over de Politie worden ter kennisgeving
overgemaakt aan de Burgemeester en de Korpschef. Ook de intercommunales worden op de hoogte
gebracht van hun gegronde of ongegronde klachten en terechte opmerkingen.
Doorheen het jaar licht de dienst Ombudsman systematisch de diensten in over de klachten die het label ‘ander oordeel’ meekregen.
De beoordelingen van de Ombudsman zijn geen zuivere wiskunde. Bepaalde elementen in ogenschijnlijk gelijkaardige dossiers kunnen ertoe leiden dat klachten anders beoordeeld worden.
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1. Overzicht van de contacten
1.1. Opvallend meer tweedelijnsklachten
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In 2011 noteerde de dienst Ombudsman 1.441 contacten. Dat is een lichte stijging met vier procent tegenover 2010 toen 1.392 burgers de dienst contacteerden.
Opvallend is de sterke toename van het aantal tweedelijnsklachtdossiers naar 316. Dat is een stijging met 55 dossiers of 21 procent in vergelijking met 2010, toen de dienst Ombudsman 261 tweede-
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lijnsklachten behandelde. Het aantal dossiers ligt ook opmerkelijk hoger dan de jaren daarvoor. Alleen
in 1998, 2001 en 2002 bedroeg het totaal aantal tweedelijnsklachtdossiers meer dan 300.
Per maand werden gemiddeld 26 dossiers geopend met uitschieters in maart (36), mei (39) en augustus
(39). Dat gemiddelde ligt hoger dan de voorbije acht jaar toen telkens zo’n twintig dossiers per maand
opgestart werden.
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De stijging van het aantal tweedelijnsklachtdossiers is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat de dienst
Ombudsman meer dossiers opende over meldingen die de maximale behandelingstermijn van zestig
dagen overschreden hadden en door het softwaresysteem van het Meldpunt automatisch werden overgemaakt. Zoals bekend voorziet het reglement ‘op de werking van het stedelijk Meldpunt voor de behandeling van meldingen en klachten’ dat de dienst Ombudsman een melding als tweedelijnsklacht
kan overnemen als zij niet tijdig door de dienst(en) afgehandeld werd. In 2010 werden maar 17 van
deze onafgewerkte meldingen overgenomen omdat de dienst Ombudsman nog rekening hield met kinderziekten bij de opstart van het stedelijk Meldpunt. In 2011 verdubbelde dat aantal naar 36. Omdat de
software van het Meldpunt de dossierbehandelaar regelmatig waarschuwt dat de termijn overschreden
geraakt en omdat het registratiesysteem na meer dan twee jaar voldoende inburgerd zou moeten zijn
bij de diensten, liet de dienst Ombudsman haar mildheid varen en werd een dossier geopend zodra in
het registratieprogramma niets ingeschreven stond over de verdere afhandeling van de melding.
Noteerde de dienst Ombudsman in 2010 een sterke daling van de onmiddellijke dienstverlening met
bijna achttien procent, dan zet deze trend zich in 2011 niet door. Dit soort contacten blijft met
1.125 per jaar of 94 per maand status quo (1.131 in 2010). Met onmiddellijke dienstverlening wordt
bedoeld dat de dienst Ombudsman burgers met informatievragen, meldingen en klachten die niet tot
haar bevoegdheid behoren, doorverwijst naar de juiste diensten.
Toch is de verhouding tussen het aantal tweedelijnsklachtdossiers en de onmiddellijke dienstverlening
opvallend verbeterd naar een verhouding van 22 op 78 procent. Met uitzondering van 1998 is dit de
beste verhouding sedert de oprichting van de dienst. Dat betekent dat de dienst Ombudsman zich meer
heeft kunnen toeleggen op haar kerntaak – het behandelen van tweedelijnsklachten - en dat de onmiddellijke dienstverlening in het takenpakket minder zwaar heeft doorgewogen. Hoewel wij naar tijdsgebruik tachtig procent van onze tijd investeren in onze kerntaak en slechts twintig procent in de onmidJAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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dellijke dienstverlening is dat toch een gunstige evolutie. Al helpt de dienst Ombudsman mensen met
problemen graag verder en bevat de onmiddellijke dienstverlening een schat aan informatie over wat
er leeft in de stad, toch is dat niet haar corebusiness.
Onderstaande grafiek toont het verloop van het aantal contacten in 2011. Het was een zeer gelijkmatig
jaar zonder echte uitschieters. Alleen de maanden maart, mei (traditioneel na de presentatie van het
jaarverslag), augustus en oktober waren drukker.

Evolutie per maand 2006-2011
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1.2. Hoe werden wij gecontacteerd?
De doorbraak van de e-mail als kanaal om klachten te uiten, zette zich niet door. Werd in 2010 meer
dan 33 procent van de klachten of 88 dossiers via e-mail doorgestuurd, dan viel dat aantal terug tot iets
meer dan 30,7 procent of 97 dossiers. Het aantal klagers dat een bezoek bracht aan de dienst, bleef
procentueel gesproken status quo met 32,6 procent of 103 dossiers (tegenover 33 procent en 86 dossiers in 2010). Deze manier van contactname draagt de voorkeur van de dienst Ombudsman weg omdat een persoonlijk gesprek het voordeel heeft dat de klant zijn klacht omstandig kan uitleggen, er
rechtstreeks contact is met het ombudsteam en er documenten overhandigd kunnen worden. Tegen de
trend in steeg het aantal klachten per brief (18 dossiers of 5,7 procent tegenover 12 klachten of 4,5
procent in 2010). Telefonische klachten daalden naar 19,6 procent of 62 dossiers (tegenover 22 procent of 58 dossiers in 2010). In de bijgevoegde grafiek is ook het gestegen aandeel van de dossiers
zichtbaar die vanuit het Meldpunt overgenomen werden. Dat aantal komt nu uit op 11,4 procent of bijna een verdubbeling tegenover 2010.
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1.3. Het profiel van de klager
Het profiel van de klager verandert niet. Bijna tweederden van de klagers zijn mannen, nagenoeg eenderde vrouwen. Tweeëntwintig echtparen (of 7 procent) dienden samen klacht in. Dat is een zeer klassieke verhouding.
Over de leeftijd en de sociale achtergrond van de verzoekers worden geen systematische gegevens bijgehouden. Dat is moeilijk omdat veel klachten via elektronische weg ingediend worden. Bovendien
kan het storend overkomen dat de dienst Ombudsman tijdens een telefoongesprek of een bezoek zou
vragen naar de leeftijd of de sociale achtergrond van de cliënt. Maar dat een ouder publiek ons contacteert is een vaststaand feit.
Meer informatie over het profiel van de klager vindt u achteraan dit hoofdstuk in de samenvatting van
het tevredenheidsonderzoek dat wij in 2011 over de werking van de dienst Ombudsman lieten uitvoeren door een onderzoeksteam van de Universiteit Gent.
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1.4. Waar wordt het meest geklaagd?
Traditioneel zijn de meeste klachten afkomstig uit de binnenstad (89 dossiers of 28 procent). Daarna
volgen zoals gebruikelijk de dichtst bevolkte deelgemeenten Sint-Andries (34 dossiers of 11 procent),
Assebroek (33 dossiers of bijna 11 procent) en Sint-Kruis (31 dossiers of 10 procent), gevolgd door
Sint-Michiels, Sint-Jozef en Sint-Pieters. Noord-Brugge (Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege,
Koolkerke en Dudzele) is goed voor 33 dossiers of bijna 11 procent, een stijging met twee procent tegenover vorig jaar (25 dossiers of 9 procent). In deze geografische spreiding verandert er weinig of
niets.
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2. Dienst Ombudsman en stedelijk Meldpunt

Zoals gebruikelijk schreef de Ombudsman enkele kritische bedenkingen over de behandeling van de
meldingen en eerstelijnsklachten door het stedelijk Meldpunt, dit op basis van de eigen klachtdossiers
en de onmiddellijke dienstverlening.

2.1. De rapportering over de meldingen
De voorbije twee jaar rapporteerde het stedelijk Meldpunt via het Jaarverslag van de Stad Brugge over
de behandeling van de meldingen en de eerstelijnsklachten door de verschillende stadsdiensten. De
Ombudsman stelde vast dat de rapportering voor de werkjaren 2009 en 2010 summier was met slechts
elementaire cijfers over de aard van de meldingen en voor welke diensten zij bestemd waren. Daarnaast werd aandacht besteed aan de manier waarop de meldingen en eerstelijnsklachten ingediend
werden. Uit deze rapporten viel niet veel te leren.
De Ombudsman wijst erop dat meldingen en eerstelijnsklachten niet alleen geregistreerd moeten worden om een vlotte afhandeling ervan te verzekeren. Minstens even belangrijk is dat deze registratie zou
dienen als basis voor een grondige rapportering, die door de diensten, de bevoegde schepenen en het
College gebruikt kan worden als beleidsinstrument, bijvoorbeeld om bepaalde tekortkomingen op beleidsvlak bij te sturen. Het is dan ook een goede zaak dat de Communicatiedienst dit jaar voor het eerst
in een uitgebreider verslag over het Meldpunt rapporteert aan de Gemeenteraad.
Grondige rapportering kan alleen maar als er geregistreerd wordt. In 2011 werden 7.385 meldingen
genoteerd in het stedelijk Meldpunt. Daarbij valt op dat alleen de Wegendienst (goed voor 3.412 meldingen of meer dan 46 procent van het totaal aantal meldingen), de dienst Leefmilieu (2.523 meldingen of meer dan 34 procent) en de Groendienst (1.041 meldingen of meer dan 14 procent) systematisch hun meldingen en eerstelijnsklachten registreren. De andere diensten doen dat veel minder of
helemaal niet.
Zo werden in 2011 maar 409 meldingen of eerstelijnsklachten (of 5,5 procent) behandeld door de andere stadsdiensten. Dat kan twee dingen betekenen: ofwel krijgen de andere diensten geen meldingen
of eerstelijnsklachten, ofwel registreren zij ze niet en behandelen zij ze buiten het Meldpunt. Dat laatste kan alleen als het om korte vragen gaat die direct beantwoord kunnen worden. Meldingen of eerstelijnsklachten die meer onderzoek vragen, zouden geregistreerd moeten worden. Zo lijkt het twijfelachtig dat de Dienst Ruimtelijke Ordening in 2011 minder meldingen en eerstelijnsklachten zou hebben
gekregen (14) dan de dienst Ombudsman tweedelijnsklachten over deze dienst behandelde (20). Ook
uitgesproken publieksdiensten als de dienst Burgerzaken (3), de stedelijke Musea (2) of de Bibliotheek (1) hebben erg weinig meldingen en eerstelijnsklachten in relatie tot het aantal publiekscontacten.
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2.2. Meldingen die over tijd gaan
In 2011 nam de dienst Ombudsman 36 meldingen over die automatisch door het registratiesysteem
van het Meldpunt werden overgemaakt omdat ze niet afgehandeld werden binnen de maximale behandelingstermijn van zestig dagen.
Daarnaast speelde het registratiesysteem nog eens 48 meldingen door waarvoor de dienst Ombudsman
geen tweedelijnsklachtdossier opende. Doorgaans ging het om het verkeerd gebruik van de software of
om administratieve vergetelheden waarbij de melding wel tijdig afgehandeld werd maar waarbij de registratie als gevolg van toeval of een minder zwaarwichtige reden achterwege was gebleven.
In relatie tot het totaal aantal meldingen blijft het aantal overgenomen dossiers zeer beperkt: het gaat
maar om een half procent. De diensten slaagden er immers in om meer dan 85 procent van alle meldingen en eerstelijnsklachten binnen de dertig dagen af te handelen. Ondanks het relatief beperkt aantal overgenomen meldingen, kon uit deze klachtonderzoeken toch een en ander geleerd worden, wat
leidde tot enkele nieuwe aanbevelingen met betrekking tot de gedisciplineerde opvolging en tijdige afhandeling van meldingen(zie hierover meer in deel 3).

2.3. Geparkeerde meldingen
Zoals bekend stelde de Ombudsman in 2010 vast dat de Wegendienst nogal wat meldingen parkeerde
waardoor de maximale behandelingstermijn van zestig dagen werd gestuit. De melder kreeg hierover
geen bericht. Als gevolg van een aanbeveling moeten diensten sedert mei 2011 de oorzaak van het
parkeren registreren vooraleer een melding on hold kan worden geplaatst. Deze informatie wordt
overgemaakt aan de melder. Wat de gevolgen van deze nieuwe werkwijze geweest zijn, kan de Ombudsman niet precies inschatten maar het is wel een feit dat de Wegendienst het aantal geparkeerde
meldingen kon terugschroeven van 633 in 2010 (of 17 procent) naar 288 (of 8,5 procent) in 2011.

2.4. Alternatief intakepunt voor meldingen
De Bruggelingen blijven de dienst Ombudsman gebruiken als alternatief intakepunt voor meldingen
die voor de stadsdiensten of de Politie bedoeld zijn. Dit aantal vermindert niet.
Voor de stadsdiensten liepen een 380-tal meldingen en eerstelijnsklachten, informatievragen of suggesties binnen. De dienst Ombudsman maakte ze zelf over aan of verwees de klanten door naar de
juiste stadsdienst of het Meldpunt. Daarnaast werden nog eens 80 meldingen doorverwezen naar of
doorgegeven aan de Politie.
Meer in detail werden 66 complexere meldingen overgemaakt aan het Meldpunt zelf. In 56 gevallen
meldden burgers omgevingsproblemen (zwerfvuil, nachtlawaai, verstopte rioolkolken, enz.) voor de
dienst Leefmilieu. Voor de Wegendienst liepen 92 meldingen binnen over gebreken aan de openbare
weg (losliggende stenen, verzakkingen, rioleringsproblemen, enz.). Aan de Groendienst werden 60
meldingen over groenonderhoud doorgegeven. Daarnaast waren 41 vragen bedoeld voor de Dienst
Ruimtelijke Ordening waarvan dertien over premies. Veertien meldingen, vooral over parkeren, werden overgemaakt aan de Mobiliteitscel.
De suggestie in het Jaarverslag 2010 om ook in Brugge een service te voorzien voor alleenstaande
hoogbejaarden die niet meer zelf hun voetpad sneeuw- en ijsvrij kunnen houden, vond weerklank. De
Preventiedienst en het OCMW zetten in de winter 2011-2012 een sneeuwruimactie op het getouw voor
deze doelgroep.

3. Andere signalen uit de dienstverlening
Tweedelijnsklachten over de private energieleveranciers zijn nagenoeg volledig opgedroogd, wat wil
zeggen dat deze bedrijven ofwel lessen hebben getrokken uit de klachtenregen van de voorbije jaren
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ofwel dat de federale Ombudsdienst voor Energie voldoende bekend is geraakt zodat zij de klachten
rechtstreeks naar haar toehaalt. In 2011 ontving de dienst Ombudsman maar dertien tweedelijnsklachten meer over de private energieleveranciers. De coördinaten van de Ombudsdienst voor Energie zijn:
Koningstraat 47, 1000 Brussel, tel. 02 211 10 60, fax 02 211 10 69, klacht@ombudsmanenergie.be,
www.ombudsmanenergie.be.
Ook het aantal tweedelijnsklachten over de telecombedrijven (Belgacom, Telenet, Mobistar, enz.)
daalde tot vijftien (tegenover 23 in 2010 en 35 in 2009). Zij werden doorverwezen naar de Ombudsdienst voor de Telecommunicatie, Barricadenplein 1, 1000 Brussel, tel. 02 223 09 09,
fax 02 219 86 59, klachten@ombudsmantelecom.be, www.ombudsmantelecom.be.
Het aantal consumentenklachten nam weer toe (45 tegenover 34 vorig jaar), al is de dienst Ombudsman hier niet bevoegd voor. De verzoekers werden voor gratis juridisch advies doorverwezen naar het
Meldpunt Consumentenzaken van de FOD Economie (0800 120 33), naar de sectoriële ombudsdiensten (Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen of de Ombudsdienst van de Verzekeringen) of
naar gespecialiseerde geschillencommissies (Reizen, Bouw, Textiel, enz.).
Cliënten met zuiver juridische problemen (een 35-tal) werden doorverwezen naar het Justitiehuis of
naar de Vrederechter. Klanten met huurproblemen werden doorgestuurd naar de Huurdersbond (15).
Vragen voor onmiddellijke dienstverlening liepen in 2011 het vaakst binnen via de telefoon (399 contacten tegenover 443 in 2010). 374 burgers brachten een bezoek aan het kantoor (tegenover 389 in
2010). 320 stuurden een e-mail (tegenover 274 in 2010), 26 een brief.
In bijlage 4, achteraan dit jaarverslag, vindt u zoals gebruikelijk een bloemlezing van opvallende vragen die als onmiddellijke dienstverlening afgehandeld werden.

4. Samenwerking met andere ombudsdiensten
In 2011 maakten elf West-Vlamingen gebruik van de spreekuren die de Vlaamse en de federale Ombudsman elke eerste
dinsdag van de maand organiseren in de kantoren van de
dienst Ombudsman. Dat is een lichte daling tegenover 2010
toen veertien burgers langs kwamen. Zeven klachten werden
behandeld door de federale ombudsman, vier door de Vlaamse. Zes verzoekers kwamen uit Brugge, de vijf anderen uit
Wijtschate, Izegem, Torhout, Moorsele en Loppem.
Deze zitdagen vinden in principe elke eerste dinsdag van de
maand plaats van 14.30 tot 17.30 uur. De opzet is om beide
ombudsdiensten met zetel in Brussel bereikbaarder te maken
voor de Bruggelingen en de West-Vlamingen. Wie zijn dossier wil bespreken tijdens deze spreekuren moet wel vooraf
een afspraak maken via de dienst Ombudsman van de Stad
Brugge. De Vlaamse Ombudsman is bevoegd voor klachten
over de Vlaamse overheidsdiensten. De federale Ombudsman
behandelt klachten over de federale overheidsdiensten. Het
initiatief is zinvol, al is het niet gemakkelijk het bestaan ervan
blijvend onder de aandacht van het publiek te houden.
Omdat klanten niet altijd kunnen wachten op de maandelijkse zitdag, verwees de dienst Ombudsman
cliënten ook rechtstreeks door. Voor de Vlaamse Ombudsdienst ging het om veertien extra doorverwijzingen waarvan de helft voor problemen met sociale huisvestingsmaatschappijen of sociale verhuurkantoren (wachtlijsten, achterstallig onderhoud), voor de Federale Ombudsman nog eens om veertien verwijzingen.
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De federale Ombudsdienst Pensioenen, met
zetel in Brussel, reed van 10 tot 15 oktober
2011 met een ‘Ombudsbus’ door Vlaanderen,
Brussel en Wallonië met de bedoeling zichzelf
beter bekend te maken en de drempel voor het
publiek te verlagen. Op donderdagmorgen
13 oktober 2011 hield deze knalrode Engelse
dubbeldekker ook halt op het Zand in Brugge.
De Ombudsman Pensioenen was vergezeld van
de Federale Ombudsman en de Brugse
Ombudsman. Er kwamen een vijfentwintigtal
klanten langs met klachten over hun pensioen.
Informatie over alle ombudsdiensten in België is te vinden op de portaalsite www.ombudsman.be, een
initiatief van POOL, het Permanent Overleg van de Belgische ombudslui. De Brugse Ombudsman
nam eind 2010 een bestuursfunctie op in de Raad van Bestuur van POOL. Hij leidt de werkgroep
Communicatie die werkt aan de modernisering van de portaalsite. Bedoeling is deze uit te rusten met
een gebruiksvriendelijke zoekmachine waardoor de burgers gemakkelijker de weg kunnen vinden naar
de juiste ombudsdienst.

5. Bekendmaking
In het voorjaar van 2011 lanceerde de dienst Ombudsman vier nieuwe affiches binnen de lopende
campagne. Opnieuw wordt met een knipoog gekeken naar de werking van de administratie. “Bent u al
geholpen?” toont een koppel dat bediend wordt door teveel overijverige kelners aan een terrastafeltje
in de Zeebrugse duinen. In “We zijn ermee bezig” moet een zelfverzekerde ambtenaar een winkelkarretje vol dossiers de helling naar de Bonne Chiere molen opduwen. “Klantvriendelijk?” bewijst dat
een vriendelijke ambtenaar zoveel populairder is dan een norse en “Wettelijk behandeld?” brengt het
klassieke beeld van Vrouwe Justitia met haar weegschaal en haar zwaard. Met de nieuwe affiches kan
de lopende campagne nog vier jaar verder lopen. Dan zal het tijd zijn voor iets anders.

Op 4 mei 2011 gaf de Ombudsman voor de damesafdeling van de Kamer van Rhetorica van SintMichiels een voordracht over de werking van zijn dienst.
Om zijn dienst beter bekend te maken in Noord-Brugge hield de Ombudsman op 12 oktober 2011 een
voordracht in het buurthuis d’Oude Stoasie in Zeebrugge, gevolgd door een zitdag. Het initiatief was
vooraf ruim aangekondigd in de buurtkrant Zeebrugge-Zwankendamme die gratis verspreid wordt. De
voordracht trok een twintigtal personen, de zitdag slechts enkele bewoners met meldingen en informatievragen.
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Op 17 oktober 2011 was de dienst Ombudsman opnieuw aanwezig met een informatiestand tijdens de
welkomstavond voor nieuwe Bruggelingen in het Concertgebouw. Er werd een gadget aangeboden
met het logo van de dienst.
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6. Tevredenheidsonderzoek
Zoals aangekondigd in het Jaarverslag 2010 werd in 2011 een tevredenheidsonderzoek georganiseerd
over de werking van de dienst Ombudsman. Het initiatief hiervoor ging uit van de dienst Ombudsman
zelf. Wij wilden weten wat onze eigen klanten vinden van onze service. Het gaat immers niet op dat de
dienst Ombudsman alleen kritisch zou zijn voor de diensten waarvoor zij bevoegd is en niet kritisch
zou staan tegenover haar eigen werking. Daarom werd de service van de dienst Ombudsman getoetst
aan de eigen ombudsnormen. Evengoed was het de bedoeling te weten te komen waar nog hiaten zitten in de dienstverlening en wat nog beter kan.
De opdracht werd uitgevoerd door het Centrum voor Lokale Politiek van de Universiteit Gent. De
teamleden waren: Prof. Dr. Herwig Reynaert, Prof. Dr. Kristof Steyvers en hun assistenten mevrouw
An Heyerick en de heer Tom Verhelst.
Omwille van de objectiviteit hebben wij de auteurs gevraagd zelf een samenvatting van hun onderzoeksrapport te maken. Dit kunt u hieronder lezen:

6.1. Inleiding
Brugge beschikt als een van de weinige Vlaamse steden over een volwaardige en onafhankelijke ombudsdienst. Dit onderzoeksrapport presenteert een selectie van de belangrijkste resultaten van een tevredenheidonderzoek over deze dienst, uitgevoerd door het Centrum voor Lokale Politiek (CLP) van
de Universiteit Gent. Het meten van de tevredenheid over stedelijke dienstverlening past in een globale trend naar nieuw publiek beheer waarin de burger wordt gezien als een gebruiker en klant van de
overheid. Die klant evolueert dan het proces en het resultaat van het overheidsoptreden. De bevindingen van die evaluatie staan echter niet op zichzelf maar dienen te worden teruggekoppeld naar de betrokken overheid om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren. Klantentevredenheid is dus
een kernelement van integrale kwaliteitszorg.
Via een anonieme en gestandaardiseerde postenquête peilden we naar de tevredenheid van alle klanten van de ombudsdienst waarvoor in 2009 en 2010 een klachtdossier werd geopend. Van de 493 aangeschreven klanten vulden er 293 de enquête in, wat een ruime respons van 59,4% opleverde. Zowel
procedurele als organisatorische aspecten van de klantentevredenheid komen doorheen het rapport
aan bod. De chronologische ordening van deze aspecten reconstrueert het proces dat de klanten hebben doorlopen in hun contact met de ombudsdienst.

6.2. Het sociaal profiel van de klanten van de ombudsdienst
Vanuit haar dubbele missie van individueel klachtenmanagement en algemene beleidsaanbeveling
doet een ombudsdienst er goed aan om een zo ruim mogelijk segment van de bevolking te bereiken. Zo
krijgen alle burgers een stem bij de overheid en kan het beleid op een breed maatschappelijk draagvlak steunen. De literatuur wijst er echter op dat dit vaak niet het geval is. Ook uit onze data blijkt dat
het klantenbestand van de Brugse ombudsdienst geen afspiegeling is van de bevolking:
 Klanten zijn vaker ouder (gemiddeld 59,2 jaar; 70,9% is ouder dan 50 jaar), van het mannelijke
geslacht (54,3% tegenover 45,7% vrouwen), hoger opgeleid (48,6% bezit een diploma hoger onderwijs, 38,5% een diploma secundair onderwijs en 12,9% een diploma lager onderwijs) en Belg
(97,9% bezit de Belgische nationaliteit).
 Klanten oefenen bovendien vaker een geprivilegieerd beroep uit (45,9% is bediende, 24,6% zelfstandige, 18% ambtenaar, 9% arbeider en 2,5% heeft een ander beroep; in totaal is trouwens
slechts 43,8% van de klanten werkend, waarvan 33,3% op voltijdse basis), wonen in een Brugse
deelgemeente of de binnenstad (52,6% en 41,2%) en hebben een meer dan gemiddelde politieke interesse (2,3 op een schaal van 0 tot 4). De gemiddelde algemene maatschappelijke interesse of betrokkenheid is daarentegen niet opvallend groot.
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Deze selectiviteit hoeft echter geen onoverkomelijk probleem te zijn. Eén mogelijke oplossing is om de
bekendheid bij de burgers te vergroten en de drempel naar de dienst zo laag mogelijk te houden. Een
alternatief bestaat erin om te aanvaarden dat de ombudsdienst nooit elke bevolkingscategorie in gelijke mate kan bereiken. Beter richt ze zich dan op haar invloed als veranderingsagent die de werking
van de lokale overheid optimaliseert via aanbevelingen en (beleids)adviezen.

6.3. Kennis van de ombudsdienst
In het volgende onderdeel gaan we dieper in op een belangrijke voorwaarde van de consultatie van de
ombudsdienst, namelijk de kennis van deze dienst. Via de maximalisatie van haar bekendheid probeert de ombudsdienst er voor te zorgen dat elke burger alvast theoretisch een gelijke kans heeft om
een klacht of verzoek in te dienen.
We splitsen onze analyse op in twee componenten. Eerst peilen we naar de passieve kennis van de
ombudsdienst bij haar klanten. We vroegen hen of ze reeds met informatie over het bestaan van de
Brugse ombudsdienst werden geconfronteerd vooraleer zij daar zelf actief naar op zoek gingen. GRAFIEK 1 toont dat dit voor de meerderheid van de klanten (73,9%) niet het geval was. Slechts 1 klant
op 4 (26,1%) had voordien reeds via een of andere campagne over de ombudsdienst gehoord. Dit
bleek hoofdzakelijk via het lokaal blad Bruggespraak of een andere vorm van officiële stadsinformatie
te zijn. Vervolgens bekijken we de actieve kennisname door de klanten: eenmaal de beslissing tot de
klacht was genomen, via welk kanaal zijn de klanten dan met de ombudsdienst in contact gekomen?
Verschillende opties werden naar voor geschoven. Uit GRAFIEK 2 blijkt dat dit voor de meeste klanten opnieuw via het lokaal blad Bruggespraak was. Bijna 1 op 3 contacteerde de ombudsdienst ook na
een doorverwijzing door de betrokken stadsdienst. Dat de ombudsdienst daarnaast via mond-aanmond-reclame bekendheid verwerft mag nauwelijks verbazen: ruim 1 op 4 klanten had onder meer via
een derde (kennis, collega, familielid, andere klant) over de mogelijkheid tot klagen bij de dienst gehoord. Daarnaast speelden ook de media en allerhande campagnes en folders een rol.

6.4. Inhoud van het klachtdossier
Met welk dossier richten klanten zich doorgaans tot de Brugse ombudsdienst? We beperken deze analyse tot een aantal basiscategorieën die we aan de respondenten voorlegden. De specifieke inhoud van
het klachtdossier wordt namelijk uitgebreid besproken in de jaarverslagen van de ombudsdienst zelf.
We vroegen de klanten om de hoofdreden van hun contactopname met de ombudsdienst te benoemen, variërend van klagen, over bemiddeling bij een specifiek probleem, tot het streven naar een beter
functionerende overheid.
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Zoals uit GRAFIEK 3 blijkt, nam de overgrote meerderheid van onze respondenten (1 op 3) contact op
met de ombudsdienst om te bemiddelen bij een specifiek probleem. Reken daarbij de klanten die wensten dat een beslissing werd gewijzigd of op een schadevergoeding uit waren, en we zien dat bijna de
helft van de klachten door een persoonlijke en instrumentele motivatie was ingegeven. Bijna 1 klant
op 5 wendde zich in de eerste plaats tot de ombudsdienst om zijn of haar ongenoegen te uiten. Slechts
een miniem percentage zocht voornamelijk een verontschuldiging, terwijl ruim 1 op 10 een bepaalde
dienst publiek wou aanklagen. Als we deze percentages optellen, stellen we vast dat ongeveer 1 klant
op 3 een beroep doet op de ombudsdienst omwille van een persoonlijke maar eerder expressieve motivatie. Algemene burgerzin figureert ten slotte als derde grote motivatie. Voor net geen 8% van de
klanten was het contact met de ombudsdienst in de eerste plaats bedoeld om het functioneren van de
overheid te verbeteren.

6.5. Evaluatie van de toegankelijkheid van de ombudsdienst
Tot dusver analyseerden we de elementen die aan de klachtenbehandeling en klantentevredenheid
voorafgaan. De volgende stap voor de klant bestaat er logischerwijze in om de ombudsdienst effectief
te contacteren. Het spreekt voor zich dat de toegankelijkheid van de dienst daarbij een essentiële en
noodzakelijke voorwaarde is. Laagdrempeligheid, in alle mogelijke vormen, moet hier dus de boodschap zijn. Vertaald naar de klassieke ombudsnormen betekent dit dat de ombudsdienst een vlotte bereikbaarheid moet hebben: niet alleen telefonisch maar evenzeer fysiek moet de dienst voldoende bereikbaar zijn. Ruimtelijke nabijheid wordt daarbij gekoppeld aan een vlotte toegankelijkheid van de
gebouwen en ruime, publiekgerichte openingsuren. Zelf maakt de Brugse ombudsdienst van toegankelijkheid één van de speerpunten van haar beleid. In welke mate ervaren de klanten van de dienst de
bestaande voorzieningen als toereikend?
Als eerste element peilen we naar de persoonlijke bereikbaarheid van de ombudsdienst. GRAFIEK 4
toont dat een erg ruime meerderheid van respondenten het eens tot helemaal eens is met de stelling
dat de ombudsdienst gemakkelijk persoonlijk bereikbaar is. Voor ruim 6 op 10 scoort de dienst ook
(zeer) goed qua ligging en toegankelijkheid en bijna 2 klanten op 3 ervaren de openingsuren als ruim
voldoende. De relatief grote groep klanten zonder opinie (categorie “weet het niet”) kunnen we waarschijnlijk verklaren door de (groeiende) groep klanten die de dienst niet persoonlijk contacteren, maar
via telefoon, brief, fax, e-mail, … Klanten ervaren deze alternatieven trouwens als zeer toegankelijk en
laagdrempelig. Meer dan 9 op 10 respondenten antwoorden dat de dienst gemakkelijk te bereiken is
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via telefoon, brief of e-mail, al zijn er wel behoorlijk wat klanten voor een gratis telefoonnummer te
vinden. Tot slot vindt het merendeel van de klanten dat de kernopdracht van de ombudsdienst duidelijk
werd geformuleerd bij een eerste contact. Dit is belangrijk om bij het begin van het contact meteen de
juiste verwachtingen te creëren bij de klant. Gemiddeld quoteren de klanten de toegankelijkheid van
de ombudsdienst met heel hoge 8,1 op 10.

6.6. Evaluatie van de procedure van de ombudsdienst
Burgers die zich tot de ombudsdienst wenden, ondervinden, zoals hierboven geschetst, weinig moeite
om de dienst te contacteren. De procedure van de klachtenbehandeling is vervolgens de fase bij uitstek om de ombudsdienst aan haar eigen ombudsnormen te toetsen. De eerste norm waarmee klanten
onmiddellijk worden geconfronteerd, en dit zowel bij een persoonlijke, telefonische als elektronische
contactopname, is de beleefdheid en hulpvaardigheid van de medewerkers van de ombudsdienst. Een
correcte bejegening is dus van primordiaal belang. GRAFIEK 5 toont dat de klanten het massaal eens
zijn met de stelling “de ombudsman stelde zich beleefd en hulpvaardig op in de omgang”. Een tweede
belangrijke ombudsnorm die doorheen de procedure van klachtenbehandeling loopt is actieve dienstverlening. In de eerste plaats moet een overheidsdienst steeds afdoende antwoorden op de vragen die
de burgers haar stellen. Daarnaast moet de dienst haar klanten echter ook uit eigen beweging op de
hoogte houden van het verloop van hun dossier en ongevraagd gerichte informatie en hulp verschaffen, voor zover die nuttig kan zijn. De grafiek illustreert dat de klanten van de ombudsdienst het overwegend (helemaal) eens zijn met de stelling dat de dienst hen vlot informatie verschafte, zowel wanneer ze er zelf expliciet om vroegen als ongevraagd, wanneer dit relevant was. De betrekkelijk grote
groep respondenten zonder mening heeft wellicht nooit zelf om informatie over hun dossier gevraagd.
Bijna alle klanten vinden bovendien dat de ombudsdienst in een klare, duidelijke en begrijpbare taal
met hen communiceerde, zodat de ombudsdienst ook aan een derde ombudsnorm, deugdelijke correspondentie, voldoet. De klanten staan het meest kritisch tegenover de ombudsnorm efficiënte coördinatie. Toch vinden nog bijna 7 respondenten op 10 dat de ombudsdienst vlot communiceerde met de betrokken dienst in hun dossier. Een betrekkelijke grote groep is eerder onbeslist of heeft geen
uitgesproken mening. Wellicht komt dit doordat de bemiddeling van de ombudsdienst doorgaans achter gesloten deuren gebeurt.
Bovenstaande ombudsnormen hadden min of meer betrekking op het vormelijke aspect van de procedure van klachtenbehandeling. Voor klanten is het daarnaast uiteraard minstens even belangrijk dat
de procedure inhoudelijk op een gedegen manier verloopt. De ombudsnorm die dit aspect uitdrukt
heet goede uitvoeringspraktijk en administratieve nauwkeurigheid. Klanten zijn het in grote getale
eens met de stelling dat de ombudsdienst blijk gaf van nauwkeurigheid, vakbekwaamheid en expertise
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in haar optreden. Ruim drie vierden van de respondenten geeft daarnaast te kennen dat de ombudsdienst zich onpartijdig opstelde in het conflict tussen burger en administratie. In het kader van de volgende ombudsnorm, deugdelijke correspondentie, geven bijna 9 klanten op 10 aan dat ze snel een reactie kregen van de ombudsdienst op hun klacht. De tevredenheid over de termijn waarbinnen hun
dossier werd afgehandeld (ombudsnorm redelijke behandeltermijn) ligt iets lager, hoewel drie vierden
van de klanten het toch (helemaal) eens zijn met de stelling dat hun dossier snel werd afgehandeld. Dit
hangt samen met de vaststelling dat de procedure van klachtenbehandeling voor 1 respondent op 10
nog niet was afgelopen op het moment dat ze de enquête invulden. Tot slot is een ruime meerderheid
van de klanten het er over eens dat de ombudsdienst hun privacy voldoende beschermde tijdens de
procedure.
De positieve evaluatie van de verschillende ombudsnormen trekt zich door naar de algemene evaluatie van de procedure van de ombudsdienst: deze wordt door haar klanten gemiddeld met een goede
7,7 op 10 bedacht.

6.7. Evaluatie van de uitkomst van het dossier
Zoals in het vorige deel van de analyse bleek, was de klachtenbehandeling voor het grootste deel van
de respondenten afgerond op het ogenblik dat ze de enquête invulden. Dit liet ons toe om ook te polsen
naar de klantentevredenheid over de uitkomst van het dossier. Die uitkomst zal grotendeels (mee) bepalend zijn voor de algemene klantentevredenheid. We brengen hierbij twee aspecten in rekening. In
de eerste plaats vroegen we de respondenten in welke mate ze het eens of oneens zijn (of waren) met
de beoordeling en aanbeveling(en) die de ombudsdienst deed over het dossier. De respondenten konden een score toekennen van 0 (helemaal oneens) tot 10 (helemaal eens). GRAFIEK 6 toont de verdeling van de scores over deze tevredenheid. Zoals uit de grafiek blijkt is het niet mogelijk om een eenduidig patroon in de respons te herkennen. Aan de ene zijde van het spectrum is een betrekkelijk grote
groep respondenten (10,4%) het helemaal oneens met de beoordeling of aanbeveling van de ombudsdienst. Het aandeel respondenten dat een andere score lager dan 5 op 10 toekent is verder beperkt
(samen 11,6%). Voor goed 1 op 5 klanten is de beoordeling of aanbeveling dus onvoldoende. Vervolgens zien we een groep klanten die behoorlijk tevreden zijn met de beoordeling of aanbeveling van de
ombudsdienst. Samen geeft bijna 1 op 4 respondenten (23,2%) een score van 5 tot 7 op 10. De andere
zijde van het spectrum is echter het dichtst bevolkt. Dit wil zeggen dat de grootste groep klanten van
de Brugse ombudsdienst het eens tot helemaal eens is met de beoordeling of aanbeveling die door de
dienst werd geformuleerd. Ruim de helft van de respondenten (54,8%) geeft een score van minstens
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8 op 10. De gemiddelde tevredenheidscore over de beoordeling of aanbeveling van de ombudsdienst
is met 6,6 op 10 bijgevolg heel behoorlijk.
De tweede component van de analyse bespreekt in welke mate de klanten in het algemeen tevreden zijn
over de uitkomst van hun klachtenbehandeling. We moeten hierbij in het achterhoofd houden dat deze score doorgaans slechts gedeeltelijk door de ombudsdienst zelf wordt bepaald. Zij kan namelijk enkel bemiddelen en aanbevelingen formuleren en heeft dus geen macht om concrete beslissingen te nemen. De uitkomst van het dossier is daarom vaak het resultaat van de uiteindelijke beslissing en/of
acties van de betrokken actoren in het dossier (in casu meestal de betrokken stadsdienst). Aan iedere
respondent werd gevraagd om een score toe te kennen van 0 (heel slecht) tot 10 (heel goed). GRAFIEK 7 illustreert de tevredenheid bij de klanten van de Brugse ombudsdienst over de uitkomst van
hun klachtdossier. De resultaten blijken opnieuw erg gepolariseerd. Aan de ene kant is er opnieuw een
belangrijke groep klanten (9,4%) die duidelijk heel ontevreden is over de uitkomst van hun dossier.
Verder is de respons evenredig verdeeld over de scores 1 tot en met 4 (samen goed voor 12,4% van de
respons). Gemiddeld is 1 klant op 5 van de Brugse ombudsdienst dus niet tevreden over de uitkomst
van zijn of haar dossier na bemiddeling door de ombudsdienst. Omgekeerd betekent dit evenwel ook
dat 4 op 5 klanten wel tevreden zijn. De respons loopt daarbij geleidelijk op over de antwoordcategorieën 5 tot 10. Ruim 1 op 5 (22,6%) is zelfs heel erg tevreden met het resultaat van hun klachtenbehandeling. Ook de gemiddelde score is met 6,7 op 10 zeker bevredigend. Een dergelijk patroon blijkt
overigens niet uitzonderlijk. Zo constateerden zowel Van den Audenaerde (2002) in Vlaanderen en
Mechelen als De Koninck (2010) op federaal niveau eenzelfde curve in de klantentevredenheid over
het resultaat van de klachtbemiddeling door de ombudsdienst.

6.8. Evaluatie van de impact van de ombudsdienst
Het laatste onderdeel van de evaluatie van de ombudsdienst is misschien wel het meest abstract. Het is
voor klanten namelijk moeilijker om een zicht te krijgen op de impact van de ombudsdienst, vooral op
het stadsbeleid in algemene zin.
Individueel klachtenmanagement is de primaire doelstelling van een ombudsdienst. De impact van de
dienst op burgers is dus uiterst belangrijk. Een eerste aspect van deze impact is de responsiviteit van
de dienst: wanneer burgers een zaak bij de ombudsdienst aankaarten, zullen ze dan gehoor vinden?
Volgens GRAFIEK 8 zijn de klanten van de ombudsdienst zeker overtuigd van deze responsiviteit. Bovendien vinden meer dan 9 klanten op 10 dat een instelling als de ombudsdienst nuttig is voor de burger. Anderzijds denken klanten van de Brugse ombudsdienst dat de dienst duidelijk minder impact
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

35

DE WERKING VAN DE DIENST OMBUDSMAN

DEEL 2

heeft die verder gaat dan het individuele niveau. Bijna 6 op 10 is het nog (helemaal) eens met de stelling dat de ombudsdienst impact heeft op de stadsadministratie, maar voor de politici en het stadsbeleid daalt dit aantal tot ongeveer 3 op 10. De grootste groep klanten is het echter niet oneens, maar
vindt het eerder moeilijk om een concreet beeld te vormen over deze impact. Tot slot is een ruime
meerderheid het wel (helemaal) eens met de stelling dat de ombudsdienst een goede brug vormt tussen
de burgers en het beleid. Toch is ruim 4 op 10 de mening toegedaan dat de ombudsdienst wel individuele klachten kan oplossen, maar niet kan wegen op het stadsbeleid. De impact van de ombudsdienst
valt dus duidelijk niet onder één grote noemer te plaatsen. Burgers lijken de impact van de dienst op
hun persoonlijk dossier overigens belangrijker in te schatten dan de impact op het beleid: de gemiddelde klant kent een behoorlijke score van 6,8 op 10 toe aan de globale impact van de ombudsdienst.

6.9. Besluit
De analyse van de klantentevredenheid over de Brugse ombudsdienst heeft globaal een gemengd
beeld opgeleverd. Enerzijds ervaren klanten de impact van de ombudsdienst op het stadsbeleid en de
politiek als eerder beperkt en bereikt de dienst vaak nog een selectief publiek. Ook aan de bekendheid
van de ombudsdienst is nog werk. Anderzijds zijn burgers die zich op de dienst beroepen doorgaans
wel zeer tevreden over de diverse aspecten van hun klachtenbehandeling (de toegankelijkheid en procedure van de ombudsdienst, de impact op de burgers, de uitkomst van het dossier). Ze vinden een instelling als de ombudsdienst dan ook erg nuttig voor de burger. We zouden daarom kunnen besluiten
met een boutade. Men zegt vaak: “the proof of the pudding is in the eating”. Klanten van de Brugse
ombudsdienst kunnen hun pudding best wel smaken, al zal er altijd wel een enkeling ontevreden zijn.
Zaak is nu vooral om het recept van die pudding beter te verspreiden onder de doorsnee-burger. Zo
blijft hij niet langer een goed bewaard geheim voor fijnproevers en kan de chef meegenieten van het
succes van zijn recept. Bovendien, een succesrecept legt ook vaak het restaurant zelf geen windeieren
op langere termijn.
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1. Hoe werden de klachten beoordeeld?
1.1. Meer dan veertig procent gegrond of terecht
Van de 316 klachtdossiers beoordeelde de Ombudsman er 71 als gegrond en 16 als deels gegrond.
Dat betekent dat 87 klachten of 27,6 procent gegrond of deels gegrond waren. Dat is opnieuw een stijging tegenover 2010 toen net geen 24 procent van de dossiers (62 op 261) gegrond of deels gegrond
werden verklaard, en een nieuw record in de geschiedenis van de dienst Ombudsman. Ook het aantal
terechte opmerkingen steeg naar 43, in absolute cijfers het hoogste aantal ooit. Het gaat om 13,6 procent of procentueel bijna even veel als in 2010.
Van het totaal aantal klachtdossiers handelden er 199 over de administratieve diensten van de Stad
Brugge. De 117 andere dossiers gingen over de Politie, de intercommunales Eandis, IVBO en TMVW,
het OCMW en contractanten (openbare toiletuitbatingen).
Klachten worden gegrond of deels gegrond verklaard als het onderzoek een ernstige fout of een structurele tekortkoming aan het licht brengt. Met terechte opmerkingen worden klachten bedoeld waarbij
de dienst onzorgvuldig handelde maar die niet zo ernstig zijn dat ze als gegrond moeten worden beoordeeld. Het gaat vaak om klachten waarbij de dienst of de ambtenaar verzachtende omstandigheden
kan inroepen waarmee de dienst Ombudsman rekening kan houden.
Tellen we de gegronde en de deels gegronde klachten en de terechte opmerkingen samen, dan is in
130 dossiers of 41 procent een aanwijsbare fout gemaakt. Daarmee zet de toename van het aantal gegronde en deels gegronde klachten en terechte opmerkingen zich door. In 2009 werden 87 dossiers of
33 procent op deze manier beoordeeld, in 2010 98 of 38 procent.

beoordeling

onbevoegd
1 of 0,3%

onbevoegd
gegrond

gegrond
71 of 22,5%

deels gegrond
terechte opmerking
ongegrond
ander oordeel

deels gegrond
16 of 5,1%

ander oordeel
178 of 56,3%

terechte
opmerking
43 of 13,6%
ongegrond
7 of 2,2%

Deze nieuwe stijging heeft in belangrijke mate te maken met het hogere aantal meldingen (36 tegenover 17 in 2010) die als tweedelijnsklachtdossiers werden overgenomen omdat ze de maximale be-
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handelingstermijn van zestig dagen niet hadden gehaald. Het is inherent aan deze dossiers dat zij ofwel
gegrond, deels gegrond of terecht worden verklaard aangezien er geen twijfel over bestaat dat de afgesproken termijn werd overschreden. Er was ook een gegroepeerde klacht waarbij een vijftal burgers
onafhankelijk van elkaar klacht indienden omdat het gratis draadloos internet niet werkte. Wegens een
schending van het vertrouwensbeginsel beoordeelde de Ombudsman al deze klachten als deels gegrond (dossiers 201109-245 e.v., p. 150).

1.2. Meer dan de helft mild beoordeeld
Bemiddelen blijft de eerste taak van de dienst Ombudsman. Traditioneel werden heel wat dossiers
opgelost via (eenvoudige) bemiddeling of informatieverstrekking, zonder dat zij gegrond, deels gegrond of terecht moesten worden verklaard. In 2011 gaat het om 178 klachten (of 56,3 procent) die het
label ander oordeel kregen. Dat is procentueel bijna evenveel als in 2010. De meeste van deze klachten leveren een genuanceerd beeld op waarbij minder aan de orde is of de dienst(en) beter had(den)
kunnen besturen. Soms kan de Ombudsman geen scherper oordeel vellen omdat het onderzoek onvoldoende duidelijkheid brengt, heel vaak omdat gesprekken niet objectief gereconstrueerd kunnen worden. Ook als een klacht wordt stopgezet op vraag van of in overleg met de klager krijgt het dossier het
label ‘ander oordeel’. De Ombudsman waarschuwt ervoor dat deze klachten niet als onbelangrijk mogen worden afgedaan. Net als bij de gegronde en deels gegronde klachten en de terechte opmerkingen
bevatten zij informatie waaruit geleerd kan worden.
Slechts zeven klachten (of iets meer dan 2 procent) waren ongegrond. Zoals bekend springt de Ombudsman voorzichtig om met deze beoordeling omdat het zelden vookomt dat de burger over de hele
lijn ongelijk heeft.
Tot slot werd de Ombudsman maar voor één dossier onbevoegd tijdens zijn onderzoek. Een dossier
dat begon als een klacht over TMVW over het onoordeelkundig snoeien van een haag, bleek uitendelijk niet de verantwoordelijkheid van de watermaatschappij maar van een private firma die handelde in
opdracht van een syndicus op een privaat terrein.

1.3. Oplossing belangrijker dan oordeel
De Ombudsman hecht veel belang aan een evenwichtig oordeel. Toch is deze beoordeling minder belangrijk dan de individuele of structurele oplossing van het probleem. In driekwart van de gevallen
lukte dat, hetzij door informatieverstrekking, hetzij door bemiddeling, gegrondverklaring en/of aanbeveling. Dat is een lichte stijging tegenover 2010 (70 procent).

2. Over welke diensten gingen de klachten?
De tabel geeft een globaal overzicht van de klachten, zonder dat de aantallen uit de rubriek ‘Meerdere
diensten’ erin geïntegreerd werden. Het gaat met andere woorden om wat wij de rechtstreekse klachten noemen. Dat zijn klachten die uitsluitend over één dienst gaan.
Zoals altijd zijn ze in dalende volgorde gerangschikt per dienst. De tabel geeft aan hoeveel klachten
gegrond, deels gegrond, terecht of ongegrond zijn en hoeveel er het label ‘ander oordeel’ hebben gekregen. Voor de tabel met de geïntegreerde aantallen uit de dienstoverschrijdende klachten verwijzen
wij naar punt 4.1., p. 46 verder in dit hoofdstuk.
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In vergelijking met 2010 zijn enkele opvallende verschuivingen merkbaar.
De Politie voert de lijst aan met 50 klachten wat een opvallende stijging betekent tegenover 2010
(36 klachten) en de jaren ervoor (2009: 34 klachten, 2008: 32 klachten, 2007: 35 klachten). Het is geleden van 2004 dat zij op de eerste plaats stond.
De rubriek ‘Meerdere diensten’ komt op de tweede plaats. Zij bevat de dienstoverschrijdende klachten waarbij verschillende diensten betrokken of bevraagd werden. In 2011 gaat het om 47 dossiers tegenover 56 in 2010.
De Wegendienst stijgt naar de derde plaats met 33 klachten, tegenover 25 in 2010.
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De dienst Burgerzaken stijgt opvallend van de achtste naar de vierde plaats en ziet het aantal klachten
bijna verdubbelen van 16 in 2010 naar 31 in 2011. In 2009 waren er 25 klachten.
De Groendienst volgt op de vijfde plaats met 25 klachten, een daling tegenover 2010 toen er voor het
tweede jaar op rij 30 klachten werden genoteerd.
Daarna volgen Eandis met 23 klachten, de Dienst Ruimtelijke Ordening met 20 klachten, TMVW
met 17 klachten en het OCMW met 13 klachten, een daling tegenover 2010 (17 klachten).
Een opvallende daler is de dienst Leefmilieu die haar rechtstreekse klachten meer dan halveert: van
13 dossiers in 2010 naar slechts 6 in 2011.
Sommige diensten blijven klachtenvrij: Archief (andermaal), de dienst Cultuur, de dienst Maatschappelijke Begeleiding, Interbad, enz.

3. De zwakke plekken
Zoals elk jaar onderzochten we over welke beginselen van behoorlijk bestuur of over welke ombudsnormen de Bruggeling in 2011 het meest geklaagd heeft. De cijfers leveren het courante beeld op.
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Eén norm springt er uit. In 72 dossiers of bijna 23 procent was de ombudsnorm gebrekkige dossieropvolging in het geding. Van deze dossiers waren er 17 dossiers gegrond of deels gegrond en 22 terecht. Dat betekent dat in meer dan de helft van deze dossiers een tekortkoming werd vastgesteld. Deze cijfers zijn zo uitgesproken omdat hierin opnieuw de overname van de te laat afgehandelde
meldingen zichtbaar wordt. Veel van deze dossiers getuigden van een minder goede dossieropvolging
met als gevolg dat zij de maximale behandelingstermijn van zestig dagen niet haalden.
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De Bruggeling klaagde weer vaak over een onvoldoende actief optreden (32 dossiers) - al werden
hierover geen klachten gegrond verklaard – of over de overschrijding van de redelijke termijn
(11 dossiers waarvan er 9 gegrond of deels gegrond waren). Tellen we al deze dossiers samen, dan
vindt de klagende Bruggeling ook dit jaar weer dat de administratie te weinig initiatief zou tonen of
dat zijn dossier te traag of gebrekkig zou worden behandeld. Het gaat in totaal om 115 dossiers of
36,4 procent waarvan er 49 (of meer dan 42 procent) gegrond, deels gegrond of terecht werden verklaard.
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Net als de vorige jaren werd er ook weer geregeld geklaagd over een gebrekkige communicatie
(28 dossiers) of informatieverstrekking (23 dossiers), ook twee ombudsnormen die dicht bij elkaar
liggen. Het gaat om 16,2 procent van alle klachtdossiers. Van deze klachten was de helft gegrond,
deels gegrond of terecht. De Ombudsman herhaalt daarom wat hij al enkele jaren schrijft: het is van
het grootste belang dat de diensten permanent aandacht besteden aan hun schriftelijke (brieven en emails) en mondelinge communicatie (aan het loket en aan de telefoon). Misverstanden ontstaan vaak
doordat moeilijke dossiers niet op een rustige, open en duidelijke manier uitgelegd worden.
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Voor de dienst Ombudsman is het moeilijk om een duidelijk oordeel te vellen over klachten over een
minder goede bejegening. Ook in 2011 klaagden weer 23 Bruggelingen dat ze onheus behandeld
zouden zijn door een politieagent of een ambtenaar. Het onderzoek kon dit maar vier keer aantonen.
Dat komt omdat dergelijke klachten doorgaans verzeilen in een woord-tegen-woordsituatie waarover
de Ombudsman niet kan oordelen omdat de gesprekken niet objectief gereconstrueerd kunnen worden.
De Ombudsman kan dan alleen vermoeden dat de houding van de agent of de ambtenaar mogelijk beter had gekund. De verzoekers blijven vaak gefrustreerd achter omdat ze niet de verontschuldigingen
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krijgen waarop ze gerekend hadden. Dat betekent niet dat deze klachten niet zinvol zouden zijn. Als
zij zich blijven herhalen, kan toch aan het licht komen dat een politieagent of ambtenaar minder goed
functioneert.
Traditioneel zijn ook de verwante ombudsnormen geen goede uitvoeringspraktijk en geen zorgvuldigheid (65 dossiers of 20,6 procent) in het geding. Dat is logisch omdat deze normen op alle mogelijke administratieve fouten en slordigheden slaan die diensten kunnen maken bij de behandeling van
hun dossiers. Negentien van deze dossiers waren gegrond, deels gegrond of terecht.

4. Dienst per dienst
In dit hoofdstuk worden de diensten met de meeste of opvallendste klachten besproken. Voor informatie over kleinere diensten of diensten met weinig structurele klachten, verwijzen we naar deel 4 “Dossiers 2011 in detail” hierna. We bespreken eerst de rubriek ‘Meerdere diensten’, daarna de individuele
stadsdiensten, vervolgens de Politie, het OCMW en de intercommunales Eandis, TMVW en IVBO.

4.1. De dienstoverschrijdende klachten

verschil ten opzichte
van 2010

66

klachten in meerdere
diensten

Politie

rechtstreekse klachten

dienst

totaal aantal klachten

In de tabel hieronder worden de rechtstreekse klachten – dat zijn de klachten waarbij slechts één individuele dienst betrokken is – samengeteld met de dienstoverschrijdende klachten waarbij deze individuele diensten betrokken zijn. De volgorde wijzigt niet veel in vergelijking met het overzicht onder
punt 2, p. 43.
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De Politie komt uit op een totaal van 66 klachten, of een stijging met 9 klachten. De Wegendienst
staat op de tweede plaats met 55 klachten of een toename met 12 klachten. Op de derde plaats staat de
dienst Burgerzaken met 37 klachten of 14 dossiers meer. Daarna volgen de Groendienst (35 klachten;
min 10 klachten), de Dienst Ruimtelijke Ordening en Eandis (elk met 25 klachten) en de dienst Leefmilieu (23 klachten).
Van de 47 dienstoverschrijdende klachten waren er 14 gegrond en 1 deels gegrond. Er waren ook 7 terechte opmerkingen. De Ombudsman schreef drie dienstoverschrijdende aanbevelingen.
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Uit de tabel blijkt dat de Wegendienst (22 keer), de dienst Leefmilieu (17 keer), de Politie (16 keer)
en de Groendienst (10 keer) het meest combineren met andere diensten. Dat is in mindere mate het
geval voor de dienst Burgerzaken (6 keer), de Dienst Ruimtelijke Ordening (5 keer) en – buiten de tabel - de Communicatiedienst (4 keer). Deze cijfers komen overeen met deze van 2010.
Benadrukt moet worden dat in de dienstoverschrijdende klachten de betrokkenheid of de verantwoordelijkheid van de ene dienst groter kan zijn dan die van de andere dienst(en). Dat is niet altijd gemakkelijk af te wegen. Diensten worden soms betrokken bij een klachtdossier omdat zij een belangrijke rol
spelen in de oplossing van het probleem, zonder dat zij verantwoordelijk zijn voor de eventuele fout.
Toch zijn er enkele vaststellingen te maken:
1.

De belangrijkste conclusie is dat de Wegendienst betrokken is bij bijna de helft van de dienstoverschrijdende klachten (22 op 47) waarbij zij in minstens 12 dossiers een belangrijke rol speelt.
Dat is een aandachtspunt. De Wegendienst combineerde het vaakst met de Groendienst (bijvoorbeeld over opstekende boomwortels in het voetpad, afwaterings- en rioleringsproblemen als gevolg van doorgroeiende boomwortels, bevoegdheidsproblemen in verband met het plaatsen van
fietsrekken in de openbare groenzone, enz.), de dienst Leefmilieu (bijvoorbeeld over hardnekkig
verstopte rioolkolken) en de Politie (bijvoorbeeld over de noodzaak om paaltjes te plaatsen in het
voetpad).
Zeven van deze dossiers zijn gegrond en één terecht. Het merendeel ervan heeft te maken met
meldingen van burgers die niet binnen de zestig dagen afgehandeld werden en die door de dienst
Ombudsman overgenomen werden als tweedelijnsklachtdossiers. Het gaat telkens om meldingen
die van de dienst Leefmilieu of de Groendienst doorgegeven werden aan de Wegendienst maar
niet tijdig behandeld werden. Zo lieten de Groendienst en de Wegendienst zich er een paar keer
toe verleiden om een melding waarover bevoegdheidsdiscussie bestond naar elkaar te blijven
doorschuiven via het Meldpunt, tot de reglementaire termijn van zestig dagen overschreden was
(dossiers 201108-206, 209 en 211, p. 68-69). De Ombudsman schreef een aanbeveling dat beide
diensten elkaar in dergelijke gevallen zo snel mogelijk moeten opbellen om af te spreken wie wat
doet. Beide diensten hebben beloofd deze aanbeveling toe te passen.
De Ombudsman stelde enkele keren vast dat het bij ernstige vertragingen of onderbrekingen van
wegwerkzaamheden (bijvoorbeeld in de Godelievewijk in Sint-Michiels of de Malehoek in SintKruis) lang duurde vooraleer de bewoners opnieuw geïnformeerd werden door de Stad (dossiers
201102-032, p. 70 en 201108-198, p. 94). Hij schreef een aanbeveling dat de Wegendienst en Eandis hier aandacht aan moeten besteden en tijdig de Communicatiedienst en/of de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie moeten inlichten zodat een extra bewonersbrief kan worden verstuurd. Zowel de Wegendienst als Eandis reageerden positief, al repliceerde de Wegendienst dat er
eerst iets te vertellen moet zijn over de aangepaste planning van de aannemer vooraleer een nieuwe bewonersbrief zin heeft.

2.

De dienst Leefmilieu komt voor in 17 dienstoverschrijdende klachten maar haar verantwoordelijkheid weegt, in tegenstelling tot de Wegendienst, maar in drie dossiers het zwaarst. In zes andere dossiers draagt ze een zekere medeverantwoordelijkheid. Ook hier gaat het om enkele meldingen die minder goed werden opgevolgd waardoor ze overtijd gingen. In acht dossiers is de dienst
niet verantwoordelijk voor de eventuele fout maar handelde zij efficiënt of zorgde zij voor de oplossing. Net als in 2010 moet de hoge rangschikking van de dienst Leefmilieu dan ook gerelativeerd worden.
De Ombudsman stelde wel andermaal vast dat problemen met nachtlawaai door horecazaken tergend lang kunnen aanslepen (dossiers 201103-049, p. 84 en 201106-150 en 151, p. 89). De dienst
Leefmilieu zette zich telkens in maar als de uitbater geen maatregelen wil nemen, dan lijkt de
dienst over weinig drukkingsmiddelen te beschikken om hem daartoe te dwingen. Bij het bestrijden van nachtlawaai is de samenwerking en de informatieuitwisseling tussen de Politie en de
dienst Leefmilieu cruciaal. Daarom is het zeker nuttig dat beide diensten in de loop van 2011
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nieuwe afspraken hebben gemaakt waarbij de Politie als dossierbeheerder optreedt bij klachten
over nachtlawaai door horecazaken. Deze eenheid van dossier moet maatregelen op bevel van de
Burgemeester of het College van burgemeester en schepenen beter kunnen onderbouwen.
De Ombudsman behandelde ook enkele dienstoverschrijdende klachten over de verdeling van gratis huisvuilzakken (dossiers 201012-248, p. 262 en 201105-134, p. 88). Deze verdeling gebeurt
door de dienst Leefmilieu en door de dienst Bevolking. Door een gebrek aan een centrale controlelijst konden rechthebbenden uit de binnenstad en Kristus-Koning tot voor kort alleen in het AC
Walwein hun gratis zakken ophalen en niet aan het snelloket van de dienst Bevolking op de Burg
of in de gemeenteafdelingen. Omgekeerd konden rechthebbenden uit de deelgemeenten hun gratis
zakken alleen afhalen in de gemeenteafdelingen. Op aanbeveling van de Ombudsman heeft de
dienst Informatica een computerprogramma geschreven waardoor de rechthebbenden sedert begin
maart 2012 hun gratis zakken in alle verdeelpunten van de Stad kunnen afhalen. De dienst Leefmilieu en de dienst Financiën pasten ook het retributiereglement voor de verdeling van de gratis
huisvuilzakken aan zodat de rechthebbenden steeds kunnen kiezen tussen grote of kleine huisvuilzakken.
3.

Het aandeel van de Politie in de dienstoverschrijdende klachten is gedaald. In 2010 kwam de Politie voor in 21 dienstoverschrijdende klachten, in 2011 zijn dat er maar 16. Slechts in de helft ervan
draagt de Politie de grootste verantwoordelijkheid.
De Politie combineerde hoofdzakelijk met de dienst Leefmilieu (over het bestrijden van lawaaihinder en nachtlawaai, en over sluikafval) en met de Wegendienst (over het oplossen van verkeers- en parkeerproblemen). Klachten over foutgelopen woonstvaststellingen en onterechte ambtelijke schrappingen namen gevoelig af. Na een aanbeveling van de Ombudsman in 2010 en in
overleg met de dienst Bevolking introduceerde het district Centrum van de Politie nieuwe formulieren voor deze woonstvaststellingen. De wijkinspecteur beschikt er over meer ruimte om al zijn
onderzoeksdaden te noteren. In de loop van 2012 zullen deze formulieren ook in de andere politiedistricten worden ingevoerd.

4.

De Groendienst komt voor in tien dienstoverschrijdende klachten waarvan er vijf gegrond of één
terecht waren. Ook deze sloegen vooral op het niet goed opvolgen van meldingen waardoor ze
overtijd gingen (dossiers 201103-055, p. 81, 201108-206, 209 en 211, p. 68-69 en 201112-304,
p. 77) en één enkele keer op het onoordeelkundig weghalen van enkele banken op een openbaar
plein ten voordele van een handelaar die er zijn terras wilde uitbreiden (dossier 201104-089,
p. 73).

4.2. Wegendienst
De Wegendienst is voor het eerst in de geschiedenis van de dienst Ombudsman de stadsdienst met de
meeste tweedelijnsklachten. De dienst Ombudsman behandelde 33 rechtstreekse klachten en nog
eens 22 dossiers in de rubriek ‘Meerdere diensten’. Dat maakt samen 55 dossiers of een stijging met
12 klachten in vergelijking met 2010. Over de dienstoverschrijdende klachten weidden we hierboven
al uit.
Het aantal gegronde en terechte klachten over de Wegendienst is fors gestegen. Zeven rechtstreekse
klachten werden gegrond verklaard, twee deels gegrond en veertien terecht. Bij de dienstoverschrijdende klachten zijn er nog eens zeven gegronde klachten en één terechte opmerking waarbij de Wegendienst een belangrijke verantwoordelijkheid draagt. Dat maakt een totaal van veertien gegronde
klachten, twee deels gegronde klachten en vijftien terechte opmerkingen. Ter vergelijking: in 2010 bedroeg het aantal gegronde klachten voor de Wegendienst maar vier, het aantal terechte opmerkingen
negen.
Voor deze stijging is er een voor de hand liggende reden.
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Van de 55 dossiers waarbij de Wegendienst betrokken is, opende de dienst Ombudsman 26 keer een
onderzoek nadat het Meldpunt automatisch een melding voor de Wegendienst had overgemaakt die
zonder duidelijke reden de maximale behandelingstermijn van zestig dagen had overschreden. Zoals
gezegd heeft de dienst Ombudsman haar mildheid bij het overnemen van dergelijke meldingen laten
varen. Dat verklaart het sterk gestegen aantal klachtdossiers voor de Wegendienst en het fors toegenomen aantal gegronde klachten en terechte opmerkingen.
Deze klachtonderzoeken waren leerrijk. Zo onderschepte de dienst Ombudsman zes meldingen die
door de Wegendienst nog geparkeerd waren nadat de termijn van zestig dagen al verstreken was. Deze
werkwijze zou de filosofie van het Meldpunt ondermijnd hebben en werd daarom een halt toegeroepen. Een klacht was gegrond als bleek dat de Wegendienst een melding niet of laattijdig had aangepakt (9 dossiers) en terecht als zij wel actie had ondernomen maar nagelaten had dit te melden aan de
Wegenfoon die de meldingen administratief bijhoudt (14 dossiers). Dit gebrek aan discipline zorgt er
immers niet alleen voor dat de melding niet tijdig afgesloten kan worden maar ook dat de burger niet
geïnformeerd wordt over wat er met zijn melding is gebeurd, en laat deze communicatie met de melder nu net één van de belangrijkste principes van het Meldpunt zijn. Omdat dit geregeld voorkwam
beval de Ombudsman een gedisciplineerde opvolging van de meldingen aan waarbij de Wegendienst
steeds zou melden aan de Wegenfoon welke actie zij had ondernomen of waarom een melding uitzonderlijk geparkeerd werd. De Wegendienst heeft beloofd deze aanbeveling ter harte te nemen.
In één dossier verzuchtte de Wegenfoon dat zij een melding die werd overgemaakt door de dienst
Leefmilieu, niet had opgemerkt omdat het registratiesysteem van het Meldpunt heel veel e-mails spuit.
Een oplossing zou erin kunnen bestaan om dergelijke e-mails een kleurtje te geven. Dat wordt nog
onderzocht door de dienst Informatica.
Natuurlijk moeten deze op het eerste gezicht alarmerende cijfers in hun juiste context worden geplaatst, zonder ze daarom af te zwakken. De Wegendienst behandelde in 2011 3.412 meldingen. Dat
een fractie daarvan door de mazen van het net glipt, is niet zo verwonderlijk, zeker omdat de Wegendienst meer dan andere diensten afhankelijk is van aannemers, nutsmaatschappijen, weeromstandigheden en beschikbaarheid van regieploegen. Anderzijds kwamen te laat afgehandelde meldingen veel
minder voor bij de dienst Leefmilieu of de Groendienst die toch ook 2.523 en 1.041 vragen behandelden.

4.3. Dienst Burgerzaken
Het aantal klachten over de dienst Burgerzaken (Bevolking en Burgerlijke Stand) nam toe. De dienst
Ombudsman registreerde 37 klachten (31 rechtstreekse klachten en 6 klachten in de rubriek ‘Meerdere
diensten’), het hoogste aantal ooit voor deze dienst. Het aantal rechtstreekse klachten verdubbelde in
vergelijking met 2010. Negen rechtstreekse klachten waren gegrond, één deels gegrond. Er waren ook
drie terechte opmerkingen. Ook in de rubriek ‘Meerdere diensten’ was er een gegronde klacht waarin
de dienst Burgerzaken medeverantwoordelijkheid droeg.
De dienst Ombudsman behandelde zes klachten over de Vreemdelingendienst (dossiers 201101-017,
p. 110, 201102-038, p. 111, 201106-157, p. 114, 201108-224, p. 115, 201109-239, p. 103 en 201112307, p. 119). Ze gingen telkens over fout gelopen procedures waarvoor de verzoekers soms wel en
soms niet medeverantwoordelijk waren omdat ze niet alle papieren tijdig hadden ingediend (mislukte
gezinshereniging; moeilijke overkomst van de echtgenote uit het buitenland; Grieken die het bevel
kregen het land te verlaten; moeilijkheden bij het uitreiken van een vreemdelingenkaart als gevolg van
een foute interpretatie van de wet door de dienst). In al deze dossiers brachten de verzoekers ter sprake
dat zij onvriendelijk onthaald zouden zijn aan het loket. Of dat zo was, konden de onderzoeken niet
achterhalen maar deze verzuchting is niet nieuw. Dat kan erop wijzen dat de communicatie aan het loket van de Vreemdelingendienst mogelijk beter kan. Ook de taalbarrière kan een rol spelen. Dat is een
aandachtspunt.
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Er waren ook meer klachten over de Begrafenissendienst (dossiers 201103-054, p. 99, 201104-097,
p. 102, 201106-153, p. 102, 201107-178, p. 116 en 201109-228, p. 117). Een van deze dossiers leidde
tot de afschaffing van de gewoonte dat het eerste jaar van een grafconcessie altijd berekend werd als
een volledig jaar, ongeacht de maand waarin het familielid overleed. De Ombudsman stelde vast dat
deze werkwijze een ongelijkheid creëerde omdat alle concessiehouders evenveel betaalden voor hun
grafduur maar er niet allemaal voor de volledige duur van konden genieten. Met een aanbeveling werd
deze manier van werken aangepast zodat alle concessiehouders nu de garantie hebben dat de volledige
duur van hun grafvergunning gerespecteerd wordt. Klachten over graven zijn altijd pijnlijk, zeker als
door fouten van de dienst een ontgraving dreigt of een graf onnodig geschonden wordt. Het is dan ook
evident dat het personeel dergelijke vergissingen ten allen tijde moet proberen te vermijden en zich
bewust moet zijn van de delicaatheid van zijn opdracht.
Er waren nogal wat discussies over elektronische identiteitskaarten (dossiers 201102-039 en
201105-139, p. 111, 201103-056, p. 112, 201106-154, p. 114, 201106-171, p. 112 en 201110-281,
p. 118). Zo is het voor burgers moeilijk te begrijpen dat een pasfoto die wel nog gelijkend is maar niet
meer recent, geweigerd wordt door de dienst Bevolking. De dienst volgt hierin de federale onderrichtingen die opleggen dat een pasfoto niet alleen gelijkend maar ook recent moet zijn. Met recent wordt
dan bedoeld “slechts enkele maanden oud”. Ook waren er weer klachten over geweigerde pasfoto’s.
De dienst Bevolking oordeelt op dat punt erg streng omdat foto’s die niet volledig voldoen aan de federale normen teruggestuurd worden door het productiebedrijf, wat ook weer voor frustraties kan zorgen bij de burger. Dat dit realiteit is, bewijst dossier 201110-281, p. 118 waar een soepele ambtenaar
een minder goede pasfoto had aanvaard maar hem prompt terugkreeg uit Brussel, met daarbovenop
een klacht van verzoeker dat zij toch beter had moeten weten.
Moeilijk blijven ook de discussies over chips die uit de elektronische identiteitskaart vallen, een mankement dat vaak voorkomt. Het is in eerste instantie aan de ambtenaar om te beoordelen of de burger
hieraan schuld heeft. De Ombudsman herinnert hierbij wel aan zijn aanbeveling uit 2009 om bij twijfel
altijd de kant van de burger te kiezen en de kaart naar het productiebedrijf door te sturen. Heel wat
identiteitskaarten vertonen immers dit technisch mankement. De kosten voor de nieuwe kaart worden
dan terugbetaald.
Natuurlijk blijft het zaak dat er nauwkeurig wordt gewerkt, dat er klantgericht wordt gecommuniceerd en dat het personeel de federale wetgeving, procedures en onderrichtingen goed kent. Ook
daar schortte het af en toe aan. Nochtans is dit noodzakelijk, wil men een degelijke service bieden (zie
dossiers 201101-013, p. 99, 201103-069, p. 100, 201104-082, p. 101, 201107-177, p. 105, 201109246, p. 106, 201110-273, p. 104, 201110-277, p. 107, 201111-294, p. 104).
Het klachtenbeeld van de dienst Ombudsman contrasteert op het eerste gezicht met de resultaten van
het tevredenheidsonderzoek dat de dienst Bevolking in 2011 over haar eigen werking organiseerde.
Daaruit blijkt dat de Bruggeling de dienstverlening bijzonder waardeert. De Ombudsman betwijfelt dat
niet. De klachten die zijn dienst behandelde, tonen alleen aan dat het op sommige punten nog beter
kan. Het valt daarbij op dat de analyse van het tevredenheidsonderzoek dicht in de buurt komt van de
inzichten van de dienst Ombudsman, met name dat openings- en wachttijden gevoelige punten zijn en
dat er blijvend aandacht moet gaan naar de klantvriendelijkheid en de deskundigheid van het personeel
via opleidingen op het vlak van kennis en sociale vaardigheden, zoals daar zijn (telefonisch) onthaal,
conflicthantering, enz.

4.4. Groendienst
Het aantal klachten over de Groendienst is na twee jaar weer gedaald. In totaal is de dienst bij
35 klachten betrokken (25 rechtstreekse klachten en 10 in de rubriek ‘Meerdere diensten’). Vier rechtstreekse klachten waren gegrond, twee terecht. Bij de dienstoverschrijdende klachten waren er nog
eens vijf gegronde klachten en één terechte opmerking waarbij de Groendienst verantwoordelijk was.
In 18 van de 25 rechtstreekse klachten was de Groendienst bereid op onze bemiddeling in te gaan.
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Zoals elk jaar gaan bijna alle klachten over gebrekkig groenonderhoud. Ook dit jaar weer vroegen
14 verzoekers of de Groendienst straatbomen of struiken kon snoeien of kappen omdat zij zorgden
voor verlies aan zonlicht in huis en tuin. Dit soort klachten ontstaat doordat de Groendienst vragen van
burgers om bomen en struiken drastisch te snoeien of te kappen altijd eerst grondig onderzoekt omdat
de Groendienst vindt dat zij de kans moeten krijgen om volledig uit te groeien. De dienst Ombudsman
heeft begrip voor dit standpunt omdat gezond openbaar groen belangrijk is voor iedereen. Toch blijft
het noodzakelijk dat de Groendienst bij het afwegen van dergelijke vragen zich ook eens verplaatst in
de leefwereld van de melder, voor wie lichtinval belangrijk is.

4.5. Dienst Ruimtelijke Ordening
De dienst Ombudsman behandelde over de Dienst Ruimtelijke Ordening (afdelingen Algemene Zaken,
Bouwvergunningen, Sectoren, Unesco en Woondienst) 20 rechtstreekse klachten en 5 klachten in de
rubriek ‘Meerdere diensten’. Dat maakt samen 25 klachten of een lichte stijging tegenover 2010
(23 klachten). De Ombudsman beoordeelde 12 klachten gegrond of deels gegrond (9 rechtstreekse
klachten en 3 klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’). Dat is een nieuwe verbetering tegenover
2010.
Het klachtenbeeld is hetzelfde als vorig jaar.
Klachten over het laattijdig afhandelen van bouw- en verkavelingsaanvragen, jarenlang een probleem, zijn weggevallen sinds de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) de gemeenten hiervoor strikt wettelijke behandelingstermijnen oplegt van 75 of 105 dagen. Dat is een prestatie van formaat, gerealiseerd dankzij de inzet van het personeel. Als kanttekening moet wel gezegd dat in
realiteit deze aanvragen soms langer onderweg kunnen zijn als de dienst gebruik maakt van de wettelijk voorziene periode van 30 dagen voor het voorafgaand ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek. Van deze periode maakt zij gebruik om adviezen op te vragen bij andere stadsdiensten (dossier
201108-205, p. 132).
Elke medaille heeft een keerzijde en daar gaan bijna alle gegronde en deels gegronde klachten over.
Doordat alle energie naar het afhandelen van de termijngebonden bouw- en verkavelingsaanvragen
gaat, blijft er nauwelijks ruimte over om de niet-tijdsgebonden dossiers binnen een redelijke termijn af
te werken. Het gaat meer bepaald om het afhandelen van bouwovertredingsdossiers, het afleveren
van stedenbouwkundige attesten en het beantwoorden van princieps- en informatievragen (dossiers 201104-081, p. 72, 201106-170, p. 71, 201103-062, p. 128, 201103-059, 201105-128, 201106142, 201106-145, 201107-179, 201108-207, 201110-255 en 201111-288, p. 122-128.).
De Ombudsman wijst al sinds 2009 op deze problematiek maar verbetering is niet merkbaar. Vandaar
dat hij zijn aanbevelingen hierover scherper heeft geformuleerd en sterker aandringt op maatregelen
vanwege de dienst en het College die deze aanbevelingen telkens heeft goedgekeurd. De dienst reageerde dat er grenzen zijn aan haar inspanningen omdat de verdere invulling van het kader pas tegen
2014 wordt verwacht. De Ombudsman heeft daar begrip voor maar zal toch aandacht blijven vragen
voor deze problematiek.
Het blijft een vaststelling dat het niet zelden lichtere bouwovertredingsdossiers zijn die blijven liggen (dossiers 201104-081, p. 72, 201106-170, p. 71, 201108-207, p. 126). Het gaat vaak om bouwovertredingen die door een buur gemeld werden. In 2010 kregen de bouwcontroleurs de opdracht om
eerst te proberen om dit soort overtredingen via bemiddeling op te lossen en zo de instroom van lichtere overtredingsdossiers te beperken. De Ombudsman vindt dit een goede maatregel.
Tot slot liepen bij de dienst Ombudsman drie klachten binnen naar aanleiding van de actie van de
Dienst Ruimtelijke Ordening tegen onvergunde schotelantennes die zichtbaar zijn vanop de openbare
weg. Deze zijn volgens de stedenbouwkundige verordening niet toegelaten (dossiers 201104-078,
201107-184, 201112-306, p. 130-131). Door een nieuwe klacht in 2012 onderzoekt de Ombudsman
verder of dit verbod in strijd zou zijn met artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de
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Mens dat het recht garandeert op vrije informatiegaring, en met het arrest van 16 december 2008 van
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over het plaatsen van een schotelantenne.

4.6. Overige stadsdiensten (Leefmilieu, Informatica, Financiën,
Patrimonium)
Over de dienst Leefmilieu behandelde de dienst Ombudsman maar zes rechtstreekse klachten, de helft
minder dan in 2010. De dienst komt wel nog 17 keer voor in de dienstoverschrijdende klachten. Geen
enkele rechtstreekse klacht was gegrond. In de dienstoverschrijdende klachten was er één klacht gegrond, één klacht deels gegrond en twee klachten terecht waarbij de dienst Leefmilieu medeverantwoordelijkheid droeg. De dienstoverschrijdende klachten bespraken we hierboven al. De enkele rechtstreekse klachten gingen ondermeer over zwerfvuil. Klachten over het onthaal in de containerparken
namen gevoelig af (dossiers 201108-201 en 201110-267, p. 158).
Dat het gratis draadloos internet niet werkt in de deelgemeenten, zorgde voor zes klachten bij de
dienst Ombudsman (dossiers 201109-245 en 248, 201110-259, 201112-310 en 311 en 201108-192,
p. 150-151). Ongetwijfeld weerspiegelen zij het ongenoegen dat hierover bij een deel van de bevolking leeft. De verzoekers klaagden dat zij maanden op een ontvanger moesten wachten. Als zij die
eindelijk te pakken hadden gekregen, bleek het draadloos internet niet overal te werken zoals de Stad
en de private firma in hun gezamenlijke communicatie hadden beloofd. De Ombudsman beoordeelde
deze klachten als deels gegrond naar de dienst Informatica toe omdat de Stad als opdrachtgever sowieso medeverantwoordelijk is voor het falen van het project en zij samen met het private bedrijf het
vertrouwen van haar burgers heeft geschonden. Voor het private bedrijf zelf is de dienst Ombudsman
niet bevoegd.
Een discussie over een taks op een onbebouwd perceel leidde tot de aanpassing van het belastingsreglement in kwestie (dossier 201109-231, p. 136). Verzoeker argumenteerde dat hij vrijstelling voor
deze taks moest krijgen omdat zijn achterliggende moestuin één harmonisch geheel vormde met het
bebouwde hoofdperceel. De dienst Financiën argumenteerde dat alleen nevenliggende onbebouwde
percelen vrijstelling kregen. Volgens verzoeker betekende “nevenliggend” evenwel “aangrenzend” of
“naast iets anders liggend” waardoor hij meende recht te hebben op de vrijstelling. Het College gaf
verzoeker ongelijk maar op advies van de dienst Financiën wijzigde de Gemeenteraad toch het taksreglement waardoor nu vrijstelling geldt voor alle aangrenzende onbebouwde percelen die harmonisch
aansluiten bij het bebouwde hoofdperceel. In hetzelfde dossier kwam nog aan het licht dat de Stad in
2011 te lang wachtte om een fiscaal hoorcollege te organiseren waar burgers hun bezwaarschrift
mondeling kunnen toelichten. Dat blijft een aandachtspunt. De wet schrijft immers voor dat de gemeente binnen de zes maanden een uitspraak moet doen over een fiscaal bezwaarschrift.
In november 2011 behandelde de dienst Ombudsman nog een laatste klacht over de ontoegankelijkheid van het AC Brugse Vrije voor personen met een handicap (dossier 201111-300, p. 76). Hoewel
gedurende minstens drie jaar geregeld klachten binnenliepen over de defecte buitenlift op de binnenkoer, duurde het nog tot midden februari 2012 vooraleer de nieuwe lift operationeel werd. Daarmee is
een einde gekomen aan een onaanvaardbare situatie.

4.7. Politie
Over de Politie behandelde de dienst Ombudsman 50 rechtstreekse klachten en 16 dossiers in de rubriek ‘Meerdere diensten’. Dat maakt 66 klachten. Daarmee voert de Politie traditioneel de rangschikking aan. Er waren zes gegronde klachten, drie terechte opmerkingen en nog één terechte opmerking
in de rubriek ‘Meerdere diensten’ waar de Politie verantwoordelijkheid draagt.
Door zes klachten (dossiers 201101-006, 201101-007, 201101-011, p. 195-196, 201105-114 en
201105-115, p. 199 en 201111-290, p. 214) kwam aan het licht dat het Kabinet van de Korpschef de
meldingen die het doorkrijgt van het stedelijk Meldpunt, niet altijd even goed opvolgt. Aanvankelijk
kon het Kabinet ze niet opvragen omdat de software van het Meldpunt in conflict kwam met deze van
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de Politie. Maar ook sedert dit probleem is opgelost, blijft het soms onduidelijk wat er gebeurt met
meldingen die het Kabinet overmaakt aan de achterliggende politiediensten. De Ombudsman heeft
daarom aanbevolen dat deze politiemeldingen beter gecoördineerd zouden worden zodat zeker is dat
zij opgevolgd worden en de melder een antwoord krijgt. Bij het afsluiten van de redactie van het jaarverslag was hierop nog geen reactie gekomen.
Opnieuw slaan twaalf klachten op het onthaal of de bejegening van burgers door individuele politieagenten (dossiers 201105-116, p. 205, 201105-125, p. 206, 201106-167, p. 207, 201108-190, p. 209,
201108-195, p. 209, 201108-204, p. 210, 201108-218, p. 211, 201108-223, p. 211, 201109-247,
p. 212, 201110-278, p 214., 201111-295, p. 214). Twee klagers vonden dat zij onterecht opgesloten
waren in het cellencomplex in de Hauwerstraat, dat bovendien qua sanitaire voorzieningen niet meer
voldoet (dossiers 201104-100 en 101, p. 203-204). Net als in 2010 draaiden bijna al deze onderzoeken
uit op een woord-tegen-woordsituatie waarbij de agenten ofwel ontkenden ofwel nuanceerden dat zij
de klagers niet goed onthaald zouden hebben. De grens tussen kordaat en onbeleefd kan nauw zijn.
Ook het feit dat de Politie geen telefonische oproepen van burgers opneemt, maakt dergelijke onderzoeken moeilijk.
Traditioneel gingen nogal wat klachten over verkeers- en parkeerhinder (dossiers 201101-021,
p. 200,201102-034, p. 200, 201103-042, p. 201, 201103-067, p. 201, 201103-074, p. 202, 201104-085,
p. 202, 201105-121, p. 206, 201105-140, p.207, 201109-243, p. 212, 201110-274, p. 213, 201111-296,
p. 215, 201112-313, p. 216, 201103-047, p. 83, 201107-172, p. 90, 201109-235, p. 94), waarbij vaak
geklaagd werd dat de Politie te weinig zou controleren (één enkele keer werd geklaagd dat er teveel
werd gecontroleerd) of dat zij niet afdoende zou reageren op de gesignaleerde moeilijkheden. Geen
enkele van deze klachten werd gegrond verklaard. Geregeld konden ze door bemiddeling worden bijgestuurd. Dat was ondermeer het geval voor zeven klachten van bewoners van de Rederskaai in Zeebrugge die protesteerden omdat het parkeerverbod voor zwerfauto’s in hun straat inhield dat ook zij
hun lichte bestelwagens niet meer voor hun huis mochten parkeren (dossiers 201105-106 tot en met
110 en 201105-117 en 118, p. 205). Door bemiddeling slaagde de dienst Ombudsman erin om de parkeerplaatsen in de Wittebankstraat voor te behouden voor voertuigen ‘lichte vracht’.
Andere klachten sloegen op allerlei vormen van omgevingshinder (hangjongeren, geluidsoverlast,
nachtlawaai, zwerfvuil, enz.) waarop de wijkagenten of de patrouilles niet gevat genoeg gereageerd
zouden hebben (dossiers 201102-037, p. 80, 2011103-070, p. 202, 201105-136, p. 206, 201106-149,
p. 89, 201106-150 en 151, p. 89, 201106-152, p. 198, 201107-174, p. 208, 201107-182, p. 208,
201108-216, p. 210, 201109-237, p. 191). Ook hier hoefde slechts één klacht terecht te worden verklaard.

4.8. OCMW
De dienst Ombudsman behandelde 14 klachten over het OCMW (13 rechtstreekse klachten en 1 in de
rubriek ‘Meerdere diensten’). Dat is iets minder dan in 2010 (17 klachten). Eén klacht was gegrond en
één klacht deels gegrond. Er waren twee terechte opmerkingen. Eén klacht was ongegrond. De Ombudsman schreef twee aanbevelingen.
Uit een negatieve ervaring van een Kameroenese vrouw bleek dat de selectieprocedure voor de aanwerving van personeel nog verbeterd kon worden (dossier 201101-004, p. 218). Zo vermeldde het
OCMW niet alle vereiste diploma’s in de vacature en werd verzoekster niet schriftelijk ingelicht over
de reden waarom zij niet aan een selectieprocedure kon deelnemen. Daardoor meende de vrouw dat zij
omwille van haar huidskleur geweerd werd. Het OCMW reageerde positief op de aanbevelingen om
altijd alle diploma’s te vermelden en de motivering voor niet deelname schriftelijk over te maken. Het
personeelsstatuut werd aangepast om aan de aanbevelingen tegemoet te komen.
Klacht 201105-129 (p. 217) toont aan dat het noodzakelijk is dat het OCMW aan erfgenamen altijd
volledige informatie geeft over uitstaande schulden, zowel bij derden als bij het OCMW zelf, anders
kunnen de nabestaanden niet met volle kennis beslissen of zij al dan niet de erfenis (en de schulden)
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aanvaarden. Omdat de communicatie met verzoekster fout gelopen was, zag het OCMW zich verplicht
de schulden kwijt te schelden.
Een onduidelijke brief over het labelen van de was in de woon- en zorgcentra bewijst andermaal dat
elke overheid – en dus niet alleen het OCMW – in haar communicatie met de burger altijd uit moet
gaan van de leefwereld van de mensen en niet van deze van de administratie. Wat evident is voor de
ambtenaar is dat niet noodzakelijk voor de burger (dossier 201101-014, p. 219).
De andere klachten draaiden vaak uit op een woord-tegen-woordsituatie waardoor de Ombudsman niet
objectief kon oordelen. Andere klachten werden opgelost door bemiddeling of stopgezet omdat de
verzoekers niet meer reageerden.
Naar aanleiding van een klacht van een bewoner van een Lokaal Opvanginitiatief voor vreemdelingen
(LOI) en zijn verzuchting dat hij slechts per toeval geïnformeerd geraakte over het bestaan van een
stedelijke ombudsdienst in Brugge (dossier 201108-219, p. 221), vroeg de dienst Ombudsman aan het
OCMW of zij als tweedelijnsklachtenbehandelaar opgenomen kon worden in het huishoudelijk reglement van het LOI. De OCMW-raad wenste daar liever niet op in te gaan omdat de dienst Ombudsman
in geen enkele brochure van het OCMW opgenomen is. De Ombudsman respecteert deze beslissing.
Toch wijst hij erop dat het tevredenheidsonderzoek over de dienst Ombudsman (zie deel 2 hiervoor)
aantoont dat de dienst vooral hoger opgeleide en beter gesitueerde burgers bereikt, wat door de studie
als een aandachtspunt naar voren wordt geschoven. Bruggelingen die lager op de sociale ladder staan,
en allochtonen vinden veel moeilijker de weg naar de dienst Ombudsman. Naast de inspanningen die
de dienst Ombudsman zelf kan leveren, zou het meegenomen zijn mocht het OCMW haar cliënten, die
vaak tot deze doelgroep behoren, mee willen wijzen op het bestaan van de ombudsdienst.

4.9. Intercommunales
4.9.1. Eandis
Over de energie-intercommunale Eandis behandelde de dienst Ombudsman 25 klachten in het totaal
(23 rechtstreekse klachten en 2 klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’). Dat is een stijging tegenover 2010 (19 klachten). Er waren zes gegronde klachten, één deels gegronde klacht en vier terechte
opmerkingen. Ook in de rubriek ‘Meerdere diensten’ was er een gegronde klacht waarvoor Eandis
medeverantwoordelijk was. Dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar.
De meeste klachten gaan over de aannemers die werken in opdracht van Eandis.
Zo stak een oud zeer de kop weer op. Negen klachten gaan over uitblijvende herstellingen door aannemers (dossiers 201103-073, 201105-122, 201108-203, 201109-232, 201105-132, p. 225-227,
201103-071 en 072, 201112-315, p. 229 en 201112-305, p. 235). In 2006 en 2007 was dat voor onze
regio al eens een probleem maar toen maakte Eandis betere afspraken met haar aannemers waardoor
dit soort klachten gevoelig verminderde. Dat dit soort klachten weer toeneemt sluit aan bij de bevindingen van de Ombudsdienst van Eandis zelf die in haar jaarverslag 2010 had aangestipt dat zij regelmatig geconfronteerd werd met klachten over de kwaliteit en de doorlooptijd van de herstellingen na
werkzaamheden aan de nutsleidingen. Ook zij pleitte toen voor meer controle door Eandis op het herstelwerk van haar aannemers.
Verwant zijn de klachten van burgers over schade die aannemers aanbrengen tijdens werkzaamheden
aan de nutsleidingen (dossiers 201101-019, 201102-033, 201103-065, p. 231-232). Voor de betrokkenen is dat vaak een lijdensweg omdat Eandis steevast naar haar aannemer en diens verzekering verwijst. Burgers krijgen daardoor het gevoel aan hun lot overgelaten te worden. Ook hiervoor vroeg de
eigen Ombudsdienst van Eandis terecht aandacht in haar jaarverslag 2010.
Acht klachten gingen over gebrekkige communicatie door Eandis of haar aannemers over werkzaamheden aan de nutsleidingen (dossiers 201102-032, p. 70, 201104-084, 201106-164, 201107-186,
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p. 227-228, 201103-048 en 060, 201106-156, p. 233 en 201112-316, p. 235). Dat dit op een verzorgde
manier moet gebeuren, is ook een belangrijk aandachtspunt.

4.9.2. TMVW
Over de watermaatschappij TMVW behandelde de dienst Ombudsman 18 klachten (17 rechtstreekse
klachten en één in de rubriek ‘Meerdere diensten) waarvan vijf gegrond, één deels gegrond, één terecht en één onbevoegd.
Vijf burgers klaagden over een te hoge waterfactuur of over onverklaarbaar meerverbruik (dossiers 201105-133, p. 241 en 201109-253, 201110-280, 201112-312 en 201110-275, p. 243-244). De
meeste van deze klachten konden door informatieverstrekking en/of bemiddeling opgelost of bijgestuurd worden.
Enkele klanten klaagden dat TMVW hen niet tijdig verwittigd had dat het water afgesloten zou worden (dossiers 201103-052 en 053, p. 237, 201109-251, p. 242). De gegronde klachten hierover compenseerde TMVW met een Service Garantie van 25 euro.

4.9.3. IVBO
IVBO zag het aantal klachten weer stijgen van 3 in 2010 naar 10 in 2011 (9 rechtstreekse klachten en
één in de rubriek ‘Meerdere diensten’), waarvan één klacht gegrond en twee terecht werden verklaard.
In het begin van het jaar waren er wat problemen met de verdeling van de afvalkalenders voor 2011.
De dienst Ombudsman kreeg verschillende burgers over de vloer die klaagden dat ze geen exemplaar
ontvangen hadden. IVBO beloofde beterschap en in 2012 waren hierover veel minder klachten.
Begin 2011 wijzigde IVBO ook haar ophaalrondes. Dat zorgde voor wat wrevel, al had de intercommunale heel wat inspanningen geleverd om hierover tijdig te communiceren. De andere klachten sloegen op het niet of niet op tijd ophalen van afvalzakken. Zij werden via bemiddeling opgelost.

4.10. Contractanten
De dienst Ombudsman ontving in 2011 weer verschillende klachten over het onthaal in bepaalde
openbare toiletten (dossiers 201110-268, 201105-120, 201103-066, 201105-119, 201108-215,
p. 250-252). In een toeristenstad als Brugge moeten de toiletuitbaatsters op een rustige en beleefde
manier kunnen omgaan met een diversiteit aan klanten van wie sommigen veeleisend of moeilijk kunnen zijn. Dat is een aandachtspunt, in de eerste plaats voor de dienst Eigendommen die de contracten
met deze uitbaatsters afsluit.

5. Aanbevelingen
Hieronder volgt nog een systematisch overzicht van de aanbevelingen van de Ombudsman en de reacties die de diensten erop gegeven hebben. In 2011 schreef de Ombudsman 21 aanbevelingen naar aanleiding van gegronde en deels gegronde klachten en terechte opmerkingen.

5.1. Aanbevelingen voor de Stad Brugge
Zeventien aanbevelingen slaan op de werking van de Brugse stadsdiensten. Zoals zijn reglement voorschrijft, legde de Ombudsman deze adviezen voor aan het College van burgemeester en schepenen. Ze
werden alle goedgekeurd.

5.1.1. Aanbevelingen voor de Dienst Ruimtelijke Ordening
De Ombudsman schreef tien aanbevelingen voor de Dienst Ruimtelijke Ordening. Ze hadden alle te
maken met de tijdige behandeling van dossiers die, in tegenstelling tot de bouw- en verkavelingsaanJAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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vragen, niet aan strikte termijnen gebonden zijn maar waarvan de redelijke termijn wel in acht moet
worden genomen.

5.1.1.1. Dossier 201103-059, p. 122:
“Leg de princiepsvraag van verzoeker alsnog voor aan het College van burgemeester en schepenen
zodat het bestuur er zijn standpunt over kan bepalen.”
“De Dienst Ruimtelijke Ordening dient ook voor het beantwoorden van princieps- en informatievragen de redelijke termijn te bewaken.”
1.

Aanleiding: verzoeker dient in juli 2009 een princiepsvraag in over de herbestemming van een
pand. In september 2011 is de vraag nog altijd niet officieel beantwoord.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 23 september 2011.

3.

Opvolging: de Dienst Ruimtelijke Ordening reageert op de structurele aanbeveling dat deze aantoont dat de reorganisatie van de dienst nog altijd niet voltooid is. Zolang het kader niet volledig
ingevuld is, moet het personeel noodgedwongen voorrang geven aan de tijdige afhandeling van de
bouw- en verkavelingsaanvragen omdat deze aan wettelijke behandelingstermijnen gebonden zijn.
Ondertussen worden flankerende maatregelen genomen opdat de dienst zich nog alleen met haar
kerntaken bezig zou dienen te houden.
De princiepsvraag zelf wordt in januari 2012 beantwoord.

5.1.1.2. Dossier 201106-142, p. 124:
“Maatregelen dringen zich op opdat ook de informatievragen door de Dienst Ruimtelijke Ordening
binnen een redelijke termijn beantwoord zouden worden.”
1.

Aanleiding: verzoeker stelt in december 2010 een informatievraag aan de dienst. Hij wordt pas
midden juni 2011 beantwoord.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 23 december 2011.

3.

Opvolging: zie dossier 201103-059 hiervoor.

5.1.1.3. Dossier 201106-170, p. 71:
“Maatregelen dringen zich op opdat ook de bouwovertredingsdossiers binnen een redelijke termijn
afgehandeld zouden kunnen worden door de Dienst Ruimtelijke Ordening.”
“Het bouwovertredingsdossier in kwestie dient zo snel mogelijk behandeld te worden aangezien de
redelijke termijn al lang overschreden is.”
1.

Aanleiding: in februari 2010 meldt verzoekster een bouwovertreding bij haar buren. In november
2011 is het dossier nog altijd niet afgehandeld.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 10 november 2011.

3.

Opvolging: zie dossier 201103-059 hiervoor.
Het concrete dossier wordt midden maart 2012 – dat is twee jaar na de melding - aan het College
van burgemeester en schepenen voorgelegd.

5.1.1.4. Dossier 201107-179, p. 125:
“Maatregelen dringen zich op opdat ook de princiepsvragen binnen een redelijke termijn behandeld
zouden kunnen worden door de Dienst Ruimtelijke Ordening.”
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“Het concrete dossier moet zo snel mogelijk aan het College van burgemeester en schepenen voorgelegd worden aangezien de redelijke behandelingstermijn overschreden is.”
1.

Aanleiding: in mei 2011 belandt een princiepsvraag van verzoeker over het bouwen van studentenkamers bij de Dienst Ruimtelijke Ordening. In november 2011 is deze vraag nog altijd niet beantwoord.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 10 november 2011.

3.

Opvolging: zie dossier 201103-059 hiervoor.
Het concrete dossier wordt midden maart 2012 afgewerkt.

5.1.1.5. Dossier 201108-207, p. 126:
“Maatregelen dringen zich op opdat ook de bouwovertredingsdossiers binnen een redelijke termijn
afgehandeld zouden kunnen worden door de Dienst Ruimtelijke Ordening.”
1.

Aanleiding: verzoeker meldt in september 2011 een bouwovertreding bij zijn buren. Het dossier
blijft een jaar onbehandeld liggen.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 23 december 2011.

3.

Opvolging: zie dossier 201103-059 hiervoor.

5.1.1.6. Dossier 201110-255, p. 127:
“Ook bij het beantwoorden van informatievragen dient de Dienst Ruimtelijke Ordening de redelijke
termijn te bewaken.”
1.

Aanleiding: verzoeker stelt in mei 2011 een informatievraag. Hij wordt pas vijf maanden later beantwoord.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 10 november 2011.

3.

Opvolging: zie dossier 201103-059 hiervoor.

5.1.1.7. Dossier 201111-288, p. 127:
“Maatregelen dringen zich op opdat ook de aanvragen voor stedenbouwkundige attesten binnen een
redelijke termijn afgehandeld zouden kunnen worden door de Dienst Ruimtelijke Ordening.”
1.

Aanleiding: verzoeker dient midden mei 2011 een aanvraag voor een stedenbouwkundig attest in.
Pas eind december wordt het dossier afgehandeld. De wet legt een ordetermijn van 75 dagen op.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 23 december 2011.

3.

Opvolging: zie dossier 201103-059 hiervoor.

5.1.2. Aanbevelingen voor de dienst Burgerzaken
De Ombudsman schreef twee aanbevelingen voor de Begrafenissendienst.

5.1.2.1. Dossier 201103-054, p. 99:
“Blijf de concessies teniet doen per jaar op 31 december maar zorg er wel voor dat ieder graf gedurende minimum de volledige concessietermijn waarvoor betaald is, kan blijven bestaan. Verduidelijk dat in het reglement op de lijkbezorging.”
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1.

Aanleiding: verzoekster stelt vast dat de grafconcessie van haar overleden vader al na veertien jaar
en één maand afloopt terwijl haar moeder voor vijftien jaar betaalde. De Begrafenissendienst telt
het jaar waarin een persoon overleed mee voor een volledig jaar, ongeacht de maand waarin hij
stierf.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 23 september 2011.

3.

Opvolging: de aanbeveling wordt toegepast.

5.1.2.2. Dossier 201106-153, p. 102:
“Als een grafsteen per vergissing wordt vernietigd of weggenomen, dient hier zo snel mogelijk een
oplossing voor gevonden te worden. Natuurlijk is het een kwestie om dergelijke vergissingen ten allen tijde te vermijden.”
1.

Aanleiding: de Begrafenissendienst vernietigt per abuis de verkeerde grafsteen. Zes maanden later
is de vervangende steen nog altijd niet geplaatst.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 23 september 2011.

3.

Opvolging: De dienst Bevolking reageert dat het altijd de bedoeling is om dergelijke fouten zo
vlug mogelijk recht te zetten maar dat zij voor een deel afhankelijk is van beschikbaar recuperatiemateriaal en van de grafmaker die de steen moet bewerken. Daardoor kan het gebeuren dat de
herstelling niet altijd even vlug gaat als de burger zou willen.

5.1.3. Aanbeveling voor de Wegendienst
De Ombudsman schreef één aanbeveling voor de Wegendienst.

5.1.3.1. Dossier 201101-027, p. 185:
“De interne communicatie van de Wegendienst naar de Wegenfoon over de behandeling van haar
meldingen dient gedisciplineerd te gebeuren. Dat is belangrijk om twee redenen: als de Wegendienst
het probleem te velde heeft opgelost, dan dient de Wegendienst dit mee te delen aan de Wegenfoon
zodat zij, als frontoffice, de melding kan afsluiten en de melder een antwoord ontvangt als hij daarom heeft verzocht. Heeft de Wegendienst een ernstige reden om de melding uitzonderlijk te parkeren, dan dient zij dit ook mee te delen aan de Wegenfoon zodat zij deze reden in het meldpuntprogramma kan registreren waarna de melder verwittigd wordt over de oorzaak van het uitstel.”
1.

Aanleiding: naar aanleiding van verschillende klachtdossiers stelt de Ombudsman vast dat de Wegendienst haar meldingen nog gedisciplineerder zou kunnen afhandelen.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 20 mei 2011.

3.

Opvolging: de Wegendienst bespreekt intern de aanbeveling. Aan de medewerkers wordt nogmaals de nodige aandacht gevraagd om tijdig feedback te geven aan het Meldpunt, zowel wanneer
de melding is afgewerkt als wanneer ze geparkeerd wordt, met vermelding van de reden voor het
parkeren.

5.1.4. Aanbeveling voor het Kabinet van de schepen van Personeel
De Ombudsman schreef één aanbeveling voor het Kabinet van de schepen van Personeel.

5.1.4.1. Dossier 201108-225, p. 155:
“Een brief met excuses zou op zijn plaats zijn.”
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1.

Aanleiding: het kabinet van de schepen van Personeel schrijft verzoekster een brief dat zij bij de
Stad mag komen werken. Dat blijkt uiteindelijk een vergissing.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 14 oktober 2011.

3.

Opvolging: het kabinet van de schepen van Personeel reageert dat de collegenota van de Personeelsdienst onduidelijk was waardoor de inhoud van de brief aan verzoekster verkeerd was. De
Personeelsdienst stuurt verzoekster een brief met verontschuldigingen.

5.1.5. Dienstoverschrijdende aanbevelingen
De Ombudsman schreef drie dienstoverschrijdende aanbevelingen.

5.1.5.1. Dossier 201102-032, p. 70:
“De Wegendienst en/of Eandis dienen bij langdurige vertragingen van werkzaamheden het initiatief te nemen richting Communicatiedienst en/of dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie tot
het laten verspreiden van een tussentijdse bewonersbrief.”
1.

Aanleiding: de werkzaamheden in de Godelievewijk liggen maanden stil. De bewoners worden
niet geïnformeerd over de oorzaak van de vertraging.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 14 oktober 2011.

3.

Opvolging: de Wegendienst reageert dat het alleen zinvol is te communiceren als een concrete timing voor het verdere verloop van de werkzaamheden meegedeeld kan worden aan de bewoners.
Essentieel hierbij is een geloofwaardige nieuwe planning van de aannemer. De Wegendienst zal de
Communicatiedient in dergelijke gevallen vragen een bewonersbrief te verspreiden zodra een concrete en geloofwaardige planning opgemaakt kan worden. Ook Eandis reageert positief maar legt
de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. De coördinatievergaderingen met de opdrachtgever
lijken haar de beste plaats om te overleggen of een extra bewonersbrief moet worden verspreid bij
vertragingen.

5.1.5.2. Dossiers 201108-206 en 201108-211, p. 68-69:
“Als er tussen diensten onduidelijkheid bestaat over welke dienst een melding moet aanpakken, dan
moeten beide diensten daar zo snel mogelijk met elkaar over overleggen en de melding niet blijven
doorspelen tot de maximale behandelingstermijn verstreken is.”
1.

Aanleiding: De Groendienst en de Wegendienst schuiven enkele meldingen naar elkaar door via
het Meldpunt tot de behandelingstermijn van zestig dagen overschreden wordt.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 14 oktober en 23 december
2011.

3.

Opvolging: beide diensten spreken af dat zij elkaar zo snel mogelijk zullen opbellen als zich een
bevoegdheidsprobleem voordoet.

5.1.5.3. Dossier 201110-265, p. 79:
“Onderzoek of het beheer en het ledigen van de afvalbakken niet beter onder de bevoegdheid van
één dienst zou vallen. Zo ja, voorzie deze dienst van de nodige middelen en personeel.”
1.

Aanleiding: de Ombudsman vraagt zich af of het wel efficiënt is dat de Groendienst de afvalbakken plaatst en herstelt en de dienst Leefmilieu ze ledigt.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 10 februari 2012.
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Opvolging: De Groendienst en de dienst Leefmilieu vinden de bestaande taakverdeling zinvol. De
Groendienst beschikt over het materiaal en de expertise om de afvalbakken te plaatsen en te herstellen maar dat is geen voltijdse taak. De Groendienst en de dienst Leefmilieu nemen toch maatregelen. Er wordt een gezamenlijk bestand opgemaakt om de meldingen over defecte afvalbakken
beter op te volgen. De 1.500 afvalbakken worden aangeduid op een plan.

5.2. Aanbevelingen voor het OCMW
De Ombudsman schreef twee aanbevelingen voor het OCMW.

5.2.1. Dossier 201101-004, p. 218:
“Vermeld in de aankondiging van vacatures alle vereiste diploma’s en attesten.”
“Licht kandidaten steeds schriftelijk en gemotiveerd in waarom zij niet toegelaten worden tot de selectieprocedure.”
1.

Aanleiding: verzoekster solliciteert bij het OCMW. De selectieprocedure verloopt niet zoals ze
had verwacht.

2.

Overgemaakt aan de Voorzitter van het OCMW op 8 april 2011.

3.

Opvolging: Het OCMW reageert positief op de aanbevelingen. In de aankondiging van de vacatures worden alle vereiste diploma’s en attesten vermeld. Het nieuwe personeelsstatuut voorziet dat
bij aankondigingen van vacatures altijd een beknopte weergave van de functievereisten wordt
vermeld zodat de kandidaat kan oordelen of hij in aanmerking komt. Het nieuwe personeelsstatuut
voorziet ook dat bij een weigering onmiddellijk en schriftelijk wordt meegedeeld waarom de kandidaat geweigerd werd.

5.3. Aanbeveling voor de Politie
De Ombudsman schreef één aanbeveling voor de Politie.

5.3.1. Dossiers 201105-114 en 201105-115, p. 199:
“De politiemeldingen die vanuit het stedelijk Meldpunt binnenkomen, zouden door de Politie beter
gecoördineerd moeten worden zodat zeker is dat ze worden opgevolgd en de klager een antwoord
krijgt binnen een redelijke termijn.”
1.

Aanleiding: uit enkele politiemeldingen die overtijd gaan, blijkt dat de coördinatie ervan niet altijd
gesmeerd loopt. Het is onduidelijk of de meldingen altijd werden opgevolgd door de Politie.

2.

Overgemaakt aan de Burgemeester en de Korpschef op 12 januari 2012.

3.

Opvolging: bij het afsluiten van de redactie van het jaarverslag heeft de Politie nog niet gereageerd
op de aanbeveling.

5.4. Aanbeveling voor TMVW
De Ombudsman schreef één aanbeveling voor TMVW.

5.4.1. Dossier 201106-169, p. 237:
“Stuur een ontvangstmelding als reactie op e-mails van klanten. De e-mail kan dan op de meest gepaste wijze en binnen een redelijke termijn ten gronde behandeld worden.”
1.

Aanleiding: verzoekster stuurt een e-mail naar info@tmvw.be. Ze krijgt geen antwoord.
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2.

Overgemaakt aan TMVW op 22 augustus 2011.

3.

Opvolging: TMVW reageert dat het e-mailadres klantendiensten@tmvw.be, dat zij propageert als
klantencontact, al geruime tijd voorzien is van een automatische ontvangstbevestiging.
Info@tmvw.be is daar niet van voorzien. TMVW geeft er toch de voorkeur aan hierop geen automatische ontvangstmelding te plaatsen omdat het e-mailadres niet alleen door klanten gebruikt
wordt. E-mails van klanten die toch binnenkomen via info@tmvw.be worden intern verdeeld en
indien nodig individueel beantwoord.

5.5. Opvolging aanbevelingen uit 2010
Hiervoor verwijzen wij naar deel 5 “Opvolging klachten en aanbevelingen 2009-2010” (p. 255-264)
en meer bepaald naar de dossiers 201001-008, 201002-022, 201004-071, 201010-219, 201011-233,
201011-235, 201011-236 en 201012-248. Acht aanbevelingen uit 2010 werden nog verder opgevolgd
en uitgevoerd.
Zo maakten de Dienst Ruimtelijke Ordening, de dienst Vergunningen en de Politie betere afspraken
over het beteugelen van onvergunde publiciteitsborden op de openbare weg. De dienst Informatica
schreef een computerprogramma waardoor de verdeling van gratis huisvuilzakken vlotter verloopt sedert begin maart 2012.
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INLEIDING
In dit deel van het jaarverslag krijgt u een overzicht van de klachtdossiers die in 2011 door de dienst
Ombudsman behandeld werden.
De klachten worden geordend per dienst. Binnen elke dienst worden achtereenvolgens de gegronde en
de deels gegronde klachten, de terechte opmerkingen, de ongegronde en de onbevoegde klachten opgesomd. Daarna volgen in chronologische volgorde de klachten die het label ‘ander oordeel’ kregen.
Uitzonderingen vormen de terugkerende klachten die we samen zetten. Bij het OCMW plaatsen we de
Vereniging SVK (Sociaal Verhuurkantoor) apart. Klachten waarbij verschillende diensten betrokken
zijn of bevraagd werden, kunt u terugvinden in de rubriek ‘Meerdere diensten’.
De behandeling van een klacht wordt beschreven volgens een vast patroon:
KLACHT: de klacht wordt weergegeven zoals die door de klagers aan ons verwoord werd.
ONDERZOEK: hierin staan de bevindingen van het onderzoek, de reactie van de betrokken diensten
of ambtenaar, eigen vaststellingen en verdere ontwikkelingen in het dossier.
BEOORDELING: hierin omschrijft de Ombudsman zijn oordeel. Bovenaan elke klacht staat in vetjes
aangegeven hoe de Ombudsman de klacht beoordeeld heeft. Bij de gegronde en deels gegronde klachten en bij de terechte opmerkingen staat onderaan welk criterium in het gedrang kwam.
AANBEVELING: hierbij stelt de Ombudsman maatregelen voor om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen of bij te sturen.
REACTIE VAN …: vermeldt de datum van de zitting van het College van burgemeester en schepenen waarin het stadsbestuur ofwel akte nam van de klacht en/of de aanbeveling goedkeurde.
OPVOLGING: hier worden verdere ontwikkelingen opgenomen die ons bereikten na afsluiting van
het dossier en de gevolgen die aan de aanbeveling of de klacht gegeven werden.
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1. STADSBESTUUR

MEERDERE DIENSTEN
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

47
0
47
14
1
7
0
25

Op 12 januari 2011 start de dienst Ombudsman een
klachtdossier op. De Wegendienst voert diezelfde
dag de herstelling uit. Ze geeft geen uitleg waarom
ze de melding niet verder afhandelde binnen de reglementaire behandelingstermijn.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)
(dossier: 201101-010)
Diensten: Wegendienst, Leefmilieu

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker meldt op 10 november 2010 aan de
dienst Leefmilieu dat een rioolkolk verstopt zit.
Zestig dagen later maakt het softwareprogramma
van het stedelijk Meldpunt de melding over aan de
dienst Ombudsman omdat ze niet tijdig afgehandeld
werd.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu registreerde de melding onmiddellijk en maakte een werkbon op. Op 15 november constateerde de dienst Stadsreiniging dat de
rioolkolk vol beton zat. De gewone kolkenzuiger
kon het probleem niet oplossen. Ook met de hogedrukwagen of het breekijzer lukte het niet. Volgens
afspraak maakte de dienst Leefmilieu de melding
de volgende dag over aan de Wegendienst.
De Wegendienst pakte de melding niet aan.
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN WETTELIJKHEID: de Wegendienst handelde de melding niet af binnen de reglementair afgesproken behandelingstermijn. Zij had de melding
nochtans tijdig doorgekregen van de dienst Leefmilieu. De dienst Leefmilieu handelde correct.
De klacht wordt gecorrigeerd: de herstelling wordt
uitgevoerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 mei 2011).
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deld werd binnen de reglementaire behandelingstermijn. Beide diensten pleegden pas overleg nadat
de Ombudsman een klachtdossier had geopend.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (2)
(dossier: 201108-206)
Diensten: Wegendienst, Groendienst

AANBEVELING:

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster vraagt in naam van de bewoners van
een sociaal appartementsgebouw of er in de openbare groenzone voor het gebouw fietsrekken geplaatst kunnen worden. Haar vraag wordt in het
stedelijk Meldpunt geregistreerd op 12 mei.
Negentig dagen later maakt de software van het
stedelijk Meldpunt de melding automatisch over
aan de dienst Ombudsman omdat ze niet afgehandeld werd binnen de reglementair voorziene termijn.

ONDERZOEK:
De vraag wordt door de meldpuntcoördinator geregistreerd op 12 mei en overgemaakt aan de Mobiliteitscel. De Mobiliteitscel, die niet bevoegd is,
maakt de melding op 18 mei over aan de Wegendienst en diezelfde dag aan de Groendienst. Op 15
juni stuurt de Groendienst de melding terug naar de
Wegendienst omdat zij hiervoor niet bevoegd is. Op
30 juni parkeert de Wegendienst de melding gedurende dertig dagen omdat adviezen ingewonnen
moeten worden. Op 1 augustus stuurt de Wegendienst de melding terug naar de Groendienst omdat
zij niet bevoegd zou zijn. Diezelfde dag stuurt de
Groendienst de melding terug naar de Wegendienst.
De volgende dag gebeurt het omgekeerde. Tien dagen later maakt de software van het Meldpunt de
vraag automatisch over aan de dienst Ombudsman.
Na de klacht plegen de Groendienst en de Wegendienst overleg. De Groendienst argumenteert dat
het plaatsen van fietsrekken op het openbaar domein altijd een taak geweest is van de Wegendienst.
De Groendienst plaatst alleen fietsrekken in afgesloten stadsdomeinen met een privaat karakter.
De Wegendienst behartigt de vraag verder. Het dossier wordt voor advies overgemaakt aan de Mobiliteitscel en de Politie waarna het aan het College van
burgemeester en schepenen zal worden voorgelegd.
Daarna kan de uitvoering volgen.

“Als er tussen diensten onduidelijkheid bestaat over
welke dienst een melding moet aanpakken, dan
moeten beide diensten daar zo snel mogelijk met elkaar over overleggen en de melding niet blijven
doorspelen tot de maximale behandelingstermijn
verstreken is.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (23 december 2011).

OPVOLGING:
De Wegendienst en de Groendienst bespreken de
aanbeveling op het clusteroverleg. Beide diensten
spreken af dat de districtsverantwoordelijken zeer
snel rechtstreeks met elkaar contact zullen opnemen
bij twijfel over wie bevoegd is voor de melding. De
Wegendienst en de Groendienst engageren zich om
de meldingen zo kort mogelijk op te volgen.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (3)
(dossier: 201108-209)
Diensten: Wegendienst, Groendienst

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster meldt op 15 juni dat aan de waterkant
van de Begijnenvest een deel van de ijzeren afsluiting stuk is.
Zestig dagen later maakt de software van het stedelijk meldpunt de melding automatisch over aan de
dienst Ombudsman omdat ze niet afgehandeld werd
binnen de reglementaire termijn.

ONDERZOEK:

Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: overheidsdiensten moeten efficiënt met elkaar samenwerken. De
Groendienst en de Wegendienst bleven de melding
naar elkaar doorschuiven waardoor zij niet behan-

De melding werd op 15 juni geregistreerd en kwam
bij de Wegendienst terecht. Eén dag later stuurde de
Wegendienst de melding door naar de Groendienst.
Op 27 juni stuurde de Groendienst hem weer door
naar de Wegendienst waarna de Wegendienst de
melding een week later weer terugstuurde naar de
Groendienst. Daar wachtte zij op behandeling, tot
op 17 augustus de maximale behandelingstermijn
overschreden werd.
Na de klacht plegen de Groendienst en de Wegendienst overleg. De conclusie is dat de Groendienst
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moet instaan voor het herstel want indertijd werd
het hekwerk door haar geplaatst. De verwarring
ontstond doordat de Wegendienst in het verleden al
herstellingen uitvoerde aan smeedijzeren hekwerk
aan het Minnewater maar dat ging toen om een ander type.

komt in de berm terecht. Hij signaleerde het probleem al meermaals maar het wordt niet opgelost.
Zestig dagen later maakt de software van het Meldpunt de melding automatisch over aan de dienst
Ombudsman omdat ze niet afgehandeld werd binnen de reglementaire termijn.

BEOORDELING:

ONDERZOEK:

Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: overheidsdiensten moeten efficiënt met elkaar samenwerken. Dat
was hier niet het geval. De Groendienst en de Wegendienst bleven de melding naar elkaar doorschuiven waardoor zij niet afgewerkt geraakte binnen de
maximale behandelingstermijn van zestig dagen.
Beide diensten pleegden pas overleg nadat de Ombudsman een klachtdossier had geopend.

De melding kwam eerst bij de Wegendienst terecht
die ze op 20 juni overmaakte aan de Groendienst.
Op 6 juli stuurde de Groendienst de melding terug
naar de Wegendienst waar ze bleef wachten op afhandeling, tot op 17 augustus de maximale behandelingstermijn overschreden werd.
Na de klacht bespreken de Wegendienst en de
Groendienst de klacht. De Wegendienst kan het
probleem niet oplossen. Precies op vraag van de
bewoners werd jaren geleden beslist om de bomen
te laten staan. De wortels steken de straatgoten op
waardoor het regenwater gedeeltelijk in de berm terecht komt.
De Groendienst stelt vast dat de berm verdicht is
doordat er voortdurend een wagen geparkeerd staat.
Dat vermindert de infiltratiecapaciteit. De Groendienst raadt verzoeker aan niet meer in de berm te
parkeren en de hoek van de oprit te verhogen waardoor het water naar de berm zal afstromen.

AANBEVELING:
“Als er tussen diensten onduidelijkheid ontstaat
over welke dienst de melding moet aanpakken, dan
moeten beide diensten daar zo snel mogelijk met elkaar over overleggen en de melding niet blijven
doorspelen tot de maximale behandelingstermijn
verstreken is.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (14 oktober 2011).

OPVOLGING:
De Wegendienst en de Groendienst bespreken de
aanbeveling op het clusteroverleg. Beide diensten
spreken af dat de districtsverantwoordelijken zeer
snel rechtstreeks met elkaar contact zullen opnemen
bij twijfel over wie bevoegd is voor de melding. De
Wegendienst en de Groendienst engageren zich om
de meldingen zo kort mogelijk op te volgen.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: overheidsdiensten moeten efficiënt met elkaar samenwerken. Dat
was hier niet het geval. De Groendienst en de Wegendienst bleven de melding naar elkaar toeschuiven waardoor ze niet afgewerkt geraakte binnen de
maximale behandelingstermijn van zestig dagen.
Beide diensten pleegden pas overleg nadat de Ombudsman een klachtdossier had geopend.

AANBEVELING:

MEER DAN ZESTIG DAGEN (4)
(dossier: 201108-211)
Diensten: Wegendienst, Groendienst

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker meldt op 16 juni dat zijn oprit telkens
onder water loopt als het hard regent. De postbode
moet door het water waden om de brievenbus te bereiken. Het probleem ontstaat doordat het regenwater maar gedeeltelijk afwatert naar de goot. De rest
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“Als er tussen diensten onduidelijkheid ontstaat
over welke dienst de melding moet aanpakken, dan
moeten beide diensten daar zo snel mogelijk met elkaar over overleggen en de melding niet blijven
doorspelen via het meldpunt tot de maximale behandelingstermijn verstreken is.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (14 oktober 2011).

OPVOLGING:
De Wegendienst en de Groendienst bespreken de
aanbeveling op het clusteroverleg. Beide diensten
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spreken af dat de districtsverantwoordelijken zeer
snel rechtstreeks met elkaar contact zullen opnemen
bij twijfel over wie bevoegd is voor de melding. De
Wegendienst en de Groendienst engageren zich om
de meldingen zo kort mogelijk op te volgen.
Verzoeker verhoogt de hoek van de oprit.

WACHTEN OP NIEUW VOETPAD
(dossier: 201102-032)
Diensten: Wegendienst, Eandis, Communicatiedienst

Gegrond
KLACHT:
Eind januari 2011 klaagt verzoeker dat hij en zijn
buren al zeven maanden wachten op de heraanleg
van het voetpad in zijn straat in de Godelievewijk.
Eerst werd beloofd dat de voetpaden in juli 2010
heraangelegd zouden worden, daarna werd het november 2010, later werd het na nieuwjaar. Verzoeker klaagt dat hij al maanden geen officiële informatie meer kreeg over de timing van de
werkzaamheden.

ONDERZOEK:
Met een bewonersbrief van 9 februari 2009 lichtte
de Stad de bewoners van de Godelievewijk een eerste keer in over de zone 30-maatregelen die uitgevoerd zouden worden, over de heraanleg van de
voetpaden en over het ondergronds brengen van de
nutsleidingen. De werken zouden minstens twee
jaar duren. De coördinatie lag in handen van de
Wegendienst.
Eind april en eind juli 2009 volgden nog twee algemene bewonersbrieven. Daarna werden in april
en eind augustus 2010 nog twee bewonersbrieven
verspreid over enkele kleinere deelaspecten van het
werk met slechts plaatselijke impact. Tussen juli
2009 en februari 2011 werd geen enkele algemene
bewonersbrief meer verspreid.
In de loop van 2009 en 2010 lopen de werken heel
wat vertraging op. Eerst maakte alleen Eandis gebruik van de heraanleg van de voetpaden om de
nutsleidingen ondergronds te brengen. Hoewel
Belgacom aanvankelijk zei dat ze geen werken in
het vooruitzicht had, moest de telecommaatschappij
wegens onvoorziene defecten aan haar telefoonnet
plots toch werkzaamheden uitvoeren. Dat stuurde
de planning in de war. Eandis kon enkele werven
niet afronden waardoor de aannemer van de Stad de
voetpaden niet kon heraanleggen. Ook moest
Belgacom werkzaamheden uitvoeren in straten die
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al afgewerkt waren. Komt daarbij dat het in november en december 2010 extreem koud werd.
Daarna werd het extreem nat.
Na de klacht laat de Wegendienst weten dat de aannemer begin februari 2011 opnieuw zal starten met
de aanleg van de nieuwe voetpaden.
De dienst Ombudsman vraagt aan de Wegendienst
en de Communicatiedienst om een nieuwe algemene bewonersbrief te verspreiden in de wijk met een
stand van zaken en de juiste fasering. De brief
wordt verspreid op 18 februari 2011. Een volgende
algemene bewonersbrief wordt verspreid in april
2011.
De Communicatiedienst is voor het verspreiden van
extra bewonersbrieven naar aanleiding van vertragingen afhankelijk van de informatie van de toezichters van de Wegendienst of van de Vlaamse
Afdeling Wegen en Verkeer als het over wegwerkzaamheden gaat, en van de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie als het gaat om werken van
de nutsmaatschappijen. Deze diensten moeten oordelen of het nuttig is een bijkomende bewonersbrief
te laten verspreiden door de Communicatiedienst.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
tussen juli 2009 en februari 2011 kregen de bewoners van de Godelievewijk van de Stad Brugge
geen officiële informatie meer over de stand van de
werkzaamheden en de vertraging die zij hadden opgelopen. Dat is te lang.
De klacht wordt gecorrigeerd: na de klacht wordt
een algemene bewonersbrief verspreid in februari
2011. Een volgende brief volgt in april.

AANBEVELING:
“De Wegendienst en/of Eandis dienen bij langdurige vertragingen van werkzaamheden het initiatief te
nemen richting Communicatiedienst en/of dienst
Verkeersbelemmeringen van de Politie tot het laten
verspreiden van een tussentijdse bewonersbrief.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (14 oktober 2011).

OPVOLGING:
De Wegendienst reageert dat het alleen zinvol is te
communiceren als een concrete timing voor het
verdere verloop van de werkzaamheden meegedeeld kan worden aan de bewoners. Essentieel hier-
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bij is een geloofwaardige nieuwe planning van de
aannemer. De Wegendienst zal de Communicatiedient in dergelijke gevallen vragen een bewonersbrief te verspreiden zodra een concrete en geloofwaardige planning opgemaakt kan worden. Ook
Eandis reageert positief maar legt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. De coördinatievergaderingen met de opdrachtgever lijken haar de beste
plaats om te overleggen of een extra bewonersbrief
moet worden verspreid bij vertragingen.

GEEN ANTWOORD

Het reglement op het stedelijk Meldpunt geldt zowel voor meldingen als eerstelijnsklachten. Het reglement schrijft voor dat de bevoegde dienst, ook
als zij een melding of eerstelijnsklacht doorkrijgt
van een andere dienst, de melder een ontvangstmelding moet sturen als zij het probleem niet binnen
tien werkdagen kan oplossen. Binnen de dertig dagen moet dan een inhoudelijk antwoord volgen. Dit
antwoord kan verstuurd worden via een officiële
brief.
De handleiding i.v.m. het stedelijk Meldpunt
schrijft voor dat eerstelijnsklachten altijd geregistreerd moeten worden.

(dossier: 201103-044)

BEOORDELING:

Diensten: Vergunningen, Leefmilieu

Gegrond
KLACHT:
Begin januari stuurt verzoekster een e-mail naar de
dienst Leefmilieu om te protesteren tegen een
kerstboomverbranding.
Bijna twee maanden later heeft ze nog altijd geen
antwoord ontvangen. De kerstboomverbranding
vond ondertussen plaats. Ze stuurt een herinnering
naar de dienst Leefmilieu en vraagt de dienst Ombudsman te onderzoeken waarom ze geen antwoord
kreeg.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu ontving de e-mail van begin
januari en stuurde ze diezelfde dag door naar de
dienst Vergunningen omdat de vraag tot de bevoegdheid van deze dienst behoorde.
Door de drukte verloor de dienst Vergunningen de
e-mail uit het oog en ontdekte dat pas eind februari
toen de dienst Leefmilieu de herinnering van verzoekster overmaakte. Kort na de klacht bij de dienst
Ombudsman stuurt de dienst Vergunningen verzoekster een gemotiveerd antwoord.
Strikt genomen had de dienst Leefmilieu volgens
het reglement op het stedelijk Meldpunt en de afgesproken workflow de eerstelijnsklacht eerst zelf
moeten registreren. Na een controle van de inhoud
had zij de klacht dan rechtstreeks dienen over te
maken aan de dienst Vergunningen aangezien de
vraag niet tot haar bevoegdheid behoorde.
De dienst Vergunningen registreerde de eerstelijnsklacht ook niet in het stedelijk Meldpunt. Volgens
de dienst behandelt zij klachten die doorgegeven
worden door een andere dienst niet via het Meldpunt. Er wordt een officiële brief gestuurd naar de
klager.
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De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: strikt
genomen paste de dienst Leefmilieu het reglement
en de workflow van het stedelijk Meldpunt niet
juist toe. Ook de dienst Vergunningen registreerde
de eerstelijnsklacht niet. Het is een misvatting van
de dienst Vergunningen dat zij meldingen en eerstelijnsklachten die zij doorkrijgt van een andere
dienst niet in het Meldpunt zou kunnen afhandelen.
Doordat noch de dienst Leefmilieu noch de dienst
Vergunningen de eerstelijnsklacht registreerden,
verloor de dienst Vergunningen de vraag uit het
oog. Mocht de klacht wel geregistreerd geweest
zijn, dan zou de software de dienst Vergunningen
tijdig gewaarschuwd hebben dat er nog een antwoord gestuurd moest worden.
De klacht wordt gecorrigeerd: kort na de klacht
stuurt de dienst Vergunningen verzoekster een antwoord.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 mei 2011).

REDELIJKE TERMIJN (2)
(dossier: 201106-170)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening (Sectoren),
Kabinet schepen van Ruimtelijke Ordening

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster meldt begin februari 2010 aan de
dienst Bouwvergunningen een mogelijke bouwovertreding bij haar buren die haar hindert in haar
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eigen bouwplannen. In maart maakt een bouwcontroleur een proces-verbaal op omdat de koer van de
buren zonder vergunning werd dichtgebouwd en het
platte dak deels over het eigendom van verzoekster
komt. De ambtenaar van de dienst Bouwvergunningen schetst in een e-mail de verdere procedure: de
dienst Urbanisatie zal een advies uitbrengen en het
College zal beslissen over de overtreding.
Verzoekster verneemt niets meer. In een e-mail van
10 mei aan de ambtenaar en aan de dienst Bouwvergunningen vraagt ze naar een stand van zaken.
Ze krijgt geen antwoord. Ook op een tweede e-mail
van 26 oktober aan de ambtenaar van de dienst
Bouwvergunningen en aan het kabinet van de schepen van Ruimtelijke Ordening krijgt ze geen antwoord.
Eind juni 2011 neemt verzoekster contact op met de
dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
In het overtredingsdossier steekt het proces-verbaal.
Er is niets mee gebeurd.
Na de klacht stuurt de dienst Bouwvergunningen
verzoekster een kort antwoord waarin de verdere
procedure in het algemeen wordt uitgelegd.
De e-mails van 10 mei en 26 oktober 2010 werden
niet beantwoord. Volgens de ambtenaar van de
dienst Bouwvergunningen stuurde hij deze vragen
telkens door naar de dossierbehandelaars van de
sector Noord. Zij reageerden niet. De ambtenaar
van de dienst Bouwvergunningen volgde de vragen
niet verder op.
De schepen van Ruimtelijke Ordening verontschuldigt zich dat haar kabinet de e-mail niet beantwoordde. Per dag lopen een paar honderd e-mails
binnen. Er is maar één kabinetsmedewerkster.
Bij het afsluiten van het klachtdossier is het overtredingsdossier nog altijd niet opgevolgd door de
sector Noord. Er wordt voorrang gegeven aan de
termijngebonden bouwaanvragen.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende redenen:
OVERSCHRIJDING REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: na een jaar en acht maanden is
er nog altijd niets gebeurd met het bouwovertredingsdossier.
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: verzoeksters
e-mails werden niet beantwoord.

AANBEVELINGEN:

MEERDERE DIENSTEN

afgehandeld zouden kunnen worden door de Dienst
Ruimtelijke Ordening.”
“Het bouwovertredingsdossier in kwestie dient zo
snel mogelijk behandeld te worden aangezien de
redelijke termijn al lang overschreden is.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (10 november 2011).

OPVOLGING:
Voor de opvolging van de algemene aanbeveling,
zie dossier 201103-059, p. 122.
Door tijdsgebrek als gevolg van de voorrang die
gegeven moet worden aan de termijngebonden
bouwaanvragen kan de dossierbehandelaar het
overtredingsdossier pas midden maart 2012 aan het
College van burgemeester en schepenen voorleggen. Dat is meer dan twee jaar na de opmaak van
het proces-verbaal.

REDELIJKE TERMIJN (1)
(dossier: 201104-081)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening (Sectoren),
Kabinet schepen van Ruimtelijke Ordening

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker probeert begin april 2011 tevergeefs een
bouwovertredingsdossier uit 2007 in te zien in de
dienst Bouwvergunningen. Het dossier is zoek. Het
slaat nochtans op een overtreding waarbij zijn buren een bijgebouw in de tuin hebben ingericht als
kantoorruimte en appartement. Hij kaartte dat al aan
in 2007 waarna een bouwcontroleur langs kwam.
Verzoeker vernam nooit nog iets over het overtredingsdossier. Het appartement is nu verhuurd en de
huurders zitten op het platte dak. Er is rechtstreekse
inkijk in de tuin van verzoeker. Dat het dossier niet
opduikt maakt verzoeker wantrouwig. Zijn buurman schept op dat hij ongenaakbaar is.
Eind maart 2011 formuleerde verzoeker al een
nieuwe klacht omdat zijn buurman zonnepanelen
plaatste op een plat dak en omdat het sanitair van
het appartement geloosd wordt in een gracht op de
perceelsgrens. Dat zorgt voor stankhinder. De
Dienst Ruimtelijke Ordening stuurde opnieuw een
bouwcontroleur langs.

“Maatregelen dringen zich op opdat ook de bouwovertredingsdossiers binnen een redelijke termijn
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ONDERZOEK:

AANBEVELING:

Dezelfde dag dat verzoeker zijn klacht formuleert,
duikt het bouwovertredingsdossier op in het kabinet
van de schepen van Ruimtelijke Ordening.
Over het inrichten van een appartement in een
voormalige stapelplaats, opende de Dienst Ruimtelijke Ordening in oktober 2007 een overtredingsdossier. Op basis van de toen geldende wetgeving
adviseerde de gemeentelijke stedenbouwkundige
ambtenaar in april 2008 dat de toestand in zijn oorspronkelijke staat moest worden hersteld en dat via
de rechtbank het staken van het strijdig gebruik zou
worden gevorderd.
De schepen van Ruimtelijke Ordening deelde deze
visie niet en stuurde het dossier terug. Het gevolg
was een patstelling waarbij het dossier gedurende
een paar jaar in de dienst Urbanisatie bleef liggen
en uiteindelijk opnieuw terecht kwam in het kabinet
van de schepen van Ruimtelijke Ordening waar het
kort na de klacht opdook.
Het dossier keert terug naar de Dienst Ruimtelijke
Ordening waarbij de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar de overtreding evalueert op basis van de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Zijn conclusie is dat de overtreding niet
geregulariseerd kan worden omdat zij strijdig is met
de goede ruimtelijke ordening en omwille van het
verstoren van de omgeving door inkijk. Maar ook
het opleggen van een herstelmaatregel blijkt niet
mogelijk omdat het bijgebouw volgens de nieuwe
VCRO geacht is te zijn vergund. Bovendien was de
bestemmingswijziging niet vergunningsplichtig op
het moment dat dit gebeurde.
Het College van burgemeester en schepenen beslist
op 8 juli de situatie te gedogen. Er wordt niet geopteerd voor regularisatie maar ook niet voor een herstelmaatregel. Verzoeker kan hiertegen in beroep
gaan bij de Gouverneur. Hij kan ook naar de Vrederechter stappen als de huurders het platte dak als
terras blijven gebruiken aangezien er sprake is van
onbelemmerde inkijk in de tuin.

“Ook bouwovertredingsdossiers moeten binnen een
redelijke termijn afgehandeld worden.”

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: het bouwovertredingsdossier
bleef gedurende bijna vier jaar onafgewerkt als gevolg van een verschil in visie tussen de Dienst
Ruimtelijke Ordening en de schepen van Ruimtelijke Ordening. Niet beslissen in dossiers biedt geen
oplossing en leidt alleen tot een klacht bij de Ombudsman.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (23 september 2011).

OPVOLGING:
Het College van burgemeester en schepenen beslist
begin oktober 2011 over het nieuwe overtredingsdossier i.v.m. het plaatsen van zonnepanelen op het
dak van het bijgebouw. Zij eist als herstelmaatregel
dat de constructie verwijderd wordt en dat de zonnepanelen zodanig geplaatst worden dat zij niet
meer dan één meter boven de dakrand uitkomen.
De dienst Leefmilieu volgt het lozen in de gracht
verder op.
Voor de opvolging van de aanbeveling, zie dossier
201103-059, p. 122.

WEGGENOMEN BANKEN
(dossier: 201104-089)
Diensten: Groendienst, Vergunningen, Wegendienst

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat twee zongerichte banken verdwenen zijn op een pleintje in de binnenstad. Een
horeca-uitbater zou het voor mekaar gekregen hebben dat de Stad de banken wegnam zodat hij zijn
terras zou kunnen uitbreiden. De buurt is daarover
niet te spreken. De bewoners willen hun druk gebruikte banken terug.

ONDERZOEK:
De horeca-uitbater stuurde begin maart 2011 een
brief naar de Stad met de vraag twee zitbanken te
verplaatsen met de bedoeling zijn terras te kunnen
uitbreiden. De brief kwam bij de Wegendienst terecht die hem overmaakte aan de Groendienst, die
de banken beheert. De Wegendienst had geen bezwaar tegen het verplaatsen van de banken.
Begin april stuurt de Groendienst een brief naar de
horeca-uitbater. Zij wil niet ingaan op de vraag om
de banken te verplaatsen. Ze zal ze verwijderen.
Korte tijd later worden de banken weggehaald en de
uitbater breidt zijn terras uit. Het diensthoofd geeft
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toe dat zijn medewerkers een beoordelingsfout
maakten.
De dienst Vergunningen wist niets af van de vraag
van de horeca-uitbater om zijn terras uit te breiden
noch van de beslissing van de Groendienst om de
banken te verwijderen. Na de klacht stuurt de dienst
Vergunningen de wijkinspecteur uit. Die stelt vast
dat de horeca-uitbater zijn terras uitbreidde zonder
vergunning.
De horeca-uitbater vraagt een vergunning aan voor
een terras van achttien op vier meter. Zijn bestaande vergunning slaat op een terras van negen op anderhalve meter. De Politie en de dienst Monumentenzorg adviseren negatief omdat het niet kan dat de
commerciële belangen van de horeca-uitbater voorrang zouden krijgen op het algemene belang. Het
pleintje is ontworpen als een publieke zitruimte.
Eind mei beslist het College van burgemeester en
schepenen dat de twee banken teruggeplaatst moeten worden. De verdubbeling van het terras wordt
geweigerd. Alleen een kleine uitbreiding wordt toegestaan. Tegen midden juni zet de Groendienst de
banken terug.

MEERDERE DIENSTEN

GEEN ANTWOORD
(dossier: 201105-113)
Diensten: Stedenbeleid, Communicatiedienst

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker neemt midden december 2010 deel aan
een door de Stad georganiseerde bewonersvergadering over parkeerproblemen en overlast in de
Kraanrei. De aanwezigen kunnen er suggesties
doen. Op de vergadering wordt beloofd dat de deelnemers tegen eind januari 2011 ingelicht zullen
worden over het standpunt van de Stad.
Verzoeker verneemt niets meer. Begin april vraagt
hij in een brief aan de dienst Stedenbeleid en de
Preventiedienst naar het standpunt van de Stad. Een
maand later heeft hij nog altijd geen antwoord gekregen.

ONDERZOEK:
BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
medewerkers van de Groendienst maakten een beoordelingsfout door de private, commerciële belangen van de horeca-uitbater te laten primeren op het
algemene belang.
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: de Groendienst
vroeg over het wegnemen van de banken geen advies aan andere diensten. De dienst Vergunningen
werd niet gekend in het dossier hoewel het de bedoeling van de horeca-uitbater was om zijn terras
uit te breiden.
De klacht wordt gecorrigeerd: de banken worden
teruggeplaatst.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (24 juni 2011).
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De brief kwam toe in de Secretarie. Op basis van de
inhoud stuurde zij hem door naar de Communicatiedienst omdat verzoeker erin verwijst naar “een
bewonersvergadering”. De Secretarie stuurde ook
een kopie naar de dienst Stedenbeleid en de Preventiedienst.
De Communicatiedienst had op vraag van de dienst
Stedenbeleid en de Preventiedienst de bewoners en
garagehouders van de Kraanrei uitgenodigd op het
informele overlegmoment. Over de inhoud van de
vergadering had zij zelf geen informatie omdat de
dienst Stedenbeleid de trekker was van het dossier.
Het diensthoofd vermoedt dat hij de brief daarom
doorstuurde naar de dienst Stedenbeleid.
De dienst Stedenbeleid ontving de kopie van de
brief. Formeel had de Communicatiedienst het antwoord moeten formuleren, meent het diensthoofd,
al geeft hij toe dat hij als trekker van het dossier
zelf ook niet voor een insteek zorgde zoals afgesproken was met de Preventiedienst. Hij legde de
brief opzij omdat hij nog wachtte op bijkomende informatie en verloor hem daarna uit het oog. Het
diensthoofd neemt contact op met verzoeker om
toelichting te geven.
De dienst Stedenbeleid had de resultaten van het
overleg met de bewoners en garagehouders van de
Kraanrei al eind maart 2011 aan het College voorgelegd. Het College besliste om nultolerantie in te
voeren voor wildparkeerders in de Kraanrei en om
geen bijkomende camera in de Kraanrei te installeren. Deze beslissing moest via het bewonersoverleg
en via een bewonersbrief teruggekoppeld worden
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aan de bewoners en garagehouders van de Kraanrei.
De dienst Stedenbeleid had in haar collegenota zelf
geadviseerd om deze bewonersbrief via de Communicatiedienst te verspreiden na insteek van de
dienst Stedenbeleid en de Preventiedienst.
De Ombudsman maakt de inhoud van de collegebeslissing van eind maart over aan verzoeker.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: na een maand
had verzoeker nog altijd geen antwoord gekregen
op zijn brief van begin april. Formeel gezien had de
brief beantwoord moeten worden door de Communicatiedienst maar de dienst Stedenbeleid zorgde als
trekker van het dossier ook niet voor een insteek.
De collegebeslissing van eind maart was tegen
midden mei nog niet gecommuniceerd. Verzachtende omstandigheid is dat de dienst Stedenbeleid
op bijkomende informatie wachtte en liever volledig dan fragmentair wilde informeren.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Stedenbeleidscoordinator neemt contact op met verzoeker. De Ombudsman maakt de inhoud van de collegebeslissing
over aan verzoeker.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (24 juni 2011).

FOUTEN IN BRUGGESPRAAK
(dossier: 201105-124)
Diensten: Groendienst, Pers en Publicaties

Gegrond
KLACHT:
In het meinummer van het stedelijk infoblad Bruggespraak leest verzoeker dat de nieuwe randparking
op de terreinen van de Gulden Kamer in Sint-Kruis
open is. Dat klopt niet. Rond het terrein staan nog
hekken en er liggen klinkers op een hoop tussen het
onkruid. Verzoeker betreurt dat de inhoud van
Bruggespraak niet beter gecontroleerd wordt.

ONDERZOEK:
Het is niet de eerste keer dat de dienst Ombudsman
klachten behandelt over fouten in Bruggespraak 1.
De dienst Pers en Publicaties geeft toe dat er weer
drie foute berichten in Bruggespraak staan. Voor de
berichtgeving over de randparking is de Groendienst verantwoordelijk. De Groendienst bevestigt
dat het werk onverwacht vertraging opliep. Zij koppelde dat niet terug naar de dienst Pers en Publicaties.
Volgens de dienst Pers en Publicaties doet zij telkens weer inspanningen om een taalkundig correct
en aantrekkelijk stadsmagazine te verspreiden maar
kan zij onmogelijk de inhoud van alle aangeleverde
artikels dubbelchecken. Alle leden van de redactieraad krijgen tijdig de pdf van het nieuwe nummer
doorgestuurd zodat fouten nog rechtgezet kunnen
worden voor het blad in druk gaat. Elke dienst is
verantwoordelijk voor zijn eigen bijdragen.
Na de klacht stuurt de dienst Pers en Publicaties een
e-mail naar alle leden van de redactieraad om hen te
wijzen op hun plichten. Ze wijst erop dat de burgers
terecht gevoelig zijn voor juiste informatie in Bruggespraak, zeker omdat het blad op ruim 60.000
exemplaren verspreid wordt en zeer druk gelezen
wordt. De dienst stuurt een rechtzetting naar de
media.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
er staat andermaal foute informatie in Bruggespraak
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: ondanks de inspanningen van de dienst Pers en Publicaties staan
niet alle diensten voldoende stil bij het feit dat zij
verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de ingestuurde artikels en dat zij tijdig de dienst Pers en
Publicaties moeten verwittigen als er nog aanpassingen dienen te gebeuren.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Pers en Publicaties wijst alle diensten nogmaals op hun verantwoordelijkheid en stuurt een correctie naar de
media.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 september 2011).

1
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Dossier 200803-047, Jaarverslag 2008, p. 59 en
dossier 200911-240, Jaarverslag 2009, p. 170.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

SCHADEDOSSIER
(dossier: 201108-226)

Akte genomen (14 oktober 2011).

Diensten: Wegendienst, Algemeen Bestuur

Gegrond
KLACHT:
Midden maart 2010 meldt verzoekster aan de dienst
Ombudsman dat zij eind november 2009 met haar
wagen in een diepe plas reed. De plas werd veroorzaakt door een diepe put in de weg. De schade aan
haar wagen bedroeg meer dan 190 euro. Nu ze opmerkt dat de put wordt gedicht, vraagt verzoekster
of zij de schade kan verhalen op de Stad.
De dienst Ombudsman maakt haar e-mail over aan
de dienst Algemeen Bestuur die aan de Wegendienst vraagt om een aangifte Burgerlijke Aansprakelijkheid over te maken. Verzoekster zou verder
op de hoogte gehouden worden. Dat gebeurt niet.
In augustus 2011 neemt zij weer contact op met de
dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
De dienst Algemeen Bestuur stuurde de Wegendienst drie herinneringen. Pas eind mei 2011 liet de
Wegendienst weten dat het schadegeval geklasseerd
mocht worden omdat de put in het wegdek te verwaarlozen was. Daarop reageerde de dienst Algemeen Bestuur dat dit onmogelijk kon kloppen aangezien er bijna 200 euro kosten waren aan de auto.
De Wegendienst reageerde niet meer op deze repliek.
Na de klacht maakt de Wegendienst een aangifte
Burgerlijke Aansprakelijkheid op. Waarom dat niet
eerder gebeurde, blijft onduidelijk omdat de bevoegde ingenieur met pensioen is. Ethias neemt
contact op met verzoekster. Het is aan de verzekeringsmaatschappij om het dossier te beoordelen.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dienst
Algemeen Bestuur moet de Wegendienst verschillende herinneringen sturen vooraleer zij reageert.
Als de dienst Algemeen Bestuur met dit antwoord
niet akkoord gaat, reageert de Wegendienst niet
meer. Daardoor kan Ethias pas anderhalf jaar na de
vraag van verzoekster een dossier opstarten.
De dienst Algemeen Bestuur deed wat moest. De
Wegendienst bleef in gebreke.

JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

ONTOEGANKELIJK
(dossier: 201111-300)
Diensten: Patrimonium, Burgerzaken (Bevolking)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster is bejaard en kan zich alleen verplaatsen op krukken.
Als ze uitgenodigd wordt om een nieuwe elektronische identiteitskaart aan te vragen, belt ze naar de
dienst Bevolking om uit te leggen dat ze moeilijk
langs kan komen. De medewerkster legt uit dat iemand van de dienst bij haar thuis kan komen mits
zij een doktersattest voorlegt dat ze moeilijk te been
is. Verzoekster wil de kost voor het doktersbezoek
niet dragen en reageert dat ze dan maar zelf naar de
dienst Bevolking zal komen.
Verzoekster vindt op de Burg geen parkeerplaats.
Ze moet parkeren op het Sint-Jansplein en op krukken naar het AC Brugse Vrije stappen. Op de binnenkoer stelt ze eerst vast dat ze de buitenlift niet
kan bereiken omdat er fietsen voor en tegen gestald
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staan. Als haar dat toch lukt, stelt ze vast dat de buitenlift verdwenen is. Ze kan ook niet bij de bel om
hulp te vragen.
Een kennis die toevallig passeert, helpt haar de
trappen op en brengt haar naar de dienst Bevolking.
Daar kan ze de aanvraag regelen. De medewerker
geeft aan de kennis een volmachtformulier mee zodat hij de nieuwe elektronische identiteitskaart van
verzoekster kan komen activeren en afhalen.
Verzoekster begrijpt niet waarom zij op haar kosten
een dokter moest raadplegen voor een attest dat
bewijst dat zij minder mobiel is. Ze is niet te spreken over de ontoegankelijkheid van het AC Brugse
Vrije voor minder mobiele personen.
Zij dient eind november klacht in bij de dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
De klacht over de defecte buitenlift is niet nieuw.
Ook in 2009 en 2010 verklaarde de dienst Ombudsman gelijkaardige klachten gegrond omdat elke overheid erop toe moet zien dat haar gebouwen
toegankelijk zijn 2.
De dienst Patrimonium geeft toe dat het lang duurde voor de nieuwe buitenlift kon worden besteld.
Dat was het gevolg van administratieve problemen.
De oude lift, die al een hele tijd buiten gebruik was,
was eerder al weggenomen zodat de bouwplaats
voorbereid kon worden. Na de klacht doet de dienst
het nodige om de bel bereikbaar te maken. Zij is
ook bereid een oplossing te zoeken voor het stallen
van de fietsen.
De nieuwe buitenlift wordt op 15 februari 2012 in
gebruik genomen.
Als de burger aan de dienst Bevolking een huisbezoek vraagt, wordt altijd gevraagd om een doktersattest voor te leggen. Dat staat in de onderrichtingen. De bedoeling is niet de burger af te schrikken
of hem op kosten te jagen, maar wel om misbruik te
vermijden. Volgens de dienst Bevolking zei verzoekster alleen dat ze toch zelf naar de dienst zou
komen. Dat ze de dokterskosten niet wilde betalen,
vermeldde ze niet. De dienst kon niet inschatten
hoe minder mobiel verzoekster was. Het diensthoofd geeft wel toe dat het beter was geweest dat de
medewerker verzoekster had gewaarschuwd voor
de moeilijke toegankelijkheid van het AC Brugse
Vrije.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
2

Dossier 200909-199, Jaarverslag 2009, p. 167 en
dossier 201003-067, Jaarverslag 2010, p. 168.
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De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE TOEGANKELIJKHEID: het AC
Brugse Vrije was niet toegankelijk voor verzoekster. Elke overheid moet erop toezien dat al haar
gebouwen toegankelijk zijn en blijven voor minder
mobiele personen.
MINDER GOEDE COMMUNICATIE: het was beter geweest dat de dienst Bevolking verzoekster ervoor had gewaarschuwd dat het AC Brugse Vrije
zonder hulp niet toegankelijk was, toen ze zei dat ze
toch zelf naar de Burg zou komen, al was dat laatste
wel verzoeksters eigen keuze.
De klacht wordt gecorrigeerd: de buitenlift is sinds
midden februari 2012 operationeel.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (24 februari 2012).

OPSTEKENDE TEGELS
(dossier: 201112-304)
Diensten: Groendienst, Wegendienst

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker meldt midden juni dat boomwortels het
voetpad opsteken ter hoogte van zijn huis. Hij
vraagt de wortels te verwijderen en het trottoir te
herstellen omdat hij vreest voor schade aan zijn
woning. Dertien jaar geleden moest verzoeker de
trap naar de voordeur vervangen als gevolg van opstekende wortels. Zijn schade werd toen gedeeltelijk vergoed.
De Groendienst laat hem pas eind september weten
dat zijn vraag doorgestuurd werd naar de Wegendienst. Mocht tijdens het herstel blijken dat er wortels ingekort moeten worden, dan zal de Groendienst het nodige doen.
Begin december is het voetpad nog altijd niet hersteld. Ondertussen liggen ook de voetpadtegels
voor de toegangstrap schots en scheef. Verzoeker
dringt aan op een snelle herstelling.

ONDERZOEK:
De Groendienst registreerde de melding van juni
niet in het Meldpunt. Zij ging wel ter plaatse maar
het duurde bijna vier maanden vooraleer zij de
vraag doorgaf aan de Wegendienst. Doordat de
melding niet geregistreerd werd, had de Groendienst ze uit het oog verloren. Verzoeker werd pas
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in september verwittigd van de doorverwijziging
naar de Wegendienst.
Na de klacht bij de dienst Ombudsman reageert de
Wegendienst dat zij het bericht van de Groendienst
nooit ontving. De Groendienst blijft erbij dat zij de
vraag zeker doorstuurde.
De Wegendienst herstelt het voetpad begin januari
2012.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE
DOSSIEROPVOLGING:
de
Groendienst registreerde de melding niet en verloor
ze daardoor uit het oog. Ook met het doorgeven van
de melding liep iets mis. De Wegendienst beweert
de vraag nooit doorgekregen te hebben, de Groendienst verzekert dat zij de vraag doorgaf. Dat het
fout liep, is zeker. Waar het fout liep, kan niet achterhaald worden.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Wegendienst herstelt het voetpad.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (24 februari 2012).

AFVAL OP DE STOEP

Ze wil weten wanneer de werkzaamheden achter de
rug zullen zijn.

ONDERZOEK:
De Wegendienst reageert dat de werkzaamheden in
opdracht van Aquafin worden uitgevoerd. Bij
graafwerken aan de riolering deden zich onverwacht verschillende breuken in de waterleiding
voor. Daardoor konden de bewoners niet op voorhand verwittigd worden. TMVW besliste om de gebroken leidingen te vervangen. Daardoor kon de
oorspronkelijke timing niet gerespecteerd worden.
De Wegendienst mikt erop dat de werkzaamheden
in de Sint-Kristoffelstraat tegen juli klaar zullen
zijn. Zij verzekert dat de oprit professioneel heraangelegd zal worden.
IVBO repliceert dat haar huisvuilwagens wel degelijk de straathoeken bedienen maar dat sommige
bewoners hun huisvuil aanbieden buiten de ophaaldagen. Zij verwijst door naar de dienst Leefmilieu
die daartegen moet optreden.
De dienst Ombudsman vraagt begin juli in een
klachtbrief aan de dienst Leefmilieu hoe zij zal optreden. De dienst reageert niet. Pas na drie maanden, als de feiten achterhaald zijn en de huisvuilophaling weer normaal gebeurt, antwoordt zij dat bij
meldingen over te vroeg aangeboden afval een
GAS-ambtenaar ter plaatse wordt gestuurd. Wat er
met de klachtbrief van begin juli is gebeurd, is niet
duidelijk. De dienst Leefmilieu noteerde geen meldingen over de afvalproblematiek in de SintKristoffelstraat.

(dossier: 201106-141)
Diensten: Leefmilieu, IVBO, Wegendienst

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster neemt het niet dat de werkzaamheden
in de Sint-Kristoffelstraat zo traag vooruit gaan. Ze
klaagt dat ze hierover bij de Wegendienst weinig
gehoor vindt. Al de hele week wordt er nauwelijks
gewerkt. Geregeld zitten verzoekster en haar buren
zonder water omdat de toevoer afgesloten wordt.
De Stad schreef in een bewonersbrief dat de rioleringswerken tegen 23 mei afgelopen zouden zijn
maar op 26 mei is de aannemer nog volop bezig. De
klinkers van haar oprit zijn beschadigd. Ze wil er
zeker van zijn dat het herstel op een professionele
manier zal gebeuren. Bouwafval en etensresten
worden door de arbeiders op straat achtergelaten.
Er is ook een probleem met de huisvuilophaling.
Soms wordt het afval opgehaald, soms niet, ook al
wordt het door de buurtbewoners op de hoek van de
straat geplaatst.
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

BEOORDELING:
Deze klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dienst
Leefmilieu reageerde niet op de melding, verwoord
in de klachtbrief van de dienst Ombudsman, dat
bewoners buiten de ophaaldagen afval buiten zetten
in de Sint-Kristoffelstraat.
Voor de andere klachten is de dienst Ombudsman
niet bevoegd. Verzoekster wordt hiervoor doorverwezen naar de Ombudsman van Aquafin.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 januari 2012).
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (5)

MEER DAN ZESTIG DAGEN (6)

(dossier: 201101-024)

(dossier: 201110-265)

Diensten: Wegendienst, Leefmilieu

Diensten: Groendienst, Leefmilieu

Terechte opmerking

Terechte opmerking

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker meldt op 25 november 2010 dat een rioolkolk verstopt zit. Als het hard regent, staat het
water tot halfweg de straat.
Zestig dagen later maakt het softwareprogramma
van het stedelijk Meldpunt de melding over aan de
dienst Ombudsman omdat zij niet tijdig afgehandeld werd.

De software van het Meldpunt stuurt midden oktober een niet afgehandelde melding door over een
defect slot aan een afvalmand. De melding werd
midden augustus geregistreerd door de dienst
Leefmilieu en de volgende dag geaccepteerd door
de Groendienst. De melding werd niet afgehandeld
binnen de reglementaire behandelingstermijn van
zestig dagen.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu registreerde de melding op 25
november 2010 en stuurde de volgende dag een
ploeg uit. Die stelde vast dat de kolk verstopt zat,
vermoedelijk door beton. Vijf dagen later maakte
de dienst Leefmilieu de melding over aan de Wegendienst voor verder onderzoek.
Volgens de Wegendienst ging ze verschillende keren ter plaatse maar kon ze bij regenweer geen wateroverlast vaststellen. Ze ging ervan uit dat het
probleem opgelost was. De Wegendienst gaf hierover geen feedback aan de Wegenfoon. Daardoor
bleef de melding open staan en kreeg de melder
geen antwoord.
Na de klacht gaat de Wegendienst opnieuw ter
plaatse. Met een camera wordt nagezien of zich
achter het stankslot vuil opgehoopt zou hebben die
de afvoer belemmert. Het probleem wordt opgelost.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst had wel actie ondernomen maar
liet na om de Wegenfoon daarover in te lichten.
Daardoor bleef de melding open staan en kreeg de
melder geen antwoord. Kennelijk onderzocht de
Wegendienst de melding ook niet zo grondig want
pas na de klacht werd het probleem opgelost.
De dienst Leefmilieu handelde correct.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 mei 2011).
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ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu is verantwoordelijk voor het
ledigen van de afvalmanden op het Brugse grondgebied. De Groendienst staat in voor het bestellen,
plaatsen en herstellen van de afvalmanden. Als het
personeel van de dienst Leefmilieu een defect aan
een afvalmand vaststelt wordt dat gemeld aan de
dienstchef die de melding overmaakt aan de Groendienst. Sinds het Meldpunt van start ging, gebruikt
de dienst Leefmilieu dit registratiesysteem om dergelijke meldingen aan de Groendienst over te maken.
De Groendienst accepteerde de melding en stuurde
als activiteit een e-mail naar de dienst Leefmilieu
met de vraag de locatie preciezer te omschrijven.
De dienst zou daar geen antwoord op gekregen
hebben. De dienst Leefmilieu vindt de e-mail terug
maar geen antwoord aan de Groendienst. Mogelijk
werd getelefoneerd maar dat valt niet te achterhalen. De dienst Leefmilieu vermoedt dat de Groendienst het herstel toch uitvoerde want het personeel
herhaalde de melding niet meer. Beide diensten zijn
het er over eens dat het Meldpunt niet de meest geschikte manier is om dergelijke meldingen over te
maken en gaan op zoek naar een ander systeem.
De dienst Ombudsman oppert het idee of het niet
efficiënter zou zijn dat zowel het ledigen als het bestellen, plaatsen en herstellen van de afvalbakken
onder de bevoegdheid van één dienst zou vallen.Toevallig legt de Preventiedienst op 23 december 2011 aan het College van burgemeester en
schepenen enkele beleidsaanbevelingen voor die
geformuleerd werden door de Beleidsgroep Parken
en Pleinen. Daar wordt aanbevolen dat de Groendienst en de dienst Leefmilieu concrete voorstellen
zouden doen in verband met een betere afstemming
van de zwerfvuilophaling en het beheer van de af-
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valbakken. Het College keurde deze aanbevelingen
goed.

MEERDERE DIENSTEN

AFVAL OP BINNENKOER
(dossier: 201102-037)

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige coördinatie).
De coördinatie tussen de dienst Leefmilieu en de
Groendienst over de afhandeling van de melding
verliep minder vlot.

Diensten: Politie, Leefmilieu

Terechte opmerking
KLACHT:

AANBEVELING:
“Onderzoek of het beheer en het ledigen van de afvalbakken niet beter onder de bevoegdheid van één
dienst zou vallen. Zo ja, voorzie deze dienst dan van
de nodige middelen en personeel.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (10 februari 2012).
Beslist wordt dat de dienst Leefmilieu en de Groendienst een voorstel moeten doen aan het College
van burgemeester en schepenen, ook in het licht
van de beleidsaanbeveling van de Beleidsgroep
Parken en Pleinen die eerder al was goedgekeurd
door het College van 23 december 2011.

OPVOLGING:
De dienst Leefmilieu vindt dat zij de melding correct doorgaf aan de Groendienst die haar accepteerde, wat betekende dat zij verantwoordelijk was voor
de opvolging. De afvalbak moest vervangen worden maar eind 2011 had de Groendienst er geen
meer in voorraad. Ze waren in aanbesteding.
De Groendienst en de dienst Leefmilieu reageren
op de aanbeveling. Ze vinden de bestaande taakverdeling zinvol. De Groendienst beschikt over het
materiaal en de expertise om de afvalbakken te
plaatsen en te herstellen maar dat is geen voltijdse
taak. Daardoor is het inzetten van een ploeg bij de
dienst Leefmilieu wellicht onhaalbaar. De Groendienst en de dienst Leefmilieu nemen toch maatregelen. Er wordt een bestand opgemaakt om de meldingen over defecte afvalbakken beter op te volgen.
De 1.500 afvalbakken worden aangeduid op een
plan.

Verzoeker meldt dat de bewoners van een pand in
de buurt afval verzamelen op de binnenkoer. Er liggen verschillende huisvuilzakken en allerlei rommel. Elke dag komt er vuilnis bij. Dit is al maanden
aan de gang.
Verzoeker contacteerde eerder al de wijkinspecteur.
Die zei dat ze niets kon doen omdat het afval op
privaat terrein ligt. Hij belde ook naar de dienst
Leefmilieu. Die wilde niet optreden wegens personeelstekort.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu ontkent met klem dat zij niet
zou willen optreden wegens personeelstekort. Integendeel, kort na de melding van verzoeker ging de
dienst Leefmilieu ter plaatse. De bewoners werden
aangemaand om het afval te verwijderen, wat korte
tijd later gebeurde.
De wijkinspecteur bevestigt dat zij er vanuit ging
dat noch de Politie noch de dienst Leefmilieu konden optreden omdat het afval op privaat terrein lag.
De dienst Leefmilieu wijst op het algemeen reglement op huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen waarin staat dat het verboden is om zowel op
het openbare domein als op privaat terrein afval
achter te laten. Op basis van dit reglement kunnen
de Politie en de dienst Leefmilieu optreden tegen
burgers die afval opstapelen op private terreinen.
De Ombudsman maakt deze informatie over aan de
Politie. Ze wordt aan alle wijkinspecteurs meegedeeld.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen goede uitvoeringspraktijk).
De wijkinspecteur was niet op de hoogte van het
feit dat zij op basis van het reglement op de huishoudelijke afvalstoffen wel degelijk kan optreden
tegen bewoners die hun afval opstapelen op privaat
terrein. Daardoor bleef het afval lange tijd liggen.
De dienst Leefmilieu handelde efficiënt.

OPVOLGING:
Verzoeker meldt in juli dat de bewoners weer afval
stapelen op de binnenkoer. De dienst Leefmilieu
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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contacteert de eigenaar die het afval midden september weghaalt.

VERWILDERDE DUIVEN

was opgesteld. Daardoor ondernam de Groendienst
niets tegen de duivenoverlast.
Een structurele oplossing ligt niet voor de hand
omdat zij afhangt van het initiatief van de private
eigenaar die daar niet toe verplicht kan worden.

(dossier: 201103-055)
Diensten: Groendienst, Leefmilieu

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster meldt midden oktober 2010 dat er
verwilderde duiven zitten in de dakgoot van een
toegangspoort naar een stadseigendom. Het trottoir
ligt vol duivenpoep. De Ombudsman maakt de
melding over aan de dienst Leefmilieu. De Ruimen Reinigingsdienst maakt het trottoir schoon.
De dienst Leefmilieu wil een structurele oplossing.
Ze vraagt via het Meldpunt aan de Groendienst om
de duiven te vangen. Verzoekster wordt hierover
ingelicht.
Eind februari 2011 keert verzoekster terug naar de
Ombudsman. De dienst Leefmilieu ruimde de duivenpoep wel op maar de Groendienst kwam nooit
langs om de duiven te vangen.

ONDERZOEK:
De Groendienst verkeek zich op de melding van de
dienst Leefmilieu in het Meldpunt. De vraag van de
dienst Leefmilieu om de duiven te vangen stond
onder haar mededeling dat zij de duivenpoep ondertussen al had opgeruimd. Dit onderdeel van de melding was afgesloten. De Groendienst meende dat de
melding hiermee volledig afgehandeld was. Daardoor kwam de vraag niet terecht bij de medewerker
die zich inlaat met het vangen van verwilderde duiven.
Na de klacht gaat de Groendienst ter plaatse. De inrijpoort blijkt geen stadseigendom maar privaat eigendom. Er kan geen kooi geplaatst worden omdat
de duiven op een regenbuis slapen.
De Groendienst heeft wat tijd nodig om de eigenaar
te vinden. Begin mei schrijft ze hem aan met het
voorstel dat hij duivenafweer zou plaatsen. De eigenaar reageert niet. De Groendienst kan hem niet
verplichten maatregelen te nemen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (24 juni 2011).

LEASINGWAGEN
(dossier: 201105-111)
Diensten: Financiën (Fiscaliteit), Secretarie, Kabinet Burgemeester

Terechte opmerking
KLACHT:
De vriendin van verzoeker vergist zich van nummerplaat als ze begin februari sms-parkeert. De auto is een leasingwagen. Later die dag vindt verzoeker een parkeertaks achter de ruitenwisser.
Drie dagen later stuurt verzoeker een brief naar de
Stad waarin hij uitlegt dat zijn vriendin een foute
nummerplaat intypte. Hij vraagt de kwijtschelding
van de taks.
Na het sturen van een ontvangstmelding laat de
dienst Parkeergelden eind maart weten dat het bezwaar onontvankelijk is omdat het niet aan de
vormvereisten voldoet. De dienst stuurt een checklijst mee. Verzoeker begrijpt niet wat van hem verwacht wordt en stuurt op 1 april een brief met bijkomende vragen over de manier waarop hij correct
een bezwaar kan indienen.
Meer dan een maand later heeft hij nog altijd geen
antwoord gekregen. Verzoeker vreest dat hij niet
binnen de wettelijke termijn een bezwaarschrift zal
kunnen indienen.

ONDERZOEK:

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Groendienst verkeek zich op de melding van de
dienst Leefmilieu die mogelijk iets minder duidelijk

Verzoekers brief van 1 april kwam op de dienst
Parkeergelden toe op 7 april. De dossierbehandelaar
formuleerde een antwoord op 18 april en stuurde
het voor ondertekening door aan het afdelingshoofd
en naar het Kabinet van de Burgemeester. Hoewel
er geen problemen waren met de inhoud van de
brief, werd deze pas op 9 mei door de Secretarie
verstuurd, enkele dagen nadat verzoeker bij de
dienst Ombudsman klacht indiende. Uit het onderzoek blijkt dat verschillende brieven waarvan de
minutes dateerden van 18 en 19 april pas op 9 mei
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werden verstuurd. Wat hiervan de oorzaak is, valt
niet te achterhalen.
Verzoeker dient op 11 en 17 mei telkens een ongeldig bezwaarschrift in omdat hij niet over een volmacht van de leasingfirma beschikt dat hij in naam
van het bedrijf een bezwaar mag indienen. Omdat
de contantbelasting niet betaald wordt, wordt de
parkeertaks ingekohierd en naar de leasingfirma gestuurd. Pas dan dient verzoeker een geldig bezwaarschrift in waarin hij vraagt om het parkeergeld terug
te krijgen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
Er liep iets mis met het versturen van het antwoord
op verzoekers brief van 1 april. De dienst Parkeergelden reageerde tijdig maar verder in het circuit
ging het fout waardoor de brief pas meer dan een
maand later werd verstuurd.
De andere aspecten van de klacht zijn ongegrond.
Verzoeker diende telkens een ongeldig bezwaarschrift in hoewel hem verschillende keren werd uitgelegd hoe hij een correct bezwaarschrift kon indienen. De Ombudsman heeft er wel begrip voor
dat het indienen van een bezwaar voor een burger
die daarmee niet vertrouwd is, niet eenvoudig is,
zeker als bezwaar moet worden ingediend i.v.m.
een leasingwagen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 september 2011).

OPVOLGING:
De Secretarie reageert dat er nooit vertraging zit op
het versturen van brieven. Alle ondertekende stukken worden nog dezelfde dag of hoogstens de volgende dag verstuurd. De Secretarie is er zeker van
dat zij niet verantwoordelijk is voor de vertraging.
Midden november 2011 wordt verzoekers bezwaar
deels gunstig beoordeeld. De taks moet hij betalen
maar zijn parkeergeld krijgt hij terug.
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VERSTOPTE RIOOLKOLK
(dossier: 201106-163)
Diensten: Leefmilieu, Burgerzaken (Bevolking),
Politie

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster meldde al verschillende keren aan de
gemeenteafdeling van Dudzele en aan de Politie dat
een rioolkolk voor haar huis verstopt zit. Dat zorgt
voor serieuze plasvorming waardoor verzoekster
vaak moeite heeft om op de straat of in haar auto te
geraken. Verzoekster ziet niets gebeuren.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu vindt de melding aanvankelijk
niet terug, tot de gemeenteafdeling van Dudzele een
nota van eind oktober 2010 overmaakt waarin zij
aan de dienst Leefmilieu vraagt om een aantal rioolkolken te reinigen. Ook het adres van verzoekster staat daarop vermeld. De verschillende meldingen werden onder één algemene noemer
geregistreerd in het Meldpunt.
Voor de rioolkolk voor het huis van verzoekster
vindt de dienst Leefmilieu geen werkbon terug,
vermoedelijk omdat de straat een gewestweg is en
strikt genomen niet onder de bevoegdheid van de
Stad Brugge valt. Toch doet de Stad Brugge vaak
inspanningen om ook probleemkolken op de gewestwegen te reinigen. Tussen de Stad en het
Vlaamse Gewest bestaan volgende afspraken: acute, individuele gevallen van wateroverlast binnen en
buiten de bebouwde kom, en het jaarlijks reinigen
van de kolken binnen de bebouwde kom gebeuren
door de Stad Brugge. Buiten de bebouwde kom gebeurt een jaarlijkse reiniging door het Vlaamse
Gewest. In de praktijk reinigt het Vlaamse Gewest
jaarlijks ook de kolken in de bebouwde kom als er
financiële ruimte is. Zij licht de Stad Brugge hier
niet over in. Bij acute problemen reinigt de dienst
Leefmilieu ook kolken buiten de bebouwde kom
omdat de aannemer van het Vlaamse Gewest maar
één keer per jaar langs komt. De dienst Leefmilieu
kan sneller ingrijpen omdat zij over eigen materieel
beschikt.
Het huis van verzoekster ligt buiten de bebouwde
kom. In het Meldpunt staat geregistreerd dat de
kolken gereinigd zouden worden bij het reinigen
van de kolken en het vegen van de hele straat. De
dienst Leefmilieu vermoedt dat de planning gewijzigd werd waardoor de kolk voor het huis van verzoekster niet gereinigd werd. De ploegbazen herinneren zich niet meer waarom de kolk niet werd
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gereinigd. De dienst Leefmilieu kondigt aan dat zij
er in de toekomst op zal toezien dat dergelijke meldingen niet meer afgesloten worden als niet zeker is
of er ook effectief gereinigd werd.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De melding van verzoekster werd niet goed opgevolgd door de dienst Leefmilieu. Zij engageert zich
om erop toe te zien dat dergelijke meldingen pas
afgesloten worden als zeker is dat de kolken gereinigd zijn.
De Politie en de gemeenteafdeling van Dudzele gaven de melding correct door.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 november 2011).

VOORLOPIGE BEWONERSKAART
(dossier: 201107-176)
Diensten: Financiën (Fiscaliteit), Mobiliteitscel,
Burgerzaken (Bevolking), Politie

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker woont pas in de Brugse binnenstad en
krijgt tussen begin januari en eind april vier parkeertaksen, waartegen hij bezwaar indient. Hij reageert niet op de vraag van de dienst Fiscaliteit om
correcte bezwaarschriften in te dienen omdat hij
vindt dat hij niet in fout is. Doordat de wijkinspecteur laattijdig langs kwam, werd hij pas eind april
ingeschreven op zijn nieuwe adres. Hij kreeg de
taksen omdat hij ondertussen nog geen bewonerskaart had. Toen hij naderhand zijn bewonerskaart
ging aanvragen bij de Mobiliteitscel bleek dat hij in
afwachting van zijn inschrijving een voorlopige
bewonerskaart had kunnen krijgen. Het stoort hem
dat niemand hem dat verteld heeft.
Verzoeker vindt de tekst op het parkeerbiljet over
het indienen van een bezwaarschrift moeilijk te begrijpen. Ook de brief die de dienst Fiscaliteit terugstuurde om hem erop te wijzen dat zijn bezwaren
niet aan de vormvereisten voldeden, vindt hij onduidelijk.

ONDERZOEK:
Verzoeker meldde pas eind januari zijn adreswijziging bij de dienst Bevolking. De wijkinspecteur kon
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verzoeker pas midden april thuis aantreffen. Ze
ging nochtans verschillende keren langs. Pas nadat
ze een bericht had achtergelaten, zocht verzoeker
contact met haar op. Strikt genomen moet een
woonstvaststelling binnen de acht werkdagen gebeuren maar ook onaangekondigd om misbruik tegen te gaan.
Volgens het hoofd van de dienst Bevolking krijgen
nieuwe inwoners informatie over de manier waarop
zij een bewonersvignet kunnen aanvragen bij de
Mobiliteitscel. De burger krijgt een folder mee. Of
verzoeker aan de balie ingelicht werd over het bestaan van een tijdelijk bewonersvignet kan niet achterhaald worden.
De Mobiliteitscel herinnert zich niet dat verzoeker
zich aangeboden zou hebben met de vraag of hij
een tijdelijk bewonersvignet kon krijgen. De tijdelijke bewonerskaart is een gedoogzaamheidsregeling aangezien het Ministerieel Besluit van 9 januari 2007 bepaalt dat een bewonersvignet alleen
uitgereikt kan worden aan een bewoner die gedomicilieerd is in de zone waarvoor hij een aanvraag
doet.
Over het tijdelijke bewonersvignet is informatie te
vinden op de stedelijke website. Maar deze informatie staat niet in de folder. Volgens de Mobiliteitscel is het onmogelijk elke uitzondering te vermelden. In overleg met de Communicatiedienst
wordt onderzocht of deze informatie vermeld kan
worden in de communicatie over de nieuwe mobiliteitsmaatregelen die ingaan vanaf 15 februari 2012.
De stadsontvanger is bereid om samen met de
dienst Fiscalitieit te onderzoeken of de briefwisseling verduidelijkt kan worden, met respect voor de
correcte juridische terminologie.
Verzoeker dient geldige bezwaarschriften in. Zij
worden ongunstig beoordeeld omdat hij naliet een
geldig parkeerbewijs te leggen op het moment dat
hij nog niet beschikte over een bewonersvignet.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige informatieverstrekking).
De folder van de Mobiliteitscel vermeldt niet dat
(nieuwe) Bruggelingen een tijdelijk bewonersvignet
kunnen aanvragen in afwachting van hun inschrijving in de bevolkingsregisters. De Ombudsman begrijpt dat een folder niet alle uitzonderingen kan
vermelden maar dat lijkt hem belangrijke informatie.
De Ombudsman kan zich vinden in de kritiek van
verzoeker dat de briefwisseling van de dienst Fiscaliteit in verband met bezwaarschriften tegen de parkeertaks nog te veel ambtelijke taal bevat, ondanks
de reeds geleverde inspanningen.
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De Ombudsman is niet bevoegd om tussen te komen in de bezwaarprocedure tegen een parkeertaks.
Hierover doet hij geen uitspraak.

zou het probleem alleen maar verleggen naar de
huizen verder in de straat. De Wegendienst verwijst
naar de Politie om het probleem te beteugelen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

BEOORDELING:

Akte genomen (13 januari 2012).

OPVOLGING:
De Mobiliteitscel steekt extra informatie over het
tijdelijk bewonersvignet in de folders die voor de
dienst Burgerzaken bedoeld zijn.

Ander oordeel.
De dienst Ombudsman vindt geen pasklare oplossing voor het probleem. Hopelijk verscherpt de controle van de Politie door de klacht.

LAWAAIHINDER
(dossier: 201103-049)

PARKEREN OP HET VOETPAD

Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening (Unesco),
Leefmilieu

(dossier: 201103-047)

Ander oordeel

Diensten: Politie, Wegendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers klagen over de klanten van een winkel
aan de overkant van de straat. Zij parkeren voortdurend op het voetpad vlak voor hun huis, ook ’s
avonds want de winkel is vaak open tot middernacht. Ze laten hun motor draaien en zetten hun autoradio niet uit. Dat zorgt voor lawaaihinder waarvan de kinderen wakker worden.
De winkel werd in 2009 verbouwd. Verzoekers
kregen nooit de kans hiertegen bezwaar in te dienen. Na de verbouwing is de hinder begonnen.
Als verzoekers de foutparkeerders aanspreken, reageren zij dat het maar voor even is. De Politie opbellen heeft geen zin want tegen dan zijn de klanten
al weer vertrokken. De wijkinspecteur drong tevergeefs bij de Wegendienst aan op het plaatsen van
paaltjes.

KLACHT:
Verzoekers klaagden al eind juni 2009 bij de dienst
Leefmilieu over lawaaihinder van de afzuig- en
koelinstallaties van een naburig restaurant. Hoewel
de dienst Leefmilieu kon aantonen dat de lawaaihinder ernstig was en zij de uitbater verschillende
keren aanspoorde om maatregelen te nemen, ondernam deze niets concreets. Na heel wat vertragingsmaneuvers wordt het probleem in februari 2011 besproken door de dienst Leefmilieu, de Dienst
Ruimtelijke Ordening en de uitbater. De uitbater
zou de toestellen moeten afschermen maar de
Dienst Ruimtelijke Ordening doet moeilijk omdat
de voorgestelde oplossing niet vergunbaar is.

ONDERZOEK:

Het College van burgemeester en schepenen verleende in juli 2009 een bouwvergunning voor de
functiewijziging van het pand. Een openbaar onderzoek was hiervoor niet nodig. Winkels in Brugge
kunnen wettelijk niet verplicht worden een sluitingsdag te nemen en mogen 24 uur op 24 open
blijven.
De wijkinspecteur kent het probleem. Zij pleitte
vruchteloos bij de Wegendienst voor het plaatsen
van paaltjes.
De Wegendienst argumenteert dat paaltjes niet
kunnen omdat er te weinig plaats is. De doorgang
van vrachtwagens naar een verder gelegen meubelzaak moet gegarandeerd blijven. Paaltjes plaatsen

De Dienst Ruimtelijke Ordening was op de hoogte
dat de installaties zonder vergunning geplaatst waren maar er was nog geen proces-verbaal opgemaakt omdat men het probleem in der minne probeerde op te lossen. Na de klacht bij de dienst
Ombudsman maakt de bouwcontroleur een procesverbaal op. Met dit document in de hand onderhandelen de Dienst Ruimtelijke Ordening en de dienst
Leefmilieu met de uitbater over een oplossing. Eind
augustus 2011 wordt een overlegvergadering gehouden waar een aantal maatregelen worden besproken. De Dienst Ruimtelijke Ordening verwacht
tegen eind september van de uitbater een bouwaanvraag voor de aanpassing van het dak.
In oktober worden de koelgroep en de airco verplaatst waardoor volgens de uitbater geen bouwaanvraag meer nodig is. Het enige probleem is nog
de uitlaat van de dampkap want nieuwe geluidsmetingen tonen nog altijd een overschrijding van de
Vlarem-norm aan. De uitbater laat de dampkap
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aanpassen maar begin februari 2012 zijn de geluidsmetingen nog altijd negatief. Nieuwe ingrepen
zullen nodig zijn. De Dienst Ruimtelijke Ordening
en de dienst Leefmilieu volgen het dossier verder
op.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De klacht kon al gedeeltelijk bijgestuurd worden
door bemiddeling. Toch zullen nog bijkomende
maatregelen nodig zijn.

om de documenten te komen ondertekenen. De Politie vermoedt dan ook dat verzoeker zich met opzet
verstopte om de rijverboden te doen verjaren, wat
hem lukte voor het eerste rijverbod.
Kort na de klacht vindt de wijkinspecteur verzoeker
eindelijk thuis in zijn appartement. Het tweede rijverbod wordt betekend. Afgesproken wordt dat
verzoeker zijn naam aanbrengt op bel en brievenbus. Verzoeker wordt weer ingeschreven op zijn
adres en ontvangt enkele weken later zijn nieuwe
elektronische identiteitskaart.

BEOORDELING:

ONTERECHTE SCHRAPPING?
(dossier: 201104-079)
Diensten: Burgerzaken (Bevolking), Politie

Ander oordeel

Ander oordeel.
Wettelijk gezien kon de wijkinspecteur verzoeker
ambtelijk doen schrappen. Gedurende veertien
maanden vond hij hem nooit thuis. Of verzoeker
zich bewust verstopte, dan wel of hij toevallig veel
uithuizig was, kan het onderzoek niet uitmaken.

KLACHT:

INGEREDEN BERMEN

Verzoeker woont al zes jaar op hetzelfde adres. Bij
een wegcontrole eind maart 2011 verneemt hij van
de Politie dat hij al sedert midden december 2010
geschrapt is uit de Brugse bevolkingsregisters. Zijn
identiteitskaart is niet meer geldig.
Als verzoeker hierover informatie wil inwinnen bij
de dienst Bevolking wordt zijn identiteitskaart ingehouden. Hij krijgt een vervangend attest waarmee
hij zich wel in België maar niet in het buitenland
mag verplaatsen. Verzoeker is truckchauffeur en
dreigt hierdoor in de problemen te komen. De ambtenaar legt hem uit dat hij geschrapt werd op basis
van een advies van zijn wijkinspecteur die verschillende keren vruchteloos probeerde om hem thuis te
vinden.
Volgens verzoeker moet de wijkinspecteur zich
vergist hebben. Als vrachtwagenbestuurder is hij
geregeld voor langere tijd van huis weg. Als hij in
het land is, is hij ook vaak uithuizig door zijn hobby. Verzoeker kan niet geloven dat geen enkele
buur dat gezegd zou hebben aan de wijkinspecteur.
Hji vreest dat de agent, met wie hij vroeger woorden had, te snel oordeelde dat hij vertrokken was.

(dossier: 201104-095)

ONDERZOEK:
De wijkinspecteur bevestigt dat hij verzoeker ambtelijk liet schrappen nadat hij tussen oktober 2009
en december 2010 vruchteloos geprobeerd had om
hem thuis te vinden, hoewel hij bijna dagelijks
langs ging. De buren konden niet zeggen waar hij
verbleef. De wijkinspecteur moest bij verzoeker
twee rijverboden laten betekenen maar deze gaf
nooit thuis. Verzoeker stond hiervoor geseind. Hij
reageerde niet op de uitnodigingen van de Politie
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Diensten: Wegendienst, Politie

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt in april dat de bermen langs de
Doornstraat in Sint-Andries ingereden zijn. Op de
hoek van de Doornstraat en de Zeelaan werd in december 2009 gewerkt aan de riolering en de nutsleidingen. Aan één kant van de straat werden
boordstenen geplaatst, aan de andere kant niet. Het
kruisend verkeer zorgde ervoor dat de bermen verzakt zijn. Dat zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties. Als het regent vormen zich diepe plassen en
modder. De ingereden bermen werden al aangevuld
met aarde maar ze zijn intussen al weer verzakt.
Verzoeker meldde het probleem een drietal keer
aan de vorige schepen van Openbare Werken. Hij
kreeg ook twee brieven van de Burgemeester. Telkens werd beloofd dat het probleem verholpen zou
worden. Toch gebeurt er niets.
Verzoeker vraagt ook meer snelheidscontroles in
zijn straat. Er wordt geraced door auto’s en bromfietsen. De controles zouden de jongste tijd weggevallen zijn.

ONDERZOEK:
De Wegendienst voerde al verschillende keren
plaatselijke herstellingen uit maar door de zeer natte winter 2010/2011 was het effect van korte duur.
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Eind mei profileert de onderhoudsaannemer de
bermen. Ze worden aangevuld. Verzoeker reageert
tevreden.
De Doornstraat is opgenomen op de lijst van straten
met regelmatige snelheidscontroles. In het verleden
ging de aandacht vooral naar het stuk van de straat
in de bebouwde kom. Als gevolg van de klacht
houdt de Politie ook snelheidscontroles in het meer
beboste gedeelte.

ren waarna begin juni een antwoord volgt aan de
schepen van Groen.
Volgens de Wegendienst treft de aannemer geen
schuld. Het petanqueveld lag er voor de werkzaamheden ook niet effen bij. De aannemer bracht geen
extra schade aan. Bij wijze van compromis werkt
de Wegendienst het petanqueveld bij met dolomiet.
In principe moeten de gebruikers zelf het veld harken. Putten moeten door de Groendienst bijgevuld
worden.

BEOORDELING:
BEOORDELING:

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

(dossier: 201104-096)

Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.
Er liep iets fout met de afhandeling van de melding
maar wat precies kan het onderzoek niet achterhalen.

Diensten: Kabinet schepen van Groen, Kabinet
schepen van Openbare Werken, Wegendienst

GEEN VOETPAD

PETANQUEVELD

Ander oordeel

(dossier: 201105-102)
Diensten: Wegendienst, Groendienst

KLACHT:
Verzoeker stuurt een e-mail naar de schepen van
Groen waarin hij meldt dat het petanqueveld in de
buurt er erbarmelijk bij ligt. Dat zou het gevolg zijn
van werkzaamheden aan een beek. Er zouden ook
enkele struiken weggenomen zijn waardoor het risico bestaat dat spelende kinderen in de beek vallen.
De schepen van Groen antwoordt nog diezelfde dag
dat hij verzoekers vraag heeft overgemaakt aan zijn
collega van Openbare Werken omdat het werk aan
de beek uitgevoerd werd in opdracht van de Wegendienst.
Verzoeker ziet niets gebeuren. Na een maand neemt
hij contact op met de dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
Het onderzoek brengt geen volledige duidelijkheid
over het e-mailverkeer tussen het kabinet van de
schepen van Groen en het kabinet van de schepen
van Openbare Werken. De schepen van Groen
maakte de melding van verzoeker nog dezelfde dag
over aan zijn collega van Openbare Werken. Omdat
hij geen reactie kreeg, stuurde hij drie rappels, de
laatste eind mei.
Wat er intussen met de melding gebeurde, kan niet
gereconstrueerd worden. Een e-mail van het kabinet
van de schepen van Openbare Werken naar de Wegendienst is niet terug te vinden.
Eind mei vraagt het kabinet van de schepen van
Openbare Werken de melding opnieuw door te stu-
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Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers kochten in 1976 de bouwgrond waarop
hun huis staat. Bij de aankoop betaalden zij een bijdrage voor het aanleggen van de voetpaden in de
straat.
Toch gebeurde dat nooit. In plaats van voetpaden
liggen er groenzones die bijna overal onderhouden
worden door de bewoners zelf. Enkele jaren geleden plantte de Groendienst er bomen. Die worden
niet gesnoeid waardoor ze steeds meer hinderen.
Verzoekers klagen niet alleen over lichtverlies maar
ook over het feit dat ze op de rijweg moeten lopen
omdat de bomen de vrije doorgang belemmeren.
Verzoekers willen dat de Stad de voetpaden alsnog
aanlegt en dat het openbare groen beter onderhouden wordt.

ONDERZOEK:
De Groendienst weerlegt dat de knotwilgen niet gesnoeid zouden worden. In de winter 2009-2010
werden ze geknot. Een volgende knotbeurt is gepland tijdens de winter 2012-2013. De Groendienst
ontkent ook dat ze het gras niet zou maaien. Dat
doet ze geregeld.
De Wegendienst vindt in het verkavelingsdossier
niets terug over het aanleggen van voetpaden. De
groenzones werden uitgevoerd zoals op het plan.
Het concept van de wijk bestond er net in dat de
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voetgangers en het verkeer de rijweg zouden gebruiken in ruil voor veel groen. De Wegendienst
vermoedt dat de vergoeding die verzoekers betaalden, diende voor de aanleg van de rijweg en de riolering. Zij gaat dan ook niet in op de vraag om voetpaden aan te leggen.

MODELSPORTVLIEGTUIGJES
(dossier: 201105-123)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening (Algemene
Zaken), Sportdienst, Eigendommen, Kabinet Burgemeester

BEOORDELING:

Ander oordeel

Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

KLACHT:

ACHTERGELATEN BOUWAFVAL
(dossier: 201105-103)
Diensten: Wegendienst, Leefmilieu

Ander oordeel
KLACHT:
Na werkzaamheden liet een aannemer cement liggen in de groenzone voor het huis van verzoekster.
Het is één blok beton geworden. Zij meldde het
probleem eerder al aan een gemeenschapswacht
maar er gebeurt niets. Ze klaagt dat na verschillende meldingen, ondermeer aan werklui van de
Groendienst, het afval niet opgeruimd raakt.

ONDERZOEK:
De dag dat het onderzoek geopend wordt bij de
Wegendienst, meldt verzoekster dat het afval al
weggehaald is. Dat gebeurde door de dienst Leefmilieu die enkele dagen voordien hierover een anonieme melding binnenkreeg. De Wegendienst reageert dat zij nooit ingelicht werd over het
achtergelaten bouwafval. De gemeenschapswachten
zijn normaliter zeer stipt in het registreren van meldingen in het stedelijk Meldpunt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het probleem werd opgelost nog voor het onderzoek door de dienst Ombudsman echt van start
ging.

Verzoeker probeert al jaren om een terrein te vinden waarop gevlogen kan worden met modelsportvliegtuigjes.
Midden 2009 ondernam hij een nieuwe poging. Hij
schreef verschillende schepenen aan en contacteerde ook de Dienst Ruimtelijke Ordening. Hij kreeg
een antwoord van de dienst dat er in de toekomst
misschien een mogelijkheid zou bestaan via het
RUP Maleveld maar dat de procedure één tot anderhalf jaar kon duren.
In april 2011 komt verzoeker naar de Ombudsman
omdat zijn zoektocht naar een terrein geen enkel
concreet resultaat oplevert en hij niets meer verneemt van de Dienst Ruimtelijke Ordening.

ONDERZOEK:
De Dienst Ruimtelijke Ordening reageert dat verzoeker midden augustus 2009 de juiste informatie
kreeg. Volgens de dienst maakt verzoeker geen
vorderingen omdat hij van de Stad verwacht dat zij
zelf suggesties doet over mogelijke terreinen. Het is
aan verzoeker om concrete voorstellen te doen die
dan door de stadsdiensten op hun haalbaarheid
worden onderzocht en waarover het College van
burgemeester en schepenen finaal een beslissing
neemt.
De Ombudsman neemt contact op met de dienst Eigendommen en de Sportdienst om na te gaan of er
mogelijkheden zijn en doet zelf enkele suggesties
aan verzoeker, bijvoorbeeld op de Gulden Kamer of
Olympia. Verzoeker gaat kijken naar een voetbalterrein op de Gulden Kamer en dient hiervoor bij de
Sportdienst een aanvraag in.
Op initiatief van het Kabinet van de Burgemeester
wordt begin augustus een plaatsbezoek georganiseerd met verzoeker, de dienst Eigendommen en de
Sportdienst. Een voormalig baseballveld komt als
mogelijke oplossing uit de bus. Afgesproken wordt
dat de optie onderzocht wordt door de stadsdiensten
en dat half september een demonstratie zal gebeuren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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Het dossier raakt door bemiddeling weer vlot.

de herziening van het reglement de keuzemogelijkheden zal uitbreiden.

OPVOLGING:
Hoewel de stadsdiensten akkoord gaan, draait het
dossier onverwacht op niets uit omdat het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart uiteindelijk toch
geen toelating geeft omdat binnen een straal van
tweehonderd meter het Zuidervaartje, een bedrijf,
een pompgemaal van Aquafin en een hoogspanningscabine van Electrabel liggen. De dienst baseert zich hiervoor op een circulaire van 1 juni
2005.

GRATIS HUISVUILZAKKEN
(dossier: 201105-134)
Diensten: Burgerzaken (Bevolking), Leefmilieu

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster leeft als persoon met een handicap van
een inkomensvervangende tegemoetkoming.
Zij gaat in de gemeenteafdeling De Grendel haar
gratis huisvuilzakken voor 2011 ophalen. Verzoekster klaagt dat ze onvriendelijk onthaald werd door
de ambtenaar. De medewerker zei onbeleefd dat zij
niet kon kiezen tussen grote of kleine afvalzakken
en dat zij alleen recht had op grote zakken.
Verzoekster klaagt de onvriendelijkheid van de
ambtenaar aan en wil weten of het klopt wat hij zei.

ONDERZOEK:
De ambtenaar ontkent dat hij onvriendelijk was.
Verzoekster vroeg een kopie van het interne formulier dat hij moest invullen om de levering van de
gratis huisvuilzakken te verantwoorden tegenover
de dienst Leefmilieu. De ambtenaar reageerde dat
hij daar het nut niet van inzag maar gaf haar toch
een kopie.
Volgens de ambtenaar paste hij het reglement correct toe. Daarin staat dat wie gratis huisvuilzakken
vraagt op basis van een inkomensvervangende tegemoetkoming alleen recht heeft op twee rollen restafvalzakken van 75 liter en één rol PMD-zakken
per jaar. Kiezen voor kleine zakken van 40 liter is
niet voorzien. Alleen rechthebbenden die incontinent of thuisdialysepatiënt zijn kunnen kiezen tussen zakken van 75 of 40 liter.
De Ombudsman suggereert aan de dienst Leefmilieu om alle rechthebbenden de keuze te laten tussen
grote of kleine zakken. De dienst reageert dat zij bij
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking en bijgestuurd door bemiddeling.
Of de ambtenaar onvriendelijk zou geweest zijn,
kan het onderzoek niet uitmaken. Hij paste het reglement wel correct toe.

OPVOLGING:
De dienst Financiën en de dienst Leefmilieu passen
het retributiereglement aan waardoor de keuzemogelijkheden worden uitgebreid. De Gemeenteraad
keurt het nieuwe reglement goed op 28 november
2011.

LAWAAIHINDER DOOR WERKEN
(dossier: 201105-138)
Diensten: Politie, Wegendienst, Leefmilieu

Ander oordeel
KLACHT:
Bewoners van de Tramstraat in Assebroek klagen
dat een aannemer al om zes uur ’s morgens begint
te werken. Dat zorgt voor lawaaihinder. De bewoners hebben door de werken in hun straat al heel
wat hinder ondervonden. Zij willen dat hun nachtrust gerespecteerd wordt.

ONDERZOEK:
De gemeentelijke politieverordening ‘betreffende
de bestrijding van geluidshinder’ verwijst voor
buurtlawaai naar de richtwaarden van de Vlaremwetgeving. Volgens Vlarem loopt de nacht van 22
uur tot 7 uur.
De vergunning van de aannemer vermeldt geen begin- noch einduur. In principe zou hij de klok rond
kunnen werken. Hij moet zich evenwel ook houden
aan de wettelijke bepalingen in verband met geluidsoverlast en nachtlawaai.
Als gevolg van de klacht wijst de Politie de aannemer op de wettelijke bepalingen. In het werfverslag
wordt opgenomen dat de aannemer maar mag werken tussen 7 en 22 uur.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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LUIDE BOOTJESMANNEN

MEER DAN ZESTIG DAGEN (7)

(dossier: 201106-148)

(dossier: 201106-149)

Diensten: Toerisme, Leefmilieu, Politie

Diensten: Politie, Leefmilieu

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker klaagde in 2008 en 2009 over geluidshinder door de bootjes op de Reien 3.
In juni 2011 wil hij weten wat er gebeurde met de
resultaten van de jongste geluidsmetingen. Hij stelt
vast dat sommige bootjesmannen zich aan de afspraken houden maar anderen niet.
De schepen van Leefmilieu wilde zelf bij nieuwe
metingen aanwezig zijn maar verzoeker ging daar
niet op in omdat er al metingen gebeurd waren en
deze niet zouden veranderen met de schepen erbij.

Verzoeker meldt eind maart via het stedelijk Meldpunt nachtlawaai van een café. Vroeger stond er
een sas aan de voordeur maar dat werd weggenomen.
Zestig dagen later maakt de software van het Meldpunt de melding automatisch over aan de dienst
Ombudsman omdat zij niet binnen de reglementaire
termijn van zestig dagen afgehandeld werd.

ONDERZOEK:
De klacht van 2009 leidde tot overleg tussen de
dienst Toerisme, de Politie, de dienst Leefmilieu en
de dienst Ombudsman. De dienst Toerisme zou het
kortstondig overschrijden van de geluidsnormen
opnieuw bespreken met de uitbaters in het voorjaar
van 2010 en er werden nieuwe geluidsmetingen
aangekondigd voor april 2010 en het hoogseizoen.
Bij overtredingen zouden er pv’s opgemaakt worden.
Deze nieuwe metingen gingen uiteindelijk niet door
omdat verzoeker dat niet wilde. De schepen suggereerde nog om het geluid te meten op de bootjes
zelf maar dat was volgens de dienst Leefmilieu
geen optie. Het controleren en afregelen van een
microfoon is niet eenvoudig want naargelang de
aard en het volume van een stem kan dit een significant verschil geven. Bovendien moet het geluid
volgens de politieverordening gemeten worden
vanaf de kade.
In 2011 kwamen bij de dienst Leefmilieu geen
nieuwe klachten over geluidshinder door de bootjes
meer binnen.

ONDERZOEK:
Verzoeker meldde al eerder via het stedelijk Meldpunt nachtlawaai van het café. Een melding van
eind januari werd door de dienst Leefmilieu behandeld. Zijn identieke meldingen van midden en eind
maart werden door de coördinator van het stedelijk
Meldpunt overgemaakt aan de Politie. Het Kabinet
van de Korpschef had beide meldingen voor onderzoek overgemaakt aan de dienst Algemene Politiezorg.
Omdat de dienst Leefmilieu het dossier trekt, maakt
de dienst Ombudsman beide meldingen nog eens
over aan deze dienst. Zij laat eind juni weten dat het
sas teruggeplaatst werd en dat de muziek in aanwezigheid van de wijkinspecteur afgeregeld werd. De
dienst Ombudsman adviseert verzoeker in het vervolg de dienst Leefmilieu te contacteren. Zij volgt
het dossier verder op met de Politie.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

NACHTLAWAAI

BEOORDELING:

(dossiers: 201106-150 en 201106-151)

Ander oordeel.

Diensten: Leefmilieu, Politie

Ander oordeel
KLACHT:
3

Dossier 200809-193, Jaarverslag 2008, p. 73 en
dossier 200906-136, Jaarverslag 2009, p. 81-82.
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Verzoekers klagen onafhankelijk van elkaar over
nachtlawaai vanuit een aanpalend café. Zij probeerden via de dienst Leefmilieu een oplossing te vin-
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den maar resultaten blijven uit. Ook de Politie
wordt geregeld opgeroepen maar ook dat haalt niets
uit.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu kwam al verschillende keren
tussen. Na de afregeling en verzegeling van de muziekinstallatie kon geen overschrijding van de geluidsnormen vastgesteld worden. De dienst overlegde al met de Politie en met de uitbater over het
gebruik van zijn buitenterras. De uitbater beloofde
het minder te gebruiken.
De Politie werd tussen eind juli 2009 en eind juni
2011 33 keer opgeroepen door buren. Zij maakte
acht processen-verbaal wegens nachtlawaai op.
De dienst Leefmilieu stuurt de uitbater een brief.
Hji moet een schema van de geluidsinstallatie
overmaken en alle boxen moeten van de muur. Het
terras mag alleen worden uitgebaat als het geen
hinder veroorzaakt. Bij vaststellingen van nachtlawaai kan hij zijn terrasvergunning kwijt spelen.
Naar aanleiding van gelijkaardige dossiers over geluidsoverlast door horeca-instellingen stemmen de
dienst Leefmilieu en de Politie hun informatieuitwisseling beter op elkaar af. Afgesproken wordt dat
het districtshoofd van de Politie optreedt als dossierbeheerder. Hij houdt per instelling een dossier
bij over klachten, interventies, processen-verbaal en
geluidsmetingen. Deze eenheid van dossier moet
eventuele maatregelen op bevel van de Burgemeester of het College beter kunnen onderbouwen.
Een van de verzoekers klaagt naderhand opnieuw
dat de problematiek niet doortastend genoeg aangepakt wordt door de Politie. Zij meldde nachtlawaai.
De Politie kwam langs. Even was het stil maar zodra de Politie uit het zicht verdwenen was, begon de
hinder opnieuw. Volgens de Politie kon die avond
geen nachtlawaai vastgesteld worden.
De dienst Leefmilieu volgt het dossier verder op.
Eind oktober had de uitbater een partytent op het
terras gezet. Op bevel van de dienst werd hij weggehaald. De dienst voerde ook nog een geluidsmeting uit.
Begin januari 2012 laat de dienst Leefmilieu weten
dat zij sedert eind oktober geen tussenkomsten
meer deed. De Politie werd wel nog enkele keren
opgeroepen maar maakte geen vaststellingen of
pv’s op.

MEERDERE DIENSTEN

milieu hun samenwerking verbeterd hebben, wat
een gecoördineerdere aanpak mogelijk moet maken.

RIOOLPROBLEMEN
(dossier: 201106-160)
Diensten: Wegendienst, Groendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Bij zware regenval gebeurt het regelmatig dat de
garage en de kelder van verzoeksters woning onderlopen. Het probleem zou te maken hebben met een
slecht werkende riolering, maar de eigenaar is niet
geneigd zelf aanpassingswerken uit te voeren. Verzoekster onderhoudt de riolering regelmatig, maar
vorig jaar moest zij de hulp inroepen van een gespecialiseerde firma. De firma reinigde de riolering
en stelde vast dat er een grote prop vuil in zat. Buiten de tuinomheining vonden verzoekster en de
ruimer een verzamelpunt, gebouwd door de Stad,
waar de riolering van de woning in uitmondt. Volgens de firma was deze riolering niet correct aangesloten. De buis zat veel te laag waardoor vuil dat in
de verzamelput terechtkwam tot in de riolering van
verzoekster liep.
Toen een tijd later de garage van verzoekster weer
onder liep, riep zij er de Wegendienst bij. De dienst
beloofde terug te keren maar liet dat na. Ook de
Groendienst, die de strook grond waar de verzamelput ligt, gebruikt als doorgang naar het speelpleintje, kon niet bereikt worden.

ONDERZOEK:

Ander oordeel.
Men kan niet zeggen dat de dienst Leefmilieu en de
Politie niet optreden maar de controles kunnen niet
altijd het nachtlawaai vaststellen. Dat is een probleem. Gunstig is dat de Politie en de dienst Leef-

De Wegendienst kent het probleem. Het situeert
zich volledig op het perceel van verzoekster.
Na de klacht gaan de Wegendienst en de Groendienst opnieuw ter plaatse. De openbare riolering
die in de verzamelput terecht komt, werkt goed. Er
is geen ophoping van vuil. De huisaansluiting heeft
een te kleine diameter waardoor bij zware regenval
het water niet afgevoerd kan worden. De Wegendienst geeft verzoekster de raad om de afvoer van
het dak via een nieuwe aansluiting af te voeren naar
de riolering aan de voorzijde van haar woning. De
Wegendienst reinigt de openbare riolering. Verzoekster zal om op haar kosten de waterafvoer aanpassen.
Volgens de Groendienst was het nooit de bedoeling
een pad aan te leggen achter de woning van verzoekster. De strook wordt alleen gebruikt door de
dienst zelf als binnendoor naar het speelplein.
Daardoor wordt hij maar twee keer per jaar ge-
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maaid. De Groendienst beslist om toch een houten
balustrade rond de verzamelput te plaatsen als ze
hoort dat kinderen gebruik maken van deze doorgang.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling en informatieverstrekking.

PARKEREN OP HET VOETPAD
(dossier: 201107-172)
Diensten: OCMW, Politie, Wegendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster woont naast een OCMW-beluik in de
binnenstad. Zij ergert zich eraan dat bijna dagelijks
OCMW-voertuigen voor maaltijdleveringen of
groenonderhoud parkeren op het voetpad voor haar
huis. Als in juli de helft van de straat afgezet wordt
als werfzone en er continu voertuigen over het
voetpad rijden, is de maat vol. Haar telefoontjes
naar de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie halen niets uit. Het voetpad voor haar deur wordt
kapot gereden. Ze wil een paaltje voor haar huis.
Verzoekster stoort er zich aan dat de Politie nooit
optreedt tegen chauffeurs die recht tegenover de
poort van het OCMW-beluik parkeren hoewel dit
verboden is.Tot slot zijn er problemen met de bewoners van het beluik die regelmatig hun afvalzakken naast haar voordeur zetten in plaats van ze te
verzamelen aan de poort.

fietspad afgebakend en de rijweg wordt verdeeld in
twee rijvakken wat zorgt voor een vlottere doorstroming van het verkeer. Volgens de Politie zullen
hierdoor sowieso minder auto’s over het voetpad
rijden.
Het OCMW geeft toe dat de maaltijdbedelers regelmatig kortstondig op het voetpad. Zij hebben
geen tijd te verliezen want het eten moet warm geleverd worden. In de straat is niet altijd een parkeerplaats vrij. Ook de wagen van de technische
dienst zou maar om de veertien dagen gedurende
een paar uur parkeren. Het OCMW raadt verzoekster aan haar buurman aan te spreken in verband
met het afval dat hij aan haar voordeur zou plaatsen.
Op vraag van de dienst Ombudsman onderzoekt de
Politie of een laad- en loszone zou kunnen worden
voorzien aan de overkant van de poort van het beluik. Het dossier zal voorgelegd worden aan de Stedelijke Werkgroep Verkeer. Intussen zal de Politie
toezicht houden op de nieuwe verkeers- en parkeerregeling in de straat. Verzoekster reageert dat deze
strengere controles hun vruchten afwerpen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling. Ook de gewijzigde
verkeerssituatie lijkt het probleem vooruit te helpen, net als de strengere controles van de Politie op
deze nieuwe verkeersregeling.
Het OCMW dient te beseffen dat het parkeren op
het voetpad, hoe kortstondig ook, een verkeersovertreding is. Dat een overheid deze overtredingen vergoelijkt, ligt moeilijk. Als het door overmacht echt
niet anders kan, lijkt het de Ombudsman een kleine
moeite mochten de OCMW-wagens parkeren ter
hoogte van het beluik zelf in plaats van voor het
huis van verzoekster.

ONDERZOEK:
Tijdens de werkzaamheden in de straat liepen verschillende meldingen over foutparkeren binnen bij
de Politie, waarop zij telkens reageerde. Omdat
verzoekster pas een uur na de feiten belde, kon de
Politie geen vaststellingen meer doen. Wel werd de
aannemer aangesproken opdat hij altijd zou zorgen
voor voldoende vrije doorgang.
Noch de Politie noch de Wegendienst zijn te vinden
voor een paaltje op het voetpad. Het trottoir is er
niet breed genoeg. Een paaltje zou rolstoelgebruikers en moeders met kinderwagens hinderen.
De Wegendienst herstelt de verzakkingen in het
voetpad.
Naar aanleiding van de evaluatie van het mobiliteitsplan wordt in september aan de overzijde van
de straat parkeerverbod ingevoerd. Er wordt een
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De Stedelijke Werkgroep Verkeer wijst het idee
van een laad- en loszone af. De Politie belooft wel
toezicht.

91

DOSSIERS 2011 IN DETAIL

MEERDERE DIENSTEN

SLECHTE HERSTELLING?
(dossier: 201107-175)
Diensten: Eandis, Wegendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Midden 2010 werkten Eandis en Telenet in de straat
van verzoeker. Hij klaagt dat de aannemer de trottoirs niet goed herstelde. Overal zijn er putten. De
toestand zou gevaarlijk zijn voor fietsers en voetgangers.

ONDERZOEK:
Eandis bevestigt dat in 2009 het aardgas- en elektriciteitsnet vernieuwd werd. De overkoppeling per
woning gebeurde later. Nadien werden de putten
hersteld, net als de sleuf waar de nieuwe leidingen
in gelegd werden. Uit het verslag blijkt dat de herstellingen goed werden uitgevoerd.
Volgens de Wegendienst is het niet duidelijk of de
putten het gevolg zijn van de werkzaamheden door
Eandis. Het gaat om een oude straat waarin de
voorbije jaren door verschillende nutsmaatschappijen en door de Wegendienst gewerkt werd. Voorlopig is er geen budget voor een heraanleg.
Bij een plaatsbezoek oordeelt de Wegendienst dat
herstellingen niet nodig zijn.

Verzoeker klaagt dat hij dikwijls vergeten wordt.
Zo werd hij midden juli niet door TMVW verwittigd dat het water bij hem afgesloten zou worden.
De watermaatschappij verzekerde nochtans dat zij
alle bewoners verwittigd had.

ONDERZOEK:
De bedeling van de bewonersbrieven wordt door de
Communicatiedienst uitbesteed aan een private firma. Klachten over dit bedrijf kan de dienst Ombudsman niet behandelen. De bedelers worden er
door de Communicatiedienst nog eens op attent
gemaakt om ook altijd bij verzoeker te bussen. De
ambtenaar van de Communicatiedienst verzekert
dat hij de bewonersbrief onmiddellijk met de post
nastuurde maar kan dat niet bewijzen.
TMVW roept overmacht in. Het water werd tijdelijk afgesloten in een stuk van de straat. De bewoners werden hiervan op voorhand verwittigd. Bij
verzoeker zou de watertoevoer niet onderbroken
worden. Door een onvoorzien technisch probleem
moest het water ook in een aantal bijkomende huizen, waaronder dat van verzoeker, afgesloten worden. Deze bewoners konden niet op voorhand verwittigd worden.

BEOORDELING:

Ander oordeel.

Ander oordeel.
Het is niet duidelijk of de bewonersbrief al dan niet
gebust werd. De firma wordt gevraagd daar extra
aandacht aan te besteden. Of de ambtenaar de brief
nastuurde valt niet objectief te beoordelen. Het gaat
om een woord-tegen-woordsituatie. TMVW kon
niet verwittigen door overmacht.

NIET GEÏNFORMEERD

VERSTOPT RIOOLPUTJE

(dossier: 201107-180)

(dossier: 201107-181)

Diensten: Communicatiedienst, TMVW

Diensten: Wegendienst, Leefmilieu

BEOORDELING:

Ander oordeel

Ander oordeel
KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker klaagt dat hij geen bewonersbrief kreeg
over de bouw van een kluifrotonde op het kruispunt
van de Expresweg en de Oostendse Steenweg. Hij
nam contact op met de Communicatiedienst die
hem verzekerde dat hij binnen de bedelingsroute
viel. De bedeler zelf kon zich niet meer herinneren
of hij de brief bij verzoeker had gebust. Diezelfde
dag zou de ambtenaar de brief per post nasturen
maar verzoeker ontving niets.

Verzoeker klaagt over een aanslepend probleem
met een verstopt rioolputje in zijn straat. Als het regent, vormt zich een grote plas. Het probleem werd
al verschillende keren gemeld. De diensten komen
telkens langs maar korte tijd later doet het probleem
zich weer voor.
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trokken maar geen slib of ander vuil. De dienst
vermoedt een verstopping in de aansluiting van de
kolk op de hoofdriolering. Zij licht de Wegendienst
in. De Wegendienst voert de nodige herstellingen
uit.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.

ONBEWOONBAAR
(dossier: 201107-188)
Diensten: Brandweer, Dienst Ruimtelijke Ordening
(Woondienst), Politie

Ander oordeel
KLACHT:
In juni stelt Eandis een gaslek vast in het appartementsgebouw waar verzoekster woont. Per tien minuten lekt een halve liter gas weg. Verzoekster
draait de gaskraan dicht. Daardoor heeft ze geen
warm water meer. Zij neemt contact op met haar
eigenaar maar die neemt het probleem niet ernstig.
In het gebouw is al jaren niet meer geïnvesteerd.
Verzoekster contacteert de Brandweer die bevestigt
dat zij al in 2005 een negatief advies gaf voor de
gas- en elektriciteitsinstallatie. Op haar vraag of het
dossier opgevolgd werd, komt er geen duidelijk
antwoord. Ook in 2008 verschenen in de pers berichten over huisjesmelkerij door de eigenaars van
het appartement.
De Brandweer verwijst verzoekster door naar de
Huisvestingsambtenaar omdat zij een nieuwe controle van de binneninstallatie vraagt. Verzoekster
wil dat de Stad optreedt zonder dat haar identiteit
bekend gemaakt wordt omdat de eigenaar ermee
dreigt haar waarborg niet terug te storten. De Huisvestingsambtenaar adviseert haar een aangetekende
brief naar de eigenaar te sturen of naar de Huudersbond te stappen. Als zij niet bereid is haar identiteit
bekend te maken, kan hij niet helpen.
Verzoekster stapt eind juli naar de Ombudsman.

de partij. De Dienst Ruimtelijke Ordening maakte
in april 2005 een kopie van deze brief over aan de
Brandweer met de vraag het dossier verder op te
volgen. De brief werd ondertekend door de Burgemeester. De Brandweer volgde het dossier niet verder op.
De wijkinspecteur kreeg in 2005 de opdracht van de
Dienst Ruimtelijke Ordening om na te gaan of er
sprake was van huisjesmelkerij. Het ging niet om
een officieel onderzoek. Hij noteerde alle grieven
en maakte ze over aan de Dienst Ruimtelijke Ordening die concludeerde dat er onvoldoende aanwijzingen voor huisjesmelkerij waren.
Na de klacht wordt midden september 2011 een
bouwcontroleur uitgestuurd. De Woondienst van de
Stad Brugge opent een dossier. Ook Wonen Vlaanderen voert eind september een controlebezoek uit
en keurt het appartement af op verschillende punten. De Brandweer vraagt bij de eigenaar tevergeefs
de keuringsattesten op van de gas- en elektriciteitsinstallatie en van de veiligheidsverlichting.
De eigenaar krijgt tot midden januari 2012 de tijd
het appartement van verzoekster aan de kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode te doen beantwoorden. Hij gaat daar niet op in. De Burgemeester verklaart het appartement van verzoekster
onbewoonbaar. Zij verhuist begin maart 2012. De
eigenaars verkopen het appartementsgebouw.
De Ombudsman vraagt de Brandweer waarom zij
het dossier van 2005 niet verder opvolgde. Bij het
afsluiten van de redactie van het jaarverslag heeft
de Brandweer nog steeds niet geantwoord op deze
vraag.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek is nog niet afgerond.

TRIPELDAGEN
(dossier: 201108-197)
Diensten: Vergunningen, Politie

Ander oordeel

ONDERZOEK:

KLACHT:

De Brandweer voerde in maart 2005 een controlebezoek uit in het kader van een gerechtelijke procedure tegen de eigenaar. Haar advies was negatief
voor de gas- en elektriciteitsinstallatie. Ook de
bouwcontroleur inspecteerde het gebouw. Hun bevindingen werden door de Dienst Ruimtelijke Ordening overgemaakt aan de raadsman van de eisen-

Verzoekster begrijpt niet waarom de Markt ter
hoogte van de Steenstraat en de Sint-Amandsstraat
tijdens de Tripeldagen al om 19 uur afgesloten werd
terwijl het optreden maar om 20.30 uur begon. Ze
werkt in de binnenstad en wilde over de Markt naar
haar werk. Ze had haar aktentas en een zak met vuile was bij zich. Aan de afsluiting in de Steenstraat
was op dat moment nog niemand te zien. Een agen-
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te weigerde haar door te laten en blafte haar af.
Doordat ze nergens door mocht en een omweg
moest maken, kwam ze te laat.
Verzoekster vraagt zich af of het zo moeilijk was
voor de agente om voor haar een uitzondering te
maken, omdat toch duidelijk was dat ze niet wilde
frauderen. Ze wil weten waarom de diensten in de
binnenstad niet op tijd verwittigd werden dat de
Markt zo vroeg afgesloten zou worden.

ONDERZOEK:
De Markt werd al om 19 uur afgesloten uit praktische en organisatorische overwegingen. Wie het
plein opwilde, moest 1 euro betalen. Daarmee wilde
de organisatie vermijden dat mensen zonder te betalen het optreden zouden bijwonen. De agenten hadden de opdracht gekregen niemand door te laten die
niet had betaald. Verzoekster had de keuze 1 euro te
betalen ofwel een kleine omweg te maken. Of ze
onheus behandeld werd door de agente, kan het onderzoek niet achterhalen.
Volgens de dienst Vergunningen werden de Tripeldagen in de media aangekondigd. Eind maart/begin
april verspreidde de Communicatiedienst in de binnenstad een algemene bewonersbrief met alle zomerevenementen. De organisator verspreidde ook
een bewonersbrief bij de buurtbewoners van de
Markt.

voorlopig weer dicht. Dat gebeurde erg slordig.
Overal liggen bergen zand en bouwafval die niet
goed aangeduid zijn.
Verzoekster ergert zich eraan dat zij geen informatie meer kreeg van de Stad over het verdere verloop
van de werkzaamheden. Ze wil dat de heraanleg
van de voetpaden zo snel mogelijk start.

ONDERZOEK:
De dag dat verzoekster klacht indient bij de Ombudsman, maakt de Communicatiedienst een nieuwe bewonersbrief op over de heraanleg van de
voetpaden in de Malehoekwijk. De werken starten
midden augustus en lopen tot midden februari 2012.
Kort na de klacht wordt de brief verspreid.
Volgens de Wegendienst liepen de werken in de
Malehoeklaan in feite geen vertraging op. Eandis
was alleen veel sneller klaar dan verwacht. Daardoor leek het zeer lang te duren vooraleer de aannemer van de Stad startte met de heraanleg van de
voetpaden. Volgens de Wegendienst kon zij daar
weinig aan doen. Verzoekster kan zich vinden in
deze uitleg en is tevreden met de bewonersbrief.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking. De bewonersbrief kwam net op tijd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De agente paste de afspraken met de organisator
strikt toe. Veel ruimte om soepel te zijn had ze niet.

VERDWENEN PAALTJE
(dossier: 201109-235)
Diensten: Politie, Wegendienst

ONAFGEWERKTE STRATEN

Ander oordeel

(dossier: 201108-198)
Diensten: Wegendienst, Communicatiedienst

Ander oordeel
KLACHT:
De bewoners van de Malehoeklaan en omgeving
kregen in het voorjaar van 2011 een bewonersbrief
waarin te lezen stond dat voorafgaand aan de heraanleg van de voetpaden een aannemer van Eandis
werkzaamheden zou uitvoeren aan de nutsleidingen.
Verzoekster stelt in augustus vast dat de werkzaamheden aan de nutsleidingen al lang achter de
rug zijn maar dat de heraanleg van de trottoirs op
zich laat wachten. Toen de aannemer van Eandis
klaar was, gooide hij de opgebroken voetpaden
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KLACHT:
Verzoekster signaleert dat al maanden een paaltje
verdwenen is op een wandelweg in Sint-Kruis.
Daardoor rijdt er sluipverkeer van en naar een nabijgelegen school. De verkeersborden verbieden dat
nochtans. Verzoekster meldde dat al drie keer aan
de Politie maar er gebeurt niets.

ONDERZOEK:
De Politie bevestigt noch ontkent dat zij de melding
van verzoekster genegeerd zou hebben. Het klopt
dat het paaltje al maanden verdwenen is. De school
organiseerde in het voorjaar een verkeersweek. Het
paaltje zou tijdelijk weggenomen worden door de
Wegendienst. Maar toen de dienst ter plaatse
kwam, bleek het paaltje verdwenen, hoewel er een
sleutel nodig is om het te verwijderen. Wie hiervoor
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verantwoordelijk is, kan het onderzoek niet uitmaken.
Enkele weken na haar klacht signaleert verzoekster
dat ze het paaltje in de graskant heeft zien liggen.
De Wegendienst bestelt een nieuw slot en plaatst
het paaltje terug.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

gemeester en schepenen. Het College beslist niet op
de schade-eis in te gaan omdat er geen bewijzen
werden aangebracht van de stofschade en de Stad
pas na de schoonmaak op de hoogte werd gebracht.
Verzoeker is in alle staten. Hij vroeg zelf aan de
dienst Patrimonium om langs te komen maar kreeg
geen reactie. Nu beslist het College geen vergoeding te betalen omdat de schade nooit werd vastgesteld.

ONDERZOEK:

OPVOLGING:
Begin maart 2012 meldt verzoekster opnieuw dat
het paaltje verdwenen is. Het dossier wordt heropend.

STOFSCHADE
(dossier: 201110-262)
Diensten: Patrimonium, Algemeen Bestuur

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker woont naast een gebouw dat eigendom is
van de Stad. Er moeten werken gebeuren en dat kan
alleen via zijn appartement. Er moet geslepen worden. Omdat de aannemer elektriciteit moet nemen
in het appartement moeten de ramen open blijven
staan waardoor al het slijpstof naar binnen wordt
gezogen. Het hele appartement raakt onder het stof.
Verzoeker en zijn vrouw maken gedurende vier dagen de flat schoon. Hij vraagt twee keer aan de
dienst Patrimonium om langs te komen maar dat
gebeurt niet. Verzoeker stuurt een ingebrekestelling
naar de Stad waarin hij een schadevergoeding eist.
Hij krijgt een ontvangstmelding van de dienst Algemeen Bestuur die hem informeert dat zij het dossier overmaakte aan de dienst Patrimonium en de
dienst Eigendommen.
Verzoeker belt drie weken later terug naar de dienst
Algemeen Bestuur. Het diensthoofd verzekert hem
dat hij al een herinnering stuurde naar de betrokken
diensten. Verzoeker verneemt niets meer en stuurt
een tweede brief naar de Stad.
Een week later laat de dienst Patrimonium hem weten dat een aangifte Burgerlijke Aansprakelijkheid
werd overgemaakt aan Ethias. Verzoeker belt zelf
naar Ethias maar die wil niet tussenkomen. Enige
tijd later verneemt verzoeker van de dienst Patrimonium dat zij tussengekomen is bij de aannemer
maar ook die wil niet betalen. De dienst stelt voor
het dossier voor te leggen aan het College van bur-
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De dienst Patrimonium bevestigt dat verzoeker de
stofschade meldde. Zij adviseerde, zoals gebruikelijk, hierover een brief te schrijven naar het College
van burgemeester en schepenen. De dienst raadde
verzoeker aan foto’s van de schade te nemen maar
op dat moment was de schoonmaak al achter de
rug.
De dienst Algemeen Bestuur reageerde op de eerste
brief van verzoeker met een ontvangstmelding. Zij
maakte het dossier over aan de dienst Patrimonium
met de vraag een aangifte Burgerlijke Aansprakelijkheid over te maken. De dienst Patrimonium
formuleerde hierop een antwoord maar ondertussen
had de dienst Algemeen Bestuur al een herinnering
gestuurd en verzoeker hiervan op de hoogte gebracht. De dienst Patrimonium stelde aan de dienst
Algemeen Bestuur voor om een collegenota op te
maken waarin het bestuur de keuze zou worden gelaten om al dan niet in te gaan op de schade-eis. De
dienst Algemeen Bestuur vond dat geen goed idee
en adviseerde een aangifte Burgerlijke Aansprakelijkheid over te maken aan Ethias die over experten
beschikt om hierover een standpunt in te nemen. De
aangifte werd aan Ethias overgemaakt. De dienst
Patrimonium lichtte verzoeker hierover in.
Ethias reageerde dat zij niet zou tussenkomen omdat de schade geen ongevalskarakter had en te
voorzien was geweest. De dienst Patrimonium contacteerde rechtstreeks de aannemer en lichtte verzoeker hierover in maar ook hij weigerde te betalen.
In de hoop toch nog een oplossing te vinden, legde
de dienst Patrimonium een nota voor aan het College van burgemeester en schepenen waarin het bestuur de keuze werd gelaten om al dan niet in te
gaan op de schade-eis. Het College besliste niet op
verzoekers eis in te gaan omdat er geen bewijs van
de stofschade was en de schade pas werd gemeld op
het moment dat het stof al was opgeruimd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De vraag van verzoeker was mogelijk wel terecht
maar doordat hij geen bewijzen van de schade verzamelde, was het onmogelijk om een schadevergoeding uit te betalen. Ook bij private verzeke95
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ringsmaatschappijen dient eerst een aangifte van de
schade te worden gedaan waarna de verzekering
een expert langs stuurt om een vaststelling en een
raming van de schade te maken en te beoordelen
wie ervoor aansprakelijk is.

WOONSTVASTSTELLING
(dossier: 201112-302)
Diensten: Politie, Burgerzaken (Bevolking)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster vindt midden augustus 2010 in haar
brievenbus een brief die bestemd is voor haar bovenbuurvrouw. De vrouw gebruikt hetzelfde adres
en appartementnummer.
Verzoekster vraagt in de dienst Bevolking een uittreksel uit het bevolkingsregister. Daaruit blijkt dat
zij ingeschreven staat als referentiepersoon en dat
haar bovenbuurvrouw bij haar gedomicilieerd is als
niet verwante. Volgens de ambtenaar werden alle
vorige bewoners ook altijd foutief ingeschreven op
haar adres.
De ambtenaar verwees haar door naar de bouwcontroleur en de Politie omdat zij het probleem niet
kon oplossen. De wijkagent beloofde de zaak te onderzoeken. Hij liet nadien weten dat het appartement van verzoekster het nummer 2 droeg en de
studio van de bovenbuurvrouw het nummer 3.
Midden februari 2011 gaat verzoekster haar dossier
nog eens checken bij de dienst Bevolking. De fout
is ondertussen rechtgezet.
Begin december vindt ze weer een brief van de bovenbuur in de bus, nu met het busnummer 0201.
Verzoekster is ongerust en gaat naar de Politie.
Daar krijgt ze een verwarrende uitleg. De dienst
Bevolking verzekert haar dat alles in orde is. Volgens de ambtenaar gebruikt de Politie andere databestanden die niet altijd even up to date zijn. Verzoekster vertrouwt het niet meer.

van de foute woonstvaststelling schreef de dienst
Bevolking de vrouw als niet verwante in op het
adres van verzoekster. Dat kwam aan het licht toen
verzoekster midden augustus 2010 een uittreksel uit
het bevolkingsregister vroeg. De ambtenaar corrigeerde nadien de foute inschrijving. Het diensthoofd kan niet bevestigen dat ook vorige bewoners
foutief op het adres van verzoekster ingeschreven
werden.
Financiële gevolgen zijn er niet omdat de bovenbuurvrouw maar enkele maanden op het adres verbleef. Taksen worden altijd gevestigd op basis van
de situatie op 1 januari van het aanslagjaar.
Het hoofd van de dienst Bevolking bevestigt dat de
Politie soms andere databestanden gebruikt. Na de
klacht worden de gegevens van verzoekster in de
politiebestanden gecorrigeerd.
De Ombudsman vraagt de wijkinspecteur naar zijn
versie van de feiten. Bij het afsluiten van de redactie van het jaarverslag is dat antwoord nog niet binnen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek is nog niet afgerond.

ONDERZOEK:
De dienst Bevolking bevestigt dat de bovenbuurvrouw tussen juli en oktober 2010 foutief gedomicilieerd was op het adres van verzoekster.
De bovenbuurvrouw had haar adresverandering
gemeld aan de dienst Bevolking en had gezegd dat
zij in apparement 02 woonde. Dat stond zo op haar
huurcontract. De wijkinspecteur kreeg de opdracht
van de dienst Bevolking na te gaan of de vrouw op
het opgegeven adres woonde. Hij merkte daarbij
niet op dat het busnummer verkeerd was. Op basis
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEK
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

ONTOEGANKELIJKE TOILETTEN
(dossier: 201103-045)

Gegrond

1
0
1
1
0
0
0
0

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE TOEGANKELIJKHEID: overheidsgebouwen en hun lokalen moeten toegankelijk
zijn voor personen met een handicap. Dat was niet
meer het geval voor de vernieuwde toiletten van de
Biekorf.

KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de toiletten in de vernieuwde
Biekorfbibliotheek moeilijk toegankelijk zijn voor
personen met een handicap. Vroeger kon verzoeker
zijn elektrische rolstoel naast het toilet plaatsen. Dat
kan nu niet meer omdat sinds de verbouwing de
ruimte tien centimeter kleiner is geworden.
Verzoeker dient klacht in bij het Meldpunt Discriminatie dat de klacht overmaakt aan de dienst Ombudsman.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Het College beslist dat de aannemer in gebreke
moet worden gesteld (20 mei 2011).

OPVOLGING:
De aannemer wordt in gebreke gesteld. De toiletten
worden voor het bouwverlof aangepast.

ONDERZOEK:
Op de plannen voor de herinrichting van de Biekorf
werden de afmetingen van de toiletten voor personen met een handicap aangepast aan de normen van
Westkans. Er werd een draaicirkel voorzien van
meer dan anderhalve meter.
De aannemer werkte de buizen weg met voorzetwanden waardoor deze norm niet meer werd gehaald. De draaicirkel werd bijna twintig centimeter
kleiner dan voorzien.
Op het moment van de klacht is de verbouwing nog
niet opgeleverd. De hoofdbibliothecaris geeft het
architectenbureau en de aannemer de opdracht de
toiletten weer aan te passen aan de normen.
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BRANDWEER

BRANDWEER
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

1
0
1
0
1
2
0
1

talen omdat de chef zelf besliste om via de tuin de
Reie af te sluiten voor vaartuigen.

STUTTEN
(dossier: 201109-244)

BEOORDELING:

Ander oordeel

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het onderzoek
mondt uit in een woord-tegen-woordsituatie.

KLACHT:
In de tuin van verzoekster staat een bouwvallige
werkplaats. Haar buren schakelden de Brandweer in
omdat er instortingsgevaar dreigde. Het gebouw
werd gestut. Volgens verzoekster zeiden de brandweerlui dat zij alleen het materiaal zou moeten betalen maar niet de werkuren. Enkele dagen later
belde de buurvrouw de Brandweer opnieuw op omdat er weer instortingsgevaar dreigde aan de kant
van de Reie. Er moest weer gestut worden. De
brandweerlui verzekerden verzoekster opnieuw dat
ze alleen het materiaal zou moeten betalen.
Verzoekster krijgt enkele weken later een factuur
van 656 euro voor de eerste interventie. De werkuren en de gereedschapswagen zijn toch aangerekend. Ze weigert de rekening te betalen.

ONDERZOEK:
De brandweerlui ontkennen allen dat zij uitspraken
deden over de facturatie.
De wet (art. 2 van het KB van 25 april 2007)
schrijft voor dat bij slecht onderhoud de kosten van
de stuttingswerken door de Brandweer ten laste zijn
van de begunstigde. De Brandweer bewijst dat de
verkrotting al jaren bezig is en dat verzoekster
steeds naliet de nodige maatregelen te nemen. Voor
de tweede tussenkomst hoeft verzoekster niet te beJAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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BURGERZAKEN

BURGERZAKEN
overzicht klachten
TOTAAL 31
Onbevoegd 0
Bevoegd 31
BEOORDELING
Gegrond 9
Deels gegrond 1
Terechte opmerking 3
Ongegrond 3
Ander oordeel 15

mail van verzoekster en het antwoord van de dienst
Bevolking liggen bijna 3 maanden.

ONBEANTWOORDE E-MAIL
(dossier: 201101-013)

BEOORDELING:

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster stuurt op 22 oktober 2010 een e-mail
naar de dienst Ombudsman waarin zij een probleem
met de huisnummering meldt. Ze woont in Varsenare in een straat die met dezelfde naam doorloopt
op het Brugse grondgebied. Daar draagt een school
hetzelfde huisnummer. Dat zorgt voor verwarring.
Verzoekster vraagt een oplossing.
De dienst Ombudsman maakt de vraag over aan de
dienst Bevolking met het verzoek haar rechtstreeks
te antwoorden. Verzoekster wordt over deze werkwijze ingelicht. Midden januari 2011 laat verzoekster weten dat ze nog altijd geen antwoord ontving
van de dienst Bevolking.

ONDERZOEK:
Kort na de klacht stuurt het diensthoofd verzoekster
een antwoord. Hij neemt contact op met het gemeentebestuur van Jabbeke dat aan de Stad Brugge
zal voorstellen de huisnummers logisch te laten
volgen op het grondgebied van beide gemeenten.
De dienst Bevolking vraagt aan de Wegendienst om
een bijkomende wegwijzer te plaatsen naar de
school.
Het diensthoofd geeft geen reden waarom de vraag
van verzoekster niet beantwoord werd. Tussen de e-
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De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd;
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de burger mag
binnen een redelijke termijn een antwoord verwachten op zijn vraag. Tussen de e-mail van verzoekster
en het antwoord van de dienst Bevolking liggen
bijna drie maanden. Dat is te lang.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster krijgt
een antwoord. Er wordt een oplossing gezocht voor
het probleem.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 mei 2011).

GRAFDUUR
(dossier: 201103-054)

Gegrond
KLACHT:
De moeder van verzoekster krijgt eind februari
2011 een brief van de dienst Burgerlijke Stand
waarin staat dat de grafvergunning voor haar echtgenoot op 31 december 2010 vervallen is. Zij krijgt
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nog tot eind maart de tijd om de concessie te verlengen.
Verzoekster kijkt de concessieovereenkomst na. Zij
dateert van 10 december 1996. Het College besliste
toen om een grafvergunning te verlenen voor vijftien jaar. In de overeenkomst staat: “De vergunningen voor de duur van vijftien jaar nemen een einde
op 31 december van het vijftiende jaar te rekenen
vanaf de datum van het verlenen van de grafvergunning.”
Volgens verzoekster betekent dit dat de grafconcessie nog loopt tot 31 december 2011 en niet tot 31
december 2010 zoals de dienst Burgerlijke Stand
beweert. Volgens het diensthoofd wordt het jaar
waarin de betrokkene begraven wordt meegerekend
als één volledig jaar. Als dat juist is, dan zou de
formulering verduidelijkt moeten worden, vindt
verzoekster.

ONDERZOEK:

BURGERZAKEN

SCHENDING GELIJKHEIDSBEGINSEL: het reglement op de lijkbezorging en de gebruikelijke interpretatie van het artikel over het verstrijken van
de grafconcessie doet een ongelijkheid ontstaan tussen de vergunninghouders in het voordeel van de
Stad. Alle vergunninghouders betalen bij het afsluiten van de concessie evenveel maar kunnen er niet
allen de volledige termijn gebruik van maken. Dat
hangt af van de toevallige datum van overlijden van
het familielid.

AANBEVELING:
“Blijf de concessies teniet doen per jaar op 31 december maar zorg er wel voor dat ieder graf gedurende minimum de volledige concessietermijn
waarvoor betaald is, kan blijven bestaan. Verduidelijk dat in het reglement op de lijkbezorging.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

De formulering in het contract en het begrafenisreglement is onduidelijk.
De juridisch adviseur van de Stad ziet twee mogelijke interpretaties: ofwel vertrekt men van de datum van het verlenen van de grafconcessie, telt men
daar vijftien jaar bij en trekt men het jaar door tot
de 31ste december van dat jaar. Dan komt men uit
op 31 december 2011; ofwel beschouwt men de dagen tussen de datum van de grafvergunning en de
eerstvolgende 31ste december als één jaar. Telt men
bij deze 31ste december vijftien jaar, dan komt men
uit op 31 december 2010.
Het hoofd van de dienst Bevolking reageert dat het
reglement altijd op de tweede manier geïnterpreteerd is maar geeft toe dat de formulering dubbelzinnig is.
De Ombudsman constateert dat deze interpretatie
een ongelijkheid creëert tussen de vergunninghouders, hoewel zij evenveel betalen voor hun concessie. De moeder van verzoekster betaalde in december 1996 voor een concessie voor vijftien jaar maar
kon er in realiteit maar veertien jaar en één maand
van genieten. Wie begin januari 1996 een grafconcessie kreeg, kon er vijftien jaar van genieten.
De steden Antwerpen en Mechelen nemen ook altijd 31 december als einddatum van de concessie,
ongeacht wanneer zij begint, omdat het praktisch
onhaalbaar is om elke individuele concessie van datum naar datum te laten lopen. In Antwerpen wordt
wel afgerond in het voordeel van de klant. Mechelen past dezelfde werkwijze toe.

Goedgekeurd (23 september 2011).

BEOORDELING:

ONDERZOEK:

De klacht is gegrond om volgende reden:

De echtgenote van verzoeker wilde de oude kartonnen identiteitsbewijsjes van haar kinderen vervan-

JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

OPVOLGING:
De dienst Burgerlijke Stand past de aanbeveling toe
vanaf 2012. Vanaf dit jaar wordt het jaar van overlijden niet meer meegeteld waardoor elke vergunning loopt voor de volle duur van 15, 25 of 50 jaar.

VOORLOPIG IDENTITEITSBEWIJS
(dossier: 201103-069)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekers echtgenote wil in de dienst Bevolking
nieuwe identiteitsbewijsjes ophalen voor haar twee
kinderen. De ambtenaar zegt dat ze 41 euro per stuk
kosten. De vrouw van verzoeker betaalt. Als verzoeker enige tijd later beide documenten onder
ogen krijgt, blijkt het om twee internationale reispassen te gaan.
Enkele dagen later haalt hij zijn reisdocumenten af.
In het reisbureau ziet hij een folder liggen over de
elektronische kids-id. Die blijken maar drie euro
per stuk te kosten. Verzoeker concludeert dat hij 76
euro teveel betaalde want de ambtenaar had twee
kids-id’s kunnen aanvragen in plaats van twee reispassen.
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gen. Deze kartonnen kaartjes bestaan niet meer. Ze
zijn vervangen door elektronische kids-id’s.
De termijn om de kids-id’s af te leveren volgens de
normale procedure was krap. De ambtenaar stelde
eerst voor om ze in spoedprocedure aan te vragen
maar dat kost 106 euro per kaart. Omdat de echtgenote dat te duur vond, stelde de ambtenaar voor om
voor beide kinderen een internationale reispas aan
te vragen. Deze kosten 41 euro per stuk. De echtgenote ging akkoord.
Het hoofd van de dienst Bevolking geeft toe dat de
ambtenaar een andere, veel goedkopere optie over
het hoofd zag. Zij had voor beide kinderen een gratis voorlopig identiteitsbewijsje kunnen aanvragen
in afwachting dat de kids-id’s volgens de normale
procedure afgeleverd zouden worden. Met deze
bewijsjes hadden de kinderen naar Frankrijk kunnen reizen. Na de reis had verzoeker de kids-id’s
kunnen afhalen. Dat zou maar zes euro gekost hebben.
Het uitreiken van voorlopige identiteitsbewijsjes is
een uitzonderingsmaatregel die door de wet is
voorzien. Er zijn strikte voorwaarden aan verbonden maar beide kinderen voldeden daaraan omdat
het de eerste keer was dat voor hen een kids-id zou
worden aangevraagd. De ambtenaar is nieuw op de
dienst en kende deze mogelijkheid in de wetgeving
niet.
De dienst Bevolking gaat ermee akkoord om verzoeker 76 euro terug te betalen. De kinderen mogen
de reispassen houden, als waren het kids-id’s.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
ambtenaar maakte geen gebruik van de wettelijke
mogelijkheid om de kinderen te laten reizen met
een gratis voorlopig identiteitsbewijs in afwachting
van de aflevering van de kids-id’s. Deze formule
zou zes euro gekost hebben. Nu betaalde verzoeker
onnodig 82 euro voor de twee reispassen.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Bevolking
betaalt het verschil terug. De kinderen mogen de
reispassen houden. Dat biedt het extra voordeel dat
de reispassen vijf jaar geldig zijn, tegenover drie
jaar voor de kids-id, en dat ze bruikbaar zijn over
de hele wereld.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (24 juni 2011).
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REISPAS TE LAAT
(dossier: 201104-082)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekers boeken een trip naar Barcelona. Het gezin bestaat uit de twee ouders, een meisje van vijftien en een jongen van elf. Het vertrek is voorzien
op 7 april in de namiddag. Op 30 maart stelt verzoekster vast dat de reispas van haar zoon verlopen
is.
Verzoekster wil op 31 maart bij de dienst Bevolking een kartonnen identiteitsbewijsje ophalen maar
dat bestaat niet meer. Het is vervangen door de
elektronische kids-id. De kids-id kan alleen nog in
spoedprocedure aangevraagd worden want de normale procedure neemt drie weken in beslag. Dat
kost 106 euro. Maar er is een alternatief. De reispas
van de jongen kan nog net op tijd verlengd worden
binnen de normale procedure van zes werkdagen.
Dat kost maar 41 euro.
Verzoekster kiest voor de verlenging van de reispas. De ambtenaar verzekert dat het paspoort op 7
april in de voormiddag geleverd zal worden aan de
dienst Bevolking. In de namiddag kunnen verzoekers dan hun vliegtuig naar Barcelona nemen. Tijdens de behandeling van het dossier wordt de ambtenaar gestoord door een telefoongesprek.
Verzoekers dienen zich zoals afgesproken op 7
april in de voormiddag aan bij de dienst Bevolking.
De reispas van hun zoon zit niet bij de zending.
Verzoekster bekijkt de aanvraag tot verlenging. Zij
merkt op dat de ambtenaar op het papier 7 april noteerde als datum van vertrek maar 8 april als datum
voor het afhalen van de reispas.
Verzoekster probeert tevergeefs een oplossing te
bemiddelen bij de dienst Bevolking en de Politie.
Gescheiden reizen, waarbij de vader met de dochter
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zou vertrekken en de moeder en de zoon met herboekte tickets zouden volgen, ziet de familie niet
zitten. Ten einde raad beslissen zij om niet te vertrekken. De trip kostte hen 850 euro.

ONDERZOEK:
De dienst Bevolking erkent de fout. Afgeleid door
het telefoongesprek haalde de ambtenaar op het
aanvraagformulier de afreisdatum en de afhaaldatum door elkaar. Noch de medewerkster noch verzoekster merkten dat op.
De dienst Bevolking neemt contact op met de dienst
Algemeen Bestuur die een verzekeringsdossier
opent.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
ambtenaar vergiste zich van afhaaldatum waardoor
de reispas van de zoon niet op tijd binnen was.
Daardoor konden verzoekers niet vertrekken.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 mei 2011).

OPVOLGING:
Ethias betaalt verzoekers de schade terug in september.

DREIGENDE ONTGRAVING (1)
(dossier: 201104-097)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster is ontdaan dat haar schoonzus een brief
van de Stad kreeg waarin staat dat haar pas overleden echtgenoot ontgraven zal moeten worden omdat hij per vergissing begraven werd op een plek
die al gereserveerd was door iemand die nog in leven is.
Verzoekster vraagt de Ombudsman te bemiddelen
opdat deze ontgraving vermeden zou kunnen worden.

op stuurde de dienst Burgerlijke Stand de weduwe
een brief waarin aangekondigd werd dat haar overleden man ontgraven en verplaatst zou moeten
worden naar het juiste vaknummer op het kerkhof.
De dienst Burgerlijke Stand vindt een oplossing. De
vergunninghouder gaat ermee akkoord dat zijn vergunning overgeplaatst wordt naar een andere plaats
op het kerkhof. De dienst gaat akkoord met de gevraagde compensatie dat de vergunning pas zou ingaan vanaf de eerste bijzetting van een urne.
De grafdelver wordt uitgenodigd voor een gesprek
met het diensthoofd. Hij wordt erop gewezen dat hij
altijd goed zijn werkbon moet controleren voor hij
aan de slag gaat. Er wordt een werkoverleg georganiseerd waarbij alle medewerkers van de Begrafenissendienst gewezen worden op hun verantwoordelijkheid.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
grafdelver vergiste zich waardoor hij de urne op een
verkeerde plaats begroef. Het gaat om een menselijke fout. Dat had ei zo na tot gevolg dat de urne
weer ontgraven zou moeten worden, wat emotioneel zeer belastend was voor de familie.
De klacht wordt gecorrigeerd: door een overeenkomst met de vergunninghouder hoeft de urne niet
ontgraven te worden. De grafdelver en alle medewerkers van de Begrafenissendienst worden gewezen op hun plichten.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 mei 2011).

VERDWENEN GRAFZERK
(dossier: 201106-153)

Gegrond
KLACHT:

De grafdelver begroef de urne per vergissing op een
plek die gereserveerd was door iemand die nog in
leven is. Een familielid van deze vergunninghouder
had dat opgemerkt en had de Stad verwittigd. Daar-

Eind 2010 merkt verzoekster dat de zerk op het graf
van haar moeder verdwenen is. Nochtans kreeg ze
van de Stad een verlenging van de grafconcessie
voor vijftien jaar.
In januari 2011 gaat ze het probleem melden op het
kerkhof van Steenbrugge. Daar wordt toegegeven
dat er een vergissing gebeurd is. Er moest een graf
verwijderd worden maar per abuis werd de zerk van
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de moeder weggenomen. De medewerker belooft
de zaak in orde te brengen en vraagt welke vervangende grafzerk verzoekster wil.
In de tweede helft van februari belt verzoekster terug. “De steenkapper is er mee bezig”, hoort ze.
Eind maart is de grafzerk nog altijd niet geplaatst.
Er wordt gewacht op een passende, tweedehandse
grafzerk. Midden juni ligt de zerk er nog altijd niet.

BURGERZAKEN

OPVOLGING:
De dienst Bevolking reageert op de aanbeveling dat
het altijd de bedoeling is om dergelijke fouten zo
vlug mogelijk recht te zetten maar dat zij voor een
deel afhankelijk is van beschikbaar recuperatiemateriaal en van de grafmaker die de steen moet bewerken. Daardoor kan het gebeuren dat de herstelling niet altijd even vlug gaat als de burger zou
willen.

ONDERZOEK:
Twee dagen na de klacht wordt de grafzerk geplaatst en wordt het graf afgeboord. Het zou niet
gemakkelijk geweest zijn om een gepast, tweedehands grafmonument te vinden.
Het diensthoofd beweert dat zijn medewerkers er
pertinent van overtuigd zijn dat er op het graf van
de moeder geen grafsteen lag maar dat er alleen een
houten kruis stond. Om niet in een oeverloze discussie te belanden, opteerden de medewerkers ervoor om een nieuwe grafzerk te plaatsen.
Verzoekster reageert fel. Ze kan niets bewijzen
maar de steenkapper die indertijd de grafsteen kapte, wil getuigen. Het diensthoofd excuseert zich. Hij
interpreteerde de informatie van de medewerkers
verkeerd waardoor hij voorbarige conclusies trok.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
Begrafenissendienst verwijderde per abuis de grafzerk.
OVERSCHRIJDING REDELIJKE TERMIJN: na
meer dan zes maanden was de grafzerk nog altijd
niet vervangen. Dat is te lang.
GEEN CORRECTE BEJEGENING: het diensthoofd zette verzoekster ten onrechte in een slecht
daglicht. Hij verontschuldigt zich daar voor.
De klacht wordt gecorrigeerd: de grafzerk wordt
kort na de klacht geplaatst.

AANBEVELING:
“Als een grafsteen per vergissing wordt vernietigd
of weggenomen, dient hier zo snel mogelijk een oplossing voor gevonden te worden. Natuurlijk is het
zaak dergelijke vergissingen ten allen tijde te vermijden.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (23 september 2011).
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ORANJE VREEMDELINGENKAART
(dossier: 201109-239)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster, afkomstig uit Georgië, komt België
binnen met de bedoeling bij haar echtgenoot te komen wonen die zich eerder in Brugge vestigde. Het
paar woont op een appartementje in de binnenstad.
Ze vraagt asiel aan waarna de FOD Binnenlandse
Zaken haar een bijlage 26 aflevert. Daarmee moet
zij binnen de acht werkdagen naar de Vreemdelingendienst van de Stad Brugge. Daar zal ze een
oranje vreemdelingenkaart krijgen.
De Vreemdelingendienst weigert de kaart af te leveren.
De man van verzoekster neemt contact op met zijn
maatschappelijk werkster bij het OCMW die ook
niet begrijpt waarom zijn vrouw geen oranje
vreemdelingenkaart krijgt. Het OCMW bemiddelt
tevergeefs bij de Vreemdelingendienst.

ONDERZOEK:
De woning waar de partner van verzoekster ingeschreven staat, werd eerder dit jaar ongeschikt en
onbewoonbaar verklaard.
De Dienst Vreemdelingenzaken schreef verzoekster
rechtstreeks in op het huisnummer 34/3 maar in het
Brugse bevolkingsregister bestaat dit nummer niet.
Het adres is gekend als 34/0003. Daardoor moest er
een herinschrijving gebeuren op het juiste huisnummer, vooraleer verzoekster een oranje vreemdelingenkaart kon krijgen. De Vreemdelingendienst
was terughoudend om verzoekster in te schrijven
omdat de woning onbewoonbaar was verklaard. Het
was al een hele tijd de bedoeling dat de echtgenoot
met de hulp van het OCMW naar een geschikte
woning zou zoeken.
De houding van de Vreemdelingendienst was niet
wettelijk. Het KB van 1992 “betreffende het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister” (art. 16
§ 2) schrijft voor: “Er mag geen enkele inschrijving
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als hoofdverblijfplaats geweigerd worden omwille
van de veiligheid, de gezondheid, het urbanisme of
de ruimtelijke ordening.
Ieder gezin dat om zijn inschrijving verzoekt in een
gebouw, waar permanente bewoning niet is toegelaten om reden van de veiligheid, de gezondheid,
het urbanisme of de ruimtelijke ordening, wordt
echter voorlopig ingeschreven voor een periode van
maximum drie jaar.” Vreemdelingen die tijdelijk
ingeschreven worden in een onbewoonbaar pand
moeten zich wel bewust zijn van het risico dat een
besluit uitgevaardigd kan worden met een uitwijzing als gevolg.
Na de klacht wordt verzoekster voorlopig ingeschreven op het adres van haar man. Ze krijgt een
oranje vreemdelingenkaart. Tegelijkertijd verwittigt
de Vreemdelingendienst de Woondienst dat zij verzoekster heeft ingeschreven in een onbewoonbaar
pand en dat het nodige moet worden gedaan om een
einde te maken aan deze onregelmatige toestand.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN WETTELIJKHEID: de Vreemdelingendienst weigerde ten onrechte verzoekster tijdelijk in
te schrijven in een pand dat ongeschikt en onbewoonbaar werd verklaard. Deze weigering was niet
wettelijk. Gevolg was dat verzoekster ten onrechte
geen oranje vreemdelingenkaart kreeg.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster wordt
tijdelijk ingeschreven en krijgt een oranje vreemdelingenkaart.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Ombudsman omdat hij niet afgehandeld werd binnen de reglementaire behandelingstermijn.

ONDERZOEK:
De melding werd geregistreerd door de Communicatiedienst. Begin oktober gaf het hoofd van de
dienst Bevolking aan de melding de status ‘suggestie’ maar de vraag werd niet geaccepteerd. Alleen
de bureauchef van de dienst, die langdurig afwezig
is, had toegang tot het Meldpunt, waardoor de vraag
bleef liggen.
Na de klacht krijgen meer medewerkers van de
dienst Bevolking toegang tot het Meldpunt. Verzoekster krijgt een antwoord op haar vraag.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding werd niet aangepakt binnen de reglementair
voorziene termijn omdat alleen de bureauchef toegang had tot het Meldpunt.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeksters vraag
wordt beantwoord; meer medewerkers krijgen toegang tot het Meldpunt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 januari 2012).

VERLOREN RIJBEWIJS
(dossier: 201111-294)

Gegrond

Akte genomen (14 oktober 2011).

KLACHT:

MEER DAN ZESTIG DAGEN
(dossier: 201110-273)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster meldt op 19 augustus aan de balie van
het stedelijk Meldpunt een probleem in verband
met de vijfjaarlijkse vervanging van de identiteitskaart.
Zestig dagen later maakt de software van het Meldpunt haar vraag automatisch over aan de dienst
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Verzoekster, die in Sleidinge woont, wordt het
slachtoffer van een zakkenroller in het centrum van
Brugge. Ze gaat de diefstal onmiddellijk aangeven
bij de Politie. ’s Avonds licht de Politie haar in dat
haar portefeuille al teruggevonden is en dat haar
identiteitskaart en haar rijbewijs via de dienst Bevolking van de Stad Brugge doorgestuurd zullen
worden naar de collega’s in Evergem.
De dienst Bevolking van Evergem ontvangt enkele
dagen later de identiteitskaart maar niet het rijbewijs. Bij navraag verzekert de Politie dat zij beide
stukken in een enveloppe doorstuurde naar de
dienst Bevolking in Brugge.
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Na herhaaldelijk telefoneren met de dienst Bevolking concludeert verzoekster dat intern iets misgelopen moet zijn tussen de afdeling identiteitskaarten
en de afdeling rijbewijzen.
Verzoekster moet in Evergem een nieuw rijbewijs
aanvragen. Dat kost 11 euro. Ze vraagt haar geld terug aan de Stad Brugge.

ONDERZOEK:
Het diensthoofd van de dienst Bevolking kan niet
reconstrueren wat er precies fout gegaan is maar het
is een feit dat het rijbewijs ergens verloren ging,
ofwel bij de dienst Bevolking, ofwel bij de Politie.
De kosten voor het nieuwe rijbewijs worden terugbetaald.

had gekregen. Daar had hij niet gezegd dat hij van
de rechtbank rijverbod had gekregen.
In februari 2011, als verzoeker zijn definitief rijbewijs wil afhalen, constateert de dienst Bevolking
dat het voorlopig rijbewijs ten onrechte werd afgeleverd. Verzoeker moet het document inleveren
maar hij weigert dat te doen. Hij zou opnieuw alle
proeven moeten afleggen maar ziet dat niet zitten.
Hij is van mening dat de dienst Bevolking een gedeeltelijke verantwoordelijkheid draagt omdat zij
ten onrechte het voorlopig rijbewijs afleverde.

ONDERZOEK:

In juli 2005 veroorzaakt verzoeker in dronken toestand een ongeval. Omdat hij op dat moment geen
rijbewijs heeft, veroordeelt de rechtbank hem tot
zes maanden rijverbod met de verplichting speciale
proeven af te leggen voor hij een rijbewijs kan krijgen. Volgens verzoeker kreeg hij over deze procedure weinig informatie van de rechtbank.
Verzoeker doet verschillende proeven en vraagt een
voorlopig rijbewijs aan bij de dienst Bevolking. De
dienst levert het document probleemloos af op basis
van de documenten die hij in het examencentrum

De rechtbank legde verzoeker in 2008 tijdelijk rijverbod op en oordeelde dat hij pas na herstelexamens voor een rijbewijs in aanmerking kon komen.
Verzoeker had op dat moment nog geen rijbewijs.
De rechtbank licht normaliter de burger in over de
strafmaat en over de te volgen procedure. Ook de
Stad wordt ingelicht. De Ombudsman is niet bevoegd te onderzoeken of de rechtbank verzoeker
voldoende informatie gaf.
Normaliter noteert de dienst Bevolking de informatie over het rijverbod en het hersteltraject op de rijbewijsfiche van de burger. Omdat verzoeker nog
geen rijbewijs had, werd deze informatie niet genoteerd. Ze was wel beschikbaar in de dienst.
Toen verzoeker zich aanbood bij de dienst Bevolking en het bewijs voorlegde dat hij geslaagd was
in het theoretisch examen en praktijklessen had gevolgd, werd hem een voorlopig rijbewijs uitgereikt.
Verzoeker zelf deelde niet mee dat hij een hersteltraject moest afleggen. Dat had hij ook niet gezegd
in het examencentrum. Volgens verzoeker handelde
hij daarbij ter goeder trouw.
De dienst Bevolking stelde pas na de opmaak van
de rijbewijsfiche vast dat verzoekers naam voorkwam op een lijst van de rechtbank. Deze informatie werd toen pas overgeschreven op de fiche. Toen
verzoeker na zijn praktisch examen zijn voorlopig
rijbewijs wilde omwisselen voor een gewoon rijbewijs, constateerde de ambtenaar dat verzoeker een
fout traject had afgelegd en dat het voorlopig rijbewijs moest worden ingehouden.
De dienst Bevolking roept als verzachtende omstandigheid in dat verzoeker het aanvraagformulier
voor zijn voorlopig rijbewijs ondertekende waarop
hij verklaarde niet vervallen te zijn van het recht tot
sturen.
Omdat de dienst Bevolking vaststelt dat zij het
voorlopig rijbewijs ten onrechte afleverde, bemiddelt zij bij de FOD Mobiliteit. Verzoeker hoeft een
deel van de proeven niet opnieuw af te leggen. Na
het volgen van praktische lessen en na een nieuwe
praktische proef kan hij een rijbewijs krijgen.
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: het
rijbewijs van verzoekster ging verloren, ofwel in de
dienst Bevolking ofwel bij de Politie.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster krijgt elf
euro terug.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 januari 2012).

OPVOLGING:
Verzoekster wordt in februari 2012 terugbetaald.

VOORLOPIG RIJBEWIJS
(dossier: 201107-177)

Deels gegrond
KLACHT:
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BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN WETTELIJKHEID: de dienst Bevolking
reikte ten onrechte het voorlopig rijbewijs uit. Had
de ambtenaar de lijst van de rechtbank gecontroleerd, dan had hij kunnen zien dat verzoeker een
hersteltraject moest afleggen en dat hij hierbij niet
juist te werk was gegaan. De informatie over verzoekers veroordeling was beschikbaar op de dienst.
De klacht is slechts deels gegrond omdat ook verzoeker verantwoordelijkheid draagt. Hij verzweeg
dat hij een hersteltraject diende te volgen. Mogelijk
draagt ook de rechtbank verantwoordelijkheid omdat zij verzoeker onvoldoende geïnformeerd zou
hebben over het hersteltraject.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker hoeft niet
alle proeven opnieuw af te leggen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 januari 2012).

HUISBEZOEK

De federale onderrichtingen voorzien in de mogelijkheid om een huisbezoek af te leggen bij personen die zich niet gemakkelijk kunnen verplaatsen.
Normaliter organiseert de dienst Bevolking vlot
huisbezoeken.
Het diensthoofd bevestigt dat de dochter van verzoekster opbelde maar dat zij bereid zou geweest
zijn om zelf te komen. Hij geeft toe dat zijn medewerker niet actief een huisbezoek voorstelde. Hij
herinnert zijn medewerkers aan de onderrichtingen
en vraagt hen om in het vervolg altijd actief een
huisbezoek voor te stellen. Het is dan aan de betrokkene te beslissen of hij daar gebruik van wil
maken.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen actieve dienstverlening).
De medewerker stelde niet voor om op huisbezoek
te komen, hoewel de dochter van verzoekster moeilijk te been is.
De klacht wordt gecorrigeerd: het diensthoofd
vraagt zijn medewerkers altijd actief een huisbezoek voor te stellen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

(dossier: 201108-202)

Terechte opmerking

Akte genomen (23 december 2011).

KLACHT:

WOONSTVASTSTELLING

De dochter van verzoekster is zeer slecht te been
maar kan wel met de auto rijden. Vorig jaar bood
de dienst Bevolking haar spontaan aan om op huisbezoek te komen voor de vernieuwing van een document.
De dochter moet zich in de zomer weer aanbieden
in de dienst Bevolking om haar identeitskaart te
vernieuwen. Nu zegt de ambtenaar dat er geen probleem kan zijn om naar de Burg te komen omdat er
parkeerplaatsen voor gehandicapten zijn. De vrouw
parkeert op de Burg en moet dan nog een heel eind
op krukken naar de dienst Bevolking.
Verzoekster vindt dat haar dochter onheus behandeld werd door de ambtenaar voor wie een wandeling op krukken kennelijk geen probleem is. Ze
vraagt bemiddeling bij de Ombudsman zodat haar
dochter zich niet opnieuw moet aandienen voor het
afhalen van haar identiteitskaart.

(dossier: 201109-246)

ONDERZOEK:
Ondanks verschillende herinneringen laat een reactie van de dienst Bevolking op zich wachten tot
midden november. Ondertussen gaat verzoekster
zelf met een volmacht de identiteitskaart ophalen.
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Terechte opmerking
KLACHT:
De ex-man van verzoekster is al twee jaar ambtshalve geschrapt op zijn adres in Meise. Verzoekster
weet dat hij in Brugge woont want om de veertien
dagen verblijft haar dertienjarige dochter op een
adres in Assebroek. Ze wil hem daar laten inschrijven omdat zij voortdurend op haar adres aanmaningen van achterstallige belastingen krijgt.
De gemeente Meise stuurt half juli 2011 digitaal
een model 6 door naar de dienst Bevolking in
Brugge met de vraag een onderzoek te starten naar
de verblijfplaats van de man. Begin augustus neemt
verzoekster weer contact op met de gemeente Meise. Brugge heeft nog niet gereageerd. Meise stuurt
het model 6 nog eens met de post naar Brugge.
Verzoekster belt enkele dagen later zelf naar de
dienst Bevolking in Brugge. De ambtenaar vindt het
digitaal doorgestuurde model niet terug. Eind au-
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gustus belt verzoekster met de dossierbeheerder.
Met de vraag uit Meise is nog niets gedaan.
Pas in september is er nieuws. De ambtenaar zegt
dat haar ex-man volgens de wijkinspecteur niet op
het opgegeven adres in Assebroek woont. De dienst
Bevolking kan niets meer doen.

VOORLOPIG BEWINDVOERDER

ONDERZOEK:

KLACHT:

Het model 6 (vraag van een gemeente aan een andere gemeente om een onderzoek te doen naar de
hoofdverblijfplaats van een persoon) dat de gemeente Meise digitaal doorstuurde naar Brugge,
kwam wel toe bij de dienst Bevolking maar ging
verloren. Daardoor werd het dossier niet tijdig behandeld. Pas na de herinnering die per post werd
opgestuurd, werd het dossier aangepakt.
De wijkinspecteur stelde vast dat de ex-man niet op
het adres in Assebroek woonde. De woning werd
verbouwd. Volgens de eigenaar was de man al
sinds januari met de noorderzon verdwenen.
De Ombudsman confronteert verzoekster met het
resultaat van het onderzoek. Zij ondervraagt haar
dochter. Het meisje geeft toe dat zij van haar papa
niet mocht zeggen dat hij al een hele tijd in Hertsberge woont. Verzoekster neemt contact op met het
gemeentebestuur van Meise dat een model 6 naar
Oostkamp stuurt.

Verzoeker is voorlopig bewindvoerder van een bejaarde dame die in een woon- en zorgcentrum verblijft. Hij gaat naar de dienst Bevolking met een
brief die bij haar toegekomen was. Daarin staat dat
de pukcode van haar elektronische identiteitskaart
toegekomen was en dat zij zich moest aanbieden.
Hoewel verzoeker zich legitimeert als voorlopig
bewindvoerder, krijgt hij de codes niet mee.
Verzoeker argumenteert dat hij in een ander dossier
de codes wel opgestuurd kreeg. Nu werden ze
rechtstreeks naar zijn cliënte verzonden. Hij klaagt
dat de brief niet vermeldde dat hij haar identiteitskaart mee moest brengen. Verzoeker eist dat de
dienst Bevolking de adreswijziging van zijn cliënte
zelf in orde brengt. Hij hoopt via zijn klacht te verkrijgen dat de overheden briefwisseling gericht aan
beschermde personen naar het adres van de voorlopig bewindvoerder sturen.

(dossier: 201110-277)

Terechte opmerking

ONDERZOEK:
BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
Het digitale attest dat Meise naar Brugge doorstuurde, kwam wel toe maar ging verloren. Daardoor werd het dossier niet opgestart.
Dat de dienst Bevolking uiteindelijk niets kon doen,
is juist aangezien de ex-man niet op het opgegeven
adres woonde en er geen enkele aanwijzing was
waar hij verbleef. Pas als verzoekster haar dochter
confronteert met het resultaat van het onderzoek,
komt er schot in de zaak.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 november 2011).
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Nieuwe pin- en pukcodes worden door de hogere
overheid altijd naar de bevolkingsdiensten van de
gemeenten verstuurd. Deze verwittigen per brief de
burger. Deze brief wordt naar het adres gestuurd
waar de betrokkene gedomicilieerd is. Voor rusthuisbewoners is het meestal zo dat een verantwoordelijke aangeduid wordt die de dossiers groepeert.
Verzoeker kwam zelf langs. Hij had de brief van de
dienst Bevolking bij zich maar niet de identiteitskaart van zijn cliënte. Daardoor kon de dienst de
adreswijziging niet doorvoeren. Had verzoekster de
kaart wel bij zich gehad, dan had de adreswijziging
kunnen gebeuren, zelfs zonder volmachtbewijs. De
dienst Bevolking kan immers nagaan in de bevolkingsgegevens of iemand optreedt als voorlopig
bewindvoerder.
De dienst Bevolking geeft toe dat de standaardbrief
die gestuurd wordt als de puk-code toegekomen is,
niet vermeldt dat de betrokkene (of zijn vertegenwoordiger) de identiteitskaart bij zich moet hebben.
De dienst zal de standaardbrief aanvullen. De dienst
is bereid verzoekers suggestie te onderzoeken om
de correspondentie naar de voorlopig bewindvoerder te sturen of toch minstens een kopie van de
briefwisseling. Dat is niet eenvoudig omdat het bijna onmogelijk is om alle bijzondere gevallen afzonderlijk bij te houden.
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Het dossier van de cliënte van verzoeker wordt na
de klacht afgewerkt.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige informatieverstrekking).
De standaardbrief is erg kort van stof en vermeldt
niet dat de burger (of zijn vertegenwoordiger) de
identiteitskaart bij zich moet hebben. Gevolg was
dat verzoeker de kaart van zijn cliënte niet bij zich
had en de bewerking niet kon gebeuren.
De klacht wordt gecorrigeerd: de standaardbrief
wordt aangevuld.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 januari 2012).

GEEN OPROEPINGSBRIEF
(dossier: 201101-015)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker stelt vast dat zijn elektronische identiteitskaart tien dagen eerder verlopen is. Hij kreeg
geen oproepingsbrief om hem te verlengen. Als
verzoeker naar de dienst Bevolking belt, suggereert
de ambtenaar dat hij zelf in de fout ging. Verzoeker
zou zijn identiteitskaart verloren zijn en hiervan
aangifte hebben gedaan bij de Politie. Achteraf zou
hij de kaart teruggevonden hebben maar dat niet
aan de Politie of de dienst Bevolking hebben laten
weten. Daardoor werd de identiteitskaart geannuleerd. Verzoeker betwist dat.

ONDERZOEK:
De dienst Bevolking maakt een kopie over van de
aangifte die verzoeker begin november 2007 deed
bij de Politie van het verlies van zijn identiteitskaart. Hij kreeg een vervangend attest dat een
maand geldig was. Zoals de richtlijnen opleggen,
plaatste de dienst Bevolking zijn dossier gedurende
zeven kalenderdagen ‘on hold’ voor het geval hij
zijn identiteitskaart terug zou vinden. Als de burger
binnen de zeven dagen niet reageert, moet de dienst
Bevolking de kaart annuleren. De burger moet dan
een nieuwe identiteitskaart aanvragen. Hij wordt
daarvoor schriftelijk uitgenodigd door de dienst
Bevolking. Deze richtlijnen staan twee keer vermeld op het attest van verlies dat door verzoeker
ondertekend werd.
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Omdat verzoeker niet liet weten dat hij zijn identiteitskaart teruggevonden had, annuleerde de dienst
Bevolking de kaart en stuurde zij hem een brief dat
hij zich moest aanmelden om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. De dienst houdt geen kopie
van deze standaardbrieven bij maar garandeert dat
deze na annulering van een identiteitskaart altijd
verstuurd worden. Verzoeker reageerde niet op deze brief. Of hij de brief al dan niet ontvangen heeft,
kan het onderzoek niet uitmaken. Hij bleef zijn geannuleerde identiteitskaart gebruiken.
Verzoeker vraagt een nieuwe elektronische identiteitskaart aan.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Het probleem ontstond doordat verzoeker in 2007 verzuimde de dienst Bevolking en de
Politie in te lichten over het feit dat hij zijn identiteitskaart teruggevonden had. Hij reageerde ook
niet op de brief van de dienst Bevolking om een
nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (24 juni 2011).

INTERNATIONAAL RIJBEWIJS
(dossier: 201106-144)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker werd ambtelijk geschrapt. Als hij de
kans krijgt in Argentinië te gaan werken, wil hij een
internationaal rijbewijs aanvragen. De FOD Binnenlandse Zaken verwijst hem door naar de dienst
Bevolking met de opmerking dat ook wie ambtelijk
geschrapt is een internationaal rijbewijs kan aanvragen in de gemeente waar hij het laatst ingeschreven was. Daarover bestaat een omzendbrief
van de FOD Mobiliteit.
Als verzoeker zich aanbiedt bij de dienst Bevolking
blijkt hij toch geen internationaal rijbewijs te kunnen krijgen. De informatie van de FOD Binnenlandse Zaken zou niet helemaal correct zijn. Verzoeker voelt zich afgewimpeld. Hij wil snel
vertrekken en heeft zijn rijbewijs dringend nodig.
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ONDERZOEK:
Volgens de dienst Bevolking was de informatie van
de FOD Binnenlandse Zaken onvolledig.
De omzendbrief van de FOD Mobiliteit schrijft
voor dat een persoon die verblijft in een land dat
geen lid is van de Europese Economische Ruimte,
alleen een internationaal rijbewijs kan krijgen op
voorwaarde dat hij een identiteitskaart van Belg in
het buitenland heeft. Deze identiteitskaart wordt afgeleverd in het land waar de burger verblijft. Kan
de aanvrager zo’n identiteitskaart niet voorleggen,
dan kan hij ook een attest van de Belgische ambassade in dat land overmaken. Verzoeker beschikte
over geen van beide documenten.
De medewerkster van de dienst Bevolking legde
verzoeker uit waarom hij geen internationaal rijbewijs kon krijgen. Zij stelde een alternatief voor.
Verzoeker zou zich tijdelijk kunnen inschrijven in
Brugge waarna hem via de normale procedure een
internationaal rijbewijs kon worden uitgereikt. Bij
zijn vertrek naar Argentinië zou hij zich dan opnieuw kunnen laten uitschrijven. Verzoeker wilde
hier niet op ingaan en liep boos weg.
Verzoeker kan, zodra hij in Argentinië verblijft,
alsnog een internationaal rijbewijs aanvragen.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Wettelijk kon de dienst Bevolking aan
verzoeker geen internationaal rijbewijs uitreiken
omdat hij niet over de juiste documenten beschikte.
De ambtenaar bood verzoeker een alternatief maar
hij wilde daar niet op ingaan. Dat was zijn keuze.

invullen door de dienst Bevolking. Zijn ex verweet
de dienst dat ze haar daarover niet had ingelicht 4.
Sinds een kleine twee jaar beschikt zijn zoontje
over een kids-ID, aangevraagd door zijn moeder.
Omdat verzoeker wil controleren wie zij als contactpersoon heeft vermeld, vraagt hij zijn ex-partner
de pin- en pukcodes van de kaart. Zij weigert.
De dienst Bevolking legde verzoeker uit dat elk
kind zelf houder is van zijn kids-ID. De kaart en de
codes moeten het kind volgen bij een tijdelijk verblijf bij de andere ouder. De dienst verwees verzoeker naar de jeugdrechter of het Kinderrechtencommissariaat, mocht zijn ex-vrouw blijven weigeren
om de pin- en pukcodes mee te delen. Een kopie
van de codes kon niet meegegeven worden. Ook
een nieuwe kids-ID aanvragen had geen zin, omdat
de codes automatisch opgestuurd zouden worden
naar het adres waar het kind gedomicilieerd is.
Verzoeker meldde kort nadien aan de Politie van
De Haan dat hij de kids-ID van zijn zoon bij zich
zou houden tot zijn ex-vrouw hem de pin- en pukcodes zou meedelen. Dat zou de week daarop gebeuren. De vrouw hield haar woord niet. Ze vertrok
met haar zoon zonder de kids-ID mee te nemen.
Eerder toevallig verneemt verzoeker dat door de
dienst Bevolking een nieuwe kids-ID geactiveerd is
op naam van zijn zoontje. De pin- en pukcodes zijn
opnieuw naar de moeder gestuurd. De kids-ID die
verzoeker bij zich heeft, is geannuleerd en waardeloos. Verzoeker is kwaad omdat de dienst Bevolking hem hierover als co-ouder niet inlichtte. Hij is
er zeker van dat zijn ex valselijk aan de Politie verklaarde dat zij de kids-ID van haar zoontje verloren
was.

ONDERZOEK:
REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 september 2011).

PIN- EN PUKCODES
(dossier: 201107-185)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoekers zoontje is gedomicilieerd bij zijn exvrouw. Hij heeft het co-ouderschap. De relatie met
zijn vroegere echtgenote loopt stroef. Verzoeker
woont in Wenduine.
In 2008 waren er al problemen omdat verzoeker,
zonder zijn ex in te lichten, op het kinderidentiteitskaartje alleen zichzelf als contactpersoon had laten
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

De moeder verklaarde aan de Politie dat de kaart
zoek was geraakt, hoewel ze wist dat haar ex-man
hem in zijn bezit had. De Politie had geen enkele
aanwijzing om hieraan te twijfelen en leverde een
attest van verlies af. Daarna bood zij zich samen
met haar zoontje aan bij de dienst Bevolking. De
ambtenaar had geen enkele reden om het politieattest in twijfel te trekken. De procedure werd opgestart en de nieuwe kids-ID werd geactiveerd. De
oude kaart werd geannuleerd.
De dienst Bevolking is wettelijk niet verplicht de
co-ouder te verwittigen. Zij doet dat alleen als de
ouder die het kind vergezelt bij de aanvraag niet de
ouder is bij wie het kind gedomicilieerd is. Dat was
niet het geval.
Om nog meer incidenten te vermijden beslist, wordt
op de basisfiche genoteerd dat verzoeker steeds in4

Dossier 200804-069, Jaarverslag 2008, p. 88.
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gelicht moeten worden over elke aanvraag van
(reis)documenten op naam van zijn zoontje.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. De dienst Bevolking maakte wettelijk
gezien geen fout toen zij de nieuwe kids-ID afleverde. De moeder is verantwoordelijk. Zij legde een
valse verklaring af tegenover de Politie. Het is niet
aan de dienst Bevolking om elk attest van verlies in
twijfel te trekken.
De onderrichtingen schrijven niet voor dat de coouder systematisch verwittigd moet worden. De
dienst Bevolking verwees verzoeker correct door
naar het Kinderrechtencommissariaat of de jeugdrechter.
Verzoekers klacht leidt toch tot een aanpassing. Op
de basisfiche wordt een waarschuwing genoteerd
om verdere problemen tussen de ex-partners te
vermijden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 december 2011).

MISLUKTE GEZINSHERENIGING
(dossier: 201101-017)

Ander oordeel
KLACHT:
In februari 2010 kwamen de ouders van verzoeker
naar België in het kader van een gezinshereniging.
De Vreemdelingendienst opende een dossier. Verzoeker diende loonfiches in en een bewijs van kredietwaardigheid. Daarna kregen zijn ouders een
vreemdelingenkaart voor vijf maanden, geldig tot
eind juli 2010. Verzoeker moest nog enkele ontbrekende stukken indienen maar verloor dat uit het
oog.
Als zijn ouders eind juli naar de Vreemdelingendienst terugkeren om hun permanente verblijfsvergunning af te halen, wordt hun vreemdelingenkaart
ingehouden omdat zij vergaten om een attest van
het ziekenfonds binnen te brengen. De ouders kregen toch nog een tijdelijke verblijfsvergunning van
zes maanden die om de maand verlengd moest
worden. Intussen zou het dossier geregeld worden.
Eind 2010 gaat verzoeker opnieuw informeren. De
Vreemdelingendienst zegt dat zij nog wacht op een
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reactie van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.
Midden januari 2011 dient verzoeker zich opnieuw
aan bij de Vreemdelingendienst om de maandelijkse verlenging van de verblijfsvergunning in orde te
brengen. Tot zijn verbazing wordt de kaart ingehouden. Zijn ouders moeten binnen de dertig dagen
het land verlaten.
Verzoeker roept de hulp in van de Ombudsman om
te voorkomen dat zijn ouders het land worden uitgezet. Hij klaagt over een gebrekkige communicatie
door de Vreemdelingendienst.

ONDERZOEK:
De ouders van verzoeker vroegen eind februari
2010 hun inschrijving op basis van de gezinshereniging aan. De Vreemdelingendienst maakte een
bijlage 19ter op. Daarin stond vermeld dat verzoeker en zijn ouders tegen eind mei ontbrekende stukken binnen moesten brengen. De ouders kregen een
verblijfskaart voor vijf maanden.
Verzoekers legden slechts een attest van het
OCMW, een bewijs van stortingen naar het buitenland en een bewijs van inkomsten voor. Zij dienden
geen attest van onvermogen in noch een bewijs van
ziekteverzekering. Daardoor kregen verzoekers, zoals de wet voorschrijft, midden juli het bevel om het
land te verlaten binnen de dertig dagen.
Verzoeker en zijn ouders tekenden hiertegen beroep
aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Midden augustus gaf de Dienst Vreemdelingenzaken aan de Vreemdelingendienst de opdracht om de
ouders een bijlage 35 af te leveren in afwachting
van een uitspraak. Deze bijlage is een bijzonder
verblijfsdocument dat maandelijks verlengbaar is.
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verwierp
het beroep. De ouders tekenden hiertegen beroep
aan bij het Hof van Cassatie. Eind december 2010
gaf de Dienst Vreemdelingenzaken aan de Vreemdelingendienst de opdracht om de bijlage 35 in te
trekken. Daardoor moesten de ouders opnieuw binnen de dertig dagen het land verlaten.
Midden februari 2011, twee weken na het opstarten
van het klachtdossier, verklaart het Hof van Cassatie het beroep van verzoekers ouders ontoelaatbaar
waardoor het bevel om het land te verlaten behouden blijft. De rechten van de ouders zijn uitgeput
waarna zij begin maart beslissen om naar hun thuisland terug te keren.
Het diensthoofd sluit niet uit dat het contact tussen
de Vreemdelingendienst, verzoeker en zijn ouders
moeilijk verlopen is. Mogelijk rees een misverstand
als gevolg van de taalbarrière maar zeker is dat niet.
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BEOORDELING:

ONDERZOEK:

Ander oordeel.
Procedureel handelde de Vreemdelingendienst correct. Zij volgde de wettelijke procedure in verband
met de gezinshereniging.
De Ombudsman kan niet oordelen over de manier
waarop de communicatie verliep tussen de Vreemdelingendienst, verzoeker en zijn ouders. Mogelijk
speelde de taalbarrière een rol.

Het diensthoofd kan alleen bevestigen dat het dossier niet werd overgemaakt aan het Parket omdat
een kopie van het paspoort van de echtgenote ontbrak. Het is niet duidelijk of de ambtenaar deze kopie vergat te vragen aan verzoeker dan wel of verzoeker vergat om ze in te dienen.
Het diensthoofd gaf verzoeker het voordeel van de
twijfel. Na juli 2010 spande de Vreemdelingendienst zich in om het dossier te bespoedigen, al
duurde het nog tot februari 2011 vooraleer de interviews van verzoeker en zijn vrouw plaats vonden.
Daar had de Vreemdelingendienst geen vat op.
Een maand na verzoekers klacht bij de Ombudsman
geeft het Parket een gunstig advies: verzoekers
echtgenote mag naar België komen.

NIET INGEDIENDE KOPIE
(dossier: 201102-038)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker huwt eind april 2010 in Algerije. Hij wil
zijn echtgenote laten overkomen naar België en
neemt contact op met de Belgische ambassade in
Algiers. Enkele dagen later vertrekt hij alleen terug
naar Brugge. Zijn vrouw blijft achter in afwachting
van de goedkeuring van haar dossier.
Midden mei 2010 dient verzoeker zich aan in de
Vreemdelingendienst om de overkomst van zijn
vrouw te regelen. Hij geeft alle papieren af waarover hij beschikt en vraagt of er nog meer papieren
nodig zijn. De ambtenaar zegt dat alles oké is en dat
ze het dossier zal overmaken aan het Parket. Ze
schat dat het dossier drie maanden onderweg zal
zijn.
Verzoeker verneemt niets meer en neemt midden
juli zelf contact op met de Vreemdelingendienst.
Het dossier blijkt niet overgemaakt aan het Parket
omdat een kopie ontbreekt van het paspoort van de
echtgenote. Verzoeker begrijpt niet waarom de
Vreemdelingendienst hem hierover niet eerder contacteerde. Zo ging veel tijd verloren. Nog diezelfde
dag wordt de kopie gefaxt waarna het dossier verder gezet wordt.
Tegen februari 2011 is zijn vrouw geïnterviewd in
de Belgische ambassade en werd verzoeker zelf geinterviewd door de lokale Politie. Op het moment
dat verzoeker midden februari klacht indient bij de
Ombudsman, moet het Parket nog oordelen of de
vrouw naar België mag komen.
Verzoeker wil van de Ombudsman een duidelijk
antwoord waarom twee maanden verloren gingen
zonder dat de Vreemdelingendienst hem contacteerde dat er nog een document te kort was.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

GEWEIGERDE PASFOTO’S
(dossiers: 201102-039 en 201105-139)

Ander oordeel
KLACHT:
Twee verzoekers klagen omdat de dienst Bevolking
hun pasfoto’s voor hun nieuwe elektronische identiteitskaart weigerde.
De eerste verzoeker legt in de gemeenteafdeling
van Sint-Kruis twee zelfgemaakte pasfoto’s voor.
Volgens de medewerkster voldoen zij niet op het
vlak van de resolutie. Verzoeker merkt op dat over
de normen die de dienst hanteert niets vermeld staat
op de oproepingsbrief.
De tweede verzoeker biedt zich aan bij de gemeenteafdeling van Sint-Pieters. De medewerkster weigert de zelfgemaakte pasfoto’s omdat ze vuil zijn.
Verzoeker zelf merkt alleen een zweem van fixatiemiddel.

ONDERZOEK:
De dienst Bevolking volgt de criteria van de FOD
Binnenlandse Zaken. De belangrijkste criteria zijn
dat de foto’s recent en gelijkend moeten zijn. Ze
moeten ook voldoen aan de fotomatrix van het ministerie.
Volgens de medewerkster van de gemeenteafdeling
van Sint-Kruis voldeden de foto’s van de eerste
verzoeker niet omdat de resolutie te laag was.
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De medewerkster van de gemeenteafdeling van
Sint-Pieters weigerde in eerste instantie de foto’s
van de tweede verzoeker omdat ze niet recent waren. Hij had ze twee jaar geleden al gebruikt voor
zijn rijbewijs. Dat kan bezwaarlijk nog recent genoemd worden. Bovendien waren de foto’s niet
proper wat problemen kon geven bij het inscannen.
Volgens het diensthoofd schrijven de onderrichtingen een strikte houding van de ambtenaar voor met
betrekking tot het aanvaarden van de pasfoto’s.
Worden de foto’s verder in het productieproces
door de producent van de identiteitskaarten geweigerd dan loopt de procedure vertraging op en moeten verzoekers toch nieuwe pasfoto’s laten nemen.
De dienst Bevolking weet uit ervaring dat digitale
foto’s die niet gemaakt zijn door een professionele
fotograaf, meer fouten vertonen. Eigen foto’s worden niet sowieso geweigerd maar in geval van twijfel speelt de dienst op veilig.
De Ombudsman legt de geweigerde pasfoto’s voor
aan het productiebedrijf Zetes. Zetes bevestigt dat
de foto’s ook door haar geweigerd zouden zijn. De
pasfoto’s van de eerste verzoeker hebben een te
grote korrel. De foto van de tweede verzoeker is beschadigd.

waarbij burgers van wie de chip uit de identiteitskaart losgekomen is, onder bepaalde voorwaarden
de kost voor de vervangende identiteitskaart terugbetaald kan krijgen.
De dienst Ombudsman vraagt aan de dienst Bevolking waarom de gemeenteafdeling deze procedure
niet toegepast heeft.
Volgens het diensthoofd bood verzoeker zich aan
met zijn kaart waaruit de chip was losgekomen. Hij
had geen nieuwe pasfoto’s mee waardoor geen aanvraag voor een nieuwe identiteitskaart kon worden
opgemaakt. In afwachting kreeg hij de raad de chip
vast te kleven. Daarna kon hij terugkeren om te laten vaststellen of de kaart nog werkte. De gemeenteafdeling zou duidelijk gezegd hebben dat verzoeker een nieuwe identiteitskaart kon aanvragen maar
dan moest hij wel pasfoto’s binnen brengen. De
procedure bij de FOD Binnenlandse zaken om de
kosten hiervoor te recupereren zou dan opgestart
zijn.
Volgens de dienst Bevolking werd nooit gesuggereerd dat hij niet geholpen kon worden. De tip om
de chip in te kleven was alleen bedoeld om hem tijdelijk uit de nood te helpen. Verzoeker kan altijd terugkeren om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De pasfoto’s werden terecht geweigerd.

LOSGEKOMEN CHIP (1)

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
Het gesprek tussen verzoeker en de ambtenaar kan
niet objectief gereconstrueerd worden.

(dossier: 201103-056)

Ander oordeel

LOSGEKOMEN CHIP (2)
(dossier: 201106-171)

KLACHT:
Verzoeker gebruikt zijn elektronische identiteitskaart om boeken te ontlenen in de bibliotheek. Daar
valt de chip uit zijn kaart.
Hij gaat naar de gemeenteafdeling van Assebroek.
Volgens verzoeker reageerde de ambtenaar dat hij
niets kon doen. Verzoeker kreeg de raad om de chip
met lijm vast te kleven. Verzoeker vindt dat geen
service.

ONDERZOEK:
In 2009 behandelde de dienst Ombudsman een gelijkaardige klacht over een losgekomen chip 5. De
FOD Binnenlandse Zaken voorziet een procedure
5

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker gebruikt zijn identiteitskaart vaak in een
kaartlezer. Onlangs viel de chip er weer uit. De
dienst Bevolking zegt hem dat hij zelf voor de kosten van zijn nieuwe identiteitskaart zal moeten opdraaien. De ambtenaar is van oordeel dat de schade
aan de kaart veroorzaakt is door onzorgvuldig gebruik. De drukknop van verzoekers portefeuille zou
ervoor gezorgd hebben dat de chip los kwam. Verzoeker reageert dat de chips van zijn andere kaarten
er nog nooit uitgevallen zijn, al bewaart hij ze ook
in zijn portefeuille.

Dossier 200910-220, Jaarverslag 2009,
p. 103-104.
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ONDERZOEK:
De dienst Bevolking blijft erbij dat verzoeker zijn
identiteitskaart onzorgvuldig gebruikte. Ter hoogte
van de chip is er een scheur. De chip is los en er zit
een gat in de kaart. Ook onderaan is er een scheurtje. Het heeft geen zin de kaart voor beoordeling op
een mogelijke productiefout door te sturen naar het
productiebedrijf in Brussel.
Verzoeker legt zich niet zomaar bij deze beoordeling neer. Hij gebruikt de kaart niet onzorgvuldig en
met zijn andere kaarten heeft hij nooit problemen.
Hij vermoedt dat de scheur onder aan de kaart een
aanzet was van de dienst Bevolking om de kaart te
vernietigen. Dat wordt door de dienst ontkend.
Op 19 februari 2010 keurde het College van burgemeester en schepenen naar aanleiding van een
gelijkaardige klacht 6 volgende aanbeveling goed:
“Kies bij twijfelgevallen over defecten aan elektronische identiteitskaarten de kant van de burger en
start een procedure voor terugbetaling op. De FOD
voorziet immers zelf een uitgewerkte beoordelingsprocedure, eerst door het productiecentrum zelf en
indien nodig nog eens via Belpic. De kans dat de
burger gelijk krijgt, is groot gezien het aanzienlijk
aantal gegrond verklaarde defecten.”
De dienst Bevolking wil gedurende vijf maanden
deze aanbeveling niet toepassen omdat er volgens
haar geen twijfel over bestaat dat de chip eruit viel
door onzorgvuldig gebruik. De beoordeling hiervan
ligt in eerste instantie bij de ambtenaar.
Na overleg met de Ombudsman stuurt de dienst
Bevolking de kaart uiteindelijk toch door naar het
productiebedrijf. Het bedrijf en Belpic (FOD Binnenlandse Zaken) bevestigen de analyse van de
dienst Bevolking: de chip viel eruit door onzorgvuldig gebruikt. Verzoeker legt zich neer bij deze
beoordeling.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Er ging onnodig veel tijd verloren vooraleer de
dienst Bevolking de identiteitskaart naar het productiebedrijf stuurde. Nochtans was dit de enige
manier voor de Ombudsman om de klacht te kunnen beslechten omdat het woord van verzoeker tegen de beoordeling van de dienst Bevolking bleef
staan.

6

Dossier 200910-220, Jaarverslag 2009,
p. 103-104.
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DREIGEMENT
(dossier: 201103-063)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt over de manier waarop hij behandeld werd door een ambtenaar van de dienst Bevolking. Hij had de medewerkster een vraag gesteld
maar zij had geweigerd om daarop te antwoorden.
De ambtenaar dreigde er mee zijn dossier niet verder te zetten als hij nog langer moeilijk deed. Ze
verwees hem met zijn vraag door naar het afdelingshoofd die hem te woord stond en zijn vraag
beantwoordde.
Verzoeker wil toch dat de Ombudsman een onderzoek voert naar het optreden van de ambtenaar die
gezegd zou hebben dat zij daar alleen zat om de rijbewijzen aan te maken. Hij vindt dat elke ambtenaar een informatieplicht heeft en zij hem niet naar
het afdelingshoofd had mogen doorverwijzen.

ONDERZOEK:
Verzoeker had een probleem met de verschillende
types rijbewijzen waarover hij beschikt. Hij wilde
de vervaldata van de tachograafkaart en van zijn
rijbewijs op elkaar afstemmen. De ambtenaar gaf
hierover de nodige uitleg.
Volgens de ambtenaar was verzoeker er niet van te
overtuigen dat de Stad Brugge alleen de federale
wetgeving toepast. Toen hij hierover boos werd, zei
de ambtenaar dat de Stad alleen de rijbewijzen opmaakt maar de wet niet kan wijzigen. Daarop verwees zij verzoeker naar het afdelingshoofd. Daarop
ontstond een woordenwisseling. Omdat verzoeker
niet luisterde, dreigde de ambtenaar er even mee
om niet verder te werken aan zijn dossier. Zij was
niet van plan om haar dreigement uit te voeren
maar wilde verzoeker weer aan het luisteren krijgen. Dat lukte. Omdat zij zich realiseerde dat haar
dreigement niet gepast was, verontschuldigde zij
zich onmiddellijk. Verzoeker aanvaardde de excuses en de ambtenaar werkte het dossier af.
Verzoeker meldde zich nadien aan bij het afdelingshoofd. Zijn vraag werd besproken en hij werd
doorverwezen naar de Federale Ombudsman. Het
diensthoofd beloofde verzoekers klacht over de
ambtenaar met haar te bespreken, wat ook gebeurde.
Volgens het diensthoofd handelde de ambtenaar
volgens de interne afspraken door verzoeker door te
verwijzen.
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Het diensthoofd geeft de medewerkster een waarschuwing dat zij zich niet mag laten meeslepen in
dergelijke discussies. De ambtenaar verzekert dat
zij daarop zal letten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman oordeelt genuanceerd. Dat de ambtenaar er even mee dreigde om het dossier niet verder te zetten, was ongepast maar zij zag dat zelf in
en verontschuldigde zich. De ambtenaar handelde
volgde een interne afspraak door verzoeker met zijn
klacht door te verwijzen naar het afdelingshoofd.

RECENT EN GELIJKEND
(dossier: 201106-154)

Ander oordeel

Omdat een pasfoto recent moet zijn, konden de foto’s van verzoeker onmogelijk aan deze voorwaarde
voldoen.
De Ombudsman vraagt advies aan zijn federale collega die bevestigt dat pasfoto’s recent én gelijkend
moeten zijn en dat de ambtenaar foto’s die daaraan
niet voldoen mag weigeren. De Federale Ombudsman is er geen voorstander van om het woord ‘recent’ te schrappen omdat dan oeverloze discussies
kunnen ontstaan tussen de ambtenaar en de burger
of deze gelijkend op de foto staat.
De ambtenaar bevestigt dat er een probleem was
met de foto, onder meer omdat hij niet recent was.
Doordat hierover onmiddellijk discussie ontstond,
kwam een ander probleem met een weerkaatsing in
de foto niet aan bod. Volgens de ambtenaar weigerde hij de foto’s kordaat maar bleef hij beleefd. Ook
de gemeenteafdeling van Sint-Andries wees verzoeker erop dat de foto’s niet recent waren. Daar
kon het probleem met de weerkaatsing wel aan bod
komen. Verzoeker ging ermee akkoord nieuwe foto’s te laten maken.

KLACHT:
Verzoeker wil een internationaal paspoort aanvragen. Op de informatie die hij in de gemeenteafdeling van Zeebrugge kreeg, staat dat hij recente pasfoto’s binnen moet brengen. Verzoeker vindt thuis
nog pasfoto’s die hij gebruikte voor zijn elektronische identiteitskaart. Hij gelijkt er nog op.
Toch weigert de ambtenaar in de dienst Bevolking
de foto’s. Hij werpt ze hem toe en zegt onvriendelijk dat de foto’s onmogelijk recent kunnen zijn
omdat het dezelfde zijn als deze op zijn identiteitskaart van vier jaar oud.
Verzoeker belt de Politie omdat de ambtenaar zijn
dossier niet wil behandelen. De inspecteur bevestigt
dat verzoeker nog op de man op de pasfoto’s gelijkt. Toch weigert de ambtenaar ze te aanvaarden.
Verzoeker wil weten wat bedoeld wordt met een recente pasfoto want op de informatie die hij in Zeebrugge kreeg, staat dat niet duidelijk. De houding
van de ambtenaar vindt hij onaanvaardbaar. Hij
vergelijkt met het onthaal in de gemeenteafdeling
van Sint-Andries waar de ambtenaar zijn foto’s ook
afwees maar op een vriendelijke manier. Bovendien
lichtte zij toe wat het probleem was.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Met betrekking tot het recent zijn van de foto heeft
verzoeker weinig argumenten. De ambtenaar mocht
hem weigeren. Bovendien was er nog een probleem
met een weerkaatsingsvlek. Over de houding van de
ambtenaar kan de Ombudsman niet oordelen. Het
gaat om een woord-tegen-woordsituatie.

BEVEL HET LAND TE VERLATEN (1)
(dossier: 201106-157)

Ander oordeel
KLACHT:

De onderrichtingen van de FOD Buitenlandse Zaken schrijven voor dat de pasfoto van een internationaal paspoort recent en gelijkend moet zijn. Wat
recent betekent, wordt niet gedefinieerd. De Stad
valt terug op de courante betekenis “van kort geleden, uit de jongste tijd, pas voorgevallen”. Deze definitie is algemeen bekend. Vandaar dat ze niet nader gedefinieerd wordt op de informatiedragers.

Verzoekster komt uit Griekenland en is hooggeschoold. Sedert november 2010 woont ze in Brugge. Ze wil werk vinden en hier blijven.
Ze vroeg in de Vreemdelingendienst in Brugge wat
ze hiervoor moest doen. Telkens kreeg ze te horen
dat ze een job moest zoeken. Hoewel dat niet gemakkelijk was, kon ze aantonen dat ze heel wat initiatieven nam om werk te vinden.
Begin juni 2011 krijgt verzoekster een brief van de
Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel dat zij het
land moet verlaten.
Verzoekster vroeg in de Vreemdelingendienst hoe
zij de Dienst Vreemdelingenzaken kon bereiken.
Na enig aandringen gaf de ambtenaar haar een telefoonnummer. De ambtenaar zei haar dat de lijn heel
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vaak bezet was. Dat bleek ook zo. Daarom keerde
verzoekster naar de Vreemdelingendienst terug. Ze
kwam bij een andere ambtenaar terecht die haar een
e-mailadres gaf. Verzoekster mailde en kreeg onmiddellijk een antwoord.
Ondertussen vond verzoekster op het internet dat er
nog een andere optie was om in België te kunnen
blijven, met name als zij kon bewijzen dat zij over
voldoende bestaansmiddelen beschikt. Verzoekster
begrijpt niet waarom de Vreemdelingendienst haar
deze informatie niet eerder gaf. Via haar bemiddelde ouders zal ze kunnen vermijden dat ze het land
moet verlaten. Ze begrijpt ook niet dat de Vreemdelingendienst haar niet meteen alle coördinaten van
de Dienst Vreemdelingenzaken gaf.
Ze klaagt de attitude aan van de medewerkers van
de Vreemdelingendienst. Ze zouden arrogant zijn.
Haar medestudenten in de cursus Nederlands zouden allen verhalen hebben over het onvriendelijke
onthaal op deze dienst.

BURGERZAKEN

blijft erbij dat ze niet specifiek naar een telefoonnummer vroeg maar in het algemeen vroeg hoe zij
de Dienst Vreemdelingenzaken kon bereiken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Er deden zich verschillende communicatiestoornissen voor. De Vreemdelingendienst vertrok van de
informatie die zij van verzoekster kreeg. Verzoekster verwachtte dat de dienst proactief alle opties
zou uitleggen. De Vreemdelingendienst gaf verzoekster aanvankelijk alleen het telefoonnummer
van de Dienst Vreemdelingenzaken terwijl verzoekster verwachtte dat de dienst spontaan alle coordinaten zou geven.
Of verzoekster niet correct bejegend zou zijn, kan
het onderzoek niet uitmaken. Het is wel niet de eerste keer dat er klachten komen over het onthaal in
de Vreemdelingendienst. Dat is een aandachtspunt.

ONDERZOEK:
Verzoeker meldde zich voor het eerst aan bij de
Vreemdelingendienst in november 2010. De dienst
vroeg hoe ze ingeschreven wilde worden. Verzoekster zou geantwoord hebben dat ze hier een job wilde zoeken. Daarop werd zij geregistreerd als Europese werkzoekende. Verzoekster moest tegen begin
februari 2011 documenten binnenbrengen die aantoonden dat ze actief op zoek was naar werk. Eind
januari en eind maart diende verzoekster deze papieren in. Toch vond de Dienst Vreemdelingenzaken deze bewijzen onvoldoende en gaf zij verzoekster het bevel het land te verlaten.
Na de klacht bevestigt de Vreemdelingendienst dat
verzoekster ingeschreven kan worden als ze bewijst
dat ze over voldoende bestaansmiddelen beschikt.
Volgens de dienst is het onmogelijk om telkens aan
iedere klant alle mogelijkheden uit te leggen omdat
er teveel opties bestaan. De dienst vertrekt van de
informatie die ze van de klant krijgt.
De Vreemdelingendienst neemt contact op met verzoekster. De procedure wordt in gang gezet. Verzoekster brengt documenten binnen waarmee ze
bewijst dat haar ouders haar financieel onderhouden. Ze kan in Brugge blijven.
Volgens de Vreemdelingendienst vroeg verzoekster
aanvankelijk alleen naar een telefoonnummer van
de Dienst Vreemdelingenzaken. Toen ze terugkeerde en het e-mailadres vroeg, werd dat gegeven.
Het diensthoofd kondigt aan dat hij de medewerkers van de Vreemdelingendienst feedback zal geven m.b.t. het onthaal van de klanten.
Verzoekster reageert dat zij na de klacht goed geholpen werd door de Vreemdelingendienst. Ze
meent dat de taalbarrière een rol gespeeld heeft. Ze
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BEVEL HET LAND TE VERLATEN (2)
(dossier: 201108-224)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker en zijn vrouw zijn Griekse zakenlui die
door het Vlaams Agentschap voor Ondernemen uitgenodigd werden om te investeren in de Brugse regio. Sedert maart wonen en runnen ze een bedrijf in
Brugge.
Bij hun inschrijving vroeg de Vreemdelingendienst
naar een bewijs van inkomen. Volgens verzoekers
was de ambtenaar brutaal. Verzoekers verloren de
vraag uit het oog. Midden juli ontvingen ze een herinnering van de Vreemdelingendienst. Omdat ze het
Nederlands niet machtig zijn, snapten ze de inhoud
niet. Uiteindelijk achterhaalden ze dat de brief opnieuw naar het bewijs van inkomen vroeg. Verzoeker werd ziek. Daarna vertrok hij met zijn vrouw op
zakenreis. De vraag werd weer vergeten.
Ondertussen kwam begin augustus een nieuwe brief
van de Vreemdelingendienst toe dat beiden zich
dringend moesten aandienen. Eind augustus keerden verzoekers terug van reis en spoedden zich naar
de Burg. Daar kregen ze te horen dat zij het land
onmiddellijk moesten verlaten. De ambtenaar was
opnieuw erg brutaal. Naar een oplossing zocht ze
niet. Verzoekers weigerden het uitwijzingsbevel te
ondertekenen.

115

DOSSIERS 2011 IN DETAIL

ONDERZOEK:
Verzoeker vroeg eind maart aan de Vreemdelingendienst om ingeschreven te worden als zelfstandige. Hij moest nog drie documenten binnenbrengen: een bewijs van zelfstandige activiteit in een
ander EG-land, een bewijs van inkomen en een attest van de ziekteverzekering.
Verzoeker kwam eind juni zijn inschrijvingsdocumenten ondertekenen maar had de papieren niet bij.
Daarom werd hem een ‘beslissing tot weigering van
verblijf van meer dan drie maanden’ voorgelegd,
evenwel zonder het bevel het land te verlaten. Verzoeker ondertekende het document en kreeg een
exemplaar mee. Hij kreeg nog één maand uitstel.
Verzoeker bracht de stukken niet binnen. Hij en
zijn partner keerden pas eind augustus terug naar de
dienst. Zij kregen het bevel het land te verlaten omdat hun dossier niet in orde was.
De Vreemdelingendienst kan wettelijk alleen documenten in het Nederlands afleveren. Als burgers
naar een Franstalig document vragen, dan wordt
hen meegedeeld dat deze alleen in het Franstalige
deel van het land afgeleverd kunnen worden.
Na de klacht maant de Vreemdelingendienst verzoekers aan tegen eind september alle papieren binnen te brengen, anders verliezen zij definitief hun
verblijfsrecht. Het Vlaams Agentschap Ondernemen en de dienst Lokale Economie van de Stad
Brugge staan verzoekers bij. Eerst willen zij zich
laten inschrijven als werknemers in een andere lidstaat. Later verklaren ze dat zij niet permanent in
Brugge verblijven en hun stek in de stad beschouwen als een tweede verblijf. Daardoor hoeven zij
geen bijkomende papieren in te dienen. Ze krijgen
een attest dat hun aanwezigheid in Brugge legitimeert.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Dat verzoekers in de problemen kwamen, was grotendeels hun eigen verantwoordelijkheid. De taalbarrière speelde evenwel ook een rol. Of de communicatie door de Vreemdelingendienst beter had
gekund, valt moeilijk te beoordelen. Het is wel niet
de eerste keer dat over deze communicatie en het
onthaal klachten komen. Dat blijft een aandachtspunt.

BURGERZAKEN

OPENINGSUREN BEGRAAFPLAATSEN
(dossier: 201107-178)

Ander oordeel
KLACHT:
Begin mei 2009 vroeg verzoeker of het mogelijk
was de openingsuren van de centrale begraafplaats
uit te breiden zodat hij na het werk het graf van zijn
moeder kon bezoeken. De aanpassing van de politieverordening heeft heel wat voeten in de aarde
omdat de bevoegde schepen ook andere artikels van
de verordening wil aanpassen. Op het moment dat
het Jaarverslag 2009 opgemaakt wordt, is het dossier nog niet afgerond 7.
Eind juni 2011 is verzoeker het wachten moe en
vraagt hij de de dienst Ombudsman wat er gebeurde
met zijn vraag.

ONDERZOEK:
De dienst Burgerzaken bereidde in 2010 een dossier
voor om de politieverordening aan te passen. Ook
de suggestie van verzoeker werd daarin opgenomen. De toenmalige schepen vond de wijzigingen
niet opportuun waardoor het dossier niet op de
agenda van het College werd geplaatst. Doordat de
nieuwe schepen duidelijke afspraken maakte met de
begrafenissector over een ander te wijzigen artikel
drong een algemene aanpassing van de verordening
zich niet meer op.
Naar aanleiding van de klacht bespreekt het hoofd
van de dienst Burgerzaken de suggestie van verzoeker opnieuw met de schepen. Zij wordt niet
weerhouden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
Er bestaat geen draagvlak bij het bestuur om de
openingsuren van de begraafplaatsen uit te breiden.

7
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Dossier 200908-162, Jaarverslag 2009, p. 113.
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DREIGENDE ONTGRAVING (2)
(dossier: 201109-228)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker krijgt van de Begrafenissendienst een
brief over het graf van zijn moeder. Het moet verplaatst worden omdat in het vak grafkelders ingericht zullen worden. Ook het graf van zijn vader
dient verplaatst te worden.
Verzoeker heeft het moeilijk met deze beslissing.
Hij neemt het niet dat in de brief het woord ‘moeten’ wordt gebruikt en vindt de tijd te kort tussen de
brief en de dagen waarop met de Begrafenissendienst een andere plaats voor de graven kan worden
gezocht. Verzoeker telefoneert met de Begrafenissendienst. De ambtenaar reageert dat er geen andere
oplossing is en gebruikt weer het werkwoord ‘moeten’.
Verzoeker vraagt dat zijn ouders niet verplaatst
zouden worden. Hij argumenteert dat zijn moeder
pas drie jaar geleden begraven werd. Hij vindt dat
de Begrafenissendienst niet vooruitziend genoeg
handelde en dat het beter was geweest dat zij toen
ergens anders begraven was. Zo was hem veel leed
bespaard.

ONDERZOEK:
De schepen van Burgerzaken en het diensthoofd
nodigen verzoeker uit voor een gesprek. Afgesproken wordt dat de dienst in de toekomst nog meer
aandacht zal besteden aan de manier waarop delicate boodschappen gemeld worden aan de nabestaanden.
Volgens het diensthoofd handelde de dienst Burgerzaken wel vooruitziend. Het plan om grafkelders
in te richten bestond al langer. Daarom werden al
een hele tijd geen begrafenissen meer toegelaten in
het bewuste vak. Als een familie, zoals deze van
verzoeker, daar toch op aandrong, bijvoorbeeld
omdat een ander familielid al in het vak begraven
lag, werd steeds meegedeeld dat het vak eerlang
ontruimd zou worden. Verzoeker werd daar kennelijk niet van op de hoogte gebracht door de begrafenisondernemer die daarover ingelicht werd door
de Begrafenissendienst.
De schepen, het diensthoofd en verzoeker komen
overeen dat de ontgravingen zo lang mogelijk uitgesteld zullen worden. De werkzaamheden zullen
aan de andere kant van het vak beginnen. De dienst
belooft hem ruim op voorhand te verwittigen.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Beide partijen bereiken een compromis.
Volgens de Ombudsman was de brief van de dienst
Burgerzaken wel sec maar niet respectloos. Dat de
dienst de communicatie toch wil verzachten, is
meegenomen.
Dat de dienst Burgerzaken niet vooruitziend gehandeld zou hebben, klopt niet maar de informatie die
de dienst hierover gaf aan de begrafenisondernemer, ging verloren.

NIET BEDIEND?
(dossier: 201109-240)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers dienen klacht in in naam van hun zeventienjarige kleindochter.
Het meisje moest haar elektronische identiteitskaart
vernieuwen. Omdat ze op zaterdagmorgen niet vrij
is, bracht haar grootvader haar op een dinsdagavond
omstreeks half zes naar de gemeenteafdeling van
Sint-Michiels.
Om kwart voor zes kwam de kleindochter weer buiten. Hoewel er nog drie mensen stonden te wachten
en de openingsuren op dinsdagavond lopen tot 18
uur had de ambtenaar geweigerd haar te bedienen.
Omstreeks kwart voor zes had hij gezegd dat hij
geen wachtenden meer zou helpen. Wie nog in de
rij stond, moest weer naar huis.

ONDERZOEK:
De ambtenaar die die avond werkte, ontkent met
klem dat hij de mensen die binnen waren voor 18
uur niet meer bediend zou hebben. Volgens de medewerker bediende hij nog publiek tot half zeven.
Hij herinnert zich dat hij een meisje terugstuurde
omdat ze haar oude identiteitskaart niet bij zich
had. Daardoor kon hij haar dossier voor een nieuwe
identiteitskaart niet opstarten. De ambtenaar meent
zich te herinneren dat het meisje die avond nog terugkeerde. De ambtenaar prikte om kwart voor zeven uit.
Het diensthoofd bevestigt dat alle loketten op dinsdagavond open blijven tot 18 uur en dat iedereen
die zich voor sluitingstijd aanmeldt, bediend wordt.
De Ombudsman maakt de reactie van de dienst
Burgerzaken over aan verzoekers. Zij reageren verbolgen maar omdat hun woord tegenover dat van de
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ambtenaar staat, vragen ze het dossier stop te zetten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het onderzoek
mondt uit in een woord-tegen-woordsituatie. Het
dossier wordt afgesloten op vraag van verzoekers.

AANVAARDE PASFOTO
(dossier: 201110-281)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker gaat begin juli naar de gemeenteafdeling
van Sint-Michiels om zijn elektronische identiteitskaart te vernieuwen. De ambtenaar aanvaardt zonder opmerkingen de pasfoto. Verzoeker ondertekent
het basisdocument en betaalt.
Midden juli stuurt de dienst Bevolking hem een
brief om te melden dat zijn pasfoto geweigerd werd
door de producent van de elektronische identiteitskaarten. Zijn gezicht was niet helemaal recht naar
voren gericht. Hij moet een nieuwe pasfoto binnenbrengen.
Verzoeker verblijft op dat moment in het buitenland
en brengt pas begin oktober een nieuwe foto binnen. Zijn identiteitskaart is dan al vervallen. De
medewerkster houdt hem in en geeft hem een attest
waarmee hij in België kan reizen maar niet in het
buitenland.
Verzoeker is boos. Had de medewerkster zijn pasfoto meteen afgekeurd, dan had hij nu geen problemen. Op het eind van de week moet hij immers
opnieuw naar het buitenland.
De medewerkster legt uit dat hij via een spoedprocedure een elektronische identiteitskaart of een
reispas kan aanvragen. Dat kost wel aanzienlijk
meer. Verzoeker weigert. Hij wil het risico nemen
om zonder identiteitskaart naar Frankrijk te reizen
en dreigt de kosten voor een eventuele boete ten
laste te leggen van de Stad Brugge.
Eind oktober dient verzoeker klacht in bij de dienst
Ombudsman.

ONDERZOEK:
De ambtenaar aanvaardde de foto omdat hij volgens
haar van goede kwaliteit was. Het hoofd was zeer
lichtjes gedraaid maar wel volledig zichtbaar. Zij
was dan ook verbaasd toen de producent de foto
weigerde.
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Ze stuurde verzoeker onmiddellijk een brief met de
vraag een nieuwe pasfoto binnen te brengen. Op 9
september stuurde ze een herinnering. Toen verzoeker op 4 oktober correcte pasfoto’s binnenbracht, was zijn identiteitskaart vervallen. De medewerkster kon niet anders dan hem inhouden en
verzoeker een vervangend attest afleveren. Daarmee kon hij evenwel niet naar het buitenland.
Toen verzoeker zei dat hij enkele dagen later opnieuw naar het buitenland moest, probeerde de medewerkster via de FOD Binnenlandse Zaken of zij
hem een voorlopige identiteitskaart mocht afleveren. Dat werd geweigerd. Daarop bood de medewerkster verzoeker aan om in spoedprocedure een
elektronische identiteitskaart of reispas aan te vragen in de centrale afdeling op de Burg. Dat zou
hem respectievelijk 180 of 248 euro kosten. Verzoeker weigerde, enerzijds omwille van de kostprijs, anderzijds omdat hij zich niet naar de dienst
Bevolking in het centrum wilde verplaatsen. Verzoeker haalde er integendeel de Politie bij die alleen
maar kon bevestigen dat de spoedprocedure de enige oplossing was. Daarop liep verzoeker weg zonder pasfoto achter te laten.
De Ombudsman herinnert verzoeker eraan dat zijn
vervangend attest begin november vervalt. Die termijn kan met één maand verlengd worden maar
hiervoor moet hij zich vóór deze datum bij de
dienst Bevolking aanbieden met een pasfoto. Hoewel verzoeker beweert dat hij toch een pasfoto achterliet op 4 oktober, gaat hij opnieuw langs met een
nieuwe foto. De procedure voor het aanvragen van
zijn nieuwe elektronische identiteitskaart wordt
verdergezet. Eind november 2011 kan hij zijn
nieuwe kaart afhalen, zonder extra kosten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman oordeelt genuanceerd.
De klacht toont aan dat de ambtenaar zeer weinig
marge heeft om soepel te zijn bij het aanvaarden
van pasfoto’s omdat zij geweigerd worden door het
productiecentrum als zij niet helemaal perfect zijn.
De ambtenaar deed voor goed maar door de weigering van de producent raakte verzoeker in de problemen.
Doordat verzoeker zeer laat opdaagde met een
nieuwe foto, moest de ambtenaar de identiteitskaart
inhouden. Zij deed al het mogelijke om de situatie
recht te zetten maar verzoeker weigerde op haar alternatieven in te gaan omwille van de kosten, wat
ook weer begrijpelijk was.
Het probleem geraakt toch opgelost zonder bijkomende kosten.
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VERBLIJFSKAART
(dossier: 201112-307)

Ander oordeel
KLACHT:
Sinds enkele maanden probeert de Braziliaanse
vriendin van verzoeker haar verblijfstitel te verlengen. Hoewel zij de juiste documenten overhandigde
en de termijnen respecteerde, blijft het dossier steken bij de Vreemdelingendienst.
Verzoeker klaagt over de gebrekkige dienstverlenging en het respectloze onthaal. Zijn vriendin telefoneerde op 7 december voor de zoveelste keer naar
de dienst maar de medewerkster gooide de telefoon
dicht. Omdat haar papieren niet in orde geraken,
kan de vriendin niet werken als werkstudent waardoor zij inkomsten verliest.

ONDERZOEK:
De dienst Vreemdelingenzaken in Brussel had al op
3 november 2011 beslist om de verblijfskaart van
de vriendin te verlengen tot 31 oktober 2012. Deze
beslissing werd maar op 8 december per fax overgemaakt aan de Vreemdelingendienst van de Stad
Brugge. Dat was de dag nadat de vriendin met de
dienst telefoneerde. De kaart werd al de volgende
dag opgemaakt en kort nadien door de vriendin afgehaald.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid over het
telefonische onthaal. Geen enkel van de vijf personeelsleden herinnert zich een afgebroken telefoongesprek met de vrouw.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het probleem met de verblijfskaart werd zeer kort
na de klacht opgelost. Het onderzoek brengt geen
duidelijkheid over het (telefonische) onthaal. Het is
wel niet de eerste keer dat klachten worden geuit
over het onthaal in de Vreemdelingendienst. Dat
blijft een aandachtspunt.
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COMMUNICATIE
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

1
0
1
0
0
0
0
1

VERLOREN E-MAIL?
(dossier: 201103-046)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker stuurt op 1 maart een e-mail naar
info@brugge.be. De dienst Ombudsman krijgt hiervan een kopie. In de bijlage voegt verzoeker een email toe van 1 februari, ook gericht aan
info@brugge.be, waarop hij geen antwoord kreeg.

ONDERZOEK:
Alle e-mails naar info@brugge.be komen normaliter toe bij de Communicatiedienst. De Communicatiedienst kan verzoekers e-mail van 1 februari niet
terugvinden. Wat ermee gebeurde, blijft onduidelijk. De Communicatiedienst biedt toch haar verontschuldigingen aan en maakt de e-mail van
1 maart over aan de Wegendienst voor beantwoording.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Wat er met de eerste e-mail van verzoeker gebeurde, wordt niet duidelijk uit het onderzoek.

JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

120

DOSSIERS 2011 IN DETAIL

CULTUURCENTRUM

CULTUURCENTRUM
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

OPEN DEUR
(dossier: 201102-035)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker bezoekt eind januari een tentoonstelling
in De Bond. De poort staat volledig open en de
verwarming draait op volle toeren. De poort kan
niet dicht want er steekt een spie onder de deur.
Verzoeker vindt dat energieverspilling en vraagt
zich af waarom de poort niet dicht blijft als het zo
koud is. Een bord aan de ingang zou kunnen vermelden dat de tentoonstelling open is. Hij begrijpt
ook niet dat de tentoonstellingsruimte volledig verwarmd moet worden voor een handvol bezoekers
per dag.
Hij uitte zijn kritiek tegenover de bewaker maar die
reageerde dat hij de verwarming toch niet zelf
hoefde te betalen. Toen verzoeker aandrong op een
gefundeerder antwoord, raadde de bewaker aan zijn
klacht op papier te zetten.

1
0
1
0
0
0
0
1

dig lichtdicht. Dat was ook de reden waarom de
poort open stond.
Het diensthoofd vindt de reactie van de bewaker
niet gepast. Het onthaal wordt met alle medewerkers besproken.
Het Cultuurcentrum ontkent dat maar weinig bezoekers de tentoonstellingen in de Bond zouden
aandoen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
De opmerking over het energieverbruik bij vriesweer is terecht maar de Ombudsman heeft begrip
voor het feit dat het Cultuurcentrum haar tentoonstellingen in de Bond zo laagdrempelig mogelijk
wil houden. De reactie van de bewaker was wel niet
gepast. De dienst stuurt bij op beide punten.

ONDERZOEK:
Het Cultuurcentrum is bereid in te gaan op de suggestie van verzoeker om bij vriesweer de ingangspoort niet volledig open te zetten maar om te werken met extra signalisatie. De dienst wijst er op dat
het altijd zoeken is naar een compromis om de tentoonstellingen zichtbaar te houden vanop de straat.
De houten poorten van de Bond zijn immers volle-
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DIENST RUIMTELIJKE ORDENING
overzicht klachten
TOTAAL 20
Onbevoegd 0
Bevoegd 20
BEOORDELING
Gegrond 8
Deels gegrond 1
Terechte opmerking 0
Ongegrond 0
Ander oordeel 11

REDELIJKE TERMIJN (1)
(dossier: 201103-059)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker kocht in 1994 een oud cinemacomplex.
Hij restaureerde de woning langs de straatkant maar
de zaal bleef onaangeroerd. Het jaar daarop werd
een nieuw BPA goedgekeurd. De bestemming van
het perceel werd beperkt tot “ambachten, kantoren,
handel, horeca, bergingen en stapelplaatsen”.
De voorbije jaren probeerde verzoeker tevergeefs
een gepaste bestemming voor de zaal te vinden die
voldoet aan de voorwaarden van het BPA. Alle pogingen draaiden op niets uit, ondermeer door de
ligging van het pand.
Begin juli 2009 richt verzoeker een officiële princiepsvraag aan het College van burgemeester en
schepenen met de vraag of het perceel via een
BPA-wijziging ook de bestemming ‘wonen’ zou
kunnen krijgen. Midden maart 2011, bijna twee jaar
later, is zijn vraag nog altijd niet beantwoord.

Bouwvergunningen weten dat de dossierbehandelaar nog geen tijd heeft gehad om de vraag te onderzoeken omdat ze voorrang moet geven aan de
tijdsgebonden bouwaanvragen. Eind november belooft de dienst Bouwvergunningen dat verzoeker
tegen eind 2010 een antwoord zal krijgen.
Deze belofte wordt niet nagekomen. Begin 2011
geeft de dossierbehandelaar de vraag door aan een
collega omdat ze geen tijd heeft om hem te behandelen. Pas midden mei 2011 antwoordt de nieuwe
dossierbehandelaar dat ook zij nog geen tijd heeft
gevonden om de princiepsvraag te onderzoeken.
Eind juni overlegt de dossierbehandelaar met de architect van verzoeker. Zij stuurt hem een e-mail dat
een bestemmingswijzing naar ‘wonen’ alleen kan
via de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan.
Er bestaan evenwel geen concrete plannen om het
BPA te herzien. Op de vraag van de dienst Ombudsman of de princiepsvraag voorgelegd kan worden aan het College van burgemeester en schepenen
reageert de dossierbehandelaar dat dit geen zin
heeft omdat aan het College alleen meegedeeld zou
kunnen worden dat de vraag niet ten gronde kan
worden beantwoord omdat er geen concrete plannen bestaan om het BPA te herzien.

BEOORDELING:
ONDERZOEK:
De Dienst Ruimtelijke Ordening stuurde verzoeker
op eind juli 2009 een ontvangstmelding. Eind mei
2010 informeert hij hoe ver het dossier staat. De
dienst Bouwvergunningen reageert dat de dienst
Urbanisatie zijn vraag zo snel mogelijk aan het College zal voorleggen. Verzoeker informeert verschillende keren. Begin november 2010 laat de dienst

Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN:
het duurt bijna twee jaar vooraleer verzoeker een
inhoudelijke reactie krijgt op zijn princiepsvraag.
Voortdurend wordt een antwoord in het vooruitzicht gesteld maar er gebeurt niets. Pas eind juni
krijgt verzoeker een officieus antwoord. Zijn princiepsvraag wordt niet aan het College van burge-
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meester en schepenen voorgelegd waardoor het bestuur niet de kans krijgt er zijn standpunt over te
bepalen.

AANBEVELINGEN:
“Leg de princiepsvraag van verzoeker alsnog voor
aan het College van burgemeester en schepenen
zodat het bestuur er zijn standpunt over kan bepalen.”
“De Dienst Ruimtelijke Ordening dient ook voor
het beantwoorden van princieps- en informatievragen de redelijke termijn te bewaken.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Het College van burgemeester en schepenen keurt
de tweede aanbeveling goed en bepaalt meteen haar
standpunt over de vraag van verzoeker. Het bestuur
bevestigt officieel dat de opmaak van andere RUP’s
meer prioriteit heeft (23 september 2011).

OPVOLGING:
De Dienst Ruimtelijke Ordening legt de princiepsvraag van verzoeker toch nog voor aan het College
van 13 januari 2012. Het College beslist de vraag
mee te nemen bij de opmaak van het nieuwe RUP
en nader te onderzoeken wat de ruimtelijke mogelijkheden zijn voor het gebied, ondermeer met betrekking tot wonen. De opmaak van het RUP wordt
op de prioriteitenlijst voor 2013 geplaatst.
De Dienst Ruimtelijke Ordening reageert begin februari 2012 op de aanbeveling dat zij doet wat zij
kan met het beschikbare personeel. Het personeelskader is nog altijd niet volledig ingevuld. Dat wordt
pas tegen 2014 verwacht. Pas dan zal geëvalueerd
kunnen worden of de dienst voldoende personeel
heeft om al haar verplichtingen op een klantgerichte
manier uit te voeren. Tot zolang moet de dienst
keuzes maken waarbij de afhandeling van de bouwen verkavelingsaanvragen prioriteit krijgt omdat
deze aan strikte wettelijke termijnen gebonden zijn.
Aangezien overtredingsdossiers, aanvragen voor
stedenbouwkundige attesten, princiepsvragen en informatievragen niet aan wettelijke termijnen gebonden zijn worden zij behandeld volgens de mogelijkheden. Het personeel nog meer laten werken
is niet haalbaar, meent het diensthoofd, omdat
sommigen ’s avonds en in het weekend al overuren
presteren. De dienst werkt niettemin ook aan concrete maatregelen. Zij stoot opdrachten af die als
gevolg van de opsplitsing van de vroegere dienst
DIRO niet meer tot haar takenpakket behoren.
Daarnaast worden de bouwcontroleurs gesensibiliseerd om overtreders via bemiddeling ertoe te overreden de bouwovertreding vrijwillig ongedaan te
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maken zodat geen overtredingsdossier geopend
hoeft te worden.

REDELIJKE TERMIJN (2)
(dossier: 201105-128)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker wil in Brugge een pand kopen om er een
tiental buitenlandse werknemers tijdelijk te huisvesten. Hij wil weten wat wettelijk mogelijk is. Kan
een eengezinswoning hiervoor in aanmerking komen, dan wel een meergezinswoning of een pand
dat onderverdeeld is in kamers?
Begin februari richt hij hierover een vraag aan de
Dienst Ruimtelijke Ordening. De dienst Bouwvergunningen reageert nog diezelfde dag dat zijn vraag
voorgelegd zal worden aan het eerstvolgende driepartijenoverleg waarin ook vertegenwoordigers zitten van de Vlaamse dienst Ruimte en Erfgoed. Op
die manier zal hij beschikken over een volledig
sluitend antwoord.
Midden mei heeft verzoeker nog altijd geen antwoord gekregen.

ONDERZOEK:
Ondanks de belofte werd de vraag van verzoeker
niet besproken op het driepartijenoverleg van eind
maart. De reden hiervoor kan niet achterhaald worden.
Na de klacht belooft de Dienst Ruimtelijke Ordening de vraag van verzoeker voor te leggen aan het
volgende driepartijenoverleg van begin juni. Maar
de vraag wordt opnieuw vergeten en niet geagendeerd.
Op vraag van de Ombudsman formuleert het hoofd
van de Dienst Ruimtelijke Ordening eind juni een
gemotiveerd antwoord waarin alle mogelijkheden
en beletselen worden opgesomd. Zij legt haar antwoord nog eens voor aan de Vlaamse dienst Ruimte
en Erfgoed maar hierop komt geen reactie meer.
De Ombudsman maakt het antwoord van de Dienst
Ruimtelijke Ordening over aan verzoeker.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: ondanks
de schriftelijke belofte wordt verzoekers vraag van
begin februari niet besproken in het driepartijen123
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overleg van eind maart. Daar komt nog eens bovenop dat de vraag voor het volgende driepartijenoverleg van begin juni vergeten geraakt en opnieuw
niet geagendeerd wordt. Het duurt uiteindelijk meer
dan vier maanden vooraleer de Dienst Ruimtelijke
Ordening een antwoord formuleert. Dat Ruimte en
Erfgoed op haar beurt wacht met haar aanvulling, is
niet de verantwoordelijkheid van de Dienst Ruimtelijke Ordening.
De klacht is gecorrigeerd: verzoeker krijgt een gestoffeerd antwoord waar hij mee aan de slag kan.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (14 oktober 2011).

REDELIJKE TERMIJN (3)
(dossier: 201106-142)

Gegrond
KLACHT:
Eind december 2010 vraagt verzoeker per brief informatie op bij de Dienst Ruimtelijke Ordening
over de gewijzigde regelgeving voor het bouwen
van een tuinhuis. Hij krijgt geen antwoord. Vier
maanden later herinnert hij de dienst aan zijn vraag.
Een maand later heeft de dienst nog altijd niet gereageerd.
Verzoeker laat later in het onderzoek weten dat hij
eind mei 2011 nog een brief stuurde naar de Dienst
Ruimtelijke Ordening waarin hij een originele brief
van december 1997 terugvroeg in verband met een
bouwovertreding. Midden juni stuurde hij een herinnering waarop de Dienst Ruimtelijke Ordening
tien dagen later reageerde dat het originele stuk niet
overgemaakt kon worden. Begin juli vraagt verzoeker aan de Dienst Ruimtelijke Ordening een kopie
van de brief. Eind augustus heeft hij nog geen antwoord gekregen.

ONDERZOEK:
De brieven van verzoeker werden door de Secretarie overgemaakt aan de dienst Bouwvergunningen.
De dienst Bouwvergunningen formuleert op 10 juni, kort na de klacht, een antwoord op verzoekers
eerste brief van eind december 2010. De brief werd
niet eerder beantwoord omdat hij als niet prioritair
werd beschouwd. Volgens de dienst kaderde de
vraag in een aanslepende burenruzie. Er wordt
voorrang gegeven aan de strikt termijngebonden
bouwaanvragen. Informatievragen zijn niet aan
wettelijke behandelingstermijnen gebonden.
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

De vraag van begin juli naar een kopie van de brief
van 1997 beantwoordt de dienst Bouwvergunningen begin september. De dienst had niet begrepen
dat verzoeker een goed leesbare kopie van het document vroeg.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN:
het duurt zes maanden vooraleer de dienst Bouwvergunningen de eerste brief van verzoeker beantwoordt. Dat is te lang, ook al zou de vraag kaderen
in een burentwist.
De tweede brief wordt binnen een redelijke termijn
beantwoord.
De klacht is gecorrigeerd: beide brieven worden na
de klacht beantwoord.

AANBEVELING:
“Maatregelen dringen zich op opdat ook de informatievragen door de Dienst Ruimtelijke Ordening
binnen een redelijke termijn beantwoord zouden
worden.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (23 december 2011).

OPVOLGING:
Voor de opvolging van de aanbeveling, zie dossier
201103-059 hiervoor.

REDELIJKE TERMIJN (4)
(dossier: 201106-145)

Gegrond
KLACHT:
In 2007 klaagt verzoekster over vochtschade als
gevolg van een bouwovertreding bij haar buren. Het
College beslist eind september 2007 dat de overtreding niet geregulariseerd kan worden. De buurman
moet aanpassingswerken uitvoeren. Doet hij dat
niet, dan wordt het dossier overgemaakt aan het
Parket. Na het indienen van een klacht bij de Ombudsman wordt verzoekster pas eind maart 2008
over deze collegebeslissing ingelicht 8.
8

Dossier 200803-053, Jaarverslag 2008, p. 125.
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Als ze merkt dat haar buurman toch geen aanpassingswerken uitvoert, start ze zelf een gerechtelijke
procedure op. Verzoekster vraagt in de dienst
Bouwvergunningen wanneer het overtredingsdossier aan het Parket werd overgemaakt. De dienst reageert dat er nog niets met het dossier gebeurd is.
De buurman diende enkele tegenvoorstellen in maar
die werden geweigerd.
Verzoekster laat haar advocaat eind maart 2011 een
brief sturen naar de dienst Bouwvergunningen. De
raadsman dringt erop aan dat daadkrachtig tegen de
overtreding wordt opgetreden. Ze vraagt een nieuw
plaatsbezoek. Meer dan twee maanden later heeft
de dienst Bouwvergunningen nog altijd niet geantwoord.

ONDERZOEK:
De juridisch coördinator van de Dienst Ruimtelijke
Ordening maakte begin april een antwoord op maar
omdat verzoekster bij haar kwam aandringen op
een nieuw plaatsbezoek werd de brief niet verstuurd. Na het nieuwe plaatsbezoek door de dienst
Monumentenzorg werd de brief van de raadsman
niet meer beantwoord.
Na de klacht wordt het dossier overgemaakt aan de
dienst Bouwvergunningen. In tegenspraak met wat
verzoekster er eerder vernam, werd het overtredingsdossier al midden 2008 aan het Parket overgemaakt. Het dossier werd midden 2010 door het
Parket geseponeerd. De Stad wist dat niet want het
Parket lichtte tot voor kort (dat gebeurt ondertussen
wel) de Stad niet in over seponeringen. Deze informatie wordt midden juli 2011 in een brief aan de
raadsman overgemaakt.
Op de vraag waarom pas nu aan het licht komt dat
het Parket de zaak al in 2010 seponeerde, antwoordt
de dienst Bouwvergunningen dat in voorbereiding
van het antwoord van april geïnformeerd zou worden bij het Parket. Dat gebeurde niet. Het dossier
bleef bij de dienst Monumentenzorg liggen. De
dienst Bouwvergunningen kreeg geen feedback en
wist niet dat info opgevraagd moest worden bij de
rechtbank.

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

De klacht wordt gecorrigeerd: de brief van de
raadsman wordt midden juli beantwoord.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 november 2011).

REDELIJKE TERMIJN (5)
(dossier: 201107-179)

Gegrond
KLACHT:
Een architecte stuurt midden november 2010 een email naar het Vlaamse agentschap Ruimte en Erfgoed met de vraag wat de mogelijkheden zijn om
studentenkamers te bouwen op een bouwperceel in
Sint-Michiels. Ondanks enkele herinneringen krijgt
zij geen antwoord. Zij stuurt begin december 2010
een e-mail naar het kabinet van de schepen van
Ruimtelijke Ordening om hierover haar beklag te
doen. Het kabinet antwoordt dat haar vraag op de
agenda van het driepartijenoverleg zal worden geplaatst.
Verzoekster verneemt niets meer tot zij eind mei
2011 een e-mail krijgt van de Dienst Ruimtelijke
Ordening van de Stad Brugge. Na heel wat omwegen is de oorspronkelijke vraag daar terecht gekomen. De ambtenaar belooft hem zo snel mogelijk te
beantwoorden. Begin juli is dat nog altijd niet gebeurd.

ONDERZOEK:

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: het duurt meer
dan drie maanden vooraleer de Dienst Ruimtelijke
Ordening de brief van de raadsman beantwoordt.
Dat is te lang. Vrij onverwacht komt dan nog aan
het licht dat het Parket al midden 2010 de zaak seponeerde, terwijl verzoekster eerst andere info
kreeg.

Dat het agentschap Ruimte en Erfgoed niet reageerde op de e-mails valt niet onder de bevoegdheid
van de dienst Ombudsman.
Het kabinet van de schepen van Ruimtelijke Ordening liet begin december 2010 aan verzoekster weten dat haar vraag behandeld zou worden op het
driepartijenoverleg. Maar volgens de Dienst Ruimtelijke Ordening werd deze vraag daar nooit besproken. Hoe dat kwam, kan het onderzoek niet
achterhalen.
Pas eind mei 2011 kwam de vraag van verzoekster
terecht bij de sector West van de Dienst Ruimtelijke
Ordening. De dossierbehandelaar stuurde verzoekster de volgende dag stedenbouwkundige inlichtingen per e-mail door. Het dossier werd als princiepsvraag ingeschreven.
Van eind mei tot eind oktober blijft het dossier onbehandeld, ook na de klacht bij de dienst Ombudsman.
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De sector West roept verzachtende omstandigheden
in. Doordat alle voorrang moet gaan naar de termijngebonden bouwaanvragen, kunnen princiepsvragen niet prioritair behandeld worden. De dienst
doet haar best de basisinformatie zo snel mogelijk
door te geven aan de aanvrager maar de eigenlijke
behandeling van de vraag vergt meer tijd. Bovendien werd de sector tussen mei en september andermaal geconfronteerd met personeelsverloop.
De sector belooft het dossier in november voor te
leggen maar dat gebeurt niet.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN:
de princiepsvraag van verzoekster is na vijf maanden nog altijd niet beantwoord. Dat is te lang.
In feite is de vraag van verzoekster al een jaar onderweg maar over het uitblijven van een reactie van
het Agentschap Ruimte en Erfgoed kan de Ombudsman zich niet uitspreken. Hij spreekt zich ook
niet uit over het feit waar de vraag bleef hangen
tussen eind 2010 en eind mei 2011. Hij zou op het
driepartijenoverleg behandeld worden maar dat gebeurde niet. De oorzaak hiervan is niet duidelijk.
De Ombudsman heeft oog voor de moeilijkheden
waar de sector West mee kampt en neemt deze mee
als verzachtende omstandigheden.

AANBEVELINGEN:
“Maatregelen dringen zich op opdat ook de princiepsvragen binnen een redelijke termijn behandeld
zouden kunnen worden door de Dienst Ruimtelijke
Ordening.”
“Het concrete dossier moet zo snel mogelijk aan
het College van burgemeester en schepenen voorgelegd worden aangezien de redelijke behandelingstermijn overschreden is.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (10 november 2011).

OPVOLGING:
Voor de opvolging van de eerste aanbeveling, zie
dossier 201103-059 hiervoor.
Het concrete dossier wordt tegen midden maart
2012 afgewerkt.

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

REDELIJKE TERMIJN (6)
(dossier: 201108-207)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker meldt in september 2010 een bouwovertreding. Zijn buurman kreeg in 1997 van de Stad
een vergunning voor een tuinhuis maar hij voerde
het groter uit dan vergund. Het staat tot op de perceelsgrens. Gevolg is dat het tuinhuis in de haag
van verzoeker staat. Dat geeft problemen bij het
snoeien.
Enkele dagen na zijn melding kwamen twee bouwcontroleurs langs. Verzoeker kreeg eind september
2010 een brief van de dienst Bouwvergunningen
waarin bevestigd werd dat een bouwovertreding
was vastgesteld. Beloofd werd dat de klacht onderzocht zou worden en dat de resultaten hem “ten gepasten tijde” zouden worden overgemaakt. Bijna
een jaar later heeft verzoeker nog altijd niets vernomen.

ONDERZOEK:
Het dossier bleef gedurende een jaar onbehandeld.
De bouwcontroleur maakte wel een vaststelling op
maar geen proces-verbaal.
Na de klacht bevestigt de Dienst Ruimtelijke Ordening dat het tuinhuis te groot werd uitgevoerd en
het inderdaad een stukje op het perceel van verzoeker staat. Maar de constructie werd al vergund in
1997. Pas dertien jaar later diende verzoeker klacht
in. De dienst betwijfelt of het nu nog vervolgen van
deze overtreding kan leiden tot een herstelmaatregel
die gunstig zou worden geadviseerd door de Hoge
Raad voor het Herstelbeleid. Volgens de dienst zou
zij hoogstens de bouwheer kunnen aanschrijven met
de mededeling dat zijn tuinhuis niet correspondeert
met de vergunning. Als hij niet vrijwillig aanpassingswerken wil uitvoeren, heeft de Stad na zo’n
lange periode geen argumenten om nu nog op te
treden.
De Ombudsman maakt het resultaat van het onderzoek over aan verzoeker. Hij besluit het daarbij te
laten.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN:
het dossier bleef een jaar onbehandeld. Dat is te
lang. Pas na de klacht wordt het dossier beslecht.
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De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker wordt geinformeerd waarom de vervolging van een dertien
jaar oude overtreding nog weinig zin heeft.

AANBEVELING:
“Maatregelen dringen zich op opdat ook de bouwovertredingsdossiers binnen een redelijke termijn
afgehandeld zouden kunnen worden door de Dienst
Ruimtelijke Ordening.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (23 december 2011).

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN:
het duurt vijf maanden vooraleer de Dienst Ruimtelijke Ordening een antwoord formuleert op de informatievraag van verzoeker. Dat is te lang.
De klacht wordt gecorrigeerd: kort na de klacht
ontvangt verzoeker een antwoord.

AANBEVELING:
“Ook bij het beantwoorden van informatievragen
dient de Dienst Ruimtelijke Ordening de redelijke
termijn te bewaken.”

OPVOLGING:
Voor de opvolging van de aanbeveling, zie dossier
201103-059 hiervoor.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

REDELIJKE TERMIJN (7)

Goedgekeurd (10 november 2011).

(dossier: 201110-255)

OPVOLGING:

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker gaat in mei in de Dienst Ruimtelijke Ordening inlichtingen vragen over een perceel dat hij
wil aankopen. Hij wil weten of het vrij is van
bouwovertredingen. Vijf maanden later heeft hij
nog altijd geen antwoord gekregen.
In mei beloofde de dienst dat hij binnen de veertien
dagen een antwoord zou krijgen. In september begon verzoeker regelmatig naar de dienst te telefoneren. Telkens werd een antwoord in het vooruitzicht
gesteld. Tijdens een contact met de dossierbeheerder zei deze dat ze haar best zou doen maar dat er
andere dossiers prioritair waren. Zij beloofde opnieuw een antwoord binnen de twee weken, maar
ook dat bleef uit.

ONDERZOEK:
De architecte van de sector Noord vond nog geen
tijd om de vraag te beantwoorden omdat zij het te
druk had met de afhandeling van de termijngebonden bouwaanvragen. Er was opzoekingswerk nodig
omdat het perceel vroeger belast was met bouwovertredingen.
Na de klacht zoekt de afdeling Algemene Zaken het
dossier op. Het perceel is vrij van bouwovertredingen. Dit wordt schriftelijk door de dienst aan verzoeker bevestigd, vier dagen nadat hij klacht indiende bij de Ombudsman.
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Voor de opvolging van de aanbeveling, zie dossier
201103-059 hiervoor.

REDELIJKE TERMIJN (8)
(dossier: 201111-288)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker vraagt midden mei een stedenbouwkundig attest aan. De cruciale vraag is hoeveel bouwlagen de Stad zal toelaten op het perceel. Vier jaar
geleden vroeg hij al eens een stedenbouwkundig attest aan en moest er één jaar op wachten. Daardoor
haakten potentiële kopers af.
Midden november is zijn aanvraag al zes maanden
onderweg. Opnieuw zijn onderhandelingen met een
kandidaat-koper afgesprongen omdat het attest op
zich laat wachten. Verzoeker stuurde al ettelijke emails naar en telefoneerde geregeld met de Dienst
Ruimtelijke Ordening. Telkens werd hij afgescheept.

ONDERZOEK:
Het besluit van de Vlaamse regering van 19 maart
2010 ‘betreffende de stedenbouwkundige attesten,
projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen’ schrijft voor dat een stedenbouwkundig attest afgeleverd moet worden binnen een ordetermijn
van 75 dagen. Op het moment van de klacht is ver127
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zoekers aanvraag al zes maanden onderweg. Een
ordetermijn is richtinggevend maar niet strikt bindend.
De dossierbehandelaar vond geen tijd om de aanvraag af te handelen omdat ze voorrang moet geven
aan de strikt termijngebonden bouwaanvragen. Ze
reageert dat ze niet meer kan doen dan ze aankan en
vraagt aandacht voor deze structurele problematiek
waardoor geen voorrang gegeven kan worden aan
niet-termijngebonden dossiers.
In 2008 leverde de Stad al eens een stedenbouwkundig attest af, dat ondertussen vervallen is. De
GSA gaf toen een negatief advies voor de zes
bouwlagen die in het BPA toegelaten zijn, omdat
het gebouw naast een waardevol pand met maar
twee bouwlagen staat. Het College van burgemeester en schepenen volgde dat advies niet en verleende toch een stedenbouwkundig attest voor zes
bouwlagen.
De Dienst Ruimtelijke Ordening legt verzoekers
nieuwe aanvraag begin december aan het College
van burgemeester en schepenen voor. Het College
levert opnieuw een stedenbouwkundig attest voor
zes bouwlagen af.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN:
stedenbouwkundige attesten moeten afgeleverd
worden binnen een ordetermijn van 75 dagen. Verzoekers aanvraag is bijna zeven maanden onderweg
voor de Dienst Ruimtelijke Ordening het dossier
voorlegt aan het College van burgemeester en schepenen. De redelijke termijn is overschreden aangezien de wetgever met zijn ordetermijn toch een
richting heeft willen geven.
De klacht wordt gecorrigeerd: het stedenbouwkundig attest wordt kort na de klacht afgeleverd.

AANBEVELING:
“Maatregelen dringen zich op opdat ook de aanvragen voor stedenbouwkundige attesten binnen
een redelijke termijn afgehandeld zouden kunnen
worden door de Dienst Ruimtelijke Ordening.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

RAAM IN PVC
(dossier: 201103-062)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker gaat in september 2010 bij de dienst
Bouwvergunningen informatie inwinnen over het
vernieuwen van een oorsponkelijk, houten, driedelig raam op het gelijkvloers door een tweedelig
raam in pvc. Hij woont in Sint-Andries. De loketbediende zegt dat er geen enkel probleem zal zijn
om een bouwvergunning te krijgen aangezien zijn
straat niet in de binnenstad ligt. Gerustgesteld
plaatst verzoeker zijn bestelling. Hij moet snel handelen want het raam is rot. Verzoeker kiest voor
pvc omdat hij leeft van een klein pensioen. Hij
wenst een tweedelig raam omdat de voordeur smal
is. Hij heeft altijd problemen om meubels te verhuizen langs de voordeur of langs het driedelig raam.
Verzoeker dient midden oktober zijn bouwaanvraag
in maar deze wordt geweigerd. Zijn woning zou op
de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed staan.
De dienst Monumentenzorg adviseerde negatief op
basis van de materiaalkeuze en de gewijzigde raamindeling.
Verzoeker wil meer uitleg. De ambtenaar van de
dienst Monumentenzorg belooft hem terug te bellen
maar dat gebeurt niet. Verzoeker belt de volgende
weken drie keer naar de Dienst Ruimtelijke Ordening maar krijgt er telkens te horen dat de dossierbehandelaar er niet is. Midden januari 2011 stuurt
zijn aannemer nog een e-mail maar ook hij krijgt
geen reactie. Ondertussen verstrijkt de termijn om
tegen de bouwweigering in beroep te gaan bij de
Bestendige Deputatie.
Verzoeker geeft toe dat hij in de brief van de Stad
de informatie over zijn beroepsmogelijkheden niet
las. Hij brengt hiertegen in dat in de verschillende
mondelinge contacten met de Dienst Ruimtelijke
Ordening niemand hem er nog eens extra op wees
dat hij in beroep kon gaan.
Verzoeker noch zijn buren werden geïnformeerd
dat hun woningen op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed zouden staan. Hij begrijpt niet
waarom zijn buurman dan wel een bouwvergunning
kreeg voor het vervangen van het raam in de voorgevel door een exemplaar in pvc.

Goedgekeurd (23 december 2011).

ONDERZOEK:
OPVOLGING:
Voor de opvolging van de aanbeveling, zie dossier
201103-059 hiervoor.

De vervanging van het raam was vergunningsplichtig omdat de indeling werd gewijzigd. De aanvraag
werd door het College geweigerd om twee redenen:
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op negatief advies van de dienst Monumentenzorg
accepteerde de dienst Urbanisatie niet alleen de materiaalkeuze niet. Ze ging ook niet akkoord met de
gewijzigde indeling. Verzoeker kan niet meer in beroep gaan omdat de termijn verstreken is. Dat hij
beroep kon indienen stond vermeld in de brief die
de Stad hem stuurde over de bouwweigering. Verzoeker sloeg daar geen acht op.
Het onderzoek kan niet meer achterhalen of de medewerkers van de dienst Bouwvergunningen gezegd
zouden hebben dat er geen enkel probleem zou zijn
om een bouwvergunning te krijgen. De dienst Monumentenzorg geeft wel toe dat zij verzoeker niet
meer opnieuw contacteerde. De e-mail van de aannemer werd niet beantwoord.
De dienst Monumentenzorg ontkent dat zij de
bouwaanvraag negatief adviseerde omdat de woning op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed
zou staan. Het pand is niet individueel opgenomen
in deze lijst, alleen de straat staat als geheel vermeld. De dienst adviseerde negatief omdat zij de
gevel van het huis waardevol vond en het gelegen is
in de Unesco-bufferzone. Daarom vond zij dat het
raam opnieuw in hout moest worden uitgevoerd en
dat de oorspronkelijke driedeling behouden moest
blijven.
De Dienst Ruimtelijke Ordening bevestigt dat buren
eind augustus 2010, dat is vier maanden voor de
bouwweigering van verzoeker, een bouwvergunning kregen voor het vervangen van een aluminium
raam door een raam in pvc met twee opendraaiende
delen. Het advies van de dienst Monumentenzorg
was toen gunstig. Zij maakte geen bezwaar tegen de
materiaalkeuze. Ook tegen de tweedeling had zij
geen bezwaar omdat de indeling vroeger al gewijzigd was en dus niet meer origineel was. Ook voor
een ander adres werd in 2007 een vergunning verleend voor een raam in pvc. Ook hier was het advies van de dienst Monumentenzorg gunstig.
De dienst Monumentenzorg vermoedt dat haar gewijzigde houding haar oorsprong vond in het feit
dat de Unesco-bufferzone de voorbije maanden aan
belang gewonnen heeft.
Op basis van het onderzoek van de Ombudsman beslist de sector West van de Dienst Ruimtelijke Ordening dat verzoeker een nieuwe bouwaanvraag
kan indienen voor een raam in pvc.

BEOORDELING:
Deze klacht is deels gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de dienst Monumentenzorg reageerde niet meer op verzoekers
vraag om meer toelichting bij de bouwweigering.
Zij antwoordde ook niet op de e-mail van de aannemer. Verzoeker bleef wachten op enige reactie.
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Mede daardoor verliep de termijn om bij de Bestendige Deputatie in beroep te gaan.
GEEN GELIJKHEID: de dienst Monumentenzorg
handelde niet gelijk in haar advies over de materiaalkeuze. In augustus 2010 maakte zij geen enkel
bezwaar tegen het plaatsen van een raam in pvc in
een huis, gelegen op een boogscheut van verzoekers
woning. Ook in 2007 had de dienst Monumentenzorg al de bouwaanvraag voor een raam in pvc positief geadviseerd.
De klacht is slechts deels gegrond omdat verzoeker
ook verantwoordelijkheid draagt. Hij maakte geen
gebruik van zijn beroepsmogelijkheid. Dat werd
nochtans omstandig toegelicht in de brief die de
Stad hem stuurde. Verzachtende omstandigheid is
dat verzoeker geen inzicht heeft in de wetgeving
terzake.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker mag een
nieuwe bouwaanvraag indienen die op het vlak van
de indeling en de materiaalkeuze opnieuw beoordeeld zal worden door de sector West en het College. Mocht verzoeker weer een bouwweigering oplopen, dan kan hij hiertegen in beroep gaan bij de
Bestendige Deputatie.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 september 2011).

NIET INGELICHT?
(dossier: 201101-018)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker laat in september 2009 via zijn advocaat
bezwaar aantekenen tegen een bouwaanvraag. Zijn
raadsman krijgt een ontvangstmelding van de dienst
Bouwvergunningen waarin beloofd wordt dat hij
ingelicht zal worden over het oordeel van het College van burgemeester en schepenen over het bezwaarschrift.
In januari 2011 klaagt verzoeker dat zijn advocaat
nooit enig nieuws ontving. De bouwvergunning is
ondertussen verleend.

ONDERZOEK:
De dienst Bouwvergunningen maakt een kopie over
van de brief die zij eind november 2009 aan de
raadsman van verzoeker stuurde. Daarin wordt de
collegebeslissing over de bouwaanvraag meegedeeld en ook het oordeel over het bezwaar. De brief
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draagt een datumstempel en een inschrijvingsnummer. In de Secretarie is een kopie bewaard van deze
brief, wat betekent dat de brief wel degelijk verstuurd werd.
De raadsman van verzoeker blijft erbij dat hij de
brief nooit ontving. Wat daarvan de oorzaak is, valt
niet te achterhalen. De Ombudsman stelt wel vast
dat de dienst Bouwvergunningen een verkeerd
postnummer (8000 in plaats van 8200) gebruikte.
Of dat een invloed heeft gehad bij de postbedeling,
blijft de vraag.
De Ombudsman maakt een kopie van de brief over
aan verzoeker.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Waarom de brief niet toekwam, valt niet te achterhalen. Hij werd wel degelijk verstuurd. Of het verkeerde postnummer een rol heeft gespeeld, kan niet
achterhaald worden.

FOUT BOUWDOSSIER?
(dossier: 201101-020)

Ander oordeel

Stopgezet op vraag van verzoeker.

SCHOTELANTENNE (1)
(dossier: 201104-078)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker huurt een sociale woning. De huisvestingsmaatschappij licht hem erover in dat de bouwcontroleur van de Stad vastgesteld heeft dat hij
zonder vergunning een schotelantenne heeft geplaatst. De schotel moet verwijderd of verplaatst
worden want hij is zichtbaar vanop de openbare
weg. Schotelantennes die zichtbaar zijn vanop de
openbare weg kunnen nooit vergund worden. De
huisvestingsmaatschappij dreigt ermee het huurcontract op te zeggen als hij niet ingaat op de vraag van
de Stad.
Volgens verzoeker staat de schotelantenne al sinds
2003 op een paal naast zijn huis. Toen was er nog
geen vergunning nodig. Hij kreeg wel de toelating
van de huisvestingsmaatschappij. De antenne verplaatsen is moeilijk omdat hij altijd zichtbaar blijft
vanop de openbare weg. Zijn huis ligt op een hoek
en achteraan de tuin loopt een openbaar wandelpad.
Volgens verzoeker gaat het bevel om de antenne te
verwijderen in tegen de Europese regelgeving.

KLACHT:
Eerder toevallig vernamen verzoeker en zijn buren
dat een bouwvergunning afgeleverd zou zijn voor
de uitbreiding van een horecatoeleveringsbedrijf in
hun straat. De bewoners zouden hierover nooit ingelicht geweest zijn, noch zou de eigenaar de gele
affiche uitgehangen hebben. Er zou ook een en ander mis gegaan zijn tijdens het openbaar onderzoek
waardoor verzoeker en zijn buren van mening zijn
dat de bouwvergunning niet rechtsgeldig afgeleverd
kan zijn.
Verzoeker en zijn buren dienden ook een petitie in
om hun bezorgdheid te uiten over de geplande verkeersafwikkeling in hun straat, de hinder van draaiende motoren van koelgroepen en frigowagens.

ONDERZOEK:
Nog voor de Dienst Ruimtelijke Ordening kan reageren op de vragen van de dienst Ombudsman
vraagt verzoeker, die intussen een goed gesprek had
met de bedrijfsleider, om het onderzoek stop te zetten.

BEOORDELING:

ONDERZOEK:
Volgens de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kan een schotelantenne die zichtbaar is
vanaf de openbare weg nooit vergund worden.
Na de klacht gaat de bouwcontroleur opnieuw ter
plaatse om het probleem te bespreken. Verzoeker
neemt de schotelantenne weg waarna de bouwcontroleur het dossier klasseert. Hij raadt verzoeker aan
een groenscherm rond de antenne te plaatsen zodat
hij niet meer zichtbaar is vanaf de openbare weg.
In de pers verschijnen in november 2011 berichten
dat de Stad geen schotelantennes zou mogen verbieden omdat de Europese wetgeving zegt dat geen
enkele overheid beperkingen mag opleggen voor
het plaatsen van deze toestellen. De Stad reageert
dat zij geen schotelantennes verbiedt maar alleen
via de stedelijke bouwverordening oplegt waar ze
mogen hangen: niet aan de voorgevel en niet waar
ze zichtbaar zijn vanop de straat.

BEOORDELING:
Ander oordeel.

Ander oordeel.
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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De klacht wordt opgelost door bemiddeling. Samen
met de bouwcontroleur wordt naar een passende
oplossing gezocht.

OPVOLGING:
Naar aanleiding van een nieuwe klacht in januari
2012 onderzoekt de Ombudsman nog meer doorgedreven of de Europese regelgeving al dan niet geschonden zou zijn.

ONDERZOEK:
De Dienst Ruimtelijke Ordening verzekert dat overtreders altijd voldoende tijd krijgen om de schotel
weg te halen of een alternatief te zoeken. De dienst
probeert altijd eerst om samen met de overtreder
een oplossing te vinden. Pas als de overtreder niet
meewerkt, wordt een dossier aan het College voorgelegd.
Verzoeker haalt de schotelantenne weg.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De klacht lost zichzelf op.

SCHOTELANTENNE (3)
(dossier: 201112-306)

Ander oordeel
KLACHT:
De Dienst Ruimtelijke Ordening laat verzoeker
schriftelijk weten dat zijn schotelantenne niet vergunbaar is volgens de stedenbouwkundige verordening. Hij moet hem wegnemen. Verzoeker doet het
nodige maar merkt begin oktober in een brief aan
de dienst op dat er in zijn buurt nog heel wat schotels hangen waartegen niet opgetreden wordt.
De dienst Bouwvergunningen reageert dat zij geen
weet heeft van andere antennes en vraagt verzoeker
door te geven waar ze hangen. Verzoeker is verbaasd dat hij zijn buren moet verklikken. Toch
geeft hij enkele voorbeelden door en vraagt duidelijkheid over het willekeurig optreden. Hij vraagt
ook naar de mening van de schepen.
De dienst reageert niet op de brief.

SCHOTELANTENNE (2)
(dossier: 201107-184)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker wordt door de Dienst Ruimtelijke Ordening aangemaand om zijn onvergunde schotelantenne weg te halen omdat hij zichtbaar is vanop de
openbare weg. Dat is in strijd met de stedenbouwkundige verordening van de Stad. Verzoeker is
hierover niet te spreken. De schotelantenne hangt er
al meer dan tien jaar. Als hij hem moet wegnemen,
verliest hij heel veel televisiezenders. Verzoeker
voelt zich geviseerd omdat hij in het verleden geregeld klachten uitte over hinderlijke bomen in zijn
straat.
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ONDERZOEK:
De Dienst Ruimtelijke Ordening reageert pas in
maart 2012 op de klacht. De brief van oktober 2011
zegt de dienst Bouwvergunningen en de bouwcontroleur niets. Nochtans kwam hij toe bij de Stad
want hij werd ingeschreven in het register van binnenkomende poststukken en door de Secretarie
doorgestuurd naar de dienst Bouwvergunningen en
naar de bevoegde schepen.
Ondertussen nam verzoeker zelf al telefonisch contact op met de bouwcontroleur die voor één schotelantenne in de buurt een procedure opstartte. De
dienst belooft verzoeker verder op de hoogte te
houden.
De dienst verwijst naar de nieuwste versie van de
stedenbouwkundige verordening (1 mei 2011) waar
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het verbod op schotelantennes, zichtbaar vanop de
openbare weg, is opgenomen. Het College van burgemeester en schepenen trad dit verbod bij.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bij het afsluiten van de redactie van het jaarverslag
is het dossier nog niet beoordeeld op zijn gegrondheid.

BEHANDELINGSTERMIJN
(dossier: 201108-205)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster dient op 6 mei 2011 een bouwaanvraag
in voor het vervangen van het schrijnwerk in de
voorgevel. Aan het loket van de dienst Bouwvergunnnigen krijgt ze een ontvangstbewijs. Op 12 augustus, 99 dagen na haar ontvangstmelding, heeft
ze nog altijd niets vernomen over haar dossier.

ONDERZOEK:
Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
(VCRO) moet een bouwaanvraag zonder openbaar
onderzoek binnen 75 dagen afgehandeld zijn maar
deze termijn begint maar te lopen vanaf de dag na
deze waarop het attest van het ontvankelijkheidsen volledigheidsonderzoek aan de aanvrager wordt
verstuurd of sowieso ten laatste op de dertigste dag
na deze waarop de aanvraag werd ingediend (art.
4.7.18 van de VCRO). Artikel 4.7.14 van de VCRO
zegt dan weer dat het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek binnen een
ordetermijn van veertien dagen verstuurd moet
worden naar de aanvrager. Een ordetermijn is
slechts een richtinggevende termijn. Ze is niet bindend.
Volgens de Dienst Ruimtelijke Ordening wordt een
bouwaanvraag aan het loket een eerste keer nagezien. De burger krijgt dan een ontvangstbewijs. Het
eigenlijke ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek van de aanvraag (zijn de plannen volledig,
zijn er contradicties tussen de plannen en de nota
van de architect, staan de buurtpercelen op het
plan?, enz.) gebeurt door de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar die hiervoor maximum
dertig dagen de tijd heeft. In die periode vraagt de
Dienst Ruimtelijke Ordening ook al advies aan de
andere stadsdiensten omdat ook daaruit onvolledigheid van de plannen kan blijken.
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Omdat de stadsdiensten veertien dagen de tijd hebben voor hun advies, kan het attest van volledigheid
en ontvankelijkheid bijna nooit binnen de ordetermijn van veertien dagen aan de aanvrager worden
overgemaakt. Als het dossier volledig en ontvankelijk is, wordt daarom meestal geen attest verzonden
omdat de bindende behandelingstermijn van 75 en
105 dagen sowieso start op de dertigste dag na het
indienen van de aanvraag. Is het dossier onontvankelijk en onvolledig, dan wordt dat wél zo snel mogelijk aan de bouwheer meegedeeld zodat hij zijn
dossier kan aanvullen.
In het geval van verzoekster werd de termijn voor
het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek
bijna volledig uitgeput. Het College van burgemeester en schepenen keurde de bouwaanvraag
goed op 12 augustus 2011. Dat is 99 dagen nadat
verzoekster haar bouwaanvraag indiende maar wel
maar de 69ste dag van de wettelijke behandelingstermijn van 75 dagen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Dienst Ruimtelijke Ordening handelde niet onwettig, al putte zij de termijn voor het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek bijna helemaal
uit. De aanvraag werd nog net binnen de wettelijke
behandelingstermijn van 75 dagen afgewerkt, al
was het zo dat verzoekster haar aanvraag 99 dagen
eerder had ingediend.

AANPLAKBILJET
(dossier: 201110-257)

Ander oordeel
KLACHT:
Het College van burgemeester en schepenen vergunt op 23 september de bouwaanvraag van verzoeker. Tien dagen later dient verzoeker klacht in
omdat hij zijn bouwvergunning en het aanplakbiljet
nog altijd niet ontvangen heeft. Verzoeker verwijst
naar het Aanpassingsdecreet Ruimtelijke Ordening
van 27 maart 2009 dat voorschrijft dat de beslissing
van het College uiterlijk tien dagen na de beslissingsdatum moet uithangen.
Verzoeker contacteert de dienst Bouwvergunningen
die zegt dat de papieren nog niet opgemaakt zijn. Er
dient nog een juridische controle te gebeuren. De
dienst kan niet zeggen tegen wanneer de vergunning bij verzoeker in de bus zal vallen. Verzoeker
vraagt zich af naar welke juridische controle de
dienst verwijst. Dat is niet voorzien in de wet.

132

DOSSIERS 2011 IN DETAIL

Verzoeker klaagt dat hij door de nalatigheid van de
Stad de wettelijke verplichtingen van het Aanpassingsdecreet niet kan nakomen, iets wat hem door
zijn buurman, die tegen de bouwaanvraag bezwaar
indiende, ten kwade zou kunnen worden geduid.
Bovendien kan de 35 dagen wachttijd die hij moet
respecteren, niet beginnen zolang hij zijn vergunning niet heeft uitgeplakt. Daardoor dreigt de planning van de aannemer in het water te vallen.

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

Ombudsman meent dat gezien de complexiteit van
het dossier de redelijke termijn hiermee niet overschreden werd. De juridische controle van de vergunning en de sluitende motivering van de collegebeslissing waren in het belang van de bouwheer.

GEEN TOELAGE
(dossier: 201111-282)

ONDERZOEK:
Verzoeker verwijst naar verouderde wetgeving. Het
Reparatiedecreet van 19 augustus 2010 corrigeerde
de verplichtingen in verband met de aanplakking.
De wet (art. 4.7.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) luidt sedertdien dat de gemeente
“een afschrift van de beslissing binnen een ordetermijn van tien dagen” moet bezorgen aan de aanvrager. De aanvrager moet de vergunning aanplakken “binnen een termijn van tien dagen te rekenen
vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing”. Verzoeker loopt daardoor geen risico door
zijn buurman verweten te worden dat hij zijn vergunning niet tijdig aanplakte.
De dienst Bouwvergunningen beschikt over een ordetermijn van tien dagen om de beslissing van het
College van burgemeester en schepenen over te
maken. Een ordetermijn is slechts een door de wetgever aanbevolen termijn. De gemeente wordt niet
gesanctioneerd als ze deze termijn overschrijdt. Uiteraard kan een ordetermijn niet zo lang gerokken
worden dat de redelijke termijn overschreden geraakt.
Volgens het hoofd van de Dienst Ruimtelijke Ordening neemt het dossier van verzoeker meer tijd in
beslag omdat een juridische controle nodig is. Het
bouwdossier werd door de GSA negatief geadviseerd en er was een gegrond bezwaar van de buurman. Het College van burgemeester en schepenen
besliste evenwel om de vergunning toch toe te
staan. Dat betekent dat in het belang van de bouwheer deze collegebeslissing juridisch sluitend gemotiveerd dient te worden. Dat neemt enige tijd in beslag.
Het diensthoofd voert de juridische controle uit
waarna de vergunning kan worden ondertekend
door de schepen van Ruimtelijke Ordening. Verzoeker gaat zijn vergunning midden oktober afhalen. Dat is twintig dagen na de beslissing van het
College.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De Dienst Ruimtelijke Ordening overschreed de ordetermijn van tien dagen met evenveel dagen. De
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Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker wil zijn verwarmingsketel vervangen.
Hij vraagt in de dienst Bouwvergunningen of hij in
aanmerking komt voor een premie. De baliemedewerkster zegt dat de Stad Brugge voor een condensatieketel geen toelage voorziet. Hij krijgt wel informatie over premies bij het provinciebestuur en
het Vlaamse Gewest.
Als de installateur de nieuwe ketel plaatst, is hij
verwonderd dat verzoeker van de Stad geen premie
krijgt. Verzoeker neemt opnieuw contact op met de
Dienst Ruimtelijke Ordening. Een andere medewerkster vraagt of de werken al begonnen zijn. Als
verzoeker reageert dat de nieuwe ketel er al staat,
zegt de ambtenaar dat hij niet meer in aanmerking
komt voor een premie omdat die vóór de werken
aangevraagd moet worden.
Verzoeker klaagt dat hij bij zijn eerste contact niet
de juiste informatie kreeg, anders had hij tijdig zijn
premie kunnen aanvragen. Nu loopt hij de toelage
mis door een fout van de dienst.

ONDERZOEK:
Het onderzoek maakt niet duidelijk bij wie verzoeker te rade zou geweest zijn. Niemand herinnert
zich dat hij informatie kwam vragen over een premie voor het vervangen van een verwarmingsketel.
Het reglement laat niet tot dat een toelage wordt
toegekend nadat het werk al begonnen is. Wie aan
de balie van de dienst Bouwvergunningen informatie vraagt over premies wordt in principe doorverwezen naar de Woondienst. Toch gebeurt het dat de
baliemedewerkers onmiddellijk informatie geven
als deze ter plaatse geverifieerd kan worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Er kan niet achterhaald worden wie verzoeker bij
zijn eerste bezoek te woord stond.
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GEEN PREMIE

Het onderzoek is nog niet afgerond.

(dossier: 201111-284)

BALKON

Ander oordeel

(dossier: 201111-298)

Ander oordeel

KLACHT:
Verzoekster wil haar dak vernieuwen. Ze stelt een
aannemer aan en vraagt de Woondienst of ze in
aanmerking komt voor een premie. Ze krijgt formulieren mee die ze moet aanvullen met een attest van
het Kantoor van de Registratie.
Nog voor ze haar dossier weer kan indienen laat de
aannemer weten dat hij het dak komt herstellen.
Verzoekster belt naar het Kantoor van de Registratie om te vragen waar haar attest blijft. Het zou al
een tijdje klaarliggen voor verzending. Verzoekster
haalt het attest zelf op en bezorgt haar dossier nog
diezelfde dag aan de Woondienst. Als ze meedeelt
dat de aannemer ’s morgens gestart is met de werken, krijgt ze te horen dat ze te laat is en dat ze geen
premie kan krijgen. Er moet een controle gebeuren
vóór de werken beginnen.
Verzoekster reageert dat zij niet kon voorzien dat
het attest zo laat opgestuurd zou worden, noch dat
de aannemer vroeger zou beginnen dan gepland. De
Woondienst heeft geen oren naar deze argumenten.
Verzoekster geeft toe dat het reglement moet gevolgd worden, maar is niet te spreken over de stugge houding van de dienst. Als diezelfde morgen nog
een bouwcontroleur langs zou komen, dan zou hij
nog op tijd de huidige toestand kunnen controleren.
De aannemer nam vooraf ook zelf foto’s.

ONDERZOEK:
Het premiereglement schrijft voor dat het werk
maar mag starten nadat de aanvraag principieel
goedgekeurd werd door het College van burgemeester en schepenen.
In een vergelijkbaar dossier uit 2007 bevestigde de
Huisvestingsambtenaar dat in zeer uitzonderlijke
gevallen gewerkt wordt met foto’s als de bouwcontroleur niet vooraf ter plaatse kon komen. Verzoekster belt de bouwcontroleur op die na de middag
langs komt. Hij beoordeelt de foto’s en vraagt ze op
te sturen naar de Woondienst.
Ondanks verschillende herinneringen van de dienst
Ombudsman heeft de Dienst Ruimtelijke Ordening
haar standpunt over de klacht nog niet bepaald op
het moment dat de redactie van het jaarverslag
wordt afgesloten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
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KLACHT:
De buurman van verzoekster diende in 2006 een
bouwaanvraag in. Tijdens het openbaar onderzoek
diende zij bezwaar in tegen een balkon van
1,20 meter breed, omdat het BPA maar een uitsprong van zestig centimeter toelaat. Verzoekster
vreesde inkijk in de slaapkamer. Het College van
burgemeester en schepenen achtte het bezwaar gegrond en de bouwheer moest zijn plannen aanpassen. De uitbouw werd vergund op zestig centimeter.
De buurman voerde het balkon toch uit met een
breedte van 1,20 meter. Verzoekster contacteerde
de bouwcontroleur die een bouwovertreding vaststelde.
De Stad laat midden juli 2011 aan verzoekster weten dat de bouwheer een regularisatieaanvraag indiende. Tijdens het openbaar onderzoek dient zij
hetzelfde bezwaarschrift in. Tot haar verbazing
wordt het bezwaar nu ongegrond verklaard omdat
de dossierbehandelaar bij de Stad meent dat er geen
schending van de privacy is. De regularisatieaanvraag wordt in oktober vergund.
Verzoekster begrijpt niet dat het College van burgemeester over hetzelfde bezwaar twee verschillende beslissingen kan nemen. Ze vindt het niet kunnen dat de bouwheer op een slinkse wijze verkreeg
dat hij het balkon toch met een uitsprong van
1,20 meter kon uitvoeren.

ONDERZOEK:
De bouwheer diende eind december 2006 een
bouwaanvraag in waarbij het balkon 1,20 meter zou
uitspringen en meer dan vijftien meter lang zou
zijn. Dat betekende dat het balkon tot op zestig centimeter van de perceelsgrens zou reiken. De dossierbehandelaar bij de Stad verklaarde het bezwaar
gegrond omdat de privacy van verzoekster geschonden zou worden. Hij stelde aan de bouwheer
voor de plannen aan te passen zodat het balkon op
1,90 meter van de perceelsgrens zou blijven. Het
balkon mocht ook maar zestig centimeter breed zijn
zoals het BPA voorschrijft. De bouwheer diende
aangepaste plannen in die door het College in januari 2008 vergund werden.
De bouwheer voerde de plannen niet uit zoals vergund. Het balkon bleef wel 2,10 meter verwijderd
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van de perceelsgrens maar de uitbouw was 1,20
meter breed. De bouwcontroleur liet de werken stil
leggen na een klacht van verzoekster.
De bouwheer diende in juni 2011 een regularisatieaanvraag in waarbij hij, in afwijking van het BPA,
de goedkeuring vroeg voor een balkon met een uitsprong van 1,20 meter in plaats van zestig centimeter. Het balkon bleef wel op een afstand van 2,10
meter van de perceelsgrens. De dossierbehandelaar
achtte deze aanvraag vergunbaar omdat ze ruimtelijk een meerwaarde betekende voor het gebouw.
Een probleem met de privacy van verzoekster was
er niet. De wet op lichten en zichten bleef gerespecteerd. Haar bezwaar werd ongegrond verklaard en
de regularisatieaanvraag werd eind oktober 2011
door het College vergund.
De Ombudsman maakt het resultaat van zijn onderzoek over aan verzoekster. Zij reageert dat de Stad
de bouwheer zelf de middelen aanreikte om de wet
te omzeilen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking
De aanvragen van 2006 en 2011 waren niet gelijk
waardoor de Dienst Ruimtelijke Ordening het bezwaar van verzoekster anders kon beoordelen. De
dienst gedroeg zich niet inconsequent. In de aanvraag van 2006 was de privacy van verzoekster in
het geding, in deze van 2011 niet.
De Ombudsman kan anderzijds de frustratie van
verzoekster begrijpen. De wetgeving op de ruimtelijke ordening is niet eenvoudig waardoor het voor
verzoekster leek alsof de Stad inconsequent handelde. Dat de bouwheer moedwillig de voorwaarden
uit zijn bouwvergunning van 2008 negeerde is niet
goed te keuren. De wet biedt evenwel de mogelijkheid een regularisatieaanvraag in te dienen. Omdat
de overtreding regulariseerbaar was, kreeg de overtreder uiteindelijk toch zijn zin. Dat was voor verzoekster moeilijk te aanvaarden.

buurman lopen op het dak en de koepel van de
veranda. De schoorsteen boven haar keuken kreeg
een deuk tijdens de werken.
In mei licht verzoekster de Dienst Ruimtelijke Ordening in. De wijkinspecteur spreekt de buren aan
over de loslopende honden.
In december is de overtreding nog altijd niet ongedaan gemaakt. De woning is verkocht aan een familielid, dat het dakterras verder afwerkt.
Verzoekster stapt opnieuw naar de Dienst Ruimtelijke Ordening die toegeeft dat het dossier vast zit.
De bouwcontroleur stelde de overtreding al vast op
8 juni maar zij werd door het Parket geseponeerd.
Ook het Vlaamse Gewest reageerde niet op het proces-verbaal.

ONDERZOEK:
Na de klacht zet de Dienst Ruimtelijke Ordening
het overtredingsdossier verder op basis van de informatie dat het huis verkocht werd. Door de seponering door het Parket is alleen nog vervolging mogelijk via de burgerlijke rechtbank. Het dossier
wordt op 23 december 2011 aan het College van
burgemeester en schepenen voorgelegd. De overtreding is niet regulariseerbaar. De buren moeten
het terras verwijderen en de toegang tot het dak
onmogelijk maken. Volgens de bouwvergunning
van 2002 moeten zij het platte dak vervangen door
een zadeldak. De herstelmaatregel wordt begin januari 2012 overgemaakt aan de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur. Daarna wordt het dossier overgemaakt aan de Hoge Raad voor het
Handhavingsbeleid.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het overtredingsdossier werd, gezien de seponering
door het Parket, nog net binnen een redelijke termijn afgehandeld.

DAKTERRAS
(dossier: 201112-303)

Ander oordeel
KLACHT:
De buren van verzoekster legden zonder vergunning een dakterras aan op het platte dak boven de
keuken. Daardoor is er rechtstreekse inkijk bij verzoekster mogelijk, zowel in haar huis en schildersatelier als in haar slaapkamer. De honden van de
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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FINANCIËN
overzicht klachten
TOTAAL
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BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

TAKS OP ONBEBOUWD PERCEEL
(dossier: 201109-231)

Deels gegrond

3
0
3
0
1
0
2
0

Verzoeker vindt ook dat de Stad de redelijke termijn overschreden heeft bij de afhandeling van zijn
bezwaar. Hij diende al begin juni 2010 bezwaar in.
De hoorzitting wordt pas midden september 2011
georganiseerd.

ONDERZOEK:
Verzoeker verzet zich tegen een taks op een onbebouwd perceel voor het aanslagjaar 2009. Hij is er
al jaren eigenaar van. Het is ingericht als moestuin
en sluit aan bij zijn tuin die deel uitmaakt van zijn
bebouwde perceel.
In 1999 kreeg hij van de Stad vrijstelling maar de
jongste jaren krijgt hij deze belasting opnieuw. De
dienst Financiën argumenteert dat hij niet meer van
deze vrijstelling kan genieten omdat ze volgens het
taksreglement alleen geldt voor nevenliggende percelen. Nevenliggend betekent volgens de dienst
“links of rechts liggend van het bebouwde hoofdperceel”. De moestuin ligt achter het hoofdperceel.
In het woordenboek staat als synoniem van “nevenliggend”, “aangrenzend” met als betekenis “naast
iets anders liggend”. De moestuin grenst aan het
bebouwde hoofdperceel en moet dus als nevenliggend worden beschouwd, concludeert verzoeker.
Hij vindt dat hij vrijgesteld moet worden van deze
taks.
Verzoeker dient begin september klacht in bij de
Ombudsman. Hij kreeg ondertussen een uitnodiging
om midden september naar het fiscaal hoorcollege
te komen. Hij hoopt dat de Ombudsman toch nog
voor hem kan bemiddelen.

De Ombudsman is niet bevoegd om te bemiddelen
over de inhoud van het bezwaarschrift. Verzoeker
moet de hoorzitting afwachten. Midden september
beoordeelt het College het bezwaar als ongegrond
omdat het niet-bebouwde perceel achterliggend en
niet nevenliggend is. Met nevenliggend wordt bedoeld: links of rechts gelegen van het bebouwde
hoofdperceel. Verzoeker gaat tegen de collegebeslissing in beroep bij de rechtbank.
De klacht leidt tot een bijsturing. Op voorstel van
de dienst Financiën keurt de Gemeenteraad eind
november een aanpassing van het taksreglement op
de niet-bebouwde percelen goed. Het woord “nevenliggend” wordt vervangen door “aangrenzend”.
In het vervolg wordt vrijstelling verleend voor
“aangrenzende niet-gebouwde percelen die, gelet
op de feitelijke toestand, een harmonisch geheel
vormen met het gebouwde hoofdperceel”. Verzoeker zal in het vervolg geen taks meer moeten betalen.
Het duurde vijftien maanden vooraleer het bezwaar
van verzoeker werd afgehandeld. Het decreet ‘betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen’ van 30 mei 2008 schrijft nochtans voor: “De
bevoegde overheid doet binnen een termijn van zes
maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst
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van het bezwaarschrift, uitspraak op basis van een
met redenen omklede beslissing.”
Twee ministeriële omzendbrieven uit 2008 en 2011
verduidelijken dat deze termijn van zes maanden
slechts indicatief is maar dat de overheid er redelijkerwijs toch in zou moeten slagen om daarbinnen
een uitspraak te doen.
Volgens de dienst Financiën was het de bedoeling
om in januari een fiscaal hoorcollege te organiseren
maar werd dit door allerlei omstandigheden uitgesteld. Uiteindelijk besliste het College begin juli om
midden september de hoorzitting te organiseren.
Nog voor de klacht had de dienst al maatregelen
genomen om te voorkomen dat bezwaren in het
vervolg nog veel langer dan zes maanden onderweg
zouden zijn. Zij stelde begin juli aan het College
voor om vanaf 2012 tweemaal per jaar een hoorzitting te organiseren zodat de administratie de indicatieve behandelingstermijn zou kunnen respecteren.
Het College ging hiermee akkoord.

BEOORDELING:
Deze klacht is deels gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: verzoeker diende zijn bezwaar
in in juni 2010. Pas midden september 2011 werd
het afgehandeld. Daarmee werd de wettelijke indicatieve afhandelingstermijn van zes maanden ruim
overschreden.
De Ombudsman kan de klacht slechts deels gegrond verklaren omdat hij wegens bevoegdheidsperkingen niet kon tussenkomen in de lopende bezwaarprocedure. De rechtbank van Eerste Aanleg
moet oordelen of de collegebeslissing correct is.
De klacht wordt gecorrigeerd: het taksreglement
wordt aangepast waardoor verzoeker de belasting
niet meer zal moeten betalen; vanaf 2012 wordt
twee keer per jaar een fiscaal hoorcollege georganiseerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 december 2011).

FOUTE NUMMERPLAAT

een parkeertaks achter de ruitenwisser. Ze merkt nu
pas dat ze haar nummerplaat verkeerd intypte. Ze
lette daar niet op omdat ze een automatisch bericht
terugkreeg waarop haar nummerplaat wel juist werd
vermeld. Omdat ze een gewoontegebruiker is,
opende ze dit bevestigingsbericht van de parkeertransactie niet. Daardoor merkte ze niet op dat in de
sms een foute nummerplaat vermeld stond.
De dienst Parkeergelden heeft geen oren naar haar
argument dat ze misleid werd door de titel van het
reply-bericht met daarop de juiste nummerplaat.
Voor de ambtenaar is het duidelijk dat verzoekster
een foute nummerplaat intypte en dus verantwoordelijk is. Verzoekster betaalt de taks maar ze krijgt
naderhand, via het bij het sms-parkeerbedrijf bekende GSM-nummer, toch een afrekening voor
haar parkeertijd.

ONDERZOEK:
De dienst Parkeergelden blijft erbij dat verzoekster
verantwoordelijk is omdat zij haar nummerplaat
verkeerd intypte. Dat zij het sms-bericht niet opende, was haar keuze. Had zij het bericht wel opengemaakt, dan had ze opgemerkt dat ze haar nummerplaat verkeerd had ingetypt. De titel van het
bevestigingsbericht blijkt geen inloggegeven van
het sms-parkeerbedrijf.
De Ombudsman onderzoekt of het wettelijk is dat
verzoekster twee keer betaalde voor de parkeerservice: een keer via haar reguliere afrekening van
haar parkeertijd, de andere keer via de parkeertaks.
De dienst Parkeergelden verwijst naar de belastingverordening op het betalend parkeren. De bestuurder hoeft de parkeertaks niet te betalen als blijkt dat
het controlesysteem van het sms-parkeren faalde.
Maar sms-parkeeracties waarbij de gebruiker zelf
een foute nummerplaat intypte, komen niet in aanmerking voor vrijstelling van de parkeertaks. De
dienst geeft wel toe dat het geld dat via het smsparkeren werd betaald, aan de gebruiker terugbetaald moet worden. De parkeertaks blijft behouden.
De dienst Parkeergelden raadt verzoekster aan in
haar bezwaarschrift aan te tonen dat ze naast de
parkeertaks ook gewoon parkeergeld betaalde. Dat
bedrag zal dan terugebetaald worden. Verzoekster
dient geen bezwaarschrift in.

BEOORDELING:

(dossier: 201101-003)

Verzoekster parkeert haar wagen en maakt gebruik
van het sms-parkeren. Als ze terugkeert, vindt ze

Ongegrond.
Verzoekster is verantwoordelijk. Ze had een foute
nummerplaat ingetypt en ze opende het bevestigingsbericht niet waarin de foute nummerplaat genoteerd stond. De titel van het bevestigingsbericht
met daarop de juiste nummerplaat was haar eigen
inloggegeven. Op basis van het reglement kan verzoekster geen terugbetaling eisen van de parkeer-
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taks. Ze maakt uiteindelijk geen gebruik van de
mogelijkheid om de parkeertijd terugbetaald te krijgen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 september 2011).

AUTOVERHUURBEDRIJF
(dossier: 201101-005)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoekster is zaakvoerster van een autoverhuurbedrijf. Een van haar klanten krijgt in december
2009 in Brugge een parkeertaks omdat hij zonder
geldig ticket parkeerde. Omdat de bestuurder de
taks niet betaalt, wordt de belasting ingekohierd en
door de dienst Parkeergelden overgemaakt aan verzoekster als houdster van de nummerplaat.
Verzoekster weigert deze taks te betalen en maakt
de identiteit van de bestuurder over aan de Stad met
de vraag de belasting naar hem door te sturen. De
dienst Parkeergelden weigert dat te doen omdat de
wet dat verbiedt. De dienst stuurt verzoekster in juni 2010 een aanmaning en in augustus een laatste
waarschuwing. Verzoekster blijft weigeren om te
betalen. Eind september 2010 komt een gerechtsdeurwaarder langs om de taks te vorderen. Verzoekster betaalt begin december met tegenzin de
taks.
Begin 2011 neemt zij contact op met de Ombudsman omdat zij zich onrechtvaardig behandeld voelt
en niet akkoord gaat met de bijkomende kosten die
de invordering met zich meebracht. Zij vindt het
niet kunnen dat zij de parkeertaks moest betalen
terwijl de overtreding werd begaan door de huurder
van de auto.

gen. Het principe is ondertussen weer ingeschreven
in het Vlaamse decreet van 9 juli 2010 “houdende
de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven”.
Verzoekster kreeg na het aanslagbiljet nog een
aanmaning en een laatste waarschuwing waarin zij
verwittigd werd dat de gerechtsdeurwaarder bijkomende kosten zou aanrekenen. Als reactie op de
protesten van verzoekster stuurde de dienst Parkeergelden haar tijdig twee brieven waarin zij omstandig uitlegde waarom zij de taks op verzoekster
moest verhalen.
BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. De dienst Parkeergelden handelde volgens de wet. Zij informeerde verzoekster hierover
en waarschuwde haar tijdig voor bijkomende kosten. Dat de gerechtsdeurwaarder werd uitgestuurd,
is wettelijk.
De Ombudsman heeft er wel begrip voor dat verzoekster gefrustreerd was omdat zij moest opdraaien voor de overtreding van haar huurder. Autoverhuurbedrijven dienen in dergelijke gevallen de
gemaakte kosten terug te vorderen bij hun huurders,
wat niet eenvoudig is.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (24 juni 2011).

ONDERZOEK:
De dienst Parkeergelden paste de wet toe. Doordat
de huurder van de wagen de parkeertaks niet betaalde, werd zij ten laste gelegd van de houder van
de nummerplaat. Dat gebeurde op basis van de artikels 14 tot 16 van de programmawet van 22 december 2008 die op het moment van de vaststelling
nog van kracht waren. Deze artikelen werden op 27
mei 2010 weliswaar door het Grondwettelijk Hof
vernietigd omdat zij meende dat zij geen federale
maar gewestelijke materie waren maar datzelfde
Hof oordeelde dat deze vernietiging geen terugwerkende kracht had op de intussen gevestigde aanslaJAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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GROENDIENST
overzicht klachten
TOTAAL 25
Onbevoegd 0
Bevoegd 25
BEOORDELING
Gegrond 4
Deels gegrond 0
Terechte opmerking 2
Ongegrond 0
Ander oordeel 19

MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)
(dossier: 201106-162)

Gegrond
KLACHT:
Op 20 april meldt verzoeker via de website van de
Stad Brugge dat in het voetpad tegels opsteken door
boomwortels.
Zestig dagen later maakt de software van het Meldpunt de melding automatisch over aan de dienst
Ombudsman omdat ze niet tijdig afgehandeld zou
zijn.

ONDERZOEK:

ke terecht gekomen. De melding wordt op 22 juni
afgevinkt.
De Groendienst veranderde naderhand het geweer
van schouder. Bij de voorbereiding van de collegenota concludeerde zij dat het toch niet nodig was
om de boom te vellen omdat de schade aan het
voetpad relatief was. Uiteindelijk werd géén kapvergunning aangevraagd. De Groendienst meldde
dat niet aan de schepen of verzoeker. Beiden gingen
ervan uit dat de boom geveld zou worden.
In overleg met de schepen en de dienst Ombudsman
gaat de Groendienst met verzoeker spreken. Verzoeker kan zich vinden in het nieuwe voorstel van
de Groendienst: het plantvak zal worden aangepast
zodat de opstekende wortels meer ruimte hebben.

BEOORDELING:

Verzoeker maakte zijn melding diezelfde dag ook
over aan het kabinet van de schepen van Groen. De
schepen stelde onmiddellijk een vraag aan de
Groendienst. Twee dagen later antwoordde de
dienst dat zij het probleem had nagezien. Er zou een
kapaanvraag en een heraanplanting worden voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen. De Groendienst zou na het kappen van de
boom aan de Wegendienst vragen om het voetpad
te herstellen. De schepen maakte het antwoord over
aan verzoeker.
De melding van verzoeker werd via het stedelijk
Meldpunt niet verder opgevolgd. Als reden geeft
het diensthoofd de pensionering op van de verantwoordelijke voor de meldingen. Bij de overdracht
was de melding niet bij de nieuwe verantwoordelij-

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
SCHENDING VERTROUWENSBEGINSEL: verzoeker kreeg van het kabinet van de schepen van
Groen te horen dat de boom geveld zou worden. De
Groendienst voerde haar belofte niet uit. Zij veranderde van mening maar liet dat niet weten aan de
schepen of verzoeker.
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: verzoeker kreeg geen antwoord van de Groendienst zelf,
alleen van de schepen van Groen. Zijn melding via
het stedelijk Meldpunt had beter opgevolgd kunnen
worden.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Groendienst legt
verzoeker een compromis voor waarmee hij akkoord gaat.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Akte genomen (10 november 2011).

Akte genomen (13 januari 2012).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (2)

OMGEVALLEN BOOM

(dossier: 201109-254)

(dossier: 201109-241)

Gegrond

Gegrond

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker meldt op 27 juli dat een wegwijzer van
het stedelijk fietsroutenetwerk verdwenen is.
Zestig dagen later maakt de software van het stedelijk Meldpunt de melding automatisch over aan de
dienst Ombudsman omdat zij niet afgehandeld werd
binnen de reglementaire behandelingstermijn van
twee maanden.

Verzoeker liet eind december 2006 een eerste keer
weten dat de zeven grote, oude populieren op het
pleintje in zijn straat een gevaar vormden voor de
omwonenden. De dienst Ombudsman gaf de melding door aan de Groendienst. Die liet weten dat
voor één populier een kapvergunning aangevraagd
zou worden. Volgens de Groendienst verkeerden alle andere populieren nog in goede gezondheid.
Een maand later valt de zieke populier om. Verzoeker vraagt zich af of er eerst ongelukken moeten
gebeuren vooraleer opgetreden wordt. De dienst
Ombudsman opent een klachtdossier 9. De Groendienst reageert dat de kapvergunning van het
Vlaamse Gewest op zich liet wachten. Zij verzekert
dat alle andere bomen nog gezond zijn.
Midden september 2011 valt er weer een populier
om. Verzoeker verwijt de Groendienst nalatigheid.

ONDERZOEK:
De melding werd via de Wegendienst aan de
Groendienst overgemaakt en aanvaard.
Pas na het verstrijken van de maximale behandelingstermijn vult de Groendienst in het Meldpunt in
dat de situatie ter plaatse zal bekeken worden en dat
nieuwe borden besteld zullen worden.
Volgens de Groendienst werd het paaltje in september of oktober teruggeplaatst. De juiste datum
valt niet meer te achterhalen en werd niet geregistreerd in het Meldpunt.
De Groendienst geeft toe dat onduidelijkheid over
de bevoegdheid over het plaatsen van deze wegwijzers (is dat werk voor de Groendienst of de Wegendienst?) een rol heeft gespeeld in de lange doorlooptijd van de melding. De diensthoofden van de
Wegendienst en de Groendienst zitten hierover samen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN WETTELIJKHEID: de reglementair vastgelegde maximale behandelingstermijn van de melding werd overschreden zonder dat de Groendienst
actie ondernam. Andermaal blijkt bevoegdheidsonduidelijkheid tussen de Groendienst en de Wegendienst ervoor te hebben gezorgd dat de melding
laattijdig werd aangepakt.
De klacht wordt gecorrigeerd: het bordje wordt teruggeplaatst. De diensthoofden van de Groendienst
en de Wegendienst plegen overleg.
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ONDERZOEK:
De Groendienst beschikt niet over een algemeen
overzicht van het bomenbestand in Brugge waardoor een systematische opvolging niet mogelijk is.
Bomen worden ad hoc gecontroleerd als visueel
vastgesteld wordt dat zij ziektesymptonen vertonen.
Als een boom verzwakt is, kan een stamboring gebeuren om in te schatten hoe stabiel hij nog is. De
gevallen populier was van binnen broos. Dat was
aan de buitenkant niet zien.
De Groendienst zal een stamboring uitvoeren op de
resterende populieren waarna hun gezondheid geëvalueerd zal worden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: er moeten eerst twee
grote populieren omvallen vooraleer de Groen9

Dossier 200701-018, Jaarverslag 2007,
p. 121-122.
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dienst beslist een stamboring uit te voeren op de
andere bomen. Gezien het veiligheidsrisico hadden
deze stamboringen al in 2007 moeten gebeuren of
de gezondheid van de andere bomen had ten minste
opgevolgd moeten worden.
De klacht wordt gecorrigeerd: na de klacht worden
alle bomen via een stamboring gecontroleerd op
hun gezondheid.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 januari 2012).

GEROOID
(dossier: 201110-256)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster stuurt eind augustus een klachtbrief
naar de Groendienst en naar de dienst Ombudsman.
Daarin klaagt zij dat de bouwheer van een verkaveling teveel bomen heeft gerooid. Dat is in strijd met
de bouwvergunning. Verzoekster vraagt zich af wat
de zin is van een strenge bouwvergunning als de
bouwheer naderhand toch ongestoord de bomen kan
rooien.
De Ombudsman neemt contact op met de Groendienst. De Groendienst bevestigt dat zij enkele dagen voordien tussenkwam en de nodige vaststellingen deed. De Ombudsman spreekt met de
Groendienst af dat zij de brief van verzoekster zelf
zal beantwoorden omdat het nog niet over een
tweedelijnsklacht gaat. De Ombudsman maakt deze
werkwijze over aan verzoekster.
Een maand later laat verzoekster weten dat zij nog
altijd geen antwoord van de Groendienst ontving.
Ze vindt dat ze daar recht op heeft.

ONDERZOEK:
De Groendienst verontschuldigt zich tegenover de
Ombudsman dat ze haar afspraak niet nakwam. Dat
kwam omdat het dossier nog in onderzoek is.
De Ombudsman maakt de summiere informatie die
hij van de Groendienst ontvangt, over aan verzoekster. De Ombudsman vraagt de Groendienst om
hem verder op de hoogte te houden zodat hij verzoekster kan informeren. De Ombudsman krijgt
geen informatie meer.
Eind oktober interpelleert een raadslid van Groen in
de Gemeenteraad over het optreden van de Groendienst tegen de ongeoorloofde kapping. Daarbij
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wordt uitgebreide informatie gegeven door de schepen van Groen. In haar antwoord stelt de Groendienst, bij monde van de schepen, dat zij de stand
van zaken meedeelde aan de Ombudsman die de
communicatie met de bewoners zou verzorgen en
dat de Groendienst er daarom voor opteerde om tijdens het onderzoek geen dubbel informatiekanaal
naar de bewoners te openen.
Het College van burgemeester en schepenen beslist
midden november over de regularisatieaanvraag die
de verkavelaar indiende. Hij moet tien hoogstammige loofbomen heraanplanten tegen eind 2011 en
het dossier wordt overgemaakt aan het Parket.
De Ombudsman maakt deze beslissing nog eens
over aan verzoekster.
Het College van burgemeester en schepenen beslist
eind november dat de bevoegde stadsambtenaren de
werken onmiddellijk stil moeten leggen als er twijfel bestaat over de correcte naleving van de verkavelingsvoorwaarden. De Groendienst zal bijkomende ambtenaren aanstellen als gemachtigd
controleur. Er wordt een regeling uitgewerkt met
betrekking tot een borgsom met de bedoeling om
waardevolle bomen te vrijwaren. Bij stedenbouwkundige herstelmaatregelen zal altijd een heraanplant voorgesteld worden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Groendienst beantwoordde de eerstelijnsklacht van verzoekster niet, zoals zij afgesproken had met de
Ombudsman. Zij had in afwachting van een inhoudelijk antwoord een ontvangstmelding kunnen sturen. Ook de communicatie met de Ombudsman bij
de behandeling van de tweedelijnsklacht liep niet
vlot waardoor de Ombudsman verzoekster maar
summier kon informeren. Beide elementen leidden
tot een interpellatie in de Gemeenteraad.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster krijgt
uiteindelijk toch een antwoord; het College treedt
op tegen de overtreder.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 januari 2012).
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UITSTEL AFSTEL

VERDWENEN KONIJNEN

(dossier: 201105-137)

(dossier: 201111-286)

Terechte opmerking

Terechte opmerking

KLACHT:

KLACHT:

Voor de woning van verzoeker ligt een groenzone
die onderhouden moet worden door de Groendienst.
Dat gebeurt niet. Volgens verzoeker is het al jaren
geleden dat de bodembedekkers grondig geknipt
werden. Er groeit heel wat onkruid tussen. Enkele
jaren geleden zou met de Groendienst afgesproken
zijn om de bodembedekkers te vervangen door aangepast groen maar dat is niet gebeurd.

Begin oktober meldt verzoeker dat een groot aantal
wilde konijnen verdwenen is uit het Baron Ruzettepark. Hij heeft ook enkele kadavers zien liggen.
Verzoeker vraagt zich af wat er gebeurd is.
De dienst Ombudsman speelt de melding door aan
de Groendienst. Na een maand klopt verzoeker opnieuw aan bij de dienst Ombudsman. De Groendienst heeft nog altijd niet gereageerd. Hij kreeg
ook geen ontvangstmelding.

ONDERZOEK:
In een eerste reactie antwoordt de Groendienst dat
de aanplanting voor het huis van verzoeker een vijftal jaar geleden werd verjongd. De dienst vindt
geen spoor terug van vragen of voorstellen om het
groen te vervangen. De huidige beplanting is toegegroeid, wat de bedoeling was. Een onderhoudsbeurt
is nodig, maar er is geen sprake van verloedering,
vindt de Groendienst.
Na een plaatsbezoek moet de Groendienst toegeven
dat de groenzone toch al minstens twee jaar niet
meer onderhouden is. Dat is af te leiden uit het
weelderige onkruid en de wilde boomscheuten tussen de bodembedekkers. Volgens de dienst gebeurt
het dat onderhoudsploegen weggeroepen worden
voor dringender opdrachten waardoor maar een
deel van een wijk onderhouden wordt.
De Groendienst verwijdert de scheuten en het onkruid. De struiken worden bijgeknipt.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Groendienst geeft toe dat de groenzone al twee
jaar niet meer onderhouden was. Dat is te lang. De
oorzaak zou liggen in het feit dat onderhoudsploegen soms weggeroepen worden waarna de rest van
het onderhoud vergeten geraakt.
Deze klacht is gecorrigeerd. De Groendienst voert
het onderhoud uit.

ONDERZOEK:
De Groendienst registreerde de melding niet in het
stedelijk Meldpunt.
Zij ging wel onmiddellijk de toestand ter plaatse
onderzoeken. In het park bleek myxomatose uitgebroken. De Groendienst riep de hulp van de dienst
Leefmilieu in om de kadavers op te ruimen. De
Groendienst maakte hierover binnen de week een
antwoord op voor verzoeker maar dit werd om onduidelijke redenen niet verstuurd.
Na de klacht wordt verzoeker ingelicht.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Groendienst registreerde de melding niet. Zij
maakte wel een antwoord voor hem op maar verstuurde het niet.
Positief is dat de Groendienst onmiddellijk ter
plaatse ging en de dienst Leefmilieu inschakelde
om de kadavers weg te halen.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een
antwoord.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 januari 2012).

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 januari 2012).
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budget te voorzien om grasraten te leggen op alle
kritische plaatsen in de wijk.

GROENSTROKEN
(dossier: 201103-051)

BEOORDELING:

Ander oordeel

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling. De uitvoering hangt
af van de beschikbare middelen.

KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de openbare grasstroken in de
Veldstraat en aanpalende straten kapot gereden
worden door parkerende auto’s. Als het regent veranderen ze in modderpoelen. Sommige bewoners
vullen de putten op, nu eens met aarde of graszoden, dan weer met afbraakmateriaal, kiezel of dolomiet of ze leggen een oprit aan over de volledige
breedte van hun perceel. Verzoeker klaagt dat dit de
kwaliteit van de wijk niet ten goede komt.
Hij nam vroeger al contact op met de wijkinspecteur maar die toonde geen enthousiasme. De Wegendienst verwees hem door naar de Groendienst.
Van de Groendienst kreeg hij alleen een nietszeggende reactie.
Verzoeker pleit ervoor dat de grasstroken gefatsoeneerd zouden worden. Grasdallen zouden een oplossing kunnen zijn.

ONDERZOEK:
De Groendienst bevestigt dat zij al eerder een melding van verzoeker kreeg waarop ze antwoordde.
Zij wil niet ingaan op de suggestie om grasdallen te
gebruiken omdat dit af zou doen aan het groene karakter van de straat.
De Groendienst wijst op een precedent uit 2003
waarbij het College van burgemeester en schepenen
besliste dat de dolomiet mocht blijven liggen die
bewoners uit de buurt op de openbare grasstrook
voor hun huis hadden gelegd. Ook op andere plaatsen in de wijk worden gelijkaardige situaties gedoogd. De dienst meent dat lang niet alle grasstroken herschapen zijn in zandstroken. Zij heeft geen
zin mankracht en middelen in te zetten voor het fatsoeneren van de bermen omdat ze in de kortste keren toch weer kapot gereden zouden worden door
bewoners die er hun auto’s parkeren of door ouders
die hun kinderen afzetten of ophalen aan de school.
Na bemiddeling vraagt de Groendienst aan de Wegendienst of zij op de meest kritische plaatsen in de
Veldstraat en in de Treurwilgenstraat parkeerstroken in grasraten zou kunnen aanleggen. De Wegendienst reageert positief. Het budget zal daarvoor
voorzien worden in de begroting 2013. Verzoeker
reageert dat het geen zin heeft alleen op de kritische
plaatsen in deze straten grasraten te leggen. Hij
suggereert overal in de wijk grasraten te leggen. De
Groendienst vraagt aan de Wegendienst bijkomend
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GROENONDERHOUD
(dossiers: 201104-098 en 201104-099)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt dat de veegmachine nooit langs
komt in haar straat. Zij voelt zich ongelijk behandeld want in een aanpalende straat wordt wel regelmatig geveegd. Ze sprak hierover al verschillende keren de werkman van de Stad aan. Hij
reageerde telkens dat dit niet op zijn werkplanning
stond.
Verzoekster klaagt ook over het onderhoud van de
struiken aan de overkant van de straat. Ze worden
nooit gesnoeid. Ze meldde dat al eerder aan een
gemeenteraadslid en aan een schepen. De schepen
stuurde een briefje met de belofte dat de struiken
regelmatig onderhouden zouden worden maar verzoekster ziet niets gebeuren. Er zou discussie zijn
tussen de Groendienst en het Vlaamse Gewest over
het onderhoud.
Verzoekster klaagt ook dat de Groendienst het gras
nooit komt maaien in haar straat. De bewoners doen
dat zelf.

ONDERZOEK:
De Groendienst reageert dat zij de straat van verzoekster niet veegt omdat de dienst er het gras niet
afrijdt. Zij beslist om in het vervolg het gras te
maaien en de greppels te vegen.
De Groendienst bevestigt dat het Vlaamse Gewest
de struiken aan de overkant moet onderhouden. Ze
neemt contact op met deze dienst en maakt afspraken over het verdere groenonderhoud.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

143

DOSSIERS 2011 IN DETAIL

GROENDIENST

SNOEIEN (1)
(dossier: 201105-104)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt opnieuw over gebrekkig groenonderhoud door de Groendienst 10. Vlak bij haar
huis staan een linde en een populier. De takken
slaan tegen het dak. Verzoekster moest al vaak
dakpannen vernieuwen. Ze sprak eerder al de wijkinspecteur aan. Hij gaf haar meldingen telkens door
aan de Groendienst. Die beloofde dat ze langs zou
komen maar deed dat niet. Ook de paplaurieren op
de achterperceelsgrens worden niet onderhouden.
Haar ericamatten worden beschadigd.

ONDERZOEK:
Na de meldingen van de wijkinspecteur plaatste de
Groendienst de snoei van de linde en de paplaurieren op het zomerprogramma 2011. De dienst verzekert dan ook dat ze binnenkort langs zal komen.
De populier wordt na de klacht nagezien. De boom
is jong en gezond. Hem vellen is geen optie. Ook
voor een drastische snoei is de dienst niet te vinden.
Ze kort een tak in die te dicht bij de gevel komt.

ging hij zelf naar de dienst. Een medewerker kwam
langs. Die beloofde om in de lente terug te komen.
De mogelijkheid werd geopperd om één boom te
rooien.
De Groendienst keerde niet terug. Daarom ging
verzoeker opnieuw zelf langs. De medewerker
bleek niet meer zo happig om op zijn vraag in te
gaan. Verzoeker moest een brief schrijven naar het
College van burgemeester en schepenen.
Verzoeker voelt zich ongelijk behandeld. Een
buurman slaagde er wel in om de boom voor zijn
huis te laten rooien door de Groendienst.

ONDERZOEK:
De Groendienst neemt contact op met verzoeker.
De bomen rooien is geen optie want zij maken deel
uit van de beplanting van de openbare voortuinstroken. De boom voor het huis van de buurman werd
gekapt omdat hij ziek was. In de winter van 2011
wordt er een nieuwe boom geplant.
De Groendienst snoeit de boomtakken bij het huis
en snoeit de haagbeuk op. Dat zorgt voor minder
bladafval.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

BEOORDELING:

SNOEIEN (3)

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

(dossier: 201105-112)

Ander oordeel

SNOEIEN (2)
KLACHT:

(dossier: 201105-105)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat twee hoge bomen dicht bij
zijn huis alle lichtinval wegnemen in de keuken en
op de koer. Bovendien raken de dakgoten verstopt
door het bladafval. Als verzoeker de goten niet tijdig vrij maakt, loopt het water in zijn garage. Nu hij
een probleem heeft met zijn schouder, kan hij
steeds moeilijker de dakgoten vrij maken.
Verzoeker wil dat de bomen gerooid of gesnoeid
worden. Hij vroeg dat al aan de werklui van de
Groendienst maar er gebeurde niets. Begin 2011
10

Verzoeker klaagt dat een straatboom dicht bij zijn
huis alle zonlicht wegneemt in zijn tuin. Hij wil dat
de boom gekapt wordt en vervangen wordt door een
kleiner exemplaar. Hij vroeg dat al aan de werklui
van de Groendienst maar die wilden daar niet op in
gaan. Ook enkele bezoeken aan de Groendienst
bleven zonder resultaat.

ONDERZOEK:
De Groendienst wil niet ingaan op verzoekers vraag
omdat de boom kerngezond is. Ook een drastische
snoei zou hem geen goed doen. Bovendien schrijft
het BPA voor dat al het groen in zijn huidige omvang behouden moet blijven. Volgens de Groendienst kan zij onmogelijk ingaan op elke vraag van
burgers om bomen te kappen die wat zonlicht tegenhouden.

Dossier 200801-017, Jaarverslag 2008, p. 105.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Er zijn geen argumenten om het kappen of drastisch
snoeien van de boom te bepleiten.

Om enigszins tegemoet te komen aan haar vraag
verwijdert de Groendienst toch een aanzienlijk aantal takken van de linde bij haar woning.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

SNOEIEN (4)
(dossier: 201106-146)

Ander oordeel

SNOEIEN (6)
(dossier: 201108-208)

Ander oordeel

KLACHT:
Verzoekster vroeg aan de Groendienst om de
straatbomen te snoeien. Regelmatig breken dikke
takken af. Zij vindt dat gevaarlijk voor voetgangers,
fietsers en geparkeerde auto’s. De Groendienst beloofde haar terug te bellen maar dat gebeurt niet.
Verzoekster vermoedt dat haar melding uit het oog
verloren werd.

ONDERZOEK:
De Groendienst reageert dat naar aanleiding van gelijkaardige vragen van buurtbewoners alle bomen in
de straat gesnoeid zullen worden in de zomer van
2011. Ook in enkele aanpalende straten zijn gelijkaardige werken gepland.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

SNOEIEN (5)
(dossier: 201108-193)

Ander oordeel

KLACHT:
Verzoekster en haar buren dienen klacht in omdat
de dubbele populierenrij voor hun huizen zo hoog
geworden is dat ze voor heel wat hinder zorgt. De
bomen maken veel lawaai als het waait. In de herfst
is er veel bladval en de bomen nemen heel wat licht
weg in de huizen en de tuinen. Daardoor moeten de
bewoners extra verwarmen.
Verzoekers vragen dat de bomen gekapt worden en
vervangen door laag struikgewas. Als dat niet mogelijk is, willen ze dat ze een vijftal meter afgetopt
worden.
Verzoekster meldde het probleem al aan de Groendienst maar deze wilde niet op haar vraag ingaan.

ONDERZOEK:
De Groendienst is niet bereid op de vraag van de
bewoners in te gaan. De bomen staan op voldoende
afstand van de huizen. Het ritselen van de bladeren,
de bladval en schaduw zijn natuurlijke elementen,
vindt de dienst. De bomen zijn nog jong en niet
kaprijp. Ook het intoppen kan niet overwogen worden omdat dit de bomen zou verminken en de natuurlijke groeivorm zou verstoren.

KLACHT:

BEOORDELING:

Verzoekster woont in een appartement. Zowel aan
de kant van de living als aan de kant van de keuken
staan enkele straatbomen dicht bij het venster. Ze
dringt er bij de Groendienst op aan dat de bomen
gesnoeid zouden worden zodat ze wat lichtinval
krijgt. Zelfs in de zomer moet ze bijverwarmen.
De Groendienst wil niet ingaan op haar vraag. De
bomen staan ver genoeg van het appartement en er
zijn geen gevaarlijke takken.

Ander oordeel.
De Groendienst wenst niet in te gaan op de bemiddeling. De Ombudsman heeft geen argumenten om
een kap of een drastische snoei te bepleiten.

ONDERZOEK:
De Groendienst blijft erbij dat de bomen niet hinderen en dat ze niet drastisch gesnoeid zullen worden.
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ONDERZOEK:

SNOEIEN (7)
(dossier: 201108-212)

Ander oordeel

De Groendienst gaat opnieuw ter plaatse en stelt
vast dat er geen takken over het perceel van verzoeker hangen. Een snoeibeurt is nog niet aan de
orde. De Groendienst wijst erop dat schaduw van
bomen en vallende bladeren in de herfst onvermijdelijk zijn.

KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de Groendienst de jongste drie
jaar de paplaurieren niet meer heeft gesnoeid die op
de perceelsgrens staan tussen zijn tuin en het achterliggende speelplein en voetbalveld. Hij heeft zijn
tuin omheind met ericamatten. De paplaurieren beginnen door de matten te groeien. Verzoeker meldde het probleem al eerder maar ziet niets gebeuren.

BEOORDELING:

ONDERZOEK:

(dossier: 201111-291)

De Groendienst snoeide enkele jaren geleden de
paplaurieren drastisch. Daardoor konden de planten
verjongen.
Na de klacht belooft de dienst de struiken weer bij
te knippen. De paplaurieren worden altijd laat op
het seizoen gesnoeid omdat de onderhoudsploegen
voorrang geven aan de hagen langs de openbare
weg en langs fiets- en wandelpaden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Ander oordeel.
De Ombudsman vindt geen argumenten om een
snoei te bepleiten.

SNOEIEN (9)

Ander oordeel
KLACHT:
Voor het huis van verzoekster staat een grote boom.
Jaarlijks belt ze de Groendienst met de vraag de
takken bij te snoeien omdat haar goten verstopt geraken door de bladeren. Als het erg waait slaan de
takken tegen de gevel. Verzoekster doet moeite om
de afgevallen bladeren te verzamelen maar kan ze
door haar hoge leeftijd niet meer oprapen en in
zakken steken. Zij klaagt dat de bladeren die ze
verzamelt, niet tijdig weggehaald worden.

OPVOLGING:
De Groendienst snoeit midden oktober de paplaurier.

SNOEIEN (8)
(dossier: 201111-289)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagde al eens in 2007 dat de straatbomen langs zijn perceel te hoog waren uitgegroeid.
Via bemiddeling was de Groendienst toch bereid
wat takken te snoeien.
Vier jaar later keert verzoeker terug. Hij klaagt dat
de bomen langs de perceelgrens zo sterk uitgegroeid zijn dat er geen zon meer binnenkomt in zijn
veranda. Hij krijgt het ook steeds moeilijker om de
bladeren uit de goten te verwijderen.
Hij had al eerder contact met de Groendienst maar
zij wil niet ingaan op zijn vraag.
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ONDERZOEK:
De boom zal gesnoeid worden in de eerste helft van
2012. Dat is opgenomen in het werkenplan van de
Groendienst. Een jaarlijkse snoei wordt niet overwogen omdat dit te belastend is voor de boom.
Volgens de Groendienst is het niet te vermijden dat
bladeren in dakgoten terecht komen.
Volgens het afvalreglement moeten de bewoners
zelf instaan voor het verwijderen van bladeren in de
greppel en op het voetpad. Kunnen ze dat niet meer
zelf, dan dienen zij hulp te vragen aan buren, familie of poetshulp. De Groendienst gaat niet in op de
vraag van verzoekster om de bladeren te komen opruimen omdat zij dan een ongelijkheid zou creëren
tegenover andere burgers.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling wat het snoeien van
de boom betreft.
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VOETBALLEN OP HET KERKHOF
(dossier: 201105-126)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster merkt tijdens een bezoek aan het kerkhof van Sint-Kruis dat arbeiders van de Groendienst
aan het voetballen zijn op het pleintje ter hoogte
van het columbarium. Zij vindt dat niet respectvol.
De werklui stopten met hun spel toen ze haar opmerkten.

ONDERZOEK:
De sectorverantwoordelijke interpelleert de arbeiders maar zij ontkennen dat zij gevoetbald hebben
op de begraafplaats.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid en mondt
uit in een woord-tegen-woord situatie.

ONDERZOEK:
De Groendienst wijst erop dat het geldende BPA
voorschrijft dat de laanbomen behouden moeten
blijven. Het gaat om jonge en gezonde bomen die
op voldoende afstand van elkaar staan. Enkele staan
schuin maar daar is niets mis mee. Het College van
burgemeester en schepenen beslist dan ook eind oktober 2011, als antwoord op de petitie van verzoeker en zijn buren, dat de bomen behouden moeten
blijven. De Groendienst zal wel de hinderende takken snoeien in de winter.
Wat het ophalen van het bladafval betreft, argumenteert de Groendienst dat zij een grote inspanning
doet om de hinder zoveel mogelijk te beperken.
Uitzonderlijk haalt de Groendienst het bladafval
voor het huis van verzoeker op en wordt hij hierover tijdig ingelicht. Zo kan hij de bladeren klaarleggen aan de rand van de weg. De Groendienst
stelde evenwel vast dat verzoeker de bladeren in
plastieken zakken verzamelde. De dienst is niet uitgerust om deze zakken mee te nemen. Daarom
worden ze door de werklui leeg gegoten waarna de
bladeren opgezogen worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Groendienst doet wat zij kan om de afgevallen
bladeren op te halen. De hinderende takken zullen
gesnoeid worden.

BLADAFVAL
(dossier: 201107-183)

Ander oordeel

ONDERHOUD KERKHOF
(dossier: 201108-189)

KLACHT:
Verzoeker klaagt al jaren over hinder van de straatbomen in zijn straat 11. Alle afgevallen bladeren
waaien op een hoop op zijn oprit. Bovendien snoeit
de Groendienst de bomen niet meer. Hierdoor hinderen overhangende takken het vrachtverkeer en
kan verzoeker zijn mobilhome niet meer parkeren
op zijn oprit. Er zijn ook bomen die gevaarlijk
overhellen. Verzoeker vraagt om de bomen te vervangen door een gepastere soort. Ook zijn buren
zijn vragende partij. Zij uiten hun wens ook in een
petitie aan het stadsbestuur.
Volgens verzoeker zou de Groendienst zich niet
houden aan de afspraken om de door hem verzamelde bladeren op te halen. Hij vindt het ongepast
dat de dienst de zakken eerst leeg giet op straat. Als
uren later de ophaalwagen voorbij komt, is de helft
al weer weggewaaid.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is niet te spreken over het onderhoud van
het kerkhof van Ver-Assebroek. Het onkruid staat
er op sommige plaatsen tot een meter hoog. Het is
volgens verzoeker niet de eerste keer dat hij en zijn
vrouw dat opmerken. Hij probeert het graf van zijn
ouders te onderhouden. Hij vindt het ongepast dat
de wandelpaden er zo slordig bij liggen.

ONDERZOEK:

Dossiers 200412-229, Jaarverslag 2004, p. 68 en
200805-097, Jaarverslag 2008, p. 106.

Het oude gedeelte van het kerkhof wordt door de
Groendienst zelf onderhouden. Het gras werd in het
voorjaar een tijdje niet gemaaid omdat er graszaad
was gezaaid om de kale plekken op te vullen. Dit
kan tijdelijk een onverzorgde aanblik gegeven hebben. De dienst verzekert dat er nu weer op regelmatige tijdstippen gemaaid wordt. Door het droge
voorjaar kiemde het zaad niet. In het najaar onder-
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neemt de Groendienst een nieuwe poging om het
graspad te herstellen. Ook dan wordt een tijdlang
niet gemaaid.
Op het oude gedeelte van de begraafplaats werden
de afgelopen jaren heel wat vaste planten gezet.
Sommige bezoekers verwarren ze met onkruid. De
planten werden geplaatst in het kader van de reductie van bestrijdingsmiddelen. De Groendienst mag
geen pesticiden meer gebruiken om onkruid te verdelgen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

OPVOLGING:
Verzoeker reageert begin oktober tevreden dat hij
bij een nieuw bezoek aan de begraafplaats opmerkte dat arbeiders bezig waren met het snoeien van de
haagjes en met de opkuis rond de graven.

ONDERZOEK:
De Groendienst wil de knotwilgen niet kappen. Ze
worden regelmatig gesnoeid.
Met betrekking tot de schade volgt de Groendienst
het standpunt van de experts van Ethias, de verzekeringsmaatschappij van de Stad, dat wortels alleen
binnen kunnen dringen in de huisaansluiting als er
eerst sprake is van een defect zoals betonrot. De
Groendienst weigert dan ook om de wortels door te
kappen en wortelplaten te plaatsen omdat dit de
stabiliteit van de bomen in het gedrang zou brengen. Verzoeker krijgt de raad de huisaansluiting zo
te vernieuwen dat de wortels er niet in kunnen dringen.
Verzoeker kan zich niet vinden in dit standpunt en
blijft erbij dat het de boomwortels waren die zijn
huisaansluiting stuk maakten. Hij kondigt aan naar
de rechtbank te stappen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Dit is een vraag
voor experts.

INGEGROEIDE WORTELS
(dossier: 201106-210)

Ander oordeel

VALLENDE TAKKEN
(dossier: 201109-242)

Ander oordeel

KLACHT:
Omdat hij problemen heeft met zijn huisaansluiting
laat verzoeker een cameracontrole uitvoeren door
een gespecialiseerde firma. De beelden tonen aan
dat de riolering op verschillende plaatsen doorboord
is door boomwortels, afkomstig van de knotwilgen
op het openbare domein. Verzoeker dient een schadedossier in bij zijn verzekeringsmaatschappij en
stelt de Stad aansprakelijk. Tegelijkertijd vraagt
verzoeker aan de Stad de toelating om zijn huisaansluiting te herstellen. Hij wacht op een reactie want
het lijkt hem niet zinvol de herstelling uit te voeren
zolang de Groendienst de wortels van de knotwilgen niet doorgekapt heeft.
Zijn verzekering informeert hem dat het dossier
wordt afgesloten omdat de huisaansluiting stuk ging
als gevolg van betonrot. Zijn polis voorziet niet in
de terugbetaling van deze kosten.
Verzoeker kan zich hier niet bij neerleggen. In zijn
straat zijn al heel wat knotwilgen gekapt, vermoedelijk omdat er problemen waren. Naast zijn huis
staan nog vier bomen waarvan drie dicht bij de
huisaansluiting. Hij wil dat de Stad ook die bomen
kapt om nieuwe schade te voorkomen.

KLACHT:
Voor de woning van verzoeker staat een amberboom. Hij vroeg de Groendienst tevergeefs om de
boom te verplaatsen. Nochtans vallen regelmatig
takken op het voetpad, op de oprit of in de tuin. Hij
durft zijn auto niet meer op de oprit parkeren uit
vrees voor schade.
Werklui van de Groendienst zouden verzoeker toevertrouwd hebben dat dit type boom hier niet past
en dat hij beter vervangen of grondig gesnoeid zou
worden. Dat gebeurt niet.

ONDERZOEK:
De Groendienst wil de boom niet vervangen. Hij is
gezond en staat ver genoeg van de perceelsgrens en
de oprit. Er is geen gevaar voor de omgeving. Dat
af en toe eens een kleine tak afbreekt, is niet uitzonderlijk.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
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GROENDIENST

De Ombudsman vindt geen argumenten om de
snoei of de vervanging van de boom te bepleiten.

HANGJONGEREN
(dossiers: 201110-260 en 201110-261)

Ander oordeel
KLACHT:
Twee buren klagen dat sinds de herinrichting van
een openbaar plein hangjongeren hun privacy
schenden. Ter hoogte van hun achtertuinen plaatste
de Groendienst een plateau. De jongeren staan daar
op en kijken over de haag. Zij schelden hen uit. Bij
mooi weer hangen een twintigtal jongeren rond het
platform tot middernacht. Ze crossen rond met
brommertjes, laten zwerfvuil achter en plassen tegen de haag. Er worden joints gerookt.
Verzoekers vroegen via het buurthuis of het plateau
verplaatst zou kunnen worden. Het buurthuis zou
een negatieve reactie van de Groendienst gekregen
hebben.

ONDERZOEK:
Het buurthuis meldde het probleem aan de Groendienst in een e-mail van midden september 2011.
Verzoekers dienden al begin oktober klacht in bij
de dienst Ombudsman. De Groendienst was nog
bezig met het onderzoek. De Jeugddienst bevestigt
dat er een probleem is.
De Groendienst beslist om in het voorjaar van 2012
doornige planten tegen de haag te zetten zodat de
jongeren er niet meer bij kunnen. In februari 2012
wordt het zitplatform verplaatst en wordt een zitbank weggenomen. De verantwoordelijke van het
buurthuis bespreekt het voorstel op een buurtoverleg. Verzoekers gaan akkoord.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling..
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overzicht klachten
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Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

GRATIS INTERNET (1-5)
(dossiers: 201109-245, 201109-248, 201110-259,
201112-310, 201112-311)

Deels gegrond
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Een andere verzoeker voelde zich gedurende maanden van het kastje naar de muur gestuurd omdat
noch het private bedrijf noch de Stad open communiceerden over wat er precies aan de hand was.
Alle verzoekers vinden dat de Stad zijn verantwoordelijkheid moet nemen en haar onderaannemer
op de vingers moet tikken.

KLACHTEN:

ONDERZOEK:

Tussen september en december klagen vijf verzoekers, allen bewoners van randgemeenten, dat het
gratis internet nog altijd niet werkt. Zij geloofden
de communicatie van de Stad en het private bedrijf
dat alle Bruggelingen in de loop van 2011 zouden
kunnen genieten van gratis draadloos internet.
Een verzoeker investeerde in een laptop en hoopte
een duur internetabonnement te kunnen uitsparen.
Andere verzoekers wachtten tot het najaar op hun
ontvanger die het signaal beter zou capteren maar
moesten vaststellen dat het gratis internet zelfs
daarmee niet werkte, zelfs al zaten zij redelijk dicht
bij een zender. Van het private bedrijf of de Stad
kregen zij te horen dat de ontvangst niet gegarandeerd kon worden als er hoge bomen of gebouwen
in de weg stonden.
Eén verzoeker balt de klachten samen. De Stad en
het private bedrijf creëerden verwachtingen die zij
niet konden inlossen door een gebrek aan dossierkennis aangezien zij toch op voorhand wisten dat
zij in een stedelijk gebied zouden werken waar
overal bomen en hoge gebouwen staan. Zij zorgden
voor ongelijkheid tussen de Bruggelingen want bij
sommigen werkte het gratis internet wel, wat een
financieel voordeel opleverde, en bij anderen niet.

De dienst Informatica bevestigt dat bomen, hoge
gebouwen en metaal het signaal kunnen tegenhouden. De dienst zegt ook dat het private bedrijf
slechts gratis internet garandeerde voor tachtig procent van het grondgebied.
De eerste persberichten dat de Stad van plan was
om àlle Bruggelingen in primeur gratis internet aan
te bieden dateren van eind september 2009, toen de
Gemeenteraad het bestek en de wijze van gunnen
goedkeurde. In het College van 12 mei 2010 werd
het project dan toegewezen aan het private bedrijf
in kwestie. In een bericht op de website van de Stad
Brugge werd gecommuniceerd dat eerst de Brugse
binnenstad en de omgeving van de gemeenteafdelingen bediend zouden worden waarna de dekking
zou worden uitgebreid naar de rest van het grondgebied waarbij een maximale dekking zou worden
nagestreefd.
In de offerte van het bedrijf staat dat zij in een eerste fase een optimale dekking wilde bekomen in de
binnenstad en in de randgemeenten waarmee
meteen tachtig procent van de totale Brugse bevolking toegang zou krijgen tot het gratis internet. Zij
garandeerde geen honderd procent grondgebiedsdekking wegens commercieel en technisch niet
haalbaar wegens bepaalde obstakels als hoge ge-
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bouwen, metalen constructies enz. In de offerte
waarschuwt het bedrijf: “Het is belangrijk dat deze
boodschap – in samenspraak met de Stad Brugge –
duidelijk wordt gecommuniceerd naar het brede
publiek. Anders worden verwachtingen gecreëerd
welke vandaag onmogelijk kunnen worden ingevuld.”
Op de folder van de Stad Brugge en het bedrijf over
het gratis draadloos internet staat dat op het hele
Brugse grondgebied de Bruggeling of de passant in
de loop van 2011 gratis gebruik zal kunnen maken
van draadloos internet. De folder vermeldt wel dat
de snelheid afhankelijk is van de afstand tot de
dichtstbijzijnde antenne en van de plaats waar de
gebruiker zich bevindt omdat de aanwezigheid van
veel staal en beton het signaal kan beperken.
Het bedrijf laat begin januari 2012 aan de Stad weten dat zij het project niet kan uitvoeren zoals beloofd in haar offerte. Zij slaagt er niet in gratis internet te realiseren voor tachtig procent van het
grondgebied en stelt een afgeslankte versie voor,
beperkt tot de drukke plaatsen in de binnenstad. Het
College van burgemeester en schepenen beslist op
20 januari 2012 om het bedrijf in gebreke te stellen
en een schadevergoeding te eisen omdat zij haar belofte niet waarmaakt. De afgeslankte versie wordt
van de hand gewezen. De Stad beslist een nieuwe
marktverkenning te organiseren. In afwachting
moet het bedrijf het bestaande WIFI-netwerk beschikbaar houden tot er een overeenkomst is met
een nieuwe dienstverlener.

BEOORDELING:
Deze klacht is deels gegrond om volgende reden:
SCHENDING VERTROUWENSBEGINSEL: omdat zij de opdrachtgevende overheid is, draagt de
Stad tegenover haar burgers sowieso medeverantwoordelijkheid voor het project rond het gratis
draadloos internet dat niet waargemaakt kon worden.
Bovendien was de Stad vanaf eind september 2009
mee verantwoordelijk voor de communicatie over
het gratis internet waarin zij, eerst alleen, later samen met het private bedrijf, verwachtingen schiep
die niet ingelost konden worden. Het is logisch dat
burgers hun overheid geloven als deze zonder duidelijke reserve communiceert over een project, uit
te voeren door een private ontwikkelaar.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Stad
maar een gedeeltelijke verantwoordelijkheid draagt.
De grootste verantwoordelijkheid ligt bij het private
bedrijf dat de Stad een project voorspiegelde dat zij
niet kon realiseren, zelfs niet de tachtig procent
grondgebiedsdekking die zij had voorgesteld. Het
bedrijf schond zowel het vertrouwen van de Stad
Brugge als deze van haar bewoners.
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De klacht wordt gecorrigeerd: het College stelt het
bedrijf in gebreke, eist een schadevergoeding en organiseert een nieuwe marktverkenning.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 februari 2012).

GRATIS INTERNET (6)
(dossier: 201108-192)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt in augustus dat het gratis internet niet werkt, hoewel de Stad Brugge daar een publiciteitscampagne over opzette.
Al in april ging zij informeren bij het private bedrijf
dat het gratis internet zou aanbieden. Daar kon zij
een ontvanger huren tegen 50 euro maar de toestellen waren er nog niet. Ze mocht de volgende maand
terugkeren maar in mei waren de ontvangers nog altijd niet beschikbaar.
Tegen augustus beschikt de firma nog altijd niet
over de antennes. Verzoekster heeft ondertussen
een laptop gekocht en ging luisteren naar een uiteenzetting van de dienst Informatica over het gratis
internet.
Verzoekster vindt dat de Stad als opdrachtgever erop toe moet zien dat het gratis internet werkt. Als
de onderaannemer zijn werk niet doet, dan moet de
Stad hem op de vingers tikken.

ONDERZOEK:
In de publiciteitscampage van de Stad en de private
firma, gelanceerd in april, wordt aangekondigd dat
de Bruggeling in de loop van 2011 gratis gebruik
zal kunnen maken van draadloos internet. De dekking zal fasegewijs gebeuren. Naarmate de dekking
dichter wordt, zal de gebruiker op steeds meer
plaatsen op het Brugse grondgebied draadloos kunnen surfen. De publiciteit vermeldt ook dat wie een
ontvanger wil, deze dient te bestellen bij de firma.
Zodra de ontvanger beschikbaar is, verwittigt de
firma de klant.
Begin september vindt overleg plaats tussen de firma en de dienst Informatica. Het bedrijf bevestigt
dat zij bezig is met de verwerking van alle aanvragen. Diegenen die een aanvraag ingediend hebben,
worden van een antenne voorzien tegen half september. Verzoekster gaat haar antenne afhalen.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

OPVOLGING:
Verzoekster laat niets meer van zich horen maar in
de loop van 2011 wordt duidelijk dat de installatie
van het gratis internet voor het hele Brugse grondgebied niet van een leien dakje loopt. Er lopen
nieuwe klachten binnen bij de dienst Ombudsman
omdat het gratis internet in de deelgemeenten niet
werkt (zie het klachtdossier hiervoor). Op 10 februari 2012 verklaart de Ombudsman al deze klachten deels gegrond omdat de Stad als opdrachtgever
sowieso medeverantwoordelijkheid draagt voor het
mislukte project van de private firma.
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JEUGD

JEUGD
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

NIET UITGENODIGD
(dossier: 201106-159)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekers horen van buren dat de Stad in hun
straat een speelpleintje wil aanleggen. Alle buren
werden uitgenodigd op een inspraakmoment maar
verzoekers niet. Zij konden hun bezwaren niet kenbaar maken.
Via de buren vernemen verzoekers dat er een nieuwe vergadering gepland is waarop de plannen zullen worden voorgesteld. Ook nu worden verzoekers
niet uitgenodigd.
Verzoekers gaan toch naar de vergadering en krijgen voor het eerst de kans hun bezwaren over te
maken aan de Jeugddienst. Verzoekers pleiten ervoor om het speelpleintje niet aan te leggen omdat
er geen behoefte aan zou bestaan. De kinderen hebben voldoende speelmogelijkheden op straat en in
de tuinen. Zij vrezen dat het speelplein hangjongeren zal aantrekken.
Verzoekers zijn van plan een petitie op te starten als
er geen rekening gehouden wordt met hun opmerkingen.

1
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den verzoekers nog niet in de straat. Voor de tweede vergadering gebruikte de dienst dezelfde adressenlijst waardoor verzoekers ook nu niet
uitgenodigd werden. Tussen beide inspraakmomenten lagen drie maanden. De Jeugddienst verontschuldigt zich hiervoor.
De Jeugddienst stuurt verzoekers een uitvoerig en
gemotiveerd antwoord op zijn vragen en bezwaren.
Intussen is ook de petitie bij het stadsbestuur toegekomen. De Communicatiedienst licht alle ondertekenaars in de tweede helft van augustus in over het
officiële standpunt van het stadsbestuur.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
Verzoekers werden niet uitgenodigd op het tweede
inspraakmoment hoewel ze al in de straat woonden.
Het was beter geweest dat de Jeugddienst een geactualiseerde adressenlijst had gebruikt.
De klacht wordt gecorrigeerd. De dienst stuurt een
gemotiveerd antwoord.
De Ombudsman doet geen uitspraak over de aanleg
van het speelpleintje zelf. Dat is een beleidsbeslissing.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 november 2011).

ONDERZOEK:
Op het moment dat de Jeugddienst de uitnodigingen
voor het eerste inspraakmoment verstuurde, woon-

JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

153

DOSSIERS 2011 IN DETAIL

KABINETTEN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

KABINETTEN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

GEEN ANTWOORD
(dossier: 201104-080)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker klaagt in 2006 een eerste keer bij de
Burgemeester over te snel verkeer in de Pijpeweg in
Sint-Kruis. Er wordt een snelheidsmeting gehouden
waaruit blijkt dat verzoeker gelijk heeft. In een
brief van eind oktober 2006 belooft de Burgemeester nieuwe snelheidsmetingen waarna de situatie
geëvalueerd zal worden. In maart 2007 krijgt verzoeker weer een brief van het Kabinet dat de metingen uitgewezen hebben dat er inderdaad te snel
gereden wordt in de Pijpeweg. De snelheidscontroles zullen behouden blijven en het Kabinet zal aan
de Wegendienst vragen of snelheidsremmende
maatregelen haalbaar zijn. Beloofd wordt dat verzoeker verder ingelicht zal worden. Hij verneemt
niets meer.
In augustus 2007 mailt verzoeker opnieuw naar het
Kabinet en stelt voor om de Pijpeweg voor te behouden voor bestemmingsverkeer. Eind augustus
laat het Kabinet weten dat dit voorstel na advies
van de Politie onhaalbaar blijkt.
Midden januari 2008 herhaalt verzoeker zijn klacht
in een e-mail. Het Kabinet reageert dat zijn nieuwe
vaststellingen mee opgenomen zullen worden in het
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onderzoek. Beloofd wordt dat hij verder op de
hoogte gehouden zal worden.
Verzoeker verneemt niets meer en geeft het op.
Als door werkzaamheden aan de Moerkerkse
Steenweg het doorgaand verkeer in april 2011 afgeleid wordt via de Pijpeweg, neemt verzoeker contact op met de Ombudsman omdat het hem weer
hoog zit dat de auto’s te snel door zijn straat rijden.
Hij dringt aan op een structurele oplossing.

ONDERZOEK:
Het Kabinet van de Burgemeester geeft toe dat verzoeker geen inhoudelijk antwoord meer kreeg op
zijn e-mails van midden januari 2008.
Toch werden in dat jaar nieuwe snelheidscontroles
uitgevoerd die opnieuw aantoonden dat er te snel
gereden wordt in de Pijpeweg. Precies daarom
houdt de Politie zeer geregeld snelheidscontroles in
deze straat. Na de klacht maakt het Kabinet deze informatie over aan verzoeker.
Het advies van de Wegendienst over structurele
maatregelen is negatief. Zij is er geen voorstander
van om snelheidsremmende maatregelen te nemen
in straten waar geen zone-30 van kracht is. Het Kabinet maakt dit standpunt over aan verzoeker.
De Politie verzekert dat zij snelheidscontroles zal
blijven houden in de Pijpeweg.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
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De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: ondanks de
belofte informeert het Kabinet verzoeker na januari
2008 niet verder over de stand van het onderzoek
i.v.m. de snelheidsproblematiek in de Pijpeweg.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt na
de klacht een gemotiveerd antwoord van het Kabinet. De Politie zal snelheidscontroles blijven houden maar infrastructurele maatregelen komen er
niet.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 september 2011).

VERKEERDE BRIEF

Uiteindelijk diende het ziekteverlof van de kinderverzorgster niet verlengd te worden en ging zij voor
het einde van de maand weer aan het werk. Daardoor moest de vervanging niet doorgaan. De Personeelsdienst lichtte verzoekster niet verder in over de
voorwaardelijke aanstelling.
Naast het administratieve briefwisselingscircuit
vanuit de Personeelsdienst bestaat ook een briefwisselingscircuit vanuit het Kabinet van de schepen
van Personeel. Het Kabinet van de schepen maakte
de dag van de collegebeslissing een felicitatiebrief
op waarin verzoekster gemeld werd dat ze werd
aangesteld vanaf het einde van de maand. De kabinetsmedewerker merkte niet op dat in de collegenota slechts sprake was van een voorwaardelijke aanstelling.

BEOORDELING:

(dossier: 201108-225)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster is kinderverzorgster. Ze kon al enkele
vervangingen doen bij de Stad.
Eind augustus krijgt ze van het Kabinet van de
schepen van Personeel een brief. Daarin wordt gemeld dat het College van burgemeester en schepenen op 19 augustus besliste om haar vanaf het einde
van de maand als kinderverzorgster aan te stellen in
een stedelijke peutertuin.
Verzoekster belt naar de kabinetsmedewerker voor
meer informatie. Hij verwijst haar door. Via via
komt ze in contact met de peutertuin zelf waar ze
hoort dat het waarschijnlijk om een vergissing gaat.
Verzoekster wil duidelijkheid of ze nu al dan niet
bij de Stad mag werken. Diezelfde week werd ze
opgebeld door een interimbureau. Ze liet het aanbod liggen omdat ze uitzicht had op een job bij de
Stad.

ONDERZOEK:
Het College besliste op 19 augustus om verzoekster
aan te stellen als vervangster van een zieke kinderverzorgster in de peutertuin. Deze medewerkster
was sedert het midden van de maand afwezig. Deze
beslissing werd pro-actief genomen. In de collegenota zelf vraagt de Personeelsdienst om verzoekster
aan te stellen, mocht de kinderverzorgster ziek blijven. Het dossier moest die dag worden voorgelegd
omdat er later in de maand geen collegezittingen
meer waren en er zonder beslissing geen eventuele
vervanging kon gebeuren.
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Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: het
Kabinet van de schepen van Personeel merkte niet
op dat de Personeelsdienst slechts een dossier in
verband met een voorwaardelijke aanstelling had
voorgelegd. Daardoor stuurde zij ten onrechte een
felicitatiebrief aan verzoekster die daarna tevergeefs op zoek ging naar meer informatie over haar
job.

AANBEVELING:
“Een brief met excuses zou op zijn plaats zijn.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (14 oktober 2011).

OPVOLGING:
Het Kabinet van de schepen van Personeel acht zich
niet verantwoordelijk voor de foute communicatie
en meent dat de Personeelsdienst een onduidelijke
collegenota opmaakte. Het Kabinet laat hierover
een e-mail toevoegen aan de collegenota die de
Ombudsman midden oktober voorlegt aan het College van burgemeester en schepenen. De schepen
van Personeel geeft de Personeelsdienst de opdracht
een brief met excuses naar verzoekster te sturen.
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LEEFMILIEU
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel
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BEOORDELING:

AFVAL

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

(dossier: 201103-043)

Ander oordeel
KLACHT:
In oktober 2009 meldde verzoeker aan de dienst
Ombudsman dat leerlingen van een naburige school
heel wat zwerfvuil achterlieten op hun weg van en
naar de school. Hij vroeg of een extra afvalmand
geplaatst kon worden. De dienst Leefmilieu behandelde de melding via het stedelijk Meldpunt maar
antwoordde negatief op zijn vraag.
In maart 2011 neemt verzoeker opnieuw contact op
met de dienst Ombudsman. Het probleem blijft bestaan.

ONDERZOEK:
In oktober 2009 antwoordde de dienst Leefmilieu
aan verzoeker dat zij geen afvalmand bij zou plaatsen omdat het voetpad te smal is. Half 2009 was al
een afvalmand bijgeplaatst. De dienst Leefmilieu
zou samen met de Preventiedienst en de scholen
verder werken aan de sensibilisering van de leerlingen. Dat leek haar efficiënter dan afvalmanden bij
te plaatsen.
Na de klacht kondigt de dienst Leefmilieu aan dat
zij vanaf 1 juni 2011 de schoolomgeving zal controleren. Als het nodig is kan op basis van het nieuwe
afvalreglement een gemeentelijke administratieve
sanctie (GAS) opgelegd worden.
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

GRATIS HUISVUILZAKKEN
(dossier: 201103-075)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is rolstoelgebruiker. Eind maart 2011 wil
hij in de gemeenteafdeling van Sint-Kruis zijn gratis huisvuilzakken voor het aanslagjaar 2010 ophalen. Hij had dat nog niet eerder kunnen doen omdat
hij lang moest wachten op een attest van de FOD
Sociale Zekerheid die met een dossierachterstand
kampt.
Hoewel hij alle vereiste documenten bij zich had,
wilde de ambtenaar de gratis huisvuilzakken niet
meer afleveren omdat hij één dag te laat was.
Verzoeker dringt aan op soepelheid. Doordat de
FOD later dan anders het attest opstuurde, kon hij
niet vroeger de gratis huisvuilzakken ophalen. Hij
begrijpt ook niet waarom hij elk jaar een attest moet
aanvragen. Hij beschikt over een officieel attest
voor onbepaalde duur dat hij een blijvende lichamelijke ongeschiktheid heeft van minstens 66 procent.

156

DOSSIERS 2011 IN DETAIL

LEEFMILIEU

ONDERZOEK:
Verzoeker vroeg het attest niet aan in december
2010 maar pas begin maart 2011. De FOD Sociale
Zekerheid maakte het attest nog diezelfde dag over.
Verzoeker wachtte nog tot eind maart om de huisvuilzakken op te halen.
Rechthebbenden kunnen het hele lopende jaar de
gratis huisvuilzakken afhalen. Met ‘lopend jaar’
wordt bedoeld: vanaf de datum van het verzenden
van het aanslagbiljet voor de milieubelasting van
het lopende jaar, wat altijd eind maart gebeurt, tot
de datum van het verzenden van het aanslagbiljet
voor de milieubelasting van het volgende jaar.
De nieuwe aanslagbiljetten voor de milieubelasting
2011 werden verzonden op 25 maart 2011. Dat betekent dat de gratis huisvuilzakken voor het jaar
2010 ten laatste op 24 maart afgehaald konden
worden. Verzoeker kwam pas op 29 maart langs.
Volgens de dienst Leefmilieu moet zij ergens een
grens trekken.
De dienst Leefmilieu bevestigt dat elke rechthebbende jaarlijks een recent attest van de FOD Sociale
Zekerheid moet voorleggen dat hij leeft van een inkomensvervangende tegemoetkoming, ook al is er
niets aan zijn toestand veranderd. Op vraag van de
Ombudsman kan verzoeker er in het vervolg voor
opteren om in plaats van het attest een bankrekeninguittreksel van de FOD Sociale Zekerheid voor
te leggen waaruit blijkt dat hij geniet van een inkomensvervangende tegemoetkoming. Op die manier
heeft hij meer tijd om de zakken op te halen, hoeft
hij het attest niet meer op te vragen en hoeft hij niet
meer te wachten tot het binnenloopt.

Ondanks de belofte blijft de vijver er vuil bij liggen,
klaagt verzoeker. Door de droogte in april is dat
heel goed te zien.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu ontkent dat zij het dossier niet
opgevolgd zou hebben. Na de melding van juni
2009 werd het zwerfvuil nog drie keer weggehaald.
De jongste reinigingsbeurt dateert van het najaar
van 2010. De dienst plaatste in het verleden geregeld sensibiliseringsborden maar die werden door
vandalen in de vijver gekieperd. De dienst legde al
contacten met de twee aanpalende scholen met de
vraag hun leerlingen te sensibiliseren om geen afval
meer in de vijver te gooien. Beide scholen organiseerden zelf ook al opruimacties.
Naar aanleiding van de klacht laat de Groendienst
weten dat de gronden waar de vijvers gelegen zijn,
geen deel uitmaken van het openbare domein zoals
altijd werd aangenomen maar beheerd moeten worden door beide scholen.
De dienst Leefmilieu besluit niet langer het zwerfvuil weg te halen uit de vijver. Zij schrijft beide
scholen aan met de vraag hun terreinen proper te
houden. De dienst kondigt aan dat zij de omgeving
zal controleren en een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) zal opleggen als de scholen in gebreke blijven.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

OPVOLGING:

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman heeft begrip voor de argumentatie
van de dienst Leefmilieu dat zij ergens een lijn
moet trekken. Er kan wel een vlottere procedure
bemiddeld worden voor verzoeker.

ZWERFVUIL
(dossier: 201104-088)

Ander oordeel

Verzoeker klaagt in januari 2012 in de pers dat de
vijver er nog altijd even vuil bij ligt en er van de beloftes niets in huis gekomen is. De Preventiedienst
reageert dat zij al in november 2011 met de dienst
Leefmilieu en de scholen afspraken maakte. De
scholen maken de vijver vier keer per jaar schoon.
De dienst Leefmilieu zou twee nieuwe afvalmanden
plaatsen en onderzoeken wat mogelijk was binnen
het project MOS-scholen. De Groendienst zou een
omheining plaatsen rond de vijver. Via een brief
aan de ouders zouden de scholen de leerlingen sensibiliseren geen zwerfvuil meer in de vijver te gooien. Deze informatie wordt overgemaakt aan verzoeker.

KLACHT:
Verzoeker meldde al in juni 2009 aan de dienst
Leefmilieu dat er heel wat zwerfvuil ligt in een vijver langs het Kerkebeekpad in Sint-Michiels. De
dienst Leefmilieu reageerde via het stedelijk Meldpunt dat het afval twee keer per jaar wordt weggehaald en dat ze dat zou blijven doen.
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

157

DOSSIERS 2011 IN DETAIL

LEEFMILIEU

OPENINGSUREN CONTAINERPARK

FRITUUROLIE

(dossier: 201108-201)

(dossier: 201110-267)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker komt om 11.46 uur toe aan het containerpark. De parkwachter laat hem niet meer binnen.
Verzoeker vindt dat de Stad verwarrend communiceert over de openingsuren van het containerpark.
Enerzijds staat aan de poort dat het containerpark
op zaterdagmorgen open is van 9 tot 12 uur, anderzijds staat aangegeven dat de klanten ten laatste een
kwartier voor sluitingstijd binnen mogen. Hij begrijpt niet waarom niet gecommuniceerd wordt dat
het containerpark gesloten is vanaf 11.45 uur en dat
wie binnen is, nog mag lossen.
Verzoeker constateert diezelfde dag dat het containerpark wel al weer open is om 12.50 uur terwijl
officieel geafficheerd staat dat het park maar weer
open gaat om 13 uur. Waarom passen de parkwachters de ene keer de openingsuren strikt toe terwijl ze
de andere keer soepel zijn, vraagt hij zich af.

Verzoekster brengt begin oktober ruim zeven liter
frituurolie naar het containerpark van Sint-Michiels.
Er loopt een actie waarbij de klant per liter een
tombolabiljet krijgt. Verzoekster krijgt maar vier
biljetten. Als ze er zeven vraagt, krijgt ze die niet.
Als ze aandringt, reageert de arbeider grof en gooit
nog twee extra biljetten in haar richting. Tijdens
een vorige actie ontving verzoekster ook al te weinig biljetten. Ze wil correct behandeld worden.

ONDERZOEK:

BEOORDELING:

De sluitingstijd van het containerpark is het tijdstip
waarop het publiek het containerpark moet verlaten
en er effectief gesloten wordt. Wie binnen is, mag
wel nog verder werken tot al het afval gelost is.
De klanten moeten ten laatste een kwartier voor
sluitingstijd hun afval aanvoeren. Hier soepel zijn,
is moeilijk, zegt de dienst Leefmilieu, omdat voertuigen met weinig afval dan wel nog voor de effectieve sluitingstijd zouden kunnen lossen maar andere met veel afval dit zeker niet meer zouden kunnen
halen. Het voorstel om iedereen binnen te laten tot
de effectieve sluitingstijd en hen dan verder te laten
lossen vindt de dienst Leefmilieu geen goed idee
omdat zij dan haar zicht verliest op de effectief te
presteren uren van het personeel.
Het vroeger openen van de toegangspoorten op de
middag is een beslissing van het College van burgemeester en schepenen omdat de wachtende voertuigen voor de gesloten poort vaak een probleem
vormen en de file dan zo groot wordt dat de openbare weg geblokkeerd wordt.

Ander oordeel.
Het voorval valt niet meer te reconstrueren.

ONDERZOEK:
Volgens de parkwachter bracht verzoeker zes liter
frituurolie binnen en kreeg ze meteen zes biljetten.
Omdat verzoekster begon te discussiëren over de
hoeveelheid frituurolie, legde hij nog twee extra biljetten op de tafel. Hij beweert niet onbeleefd geweest te zijn.

NIET GEVEEGD?
(dossier: 201112-314)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt dat de veegmachine voor de zoveelste keer aan de overkant van de straat de greppel niet veegt in het stuk tussen haar huis en het
kruispunt. Ze belt de dienst Leefmilieu op die belooft het nodige te doen. De veegmachine keert terug maar stopt opnieuw enkele huizen voor het hare. Verzoekster vindt het een schande zoals de
greppel langs de vestingen er bij ligt.

ONDERZOEK:
BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via informatieverstrekking.
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Volgens de dienst Leefmilieu zou de greppel aan de
kant van de vestingen regelmatig schoongemaakt
worden. Dat soms een stuk van de straat niet geveegd wordt, komt omdat de veegmachine het verkeer niet wil hinderen dat aan het kruispunt staat te
wachten.
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Verzoekster kan zich niet vinden in deze argumentatie. Ook de huisvuilwagen rijdt wekelijks stapvoets tot aan het kruispunt. Het achterliggende verkeer matigt dan zijn snelheid.
Onmiddellijk na de klacht stuurt de dienst Leefmilieu de veegmachine langs die verschillende keren
de greppel schoon maakt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
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LOKALE ECONOMIE
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

1
0
1
0
0
0
0
1

den. Waar nodig zullen de volumes bijgesteld worden. Het verplaatsen van attracties blijkt niet mogelijk door de aard van het Albertpark.

MEIFOOR
(dossier: 201103-058)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt geregeld bij de Stad over lawaaihinder van de Meifoor. Ondanks haar vele
klachten komt er nooit een oplossing uit de bus.
Verzoekster vraagt in maart dat er nu eindelijk eens
structurele maatregelen genomen zouden worden
om de hinder terug te dringen. Zij stelt voor om de
lawaaierige attracties op een andere plaats op te
stellen en ter hoogte van de woningen in de Westmeers stillere attracties te plaatsen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Stad doet inspanningen om de hinder van de
Meifoor te beperken maar dat er geen geluidshinder
zou zijn, is onmogelijk te realiseren.

ONDERZOEK:
Naar aanleiding van een gelijkaardige klacht werd
in 2010 met de dienst Lokale Economie afgesproken dat bekeken zou worden hoe de hinder voor de
omwonenden beperkt kon worden 12. De dienst zou
speciale aandacht besteden aan het optrekken van
een geluidsscherm door voldoende vrachtwagens
op te stellen achter de attracties.
Naar aanleiding van de nieuwe klacht bevestigt de
dienst dat hierover afspraken werden gemaakt met
de foorreizigers. Ook zullen alle geluidsinstallaties
voor de start van de kermis door de dienst Leefmilieu afgesteld worden. Tijdens de Meifoor zullen
onaangekondigde geluidsmetingen worden gehou12

Dossier 201005-099, Jaarverslag 2010, p. 91.
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overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

SINT-JANSHUISMOLEN (1)
(dossier: 201109-249)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster, die van Nederlandse afkomst is, wil
met haar Italiaanse vrienden een bezoek brengen
aan de Sint-Janshuismolen. Hoewel op de website
van de Stad Brugge en op het bordje aan de molen
staat dat het museum open is van 9.30 uur tot 12.30
uur, weigert de molenaar hen de toegang. Als verzoekster vriendelijk opmerkt dat het nog maar
12.05 uur is, krijgt ze een kort “Ik ben gesloten” te
horen.
Verzoekster reageert verbaasd omdat ze merkt dat
er nog bezoekers in de molen zijn en ze op het bord
leest dat het museum open is tot 12.30 uur. De molenaar reageert bars: “Ik denk dat jij eens moet leren lezen!”. Verzoekster reageert dat zij niet begrijpt waarom tickets maar tot 12 uur verkocht
worden voor een bezoek dat maar tien minuten
duurt. Daarop repliceert de molenaar: “Ik versta u
niet goed. Bij jullie mensen is nooit ondertiteling
voorzien”. Daarop reageert verzoekster fel.
Om een eind te maken aan de discussie beslist het
gezelschap weg te gaan. Verzoekster is niet te spreken over de houding van de molenaar.
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5
0
5
0
1
2
0
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ONDERZOEK:
De Sint-Janshuismolen is open van 9.30 tot 12.30
uur. Omdat de ervaring leert dat de bezoekers gemiddeld een half uur nodig hebben om de molen te
bezoeken, wordt de ticketverkoop al om 12.00 uur
afgesloten. Dat wordt vermeld in alle communicatiekanalen, ook op de website van de Stad Brugge,
en staat ook vermeld op het bord aan de molen zelf.
De molenaar geeft toe dat hij zijn kalmte verloor
toen verzoekster bleef aandringen om binnen te
mogen, en biedt zijn excuses aan. De directie wijst
hem erop dat hij altijd beleefd moet blijven, ook al
heeft de bezoeker geen gelijk en valt hij tegen hem
uit.
De directie biedt verzoekster twee dagtickets aan
ter compensatie.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN CORRECTE BEJEGENING: de molenaar
verloor zijn kalmte toen verzoekster zich niet neerlegde bij het feit dat tickets maar te koop zijn tot 12
uur. Hij gebruikte ongepast en zelfs kwetsend taalgebruik.
De klacht wordt gecorrigeerd: de directie wijst de
molenaar erop dat hij altijd beleefd moet blijven.
Verzoekster wordt gecompenseerd.
De Ombudsman beoordeelt de klacht als deels gegrond omdat het niet zo is dat de communicatie
over de openingsuren van de molen niet zou vermelden dat tickets maar tot 12 uur te koop zijn. Dat
is wel degelijk het geval.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 december 2011).

SINT-JANSHUISMOLEN (2)
(dossier: 201106-165)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster wil met haar klas een bezoek brengen
aan de Sint-Janshuismolen. De molen is dicht. Volgens de info op het uithangbord en op de website
moest de molen open zijn. Verzoekster blijft wachten van 11 tot 14.30 uur. Ook in het Gruuthusemuseum, waar ze gaat informeren, weet men niet
waarom de molen gesloten is. Ze zou het fijn vinden mocht de dienst Musea als compensatie een
commerciële geste doen.

ONDERZOEK:
Die dag rees een onverwacht probleem met de personeelsbezetting in de Musea. Door ziektegevallen
en omstandigheidsverlof was er plots te weinig personeel om alle musea te openen. De directie liet zoveel mogelijk medewerkers met verlof terugkeren.
Toch konden niet alle posten bezet worden. Volgens de directie ging het om een uitzonderlijk geval
van overmacht. Daarom besloot zij om alle musea
’s middags anderhalf uur te sluiten en een tweetal
kleinere locaties, de Sint-Janshuismolen en het Archeologisch Museum, de hele dag te sluiten.
De regeling werd geafficheerd aan alle musea door
een medewerker die rondreed. De SintJanshuismolen kwam als laatste aan de beurt. Toen
verzoekster met haar klas aan de molen stond, was
de maatregel er nog niet uitgehangen.
De directie vermoedt dat de kassier van Gruuthuse
wel afwist van de uitzonderlijke middagsluiting
maar niet van de volledige sluiting van de molen.
Volgens de standaardprocedure had hij navraag
moeten doen bij de centrale. Hij liet dat na.
De hoofdconservator biedt een gepaste compensatie
aan in overleg met verzoekster.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen bereikbaarheid, geen
actieve dienstverlening).
De Sint-Janshuismolen was niet open tijdens de
normale openingsuren. De uitzonderingsmaatregel
was (nog) niet geafficheerd. De Ombudsman aanvaardt als verzachtende omstandigheid dat door
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overmacht de normale openingsuren uitzonderlijk
niet gerespecteerd konden worden.
De kassier had de centrale moeten opbellen maar
liet dat na. Daardoor kwam verzoekster niet te weten wat er aan de hand was.
De klacht wordt gecorrigeerd met een compensatie.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 november 2011).

CHIRURGIJNS
(dossier: 201111-299)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker wil samen met zijn dochter de tentoonstelling “Van chirurgijns en pestheiligen” bezoeken
in het Hospitaalmuseum. Hij is geen Bruggeling en
zoekt informatie op het internet. Daar leest hij dat
de tentoonstelling plaats vindt in het museum in de
Mariastraat nr. 38.
Verzoeker zoekt een kwartier naar het museum. Er
is geen huisnummer, er staan geen wegwijzers en
op straat ziet hij geen reclame voor de tentoonstelling.
Via een deurtje op de site van het Oud Sint-Jan geraakt hij toch binnen maar wordt door een zaalwachter tegengehouden en naar de inkomhal gebracht waar hij tickets kan kopen. Verzoeker
belandt eerst in de oude ziekenhuisapotheek. Daar
verneemt hij dat de tentoonstelling ook in het oude
Sint-Janshospitaal plaats vindt.
Verzoeker en zijn dochter bezoeken op het gelijkvloers de ziekenzalen maar hebben de indruk dat ze
niet alles gezien hadden. Eerder toevallig merken
zij de trap op die leidt naar de eigenlijke tentoonstelling op de zolder. Verzoeker en zijn dochter
hebben heel wat tijd verloren waardoor zij maar een
groot half uur meer hebben om de tentoonstelling te
bezoeken. Tot overmaat van ramp worden tien minuten voor sluitingstijd de lichten gedoofd en moeten verzoekers in het halfduister naar beneden.
Verzoeker betreurt dat de ticketverkoop en de eigenlijke tentoonstelling niet beter aangeduid staan.
Hij vindt het jammer dat de medewerkers aan het
loket hem niet beter uitlegden waar de tentoonstelling plaats vond.

162

DOSSIERS 2011 IN DETAIL

ONDERZOEK:
Doordat het Hospitaalmuseum een beschermd monument is, is de buitensignalisatie gebonden aan reglementaire beperkingen. Zo mag aan de historische gevel van het Sint-Janshospitaal geen
huisnummer hangen en moeten de aanduidingen
naar het museum bescheiden blijven. De Stad laat
niet toe dat er wegwijzers geplaatst worden naar de
musea. Het reclamereglement verbiedt affiches op
de openbare weg. Toch meent de hoofdconservator
dat de signalisatie buiten voldoende is. Er hangen
twee borden. Aan de gevel hangt een banier. De
deur van het museum staat open met zicht op de ingang en de affiche van de tentoonstelling die er opgehangen is.
Binnen kan de signalisatie beter, beaamt de hoofdconservator. Hij bevestigt dat het niet onmogelijk is
dat bezoekers denken dat zij de eigenlijke tentoonstelling bezoeken terwijl zij in feite de permanente
tentoonstelling in de oude ziekenzalen doorlopen.
Bij het binnengaan van de ziekenzalen staat nergens
vermeld waar de tentoonstelling plaats vindt. Hij
geeft de opdracht een plattegrond met de locaties
uit te hangen. Het team van het Hospitaalmuseum
wordt ingelicht.
Normaliter wordt tien en vijf minuten voor sluitingstijd omgeroepen dat het museum sluit. Daarna
moeten de zaalwachters een controleronde houden
en de resterende bezoekers naar de uitgang begeleiden. Pas dan worden de lichten gedoofd.
Volgens de verantwoordelijke van de zaalwachters
is het niet uitgesloten dat de lichten al tien minuten
voor sluitingstijd na een korte controle worden gedoofd. Deze werkwijze gaat in tegen de instructies.
De zaalwachters worden hierover aangesproken en
het onderwerp wordt besproken tijdens het werkoverleg.
Verzoeker krijgt twee museumpassen als compensatie.

MUSEA

LUIDE POORT
(dossier: 201105-127)

Ander oordeel
KLACHT:
De woning van verzoekster paalt aan de ijzeren
poort van een stadsmuseum. Ze ondervindt geluidshinder als de poort dichtgeslagen wordt. Het probleem werd al eerder besproken met de conciërge.
Toch raakt het niet volledig opgelost. ’s Morgens
vroeg of ’s avonds laat wordt de poort nog altijd
hard dichtgegooid. Haar kleinzoon die vaak bij haar
overnacht, wordt dan wakker. Verzoekster vermoedt dat ’s avonds in het museum vergaderingen
plaats vinden met derden die niet op de hoogte zijn
van de afspraken. Ze vraagt dat aan de poort een
bord zou worden gehangen met de vraag hem voorzichtig te sluiten.

ONDERZOEK:
Volgens de hoofdconservator is het zo goed als uitgesloten dat de poort van het museum ’s morgens
vroeg of ’s avonds laat zou worden gebruikt. De
poort wordt kort na 17 uur afgesloten door de conciërge of de vaste bewakers en onder alarm geplaatst. Al deze medewerkers zijn op de hoogte van
de afspraak om de poort zacht te sluiten. Derden
sluiten nooit de poort af. Af en toe vinden ’s avonds
in het museum activiteiten plaats maar dan sluiten
de conciërge of de bewakers de poort.
De directeur vermoedt dat verzoekster last heeft
van het hekken van het Hof Arents. Volgende maatregelen worden genomen: de hekken worden gesmeerd, de conciërge wordt gevraagd om de poort
stil te sluiten en er wordt bekeken of aan de hekken
isolatie aangebracht kan worden.

BEOORDELING:

BEOORDELING:

Terechte opmerking (gebrekkige bereikbaarheid,
geen goede uitvoeringspraktijk).
De binnensignalisatie naar de tentoonstelling kon
beter. Het is mogelijk dat de zaalwachters de instructies niet volgden voor het sluiten van het museum.
De klacht wordt gecorrigeerd: er wordt een plattegrond opgehangen. De instructies voor het sluiten
worden opgefrist. Verzoeker krijgt een compensatie.

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

KLACHT:

Akte genomen (23 december 2011).
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HET NOORDEN KWIJT
(dossier: 201110-272)

Ander oordeel
Een handelaar krijgt regelmatig toeristen over de
vloer die de weg naar de Markt vragen. Op het
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stadsplan dicht bij zijn winkel staat te lezen dat de
Markt links zou liggen, richting Kruispoort, en dat
de Kruispoort rechts zou liggen, richting Markt.
Verzoeker vroeg al meermaals aan de bevoegde
diensten om de kaart aan de andere kant van het informatiebord te hangen zodat de Markt naar de
Markt zou wijzen en de Kruispoort naar de Kruispoort. De diensten willen op zijn vraag niet ingaan.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Musea hebben de plattegrondkasten een specifiek concept. Zij geven aan de ene kant
informatie over de plaats waar het bord staat, aan de
andere kant hangt het stadsplan. Wie voor het bord
staat, leest informatie over het stadsgezicht op de
achtergrond. Het stadsplan en de informatie wisselen is geen optie. Dan zou er een nieuw paneel
moeten komen over het stadsgezicht op de achtergrond. Zoals dit geldt voor elk plan is het aan diegene die hem raadpleegt om zich juist te oriënteren.
Uit een plaatsbezoek blijkt dat oriëntatie mogelijk
is via een straatnaambord op de hoek van de straat.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het concept en de redenering van de dienst Musea
houden steek maar dat neemt niet weg dat niet alle
toeristen beseffen dat ze zich moeten oriënteren.
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ONDERWIJS

ONDERWIJS
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

STUDIEGELD
(dossier: 201102-031)

Gegrond
KLACHT:
Begin november 2010 licht verzoeker het Stedelijk
Muziekconservatorium in over de stopzetting van
zijn studies. Het secretariaat deelt mee dat zijn studiegeld in december teruggestort zal worden. Eind
januari 2011 staat het geld nog altijd niet op zjin rekening. Nochtans zou volgens het Conservatorium
de lijst met terugstortingen al in het bezit zijn van
de dienst Financiën en had het geld al lang overgeschreven moeten zijn.

3
0
3
2
0
0
0
1

GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: het Conservatorium verloor de vraag van de dienst Financien uit het oog om een leesbare versie van de lijst
van terugstortingen over te maken. Daardoor moest
verzoeker meer dan vier maanden wachten op de terugstorting van zijn studiegeld.
De klacht wordt gecorrigeerd: het geld wordt teruggestort.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (24 juni 2011).

NIET GESLAAGD
(dossier: 201109-229)

Gegrond

ONDERZOEK:
Het Conservatorium stuurde de lijst met terugstortingen naar de dienst Financiën in een computerbestand dat niet door deze dienst geopend kon worden. De vraag van de dienst Financiën om de lijst in
een ander bestandstype door te sturen werd uit het
oog verloren.
Na de klacht stuurt het Conservatorium een nieuwe
leesbare versie van de lijst door. Verzoeker wordt
midden maart terugbetaald.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
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KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de directie van het Conservatorium de procedure niet volgde bij het formele
verzet dat hij aantekende tegen de examenuitslag
van zijn zoon.
Verzoeker kreeg op 20 juni te horen dat zijn zoon
niet geslaagd was voor het derde jaar notenleer. Het
rapport droeg geen datum en vermeldde noch de
klas noch de naam van de lerares. De beloofde motivering ontbrak. Verzoeker belde naar het Conservatorium. De motivering werd enkele dagen later
nagestuurd.
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In afwachting stuurde verzoeker een aangetekende
brief naar de school waarin hij formeel verzet aantekende tegen de examenuitslag. Volgens het
schoolreglement diende de directeur hem binnen de
dertig dagen uit te nodigen voor een gesprek. Dat
gebeurde niet. Daardoor kon verzoeker geen georganiseerd beroep aanvragen bij de inrichtende
macht.
Midden augustus laat verzoeker met een tweede
aangetekende brief aan het Conservatorium weten
dat hij de procedure verder wil zetten. Daarop krijgt
hij geen reactie.
Verzoeker dient eind augustus klacht in. Hij vraagt
alsnog gehoord te worden door een beroepscommissie. Omdat de procedure niet werd gevolgd, eist
hij dat de examenuitslag nietig wordt verklaard.

ONDERZOEK:
Het schoolreglement schrijft voor dat tegen een ongunstige beoordeling beroep aangetekend kan worden. De directeur moet binnen de dertig dagen de
betrokkenen uitnodigen voor een gesprek. Blijft de
betwisting bestaan, dan kunnen betrokkenen binnen
de vijf werkdagen na de betekening van de beslissing van de directeur een georganiseerd beroep aantekenen bij de inrichtende macht.
De directeur nodigde verzoeker niet uit binnen de
dertig dagen, deels omdat hij niet aanwezig was,
deels omdat het secretariaat niet meer aan het werk
was, deels omdat hij verzoeker telefonisch niet kon
bereiken toen hij terug was.
De dienst Onderwijs roept na de klacht een beroepscommissie samen waarin verzoeker en de lerares gehoord worden. De commissie stelt vast dat de
nagestuurde motivering van de delibererende klassenraad gebaseerd was op minder relevante elementen. De motivering was niet duidelijk. De standaardbrief met de motivering werd gedateerd op 16
juni terwijl in de brief verwezen werd naar de beslissing van de delibererende klassenraad van vier
dagen later.
Het Conservatorium stuurde de deelcijfers (voor
ritme, intonatie, lezen, enz.) niet mee met het rapport maar deelde alleen een algemeen eindtotaal
mee. Nochtans bestaat een afspraak dat de deelcijfers meegedeeld worden aan leerlingen die niet geslaagd zijn.
De beroepscommissie adviseert aan het College om
de delibererende klassenraad weer samen te roepen.
Het College van burgemeester en schepenen treedt
dit advies bij. De delibererende klassenraad beslist
eind september opnieuw dat de zoon niet geslaagd
is. De beslissing wordt gemotiveerd op basis van
intrinsieke elementen.
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ONDERWIJS

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd:
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN WETTELIJKHEID: het Conservatorium
volgde de procedure niet, vastgelegd in het schoolreglement, die bij een beroep tegen een examenuitslag een hoorrecht toekent aan de betrokkene.
Daardoor ging een kans op verzoening verloren.
SCHENDING MOTIVERINGSBEGINSEL: de lerares motiveerde met minder relevante elementen
waarom de zoon van verzoeker niet geslaagd was.
Zij stuurde de deelcijfers niet mee met het rapport
en volgde hierbij de interne afspraken niet. Het
komt ook vreemd over dat de standaardbrief gedateerd stond op 16 juni terwijl verwezen wordt naar
een beslissing van de klassenraad van vier dagen later.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker wordt gehoord, de delibererende klassenraad herbeoordeelt
de examenuitslag en motiveert de beslissing.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (14 oktober 2011).
Het College van burgemeester en schepenen beslist
aanvullend om een vermaning te sturen naar de lerares en de directeur.

ONTOEGANKELIJK?
(dossier: 201109-252)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster verplaatst zich in een rolstoel maar kan
door een schouderletsel moeizaam zelf vooruitkomen. Ze volgde al verschillende cursussen in het
SNT. Deze lessen vonden telkens plaats in lokalen
op het gelijkvloers die ze gemakkelijk kon bereiken. Ook het toilet was er gemakkelijk bereikbaar.
Begin mei schreef ze zich in voor een vervolgcursus. Deze ging niet door in de gebruikelijke lokalen
maar in andere lokalen op het gelijkvloers die volgens de directie ook toegankelijk waren voor rolstoelgebruikers via een hellend vlak. Verzoekster
klaagt dat ze niet genoeg kracht heeft om dat hellend vlak op te rijden. Ook het toilet zou vanuit deze lokalen minder gemakkelijk bereikbaar zijn. Zij
voelt zich daardoor gediscrimineerd.
Verzoekter klaagt dat de leerkracht Spaans weigert
om de cursus digitaal door te sturen. Dat zou noch166
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tans gemakkelijk zijn omdat ze vaak met haar man
in het buitenland is en ze dan op haar laptop de cursus zou kunnen consulteren. De voorbije jaren was
dat nooit een probleem.
Tijdens het onderzoek klaagt verzoekster nog over
de manier waarop de leerkracht Spaans haar behandelt.

ONDERWIJS

doorgestuurd te krijgen. Dat is tegen de huisregel
van de school.
Over de houding van de leerkracht kan de Ombudsman niet objectief oordelen. Het gaat om een
woord-tegen-woordsituatie.

ONDERZOEK:
Volgens de directeur van het SNT zijn alle lokalen
op het gelijkvloers via hellende vlakken toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. De lokalen op
de verdiepingen zijn bereikbaar via een plateaulift.
De directie probeert om alle lessen die gevolgd
worden door rolstoelpatiënten op het gelijkvloers te
organiseren. Ook voor verzoekster werden de nodige inspanningen gedaan om een oplossing op maat
te vinden. De kasseien op straat zijn goed berijdbaar, getuigt een andere rolstoelgebruiker.
De dienst Ombudsman bemiddelt extra bij de directie. Verzoekster kan altijd hulp vragen aan medecursisten en leerkrachten om haar te helpen. Verzoekster reageert niet op deze bemiddeling.
Normaliter worden cursussen niet digitaal doorgestuurd omdat dit in strijd is met de auteursrechten.
Doorgaans worden handboeken gebruikt. De directie bevestigt dat verzoekster een keer een cursus digitaal doorgestuurd kreeg van een leerkacht. Zij
deed dat ter goeder trouw, hoewel dit niet de standaard policy van de school is. Volgens de directie
kan verzoekster deze uitzondering niet aangrijpen
om andere leerkrachten onder druk te zetten om
hetzelfde te doen.
De houding van de leerkracht Spaans zou volgens
de directie een reactie geweest zijn op het gedrag
van enkele cursisten, onder wie verzoekster, die
zich niet naar behoren gedroegen in de klas. Dit
probleem was al bekend en werd al intern besproken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De klacht is op het vlak van de toegankelijkheid
nagenoeg ongegrond. De Stad heeft wel degelijk inspanningen geleverd om de gebouwen van het SNT
toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers. Dat
neemt natuurlijk niet weg dat voor individuele gevallen nog extra hulp nodig kan zijn. Hoewel de
dienst Ombudsman daarvoor bemiddelde, reageert
verzoekster daar niet op.
Het is inderdaad zo dat per uitzondering een cursus
digitaal werd doorgestuurd om redenen van billijkheid. Dat betekent niet dat verzoekster deze uitzondering kan inroepen om de cursussen steeds digitaal
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PATRIMONIUM

PATRIMONIUM
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

TOILETTEN JAN BREYDELSTADION
(dossier: 201108-194)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt dat de toiletten in het Jan Breydelstadion, eigendom van de Stad Brugge, er smerig bij liggen. Dat is al jaren zo en zou al verschillende keren gemeld zijn. In de mannentoiletten staat
er altijd water op de grond. Bij de dames zijn er
maar enkele toiletten open waardoor het altijd lang
wachten is. Er zijn geen handdoeken. Er is niet altijd zeep.

2
0
2
0
0
0
0
2

Over de eigenlijke schoonmaak gaat verzoekster
klagen bij Club en Cercle waarna de situatie verbetert.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Voor de schoonmaak van de toiletten, de eigenlijke
klacht van verzoekster, zijn de voetbalclubs verantwoordelijk. De Ombudsman is niet bevoegd om
klachten over deze clubs te behandelen.
Het probleem wordt opgelost.

MOBIEL TOILET
(dossier: 201110-271)

Ander oordeel

ONDERZOEK:
De schoonmaak van de toiletten in het Jan Breydelstadion is contractueel toevertrouwd aan Club en
Cercle Brugge. In het contract met de Stad staat:
“De voetbalverenigingen moeten op hun kosten instaan voor de schoonmaak van het in gebruik gegeven stadion binnen de grens van de bebouwde delen, met name het eigenlijke stadion zelf.” Als de
clubs in gebreke blijven, dient verzoekster zich tot
hen te richten.
De Stad dient contractueel alle eigenaarslasten en herstellingen op zich te nemen. Op het moment van
de klacht is de dienst Patrimonium bezig met ver
gevorderde plannen om de sanitaire blokken in het
stadion grondig te renoveren, zodat de hygiëne en
het comfort verbeteren. De werken starten in september 2011.
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KLACHT:
Verzoeker heeft een mentaal gehandicapte dochter
die ’s morgens met een schoolbus thuis wordt opgehaald. De bus rijdt naar de busparking aan de
Barge. Daar stappen de leerlingen over op een andere schoolbus die hen naar de instelling brengt. De
ritten duren vaak zeer lang.
Verzoeker vraagt midden maart 2011 aan de dienst
Ombudsman of de Stad voor deze leerlingen mobiele, openbare toiletten zou kunnen voorzien. De
dienst Ombudsman maakt de melding over aan de
dienst Patrimonium.
Eind juli vraagt verzoeker aan de dienst Patrimonium hoe ver het staat met het dossier. De dienst rea-
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PATRIMONIUM

geert dat er gesprekken bezig zijn met mogelijke
partners. Verzoeker vindt het jammer dat het probleem tegen het nieuwe schooljaar niet opgelost zal
zijn.
Midden oktober neemt verzoeker opnieuw contact
op met de dienst Ombudsman. Hij vernam niets
meer van de dienst Patrimonium.

ONDERZOEK:
De dienst Patrimonium laat eind november weten
dat het dossier niet eenvoudig is. De gesprekken
met de concessiehouder van de busparking lopen
nog altijd. Ofwel zou een zelfreinigend toilet geplaatst worden ofwel zou gebruik gemaakt kunnen
worden van een bestaand toilet. Een zelfreinigend
toilet kost 60.000 euro. De Ombudsman informeert
verzoeker.
Tegen midden maart 2012, vlak voor het afsluiten
van de redactie van het jaarverslag, laten de bevoegde schepen en de dienst weten dat binnenkort
een oplossing aan het College van burgemeester en
schepenen zal worden voorgelegd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het dossier is nog niet afgehandeld bij het afsluiten
van de redactie van het jaarverslag.
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PERSONEEL

PERSONEEL
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

MODELLEN

2
0
2
2
0
0
0
0

ONDERZOEK:

(dossiers: 201103-076 en 201103-077)

Gegrond
KLACHT:
Twee verzoekers klagen in maart 2011 over fouten
bij de opmaak van de vergoedingsdossiers voor de
modellen van de stedelijke Academie.
De eerste verzoeker klaagt dat bij de opmaak van
deze vergoedingsdossiers een fout sloop in het berekeningsprogramma van de Loonadministratie.
Daardoor waren de loonbriefjes van september en
oktober 2010 fout. Ze vermeldden een veelvoud
van het bedrag waar de modellen recht op hadden.
Hij kreeg daarover eind november 2010 een brief
van de Loonadministratie. Ondertussen had de
dienst wel de correcte vergoedingen uitbetaald.
In maart 2011 stelt verzoeker vast dat het jaaroverzicht en de taksfiche die hij van de Loonadministratie ontvangt, toch weer de oorspronkelijke foute bedragen vermelden. Hij is bang dat hij en zijn
collega’s veel meer belastingen zullen moeten betalen aangezien deze berekend zullen worden op basis van deze verkeerde cijfers.
De tweede verzoekster kreeg in november 2010 dezelfde brief van de Loonadministatie maar gaat niet
akkoord met de bedragen die haar uitbetaald werden voor haar prestaties. Ze maakte eigen berekeningen en kwam uit op andere bedragen. Ze vroeg
duidelijkheid maar kreeg ze niet.
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Voor het berekenen van de loondossiers van de
modellen werd een foute maatstaf gebruikt waardoor het aantal uren dat zij in een volledige maand
presteerden, door de software geïnterpreteerd werden als werden zij wekelijks geleverd. Op de loonbriefjes verscheen daardoor een bedrag dat vier
keer te groot was. De Loonadministratie betaalde
toch de correcte bedragen uit en stuurde eind november 2010 een brief met uitleg naar alle modellen. De correcties zouden worden meegegeven op
de volgende loonfiches. Maar de fout recht zetten
nam enige tijd in beslag wat in maart 2011 weer resulteerde in een fout jaaroverzicht en een verkeerde
taksfiche voor het aanslagjaar 2010.
Na de klacht ontvangen verzoekers een verbeterde
taksfiche en een verbeterd jaaroverzicht. De Loonadministratie stuurt hierover nog een brief naar alle
betrokkenen. Zij zorgt er ook voor dat de aangiften
naar de federale dienst Belcotax de correcte gegevens bevatten.
Het hoofd van de Loonadministratie nodigt de
tweede verzoekster uit voor een gesprek. Haar vergoedingen worden overlopen. Verzoekster raakt ervan overtuigd dat alle betalingen correct uitgevoerd
werden ondanks de foute berekeningen die onderweg gebeurden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klachten als gegrond maar gecorrigeerd.
De klachten zijn gegrond om volgende reden:
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GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
Loonadministratie zette het probleem met de foute
loonbriefjes wel recht maar dat resulteerde in maart
2011 alsnog in een fout jaaroverzicht en een foute
taksfiche. Dat verzoekers vreesden dat zij teveel belastingen zouden moeten betalen, is begrijpelijk.
De klachten worden gecorrigeerd: de Loonadministratie corrigeert het jaaroverzicht en de taksfiche
en stuurt de juiste gegevens door naar Belcotax. De
tweede verzoekster krijgt de nodige uitleg.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 november 2011).
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PREVENTIE

PREVENTIE
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

3
0
3
1
0
0
0
2

De klacht wordt gecorrigeerd: het individuele probleem van verzoeker wordt aangepakt; de opvolging van de graffitimeldingen wordt verfijnd.

GRAFFITI
(dossier: 201112-308)

Gegrond

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 februari 2012).

KLACHT:
Verzoeker vult op de website van de Stad het meldingsformulier van de dienst Preventie in voor het
verwijderen van graffiti op zijn gevel. Hij krijgt
geen reactie. Twee weken later herhaalt hij zijn
melding maar ook nu reageert er niemand.

GESLOTEN FIETS
(dossier: 201109-236)

Ander oordeel

ONDERZOEK:
Door de klacht komt aan het licht dat door een
softwareprobleem al enige tijd geen enkele graffitimelding meer toekwam in de Preventiedienst. Het
probleem wordt opgelost en de dienst maakt een afspraak met verzoeker om de graffiti eind januari
2012 te verwijderen. De Preventiedienst verfijnt de
opvolging van de graffitimeldingen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Preventiedienst reageerde niet op de graffitimeldingen
van verzoeker. Een softwareprobleem was de oorzaak.

JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

KLACHT:
Verzoeker stalde een paar weken geleden zijn fiets
in de fietsenstallingen aan het station. Toen hij terugkeerde, stelde hij vast dat hij zijn fietssleutel
verloren was. Ook thuis vond hij geen reservesleutel.
Verzoeker vroeg aan de Fietsendienst aan het station of zijn slot doorgeknipt kon worden. De dienst
weigerde dat te doen zonder dat de Politie erbij
was. Verzoeker ging naar de spoorwegpolitie maar
die kon niet helpen omdat alleen het slot van een
gegraveerde fiets doorgeknipt wordt.
Verzoeker kan niet bewijzen dat hij de eigenaar is.
Zijn tweedehandse fiets is niet gegraveerd. Een factuur heeft hij niet. Verzoeker heeft zelf geen kniptang. Bovendien durft hij zijn fiets niet los te knippen omdat hij niet wil doorgaan voor een
fietsendief.
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ONDERZOEK:

BEOORDELING:

Het hoofd van de Preventiedienst geeft verzoeker
het voordeel van de twijfel. De Fietsendienst neemt
contact op met verzoeker. Het slot wordt doorgeknipt en de fiets wordt gelabeld. Verzoeker reageert
tevreden.

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

BROMFIETSENSTALLING
(dossier: 201111-285)

Ander oordeel
KLACHT:
Omdat de dochter van verzoeker haar bromfiets niet
binnen de schoolmuren mag parkeren, wil ze hem
op het Simon Stevinplein stallen. Enkele gemeenschapswachten verbieden haar dat omdat er op het
plein “geen plaatsen zijn voor studenten”. Ze laat
haar bromfiets tegen haar zin achter in een zijstraat
van de school.
Verzoeker is hierover niet te spreken. Hij vraagt
zich af waarop de gemeenschapswachten zich baseren om studenten met hun brommer weg te sturen.

ONDERZOEK:
Na klachten bij de Burgemeester sprak de Stad in
1999 met de scholen in de omgeving af dat zij in
hun reglement zouden opnemen dat de leerlingen
hun fiets of bromfiets binnen de schoolmuren moeten stallen. Op die manier werd vermeden dat scholieren alle fietsstallingen in de omgeving continu
zouden bezetten. Het gaat om een aanbeveling, niet
om een politiereglement.
Als een leerling zich niet houdt aan het schoolreglement kunnen de gemeenschapswachten de wijkinspecteur verwittigen. Die kan samen met de leerling naar de directie stappen die een sanctie kan
opleggen.
De Stad biedt een alternatief aan. Scholieren kunnen hun fietsen en bromfietsen vrij stallen op een
pleintje in de Zilverstraat waar de gemeenschapswachten een oogje in het zeil houden. De school in
kwestie heeft op haar eigen terrein te weinig plaats
om alle bromfietsen te stallen. De dienst Ombudsman verwijst de dochter naar het pleintje in de Zilverstraat.
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PUBLIC RELATIONS EN ONTHAAL

PUBLIC RELATIONS
EN ONTHAAL
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

ONTOEGANKELIJKE RECEPTIE

1
0
1
0
0
1
0
0

van de tapinstallatie zoeken die rolstoelgebruikers
niet hindert.

(dossier: 201111-292)

BEOORDELING:

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker is rolstoelgebruiker. Naar jaarlijkse gewoonte wilde hij in het stadhuis deelnemen aan de
receptie naar aanleiding van de aanstelling van
Prins Carnaval. Dat bleek niet mogelijk doordat de
deur naar de conferentiezaal geblokkeerd was door
de tapinstallatie.

Terechte opmerking (geen toegankelijkheid).
De receptie was niet toegankelijk voor rolstoelpatienten waardoor verzoeker dit jaar niet kon deelnemen. De gekozen oplossing was, gezien de klacht,
niet oké. De Ombudsman aanvaardt als verzachtende omstandigheid dat het ging om een uitzonderlijk
en niet te voorzien probleem als gevolg van de hoge
opkomst.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst zal er op
toezien dat de tapinstallatie in het vervolg rolstoelgebruikers niet meer zal hinderen.

ONDERZOEK:
De dienst Public Relations en Onthaal bevestigt dat
de toegang voor rolstoelgebruikers geblokkeerd
was waardoor verzoeker de receptie niet kon bereiken.
Normaal wordt de tapinstallatie altijd in de conferentiezaal geplaatst maar door de grote opkomst
moest zij in extremis in de gang gezet worden. Op
dat moment was er geen andere oplossing omdat
het stadhuis tussen 9.30 en 17 uur een museale
functie heeft. Het ging om een acuut en onvoorzien
probleem.
De dienst Public Relations en Onthaal biedt haar
excuses aan. Zij zal voor de toekomst de nodige
voorzorgen nemen en een alternatieve opstelling

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
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VERGUNNINGEN
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

3
0
3
1
0
0
0
2

Verzoeker organiseert jeugdvakanties. Midden december 2010 krijgt hij van het College van burgemeester en schepenen een vergunning om de randparking aan de Louis Coiseaukaai te gebruiken als
vertrekplaats voor de autobussen.
Als tijdens de paasvakantie een groep op skireis wil
vertrekken, blijkt de hele parking afgezet. Hij werd
hierover niet ingelicht. Omdat de bussen niet meer
konden omkeren, moesten de chauffeurs op de
straat parkeren. Gevolg was dat de deelnemers
moesten opstappen langs de drukke straatkant.

voor het nieuwe politiecommissariaat wordt immers
beheerd door de dienst Patrimonium van de Stad
Brugge. Ook het College zag geen probleem.
Midden december 2010 was de precieze aanvangsdatum voor de bouw van het politiecommissariaat
nog niet bekend. Daarbij kwam dat de randparking
al in maart-april 2011 werd afgezet terwijl de bouw
pas begin mei startte. De dienst Vergunningen was
daar niet van op de hoogte, met als gevolg dat zij
verzoeker niet informeerde. De dienst Patrimonium
informeerde de dienst Vergunningen hier niet spontaan over omdat zij niet wist dat het College aan de
jeugdorganisatie het gebruik van de parking had
toegestaan.
Na de klacht wordt voor de andere weekends in
april een alternatief gezocht aan de Louis Coiseaukaai. Eind mei beslist het College van burgemeester
en schepenen de jeugdorganisatie een nieuwe vergunning te geven voor het gebruik van de vrachtwagenparking aan de brug van Steenbrugge.

ONDERZOEK:

BEOORDELING:

Midden december 2010 legde de dienst Vergunningen de aanvraag van de jeugdorganisatie voor aan
het College van burgemeester en schepenen. Verzoeker kreeg een vergunning om tijdens de vakanties de randparking aan de Louis Coiseaukaai te gebruiken als vertrekplaats.
De dienst Vergunningen ging ervan uit dat de parking altijd vrij zou blijven. Het diensthoofd was er
niet van op de hoogte dat ook deze parking gebruikt
zou worden voor de bouw van het nieuwe politiecommissariaat. Zij had nochtans vooraf advies gevraagd aan de Politie maar ook daar had niemand
graten gezien in haar voorstel. Het bouwdossier

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
SCHENDING
RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL: op voorstel van de dienst Vergunningen verleende het College van burgemeester en schepenen
verzoeker een vergunning waar hij uiteindelijk geen
gebruik van kon maken. Dat werd hem ook niet
meegedeeld.
De klacht wordt gecorrigeerd: tijdens de paasvakantie krijgt verzoeker een alternatief toegewezen aan
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ONBRUIKBARE PARKING
(dossier: 201104-086)

Gegrond
KLACHT:
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VERGUNNINGEN

de Louis Coiseaukaai. Voor de rest van het jaar kan
hij aan de brug van Steenbrugge vertrekken.

EERST KOMT, EERST MAALT
(dossier: 201110-276)

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Ander oordeel

Akte genomen (24 juni 2011).

KLACHT:

TRIATLON
(dossier: 201106-166)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster woont in de binnenstad en werd niet op
de hoogte gebracht van de verkeershinder door de
Brugse Triatlon.

ONDERZOEK:
In de vergunning, afgeleverd door de dienst Vergunningen, staat dat de organisator de bewoners
langs het parcours en in de aanpalende straten met
een bewonersbrief moet verwittigen over het evenement en over de bereikbaarheid van de woningen.
De brief moet de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisator vermelden.
Dit jaar opteerden de organisatoren ervoor om deze
informatie te vermelden in de Triatlonkrant die alle
Bruggelingen in de bus kregen. In 2010 waren er
immers problemen met de bedeling van de bewonersbrieven via de Post.
Verzoekster heeft een sticker ‘geen kranten, geen
reclame’ op haar brievenbus hangen. Daardoor
kreeg ze het krantje niet.
De dienst Vergunningen zal het probleem bespreken met de organisator bij de voorbereiding van de
volgende editie van de Brugse Triatlon.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De organisator stond er niet bij stil dat de Triatlonkrant niet in de bus valt bij wie een sticker ‘geen
kranten, geen reclame’ op zijn brievenbus heeft gekleefd. Dit zal samen met de dienst Vergunningen
geëvalueerd moeten worden bij de volgende editie.
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Verzoekster heeft al vijf jaar een stand op de artistieke wintermarkt op de Vismarkt die loopt van 15
november tot 15 maart.
Midden oktober krijgt ze van de dienst Vergunningen een brief dat de aanvragen voor een standplaats
in het vervolg anders zullen verlopen. Door de brief
denkt verzoekster eraan dat zij haar vergunning
voor het komende winterseizoen nog moet aanvragen. Dat is geen probleem want dat doet ze elk jaar
in oktober.
Verzoekster en nog twee andere collega’s vernemen
niets meer tot zij eind oktober van de dienst Vergunningen horen dat ze te laat zijn omdat alle plaatsen al ingenomen zijn. Ze worden op een reservelijst gezet.
Verzoekster en haar collega’s zijn verrast. Nooit
eerder hadden ze problemen. Nu blijkt de dienst
Vergunningen het principe ‘eerst komt, eerst maalt’
te hebben toegepast zonder rekening te houden met
de anciënniteit van de standhouders. Enkele nieuwkomers hadden al heel vroeg hun aanvraag ingediend. Daardoor dreigen verzoekster en haar collega’s hun inkomen te verliezen.
Verzoekster vraagt de dienst Vergunningen naar
een oplossing en klaagt dat nergens vermeld staat
tegen wanneer de standhouders hun aanvraag moeten hernieuwen. Voor de wintermarkt ziet de dienst
geen oplossing. Verzoekster wordt aangeraden nu
al haar aanvraag in te dienen voor de zomermarkt
vanaf 15 maart zodat ze zeker niet in de problemen
komt. Verzoekster vindt dat de dienst Vergunningen een race onder de kandidaten organiseert.

ONDERZOEK:
Op de Vismarkt zijn veertien standplaatsen beschikbaar. Normaliter zijn er maar zes tot acht aanvragen voor de wintermarkt. Al in juni waren enkele aanvragen binnengekomen en ook de meeste
anciens hadden hun aanvraag tegen begin oktober
al ingediend. Midden oktober kende de dienst Vergunningen de standplaatsen toe, ook aan twee
nieuwe standhouders. Verzoekster en haar collega’s
hadden op dat moment hun aanvraag nog niet ingediend. Volgens de dienst Vergunningen is het niet
gebruikelijk dat standhouders worden opgebeld of
aangemaand om hun aanvraag in te dienen.
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De Ombudsman vraagt de dienst Vergunningen of
het toekennen van de standplaatsen beter georganiseerd zou kunnen worden, waarbij rekening gehouden zou worden met de anciënniteit. Nergens staat
een periode vermeld waarbinnen de aanvragen kunnen worden ingediend. Enkele standhouders zouden
al aanvragen hebben ingediend voor de volgende
jaren om zeker te zijn van een plekje.
Volgens de dienst Vergunningen waren er nooit
eerder problemen met het bestaande systeem omdat
de vraag nog nooit het aanbod overschreed. Daardoor was er tot nog toe geen nood aan een uiterste
datum om de aanvragen in te dienen. Gedurende jaren werden nog standplaatsen toegewezen halverwege het winterseizoen.
Ondertussen zijn alle aanvragen voor de zomermarkt (15 maart-15 november) al binnen. Tegen
eind februari 2012 worden de plaatsen toegekend
op basis van anciënniteit, aanwezigheid en betaling.
In de vergunningsbrief wordt opgenomen dat er
geen automatische verlenging voorzien is van de
vergunning en dat de aanvraag voor de wintermarkt
2012-2013 tegen 15 oktober 2012 ingediend moet
worden. Ook de aanvragen voor de zomermarkt
2013 moeten tegen die dag binnen zijn.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Vergunningen was zelf verrast door de
gestegen vraag en kon deze niet voorzien want
nooit eerder oversteeg de vraag het aanbod waardoor de nood aan een uiterste inschrijvingsdatum
zich nog nooit gesteld had.
De klacht leidt tot een bijsturing. De toekenning
van de standplaatsen wordt beter georganiseerd.
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WEGEN
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)
(dossier: 201101-023)

Gegrond

33
0
33
7
2
14
0
10

onmiddellijk schoon en belooft om zich aan de afspraken te houden.
Het is onduidelijk of de Wegendienst haar actie van
midden januari doorgaf aan de Wegenfoon. Feit is
dat de melding eind januari 2011 nog altijd open
stond.

KLACHT:

BEOORDELING:

Verzoeker meldt op 26 november 2010 aan het stedelijk Meldpunt dat er als gevolg van de bouw van
enkele serviceflats bij een Woon- en Zorgcentrum
van het OCMW grote plassen ontstaan in zijn
straat. Daardoor kunnen de buurtbewoners nog
moeilijk tot bij de afvalcontainers en de bushalte
geraken.
Zestig dagen later wordt de melding door de software van het stedelijk Meldpunt overgemaakt aan
de dienst Ombudsman omdat zij nog niet afgehandeld werd.

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Wegendienst wachtte bijna twee maanden om de
bouwheer te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.
De aard van de melding vereiste nochtans een actief
optreden. Ook administratief werd de melding niet
goed opgevolgd.
De klacht wordt gecorrigeerd: de bouwheer maakt
de openbare weg schoon.

ONDERZOEK:

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

De Wegendienst wachtte tot halfweg januari 2011
voor zij de melding aanpakte. Het reglement op het
stedelijk Meldpunt schrijft nochtans voor dat de
dossierbehandelaar in eerste instantie binnen de
dertig kalenderdagen een antwoord moet sturen aan
de melder.
Pas halfweg januari 2011 neemt de Wegendienst
contact op met het OCMW en de bouwheer om hen
te wijzen op de afspraak met de Stad dat zij de
openbare weg mochten gebruiken als toegang tot de
werf op voorwaarde dat de straten dagelijks schoon
gemaakt zouden worden. Na het contact met de
Wegendienst maakt de bouwheer de openbare weg
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Akte genomen (20 mei 2011).
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (2)

MEER DAN ZESTIG DAGEN (3)

(dossier: 201104-091)

(dossier: 201108-217)

Gegrond

Gegrond

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker meldt op 22 februari via de website van
de Stad Brugge dat zijn voorgevel schade opgelopen heeft als gevolg van het uitbreken van het voetpad. Het recente schilderwerk is beschadigd, net als
de bakstenen onderaan de gevel. Bovendien ligt het
voetpad lager dan vroeger waardoor een stuk van de
gevel bijgeschilderd moet worden. Verzoeker
vraagt een oplossing.
Zestig dagen later maakt de software van het stedelijk Meldpunt de melding automatisch over aan de
dienst Ombudsman omdat de reglementaire behandelingstermijn niet werd gehaald.

Twee verzoekers melden op 20 en 23 juni onafhankelijk van elkaar dat een rioolkolk in de Gevangenisstraat verstopt zit.
Zestig dagen later maakt de software van het Meldpunt beide meldingen over aan de dienst Ombudsman omdat ze niet afgehandeld zijn binnen de reglementaire termijn.

ONDERZOEK:
De Wegendienst behandelde de melding niet binnen
de reglementair voorziene termijn van zestig dagen.
Zij kan hiervoor geen verklaring geven.
Pas in de laatste week van mei neemt zij contact op
met de eigenaar. Die geeft de kleur van de gevelverf door waarna de regieploeg de beschadigde zijgevel over een breedte van dertig centimeter herschildert.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REGLEMENTAIRE BEHANDELINGSTERMIJN: de Wegendienst behandelde de melding niet binnen de reglementair afgesproken behandelingstermijn van zestig dagen.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Wegendienst
voert de herstelling uit.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 september 2011).
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ONDERZOEK:
De meldingen werden eerst aangepakt door de
dienst Leefmilieu. Zij ging langs om de kolk te reinigen maar die bleek vol beton te zitten. De meldingen werden door de dienst Leefmilieu overgemaakt aan de Wegendienst.
Op het moment dat de dienst Ombudsman zijn onderzoek opstart, blijkt dat de meldingen op 31 augustus nog geparkeerd werden, nadat de maximale
behandelingstermijn van zestig dagen overschreden
was. In het meldpuntprogramma werd geregistreerd
dat het herstel binnen de week zou gebeuren. Dat
bericht werd overgemaakt aan de melders. Uiteindelijk wordt de rioolkolk al de volgende dag ontstopt. De Wegendienst geeft toe dat de meldingen
niet opgevolgd werden.
De Ombudsman behandelde eerder al een klachtdossier waarbij de Wegenfoon een zestal meldingen
parkeerde nadat de maximale behandelingstermijn
overschreden was. (Zie dossier 201109-230 hierna.)

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN WETTELIJKHEID: de Wegendienst paste
het reglement en de workflow voor het behandelen
van meldingen niet toe. De maximale behandelingstermijn van zestig dagen werd overschreden. Bovendien parkeerde de Wegendienst de meldingen
nadat deze behandelingstermijn al overschreden
was.
De klacht wordt gecorrigeerd: de rioolkolk wordt
ontstopt; naar aanleiding van een gelijkaardig dossier werd de werkwijze in verband met de meldingen intern opnieuw overlopen.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 februari 2012).

De klacht wordt gecorrigeerd: de meldingen worden tegen midden oktober opgelost. De werkwijze
voor het behandelen van meldingen wordt intern
overlopen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

MEER DAN ZESTIG DAGEN (4)
(dossier: 201109-230)

Akte genomen (10 november 2011).

Gegrond
KLACHT:
De gemeenschapswachten registreren op 27 juni in
het stedelijk Meldpunt een melding van bewoners
van de Hoefijzerlaan dat er op drie verschillende
plaatsen tegels verzakt zijn ter hoogte van kelderroosters.
De Wegendienst laat de maximale behandelingstermijn voorbij gaan waardoor het softwareprogramma van het Meldpunt de melding na zestig dagen automatisch overmaakt aan de dienst
Ombudsman. De dagen daarna komen nog eens vijf
meldingen bij de dienst Ombudsman terecht.
Op het moment dat de Ombudsman de meldingen
overneemt, stelt hij vast dat de Wegendienst deze
alsnog parkeerde. De Wegendienst stuurde de melders een bericht dat hun vragen binnen één of twee
maanden afgewerkt zouden worden.

ONDERZOEK:
De Wegendienst reageert dat meldingen doorgaans
binnen de zestig dagen afgewerkt kunnen worden.
In juli en augustus lukte dat niet voor de zes dossiers in kwestie. Het diensthoofd noemt het alsnog
parkeren na het overschrijden van de maximale behandelingstermijn een verkeerde interpretatie van
de medewerkers. Als gevolg van de klacht wordt
nog eens overlopen hoe met meldingen moet worden omgegaan. De vragen in kwestie worden tegen
midden oktober afgehandeld.

GEEN ANTWOORD
(dossier: 201109-234)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster meldde aan de dienst Ombudsman een
probleem met nieuwe voetpaddallen die glad werden bij vochtig weer. De dienst Ombudsman gaf de
melding door aan de Wegenfoon voor verdere behandeling via het Meldpunt. Enige tijd later belde
de bevoegde ingenieur van de Wegendienst verzoekster op om te zeggen dat de zaak besproken
was. Een schriftelijk antwoord werd in het vooruitzicht gesteld maar verzoekster kreeg nooit een
brief.

ONDERZOEK:
De Wegendienst geeft geen verklaring waarom de
melding niet goed opgevolgd werd. Ze vindt er
geen spoor van terug. De betrokken ingenieur is
met pensioen.
Over de kwaliteit van de dallen is de Wegendienst
formeel. De voetpaden werden in 2009 hersteld met
goedgekeurde betontegels.Tijdens een plaatsbezoek
stelt de Wegendienst wel een verschil in textuur
vast tussen de oude en de nieuwe tegels maar betwist dat zij te glad zouden zijn.

BEOORDELING:
BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN WETTELIJKHEID: de Wegendienst paste
het reglement en de workflow voor het behandelen
van meldingen niet toe. De maximale behandelingstermijn van zestig dagen werd telkens overschreden. Bovendien parkeerde de Wegendienst de meldingen nadat de behandelingstermijn overschreden
was. Dat kan onmogelijk de bedoeling zijn want op
deze manier worden de principes van het stedelijk
Meldpunt op de helling gezet.
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding van verzoekster werd niet goed opgevolgd
door de Wegendienst.
De klacht is gecorrigeerd: verzoekster krijgt een
schriftelijk antwoord op haar vraag.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 december 2011).
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LOSLIGGENDE BETONPLAAT

TE LANG GEPARKEERD

(dossier: 201110-258)

(dossier: 201111-293)

Gegrond

Gegrond

KLACHT:

KLACHT:

Eind november 2010 meldt verzoeker via het
Meldpunt lawaai- en trillingshinder van een losliggende betonplaat in zijn straat. De Wegendienst
voert begin februari 2011 herstellingswerken uit.
Verzoeker ontvangt een bericht en het dossier
wordt afgesloten. In een e-mail aan het Meldpunt
en de Wegendienst dankt verzoeker voor het herstel
en kondigt hij aan dat hij de zaak verder zal opvolgen omdat een plaat aan de overkant van de straat
ook los lijkt te zitten.
Midden juli meldt verzoeker in een e-mail aan het
Meldpunt en de Wegendienst dat er verschillende
platen blijven losliggen. Dat zorgt voor gedaver.
Meer dan tweeëneenhalve maand later heeft de
Wegendienst nog altijd niet gereageerd.

In september 2010 meldde verzoekster via de website van de Stad Brugge een verzakking in het voetpad ter hoogte van de private rioolaansluiting.
Als ze in november 2011 via het Meldpunt naar een
stand van zaken vraagt, leest ze dat haar melding
geparkeerd is. Verzoekster wil weten waarom het
probleem na ruim een jaar nog altijd niet bekeken
is. In huis begint ze last te krijgen van geurhinder.

ONDERZOEK:
De nieuwe melding van midden juli werd niet geregistreerd in het Meldpunt. Ook de oude melding
werd niet heropend. De Wegendienst geeft hier
geen verklaring voor.
Na de klacht gaat de Wegendienst op onderzoek uit.
Een kapotte riool zorgt ervoor dat een deel van de
betonplaten los ligt. De dienst maakt een ontwerp
voor herstel op. Dat zal midden 2012 uitgevoerd
worden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de nieuwe melding van verzoeker werd niet geregistreerd,
noch werd het dossier over de oude melding heropend. De melding werd uit het oog verloren, waardoor verzoeker geen reactie kreeg.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Wegendienst zal
het nodige herstel uitvoeren midden 2012. Verzoeker wordt op de hoogte gebracht.

ONDERZOEK:
De melding werd op 30 september 2010 toegewezen aan de dienst Leefmilieu, die ze dezelfde dag
doorgaf aan de Wegenfoon. Op 10 november 2010
werd de melding door de Wegenfoon geparkeerd.
Daarna werd ze uit het oog verloren.
Na de klacht wordt de verzakking hersteld. Mogelijke problemen met de huisaansluiting zijn ten laste
van de eigenaar.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Wegendienst volgde de melding niet goed op waardoor
deze niet afgehandeld werd binnen de reglementaire
behandelingstermijn van zestig dagen.
De klacht wordt gecorrigeerd: de verzakking wordt
hersteld.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 januari 2012).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (5)
(dossier: 201104-094)

Deels gegrond

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 januari 2012).

KLACHT:
Verzoeker meldt op 20 februari via de website van
de Stad Brugge dat er een paaltje omver gereden is
op de hoek van de Sint-Pieterskerklaan met de Kor-
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te Eriestraat. Hij suggereert aanpassingswerken zodat de vrachtwagens gemakkelijker de bocht kunnen nemen zonder de paaltjes te raken. Nu worden
ze voortdurend omvergereden.
Zestig dagen later maakt de software van het stedelijk meldpunt de melding automatisch over aan de
dienst Ombudsman omdat zij niet afgewerkt zou
zijn binnen de reglementaire behandelingstermijn.

is voor het plaatsen van de bushokjes, eind 2010
zou aflopen. Ze beloofde de aanpassing te laten uitvoeren door de nieuwe contractant. De dienst Ombudsman bracht verzoeker hiervan op de hoogte.
Midden mei 2011 laat verzoeker weten dat het bushokje nog altijd niet aangepast is. Hij gelooft niet
dat dit nog zal gebeuren.

ONDERZOEK:
ONDERZOEK:
Kort na de melding werden de paaltjes teruggeplaatst. Dat staat niet geregistreerd in het Meldpunt.
Verzoeker kreeg geen reactie op zijn suggestie om
het probleem structureel op te lossen.
Pas na de klacht besteedt de Wegendienst aandacht
aan deze suggestie. Er moet eerst advies gevraagd
worden aan de Politie en de Mobiliteitscel vooraleer het voorstel aan het College van burgemeester
en schepenen kan worden voorgelegd.

BEOORDELING:
Deze klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de concrete melding over de paaltjes werd snel opgelost,
al werd dat niet geregistreerd in het Meldpunt. De
Wegendienst liet verzoekers suggestie om tot een
structurele oplossing te komen onbehandeld.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 september 2011).

BUSHOKJE
(dossier: 201105-131)

Deels gegrond
KLACHT:
In juli 2009 behandelde de dienst Ombudsman een
klacht over een busschuilhokje in Ter Heide waarvan de zijwand ontbrak. De Ombudsman beoordeelde de klacht als gegrond omdat het huisje niet
volgens de richtlijnen was geplaatst en beval aan
om het perron en het bushokje aan te passen. Het
College van burgemeester en schepenen keurde de
aanbeveling goed op 20 november 2009 13.
De Wegendienst reageerde op de aanbeveling dat
zij deze niet onmiddellijk kon uitvoeren omdat het
contract met de private firma die verantwoordelijk
13

Half november 2010 werd met dezelfde firma het
contract voor de busschuilhuisjes verlengd. De Wegendienst maakte een brief op waarin zij de private
firma vroeg het bushok te verplaatsen en van een
zijwand te voorzien maar deze brief werd niet verstuurd. Pas na de klacht van mei 2011 verstuurt de
Wegendienst de brief. Zij roept verzachtende omstandigheden in als werkdruk, de verhuizing van de
dienst en de pensionering van een collega. Ook de
communicatie tussen de ingenieur en de administratie had beter gekund. Dat wordt intern besproken.
De concrete uitvoering laat maanden op zich wachten. Volgens de Wegendienst valt er met de firma
niet te werken. Zij zou telefonisch moeilijk bereikbaar zijn en het zou onmogelijk zijn er afspraken
mee te maken.
Na telefonische bemiddeling door de dienst Ombudsman belooft de firma begin oktober de nieuwe
fundering te gieten waarna het hok kan worden geplaatst. Dat gebeurt niet. Dat kwam omdat de firma,
zonder medeweten van de Wegendienst, in een
brief aan het Kabinet van de Burgemeester de verplaatsing van het bushok in vraag had gesteld omdat volgens haar de Wegendienst verantwoordelijk
was voor de foute plaatsing. De Wegendienst had in
het najaar van 2008 moeten opmerken dat het hok
niet volgens de normen was geplaatst. Volgens de
Wegendienst wijst deze manier van doen andermaal
op de onmogelijkheid om met de firma samen te
werken. De ingenieur vindt dat hij deed wat hij kon
en wil afwachten.
De dienst Ombudsman bemiddelt opnieuw bij de
firma. Zij heeft het erg druk met de afbraak van
haar bushokjes in Antwerpen. Niettemin wordt het
hok kort nadien verplaatst.
Het gieten van de vloer laat op zich wachten omdat
Eandis en de firma samen moeten instaan voor de
verlichting. Eandis reageert dat zij daarvoor een afspraak had gemaakt met de firma maar dat deze niet
opdaagde. Eandis wijst de dienst Ombudsman erop
dat de Wegendienst zou moeten instaan voor de opvolging van het dossier. De Wegendienst ontkent
dat. Volgens het contract met de firma moet deze
zelf instaan voor de coördinatie met Eandis en hoeft
de Wegendienst daar niet in tussen te komen.

Dossier 200907-147, Jaarverslag 2009, p. 67-68.
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Na opnieuw aandringen wordt de vloer gegoten in
januari 2012 en wordt het bushok opengesteld voor
het publiek.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Wegendienst volgde de afhandeling van de aanbeveling niet goed op. Na het hernieuwen van het contract maakte zij wel een brief op voor de private
firma maar deze werd niet verstuurd. Daardoor ging
een half jaar verloren.
De klacht is slechts deels gegrond omdat ook de
private firma verantwoordelijkheid draagt. Zij
talmde lang om het hok te verplaatsen, van een zijwand te voorzien en de vloer te gieten.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 februari 2012).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (6)
(dossier: 201101-008)

Hoewel dit zo was afgesproken, stelde de Ombudsman in 2010 vast dat melders niet werden ingelicht als hun melding door uitzonderlijke omstandigheden geparkeerd moest worden. Als gevolg van
een aanbeveling van de Ombudsman 14, goedgekeurd door het College op 18 februari 2011, werd in
mei 2011 een briefsjabloon aangemaakt waardoor
melders worden ingelicht over de reden waarom
hun melding geparkeerd moest worden.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De melding had geparkeerd kunnen worden want
de Wegendienst werd geconfronteerd met overmacht. Dat gebeurde niet. De melder werd niet op
de hoogte gebracht over de reden van het uitstel.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 mei 2011).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (7)
(dossier: 201101-022)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker meldt op 10 november 2010 dat er in de
Rijselstraat grote waterplassen staan als het regent.
Er zou een slikputje ontbreken.
Na zestig dagen maakt de software van het Meldpunt de melding over aan de dienst Ombudsman
omdat zij niet afgehandeld werd binnen de reglementair afgesproken termijn.

ONDERZOEK:
De Wegendienst roept als verzachtende omstandigheid in dat haar vrachtwagen begin december 2010
in de berm gleed toen hij ingezet werd om de ijzel
te bestrijden. De camion was buiten dienst tot eind
januari 2011. Daardoor moesten alle grotere werken
in Sint-Michiels gedurende twee maanden uitgesteld worden. Begin februari 2011 wordt een extra
slikputje geplaatst.
Deze melding had geparkeerd kunnen worden aangezien de vraag als gevolg van overmacht niet uitgevoerd kon worden binnen de zestig dagen. Dat
gebeurde niet. Of de Wegendienst naliet de Wegenfoon te informeren over de overmacht, dan wel of
de Wegenfoon vergat om de melding on hold te
plaatsen, wordt niet duidelijk uit het onderzoek.
De melder werd niet ingelicht over het uitstel.
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster vraagt op 26 november 2010 via een
meldingskaart om langs de Dudzeelse Steenweg
een bushokje bij te plaatsen. De meldingskaart
wordt geregistreerd in het stedelijk Meldpunt.
Zestig dagen later maakt de software van het Meldpunt de vraag over aan de dienst Ombudsman omdat zij niet beantwoord werd.

ONDERZOEK:
Volgens de dossierbeheerder van de Wegendienst
formuleerde hij al op 29 november een antwoord
maar werd dat niet doorgegeven aan de Wegenfoon
die instaat voor de administratieve afhandeling van
de meldingen. Ondertussen zou volgens de Wegendienst de procedure intern wel verder gezet zijn.
Uit het onderzoek blijkt evenwel dat de dossierbehandelaar pas op 1 februari 2011 aan de administratie van de Wegendienst de opdracht gaf om adviezen in te winnen. Dat is vier dagen na het opstarten
van het klachtdossier bij de dienst Ombudsman.
Welke stappen de dossierbehandelaar precies zette
14

Dossier 201011-236, Jaarverslag 2010, p. 79.
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tussen eind november 2010 en begin februari 2011
is niet duidelijk.
Verzoekster werd niet ingelicht over de reden van
het uitstel. De melding had geparkeerd kunnen
worden maar ook dat gebeurde niet.
De Wegendienst vindt zelf dat het beter was geweest dat verzoekster een voorlopig antwoord had
gekregen omdat de procedure voor het plaatsen van
een bushokje sowieso niet binnen de zestig dagen
afgehandeld kan worden. Zodra de adviezen binnen
zijn, moet het dossier nog goedgekeurd worden
door het College van burgemeester en schepenen.
Daarna kan het opnieuw enkele maanden duren
vooraleer de private firma overgaat tot het plaatsen
van het bushokje.
De Ombudsman kwam er vorig jaar op uit dat melders door de Wegendienst niet werden ingelicht als
hun melding door uitzonderlijke omstandigheden
niet kon worden afgehandeld binnen zestig dagen.
Als gevolg van een aanbeveling is sinds begin mei
2011 een briefsjabloon actief in het Meldpunt
waarmee de melders op de hoogte wordt gebracht
van de reden van het uitzonderlijke uitstel.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst had een antwoord klaar voor verzoekster maar vergat het door te geven aan de Wegenfoon. De melding had geparkeerd kunnen worden aangezien de afhandeling binnen zestig dagen
niet haalbaar was. Ook dat gebeurde niet.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 mei 2011).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (8)
(dossier: 201101-025)

Terechte opmerking
KLACHT:

dienst Ombudsman omdat zij niet tijdig afgehandeld werd.

ONDERZOEK:
Volgens de Wegendienst moet Eandis of haar aannemer het voetpad herstellen. Vroeger stond er een
elektriciteitspaal die werd weggenomen. In afwachting van het definitieve herstel had de Wegendienst
eerder aan Eandis gevraagd om alle openingen
voorlopig op te vullen met zand. Het definitieve
herstel van het voetpad liep vertraging op omdat de
aannemer na het bouwverlof van 2010 eerst andere
werven afwerkte. Door weerverlet op het einde van
het jaar werd het herstel nog verder uitgesteld.
Vier dagen na de klacht wordt de werf weer opgestart. De Wegendienst belooft er bij Eandis op aan
te dringen om het probleem prioritair aan te pakken.
Verzoekster werd niet ingelicht over de reden van
het uitstel. De melding had geparkeerd kunnen
worden maar dat gebeurde niet. De Wegendienst
gaf geen feedback aan de Wegenfoon waardoor de
melding open bleef staan.
De Ombudsman kwam er vorig jaar op uit dat melders door de Wegendienst niet werden ingelicht als
hun melding door uitzonderlijke omstandigheden
niet kon worden afgehandeld binnen zestig dagen.
Als gevolg van een aanbeveling is sinds mei 2011
een briefsjabloon actief in de software van het
Meldpunt waarmee de melder op de hoogte wordt
gebracht van de reden van het uitzonderlijke uitstel.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst lichtte de Wegenfoon er niet over
in dat Eandis verantwoordelijk was voor deze melding. De melding had mogelijk geparkeerd kunnen
worden omdat bepaalde omstandigheden de herstelling binnen zestig dagen in de weg stonden. Ook
dat gebeurde niet. De melder werd niet op de hoogte gebracht over de reden van het uitstel.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 mei 2011).

Verzoekster meldt op 23 november 2010 dat er zes
tegels ontbreken in het voetpad voor haar huis. Dat
is al zo sinds er in 2009 gewerkt werd. Aanvankelijk lag er zand en steengruis. Twee maanden geleden werd dat weggeschept maar de tegels werden
niet teruggelegd. De put is ondertussen al twintig
centimeter diep.
Zestig dagen later wordt de melding via de software
van het stedelijk Meldpunt overgemaakt aan de
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (9)
(dossier: 201101-026)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster meldt op 25 november 2010 losliggende kasseien ter hoogte van een speelplein.
Zestig dagen later maakt de software van het Meldpunt de melding over aan de dienst Ombudsman
omdat ze niet afgehandeld zou zijn binnen de reglementair voorziene termijn.

ONDERZOEK:
Volgens de Wegendienst werden de losliggende
stenen wel binnen de reglementaire behandelingstermijn hersteld maar liep er iets mis met de administratieve afhandeling van de melding tussen de
Wegendienst en de Wegenfoon. Daardoor kon de
Wegenfoon de melding niet afsluiten waardoor de
dienst Ombudsman automatisch werd ingelicht. Zolang de Wegenfoon de oplossing niet ingeeft in het
registratieprogramma, krijgt de melder geen antwoord.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst liet aan de Wegenfoon niet weten
dat het herstel werd uitgevoerd. Dat is noodzakelijk, anders kan de melding niet afgesloten worden
en krijgt de melder geen antwoord als hij daarom
verzocht.
Positief is dat de melding toch binnen de zestig dagen werd afgewerkt.

REACTIE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN:
Akte genomen (20 mei 2011).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (10)

is in de berm te rijden, de auto aan de onderkant beschadigd wordt. Verzoekster vraagt of de bermen
weer aangevuld kunnen worden met kiezel.
Zestig dagen later maakt de software van het Meldpunt de melding over aan de dienst Ombudsman
omdat zij niet afgehandeld werd binnen de voorziene behandelingstermijn.

ONDERZOEK:
De Wegendienst roept als verzachtende omstandigheid in dat haar vrachtwagen begin december 2010
in een berm gleed toen hij ingezet werd om ijzel te
bestrijden. De camion was buiten dienst tot eind januari 2011. Daardoor moesten alle grotere werken
gedurende twee maanden uitgesteld worden.
De Wegendienst kondigt na de klacht aan dat zij
wacht op een droge periode om de bermen weer aan
te vullen.
Volgens de werkcontroleur zou hij mondeling aan
de Wegenfoon gevraagd hebben om de melding te
parkeren omdat de vrachtwagen buiten dienst was.
De Wegenfoon zegt niets ontvangen te hebben
waardoor de melding niet geparkeerd werd. Verzoekster kreeg geen feedback.
De Ombudsman kwam er vorig jaar op uit dat melders door de Wegendienst niet werden ingelicht als
hun melding door uitzonderlijke omstandigheden
geparkeerd moest worden. Als gevolg van een aanbeveling is sinds mei 2011 een briefsjabloon actief
in de software van het Meldpunt waarmee de melder op de hoogte gebracht wordt van de reden van
het uitzonderlijke uitstel.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De melding had geparkeerd kunnen worden wegens
overmacht. Dat gebeurde niet. Waar de communicatie fout liep tussen de Wegendienst en de Wegenfoon kan niet achterhaald worden. De melder werd
niet op de hoogte gebracht over de reden van het
uitzonderlijke uitstel.

AANBEVELING:

Verzoekster meldt op 18 november 2010 dat de
bermen langs de Diksmuidse Heerweg zo erg verzakt zijn dat als bij het kruisen een wagen verplicht

“De interne communicatie van de Wegendienst
naar de Wegenfoon over de behandeling van haar
meldingen dient gedisciplineerd te gebeuren. Dat is
belangrijk om twee redenen: als de Wegendienst
het probleem te velde heeft opgelost, dan dient de
Wegendienst dit mee te delen aan de Wegenfoon
zodat zij, als frontoffice, de melding kan afsluiten
en de melder een antwoord ontvangt als hij daarom
heeft verzocht. Heeft de Wegendienst een ernstige
reden om de melding uitzonderlijk te parkeren, dan
dient zij dit ook mee te delen aan de Wegenfoon zo-
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dat zij, als frontoffice, deze reden in het meldpuntprogramma kan registreren waarna de melder verwittigd wordt over de oorzaak van het uitstel."

MEER DAN ZESTIG DAGEN (12)
(dossier: 201104-092)

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Terechte opmerking

Goedgekeurd (20 mei 2011).

KLACHT:
OPVOLGING:
De Wegendienst bespreekt de aanbeveling. Aan de
medewerkers wordt nogmaals de nodige aandacht
gevraagd om tijdig feedback te geven aan het
Meldpunt, zowel wanneer de melding is afgewerkt
als wanneer ze geparkeerd wordt, met vermelding
van de reden voor het parkeren.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (11)
(dossier: 201104-090)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker meldt op 19 februari via de website van
de Stad dat het voetpad verzakt is na werkzaamheden.
Zestig dagen later maakt de software van het meldpunt de melding over aan de dienst Ombudsman
omdat ze niet binnen de reglementaire termijn behandeld zou zijn.

ONDERZOEK:
Het voetpad werd wel degelijk nagezien, reageert
de Wegendienst. Het werd voorlopig in mager beton aangelegd in afwachting van een definitief herstel door de aannemer. De verantwoordelijke ingenieur koppelde deze actie niet terug naar de
Wegenfoon, waardoor de melding open bleef staan.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst koppelde haar actie niet terug naar
de Wegenfoon. Gevolg hiervan was dat de melder
geen bericht ontving als hij daarom had verzocht en
de melding niet afgehandeld kon worden.

Verzoeker meldt op 22 februari aan de Wegenfoon
dat er na de heraanleg van een stuk voetpad langs
de Baron Ruzettelaan toch water blijft staan op drie
plaatsen.
Zestig dagen later maakt de software van het stedelijk Meldpunt de melding automatisch over aan de
dienst Ombudsman omdat zij niet tijdig afgehandeld werd.

ONDERZOEK:
Volgens de sectorverantwoordelijke van de Wegendienst ging onmiddellijk na de melding een medewerker langs maar dit werd niet doorgegeven aan
de Wegenfoon waardoor deze actie niet geregistreerd werd. Het herstel moet door een aannemer
gebeuren. Door de aanhoudende droogte in maart
en april kon dat niet.
Begin juni heeft de aannemer het voetpad nog altijd
niet hersteld. De Wegendienst belooft de melding
verder op te volgen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst ging in februari wel ter plaatse
maar liet dat niet weten aan de Wegenfoon. Deze
melding had op basis van de weersomstandigheden
geparkeerd kunnen worden, maar dat gebeurde niet.
De melder werd niet ingelicht over de reden van het
uitstel.
Ondertussen is in het softwareprogramma van het
Meldpunt voorzien dat de melder wordt ingelicht
over de concrete reden waarom zijn melding geparkeerd wordt, met dien verstande dat het parkeren
van meldingen uitzonderlijk moet blijven. Deze
functie is actief sedert begin mei.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (24 juni 2011).

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 februari 2012).
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (13)
(dossier: 201104-093)

Terechte opmerking

vlak aangelegd is. Als het regent, staan er grote waterplassen op het voetpad.
Zestig dagen later stuurt de software van het Meldpunt de melding automatisch door naar de dienst
Ombudsman omdat het probleem niet opgelost zou
zijn binnen de reglementaire termijn.

KLACHT:

ONDERZOEK:

Op 24 februari meldt verzoekster aan de Wegenfoon geurhinder in huis. Ze vermoedt dat het probleem afkomstig is van de openbare riolering.
Zestig dagen later maakt de software van het stedelijk Meldpunt de melding automatisch over aan de
dienst Ombudsman omdat ze niet tijdig afgehandeld
zou zijn.

De Wegendienst ontving de melding en zou ze
overgemaakt hebben aan Eandis omdat het voetpad
na werken aan de nutsleidingen niet goed hersteld
was. Dat werd niet geregistreerd in het Meldpunt
waardoor verzoeker niet op de hoogte werd gebracht van deze doorverwijzing. Na de klacht dringt
de Wegendienst nog eens aan bij Eandis.
In december klaagt verzoeker opnieuw dat er nog
altijd plassen op het voetpad staan als het regent.
De Wegendienst reageert dat de regieploeg het
voetpad nochtans al eind oktober herstelde. Zij had
dat zelf gedaan omdat het te lang duurde voor de
aannemer van Eandis terug kon keren. De regieploeg wordt opnieuw uitgestuurd bij regenweer en
er worden bijkomende herstellingen uitgevoerd.
Verzoeker reageert dat het probleem nog altijd niet
opgelost is. De toezichter gaat ter plaatse als het
hard regent en stelt vast dat het herstel inderdaad
niet goed uitgevoerd werd. De regieploeg breekt het
voetpad over de volledige breedte van het plantvak
uit en legt het opnieuw aan.

ONDERZOEK:
Volgens de sectorverantwoordelijke ging de Wegendienst wel degelijk langs. Met de openbare riolering was er niets mis. Het probleem was een
droog sifonputje in huis. De bewoonster zou hiervan op de hoogte gebracht zijn. De Wegendienst informeerde de Wegenfoon niet over haar actie.
Daardoor bleef de melding open staan.
Na de klacht vraagt de Wegendienst aan de dienst
Leefmilieu dat zij het slikputje nog eens zou reinigen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst ging kennelijk wel langs om het
probleem te onderzoeken maar liet dat niet weten
aan de Wegenfoon. Dat is noodzakelijk, anders kan
de melding niet afgesloten worden en krijgt de melder geen antwoord als hij daarom verzocht.
Positief is dat de melding toch binnen de zestig dagen werd aangepakt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (24 juni 2011).

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging; geen goede uitvoeringspraktijk).
De Wegendienst vroeg in eerste instantie aan Eandis om het voetpad te herstellen maar dat werd niet
geregistreerd in het Meldpunt waardoor verzoeker
niet op de hoogte werd gebracht van deze doorverwijzing.
De regieploeg moet drie keer terugkeren vooraleer
zij het probleem echt oplost.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (24 februari 2012).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (14)
(dossier: 201108-213)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker meldt op 17 juni via het Meldpunt dat
het nieuw aangelegde voetpad voor zijn huis niet
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (15)
(dossier: 201108-220)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster meldt op 20 juni via het stedelijk
Meldpunt dat er langs de Sint-Annarei een tiental
kasseien los liggen en er drie verdwenen zijn.
Zestig dagen later maakt de software de melding
automatisch over aan de dienst Ombudsman omdat
ze niet afgehandeld werd binnen de reglementaire
termijn van twee maanden.

ONDERZOEK:
De Wegendienst herstelt het wegdek kort na de
klacht. Volgens de bevoegde ingenieur kunnen
meldingen over losliggende stenen in principe altijd
binnen de zestig dagen afgehandeld worden. Als
gevolg van de vakantie lukte dit niet voor deze melding.

BEOORDELING:

ONDERZOEK:
Volgens de Wegendienst wordt het herschilderen
van markeringen jaarlijks afgewerkt in een bepaalde volgorde. Het herschilderen van de gele lijnen in
de Koopmansstraat wordt voorzien tegen het einde
van het jaar. Door een vergissing werd de melding
gehecht aan de lijst van uit te voeren werken in
plaats van ze te beantwoorden.
De melding wordt op 31 augustus geparkeerd door
de Wegendienst. De dag daarna wordt het dossier al
afgesloten omdat de gele lijnen intussen herschilderd zijn.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst had de melding moeten parkeren.
De melder had dan een bericht ontvangen over de
reden waarom de melding geparkeerd werd en tegen wanneer het herstel zou gebeuren. Nu bleef hij
in het ongewisse.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 december 2011).

Terechte opmerking (geen wettelijkheid).
De Wegendienst respecteerde de maximale behandelingstermijn voor de melding niet. De Ombudsman aanvaardt als verzachtende omstandigheid dat
dit niet lukte als gevolg van de vakantie. Normaliter
worden meldingen over losliggende stenen altijd
binnen de zestig dagen afgehandeld.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 december 2011).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (16)
(dossier: 201108-221)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker vraagt op 20 juni via het stedelijk Meldpunt om de gele lijnen te herschilderen in de
Koopmansstraat.
Zestig dagen later maakt de software van het Meldpunt de melding automatisch over aan de dienst
Ombudsman omdat ze niet afgehandeld werd binnen de reglementaire termijn.
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (17)
(dossier: 201110-264)

Terechte opmerking
KLACHT:
Op 8 augustus meldt verzoeker aan de Stad dat zijn
oprit slecht hersteld is na werkzaamheden.
Zestig dagen later maakt de software van het Meldpunt de melding automatisch over aan de dienst
Ombudsman omdat ze niet afgehandeld zou zijn
binnen de reglementaire termijn van twee maanden.

ONDERZOEK:
De Wegendienst reageert dat zij de melding al in de
zomer doorgaf aan Eandis.
De Wegendienst deelde deze actie niet mee aan de
Wegenfoon waardoor de melding open bleef staan
en verzoeker geen bericht kreeg over deze doorverwijzing.
De dienst Ombudsman maakt deze informatie over
aan verzoeker. Mocht het probleem nog bestaan,
dan kan hij contact opnemen. Verzoeker reageert
niet meer wat doet veronderstellen dat zijn schade
hersteld is.
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BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst stuurde de melding door naar
Eandis maar koppelde deze actie niet terug naar de
Wegenfoon. Daardoor bleef de melding open staan.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 februari 2012).

OPVOLGING:
Begin maart 2012 laat verzoeker weten dat de herstelling nog altijd niet uitgevoerd is.
Er wordt een nieuw klachtdossier opgemaakt voor
Eandis.

ene dienst naar de andere worden doorgegeven op
een of andere manier een kleurtje zouden krijgen
zodat hun prioriteit beter zou opvallen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst merkte niet op dat de dienst Leefmilieu de melding over de verstopte kolk aan haar
had overgemaakt waardoor anderhalve maand verloren ging. Verzachtende omstandigheid is dat de
Wegendienst ondertussen de aannemer al had aangemaand de kolk en de riolering te reinigen, wat
kort na de klacht gebeurde.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (24 februari 2012).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (18)
VERSPERDE OPRIT

(dossier: 201112-309)

(dossier: 201106-147)

Terechte opmerking

Terechte opmerking

KLACHT:
Op 11 oktober vraagt verzoekster via het Meldpunt
om een verstopte rioolkolk in haar straat te reinigen. De dienst Leefmilieu stelt ter plaatse vast dat
zij de kolk niet kan reinigen omdat een aannemer er
wegenwerken uitvoert. De melding wordt nog dezelfde dag overgemaakt aan de Wegendienst.
Zestig dagen later stuurt de software van het Meldpunt de melding automatisch door naar de dienst
Ombudsman omdat het probleem niet opgelost
werd binnen de reglementaire termijn van twee
maanden.

ONDERZOEK:
De Wegenfoon merkte pas op 21 november dat de
dienst Leefmilieu de melding aan haar had overgemaakt. Dat komt omdat er één keer per maand een
controle wordt uitgevoerd van alle e-mails over
dossiers die overtijd dreigen te gaan. Het softwareprogramma verstuurt heel veel e-mails waardoor
het moeilijk is ze allemaal te lezen, zegt de Wegenfoon. Ondertussen had de Wegendienst de aannemer al schriftelijk aangemaand de rioolkolk te reinigen. Dat gebeurt kort na de klacht.
Bij het afsluiten van het jaarverslag onderzoekt de
dienst Informatica nog of via het gebruik van kleur
meer structuur gegeven kan worden aan de vele emails die het registratiesysteem van het Meldpunt
verstuurt. Bedoeling is dat meldingen die van de
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KLACHT:
Als verzoeker ’s avonds thuis komt is de oprit naar
zijn garage versperd door werkzaamheden aan het
voetpad. Verzoeker werd hierover niet ingelicht. Er
werd geen bewonersbrief verspreid, niemand belde
aan.

ONDERZOEK:
De regieploeg van de Wegendienst voerde het werk
uit. De werkcontroleur had zelf opgemerkt dat de
greppel voor de oprit verzakt was en had zijn ploeg
de opdracht gegeven het forse niveauverschil weg
te werken over een afstand van twee opritten.
Normaliter verwittigen de werklui van de Wegendienst de bewoners vooraf mondeling of schriftelijk. Er wordt aangebeld en er worden afspraken
gemaakt. Als de bewoner niet thuis is wordt een
briefje gebust. Dat gebeurde in dit geval niet. Mogelijk verloren de werklui uit het oog dat de oprit ’s
avonds nog niet bruikbaar zou zijn omdat de cement nog moest drogen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
De Wegendienst vergat verzoeker te verwittigen dat
zijn oprit enkele dagen onbruikbaar zou zijn. Het
gaat om een incident. Het is gebruikelijk dat de
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Wegendienst de bewoners vooraf mondeling of
schriftelijk inlicht.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 september 2011).

ONVINDBARE BED & BREAKFAST
(dossier: 201101-002)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker baat een bed & breakfast uit. Als gevolg
van een verwarrende verkeerssituatie rijden heel
wat klanten per abuis naar een huis met hetzelfde
nummer in een aanpalende straat. De bewoners
moeten de klanten dan doorverwijzen of verzoeker
moet zijn klanten ophalen.
Verzoeker vroeg enkele jaren geleden aan de Stad
of hij op de hoek van de straat een wegwijzer naar
zijn zaak mocht plaatsen maar dat werd geweigerd.
Er werd beloofd dat het straatnaambord dichter bij
de splitsing zou worden geplaatst. Er zou ook onderzocht worden of een bord kon worden geplaatst
dat de splitsing zou aankondigen. Deze beloftes
werden nooit nagekomen.

Zestig dagen later maakt de software van het stedelijk Meldpunt de melding automatisch over aan de
dienst Ombudsman omdat de reglementaire behandelingstermijn van zestig dagen niet werd gehaald.

ONDERZOEK:
Volgens de Wegendienst was de melding onduidelijk. In de Zevenbergenlaan ligt er geen voetpad en
de greppel bleek in perfecte staat.
De Wegendienst probeerde verschillende keren de
melder te contacteren. Dat lukte pas begin maart,
meer dan een maand na de klacht bij de dienst Ombudsman en bijna vier maanden na de eerste melding. Pas toen bleek dat de melding niet ging over
de Zevenbergenlaan maar over Pad Zevenbergen.
Ook daar bleek geen voetpad te liggen, alleen een
afsluitkraantje van TMVW dat te hoog uitstak. De
greppel bleek licht verzakt.
De Wegendienst past het kraantje van TMVW aan
en plaatst in de greppel een bijkomende slikput.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Het onderzoek brengt geen volledige duidelijkheid.
Wie verantwoordelijk is voor het foute adres is onduidelijk. Waarom het tot begin maart duurde vooraleer de Wegendienst verzoeker kon bereiken en
hoeveel keer de dienst probeerde om hem te contacteren, blijft eveneens onduidelijk.

ONDERZOEK:
De Wegendienst vindt geen spoor terug van deze
afspraken. Na de klacht plaatst zij een extra straatnaambord op de splitsing van beide straten. Op het
oude straatnaambord worden ook de huisnummers
vermeld.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (20)
(dossier: 201108-222)

Ander oordeel

BEOORDELING:
KLACHT:

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (19)
(dossier: 201101-028)

Ander oordeel

Op 22 juni registreert de Wegenfoon in het Meldpunt een anonieme melding over een twintigtal losliggende tegels op de Eiermarkt. De melding wordt
overgemaakt aan de Wegendienst. Zestig dagen later maakt de software de melding over aan de dienst
Ombudsman omdat zij niet afgewerkt is binnen de
reglementaire termijn.

ONDERZOEK:

Verzoeker belt op 17 november 2010 een melding
door over een verzakt voetpad en dito greppel in de
Zevenbergenlaan in Sint-Michiels.

De anonieme melding kon niet aangepakt worden
omdat er op dat moment gevelwerken bezig waren
op de Eiermarkt. Terugkoppeling naar de melder
was onmogelijk aangezien zijn identiteit niet bekend was.
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Op 17 augustus kreeg de Wegendienst een gelijkaardige melding binnen. Een ploeg ging onmiddellijk ter plaatse. De gevelwerken waren voorbij en
het voetpad werd hersteld.

ruggestuurd had naar het Vlaamse Gewest. Deze
fout weegt te licht om hem aan te rekenen.

BEOORDELING:

(dossier: 201102-030)

Ander oordeel.
De Wegendienst volgde de anonieme melding op
maar kon het voetpad niet herstellen zolang er gevelwerken werden uitgevoerd. De tweede melding
werd onmiddellijk aangepakt.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (21)
(dossier: 201109-237)

Ander oordeel

NIVEAUVERSCHIL

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster stelt vast dat er als gevolg van werkzaamheden in haar straat een niveauverschil van
ongeveer vijf centimeter is ontstaan tussen de rijweg en haar oprit. Ze vreest voor valpartijen en
vraagt aan de Wegendienst om het niveauverschil
weg te werken. Na meer dan twee maanden is er
nog altijd niets gebeurd.

KLACHT:

ONDERZOEK:

Verzoeker meldt begin juli aan het Meldpunt Fietspaden van het Vlaamse Gewest een verzakte rioolput in het fietspad langs de Baron de Maerelaan.
Het Meldpunt Fietspaden stuurt de melding voor
verder onderzoek door naar de Wegendienst van de
Stad die ze registreert in het stedelijk Meldpunt. Als
het dossier na zestig dagen niet afgewerkt is, wordt
de melding automatisch via de software van het
Meldpunt overgemaakt aan de dienst Ombudsman.

De melding van verzoekster zegt de Wegendienst
niets.
Na de klacht constateert de Wegendienst dat verzoekster gelijk heeft. Het niveauverschil bestond
vroeger al maar door het leggen van een nieuwe
toplaag in asfalt bovenop de bestaande verharding
is het verschil tussen het niveau van de rijweg en de
oprit nog groter geworden.
De Wegendienst belooft begin februari de nodige
aanpassingen uit te voeren. Meer dan een maand later belt verzoekster terug naar de dienst Ombudsman omdat ze nog niemand gezien heeft. De Wegendienst reageert dat het werk zeker tegen eind
maart uitgevoerd zal zijn. Dat gebeurt uiteindelijk
op 22 maart.

ONDERZOEK:
Omdat de Baron de Maerelaan een gewestweg is
maakte de Wegendienst de melding van begin juli
na onderzoek weer over aan de Vlaamse Afdeling
Wegen en Verkeer. Vermoedelijk als gevolg van de
vakantie werd dit niet genoteerd in het meldpuntprogramma en werd de melding niet afgesloten.
Daardoor kwam ze bij de dienst Ombudsman terecht.
De Wegendienst volgde de melding voor het
Vlaamse Gewest niet verder op. Dat wordt nooit
gedaan. Het Vlaamse Gewest geeft geen feedback
aan de Wegendienst over de opvolging van haar eigen meldingen. Ook dat is normaal.
Na de klacht stuurt de Wegendienst een extra email naar het Vlaamse Gewest om aandacht te vragen voor de melding.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Wat er met de eerste melding van verzoekster gebeurde, is niet duidelijk. Als het zo is dat verzoekster het probleem meldde aan de Wegendienst, dan
werd haar melding niet geregistreerd in het Meldpunt, wat niet oké is.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De melding was niet bedoeld voor de Wegendienst
maar voor het Vlaamse Gewest. De enige fout die
de Wegendienst maakte, was dat ze niet in het stedelijk Meldpunt registreerde dat zij de melding te-
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VERZAKTE GREPPEL
(dossier: 201102-040)

Ander oordeel
KLACHT:
Enkele jaren geleden meldde verzoekster al eens
dat de boordsteen en de greppel voor haar huis verzakt waren en er zich grote plassen vormen als het
regent. Als er auto’s voorbijrijden, spat het water
tot tegen haar gevel.
De Wegendienst beloofde toen om bij het Vlaamse
Gewest aan te dringen op een herstelling maar deze
werd nooit uitgevoerd.

ONDERZOEK:
Verzoekster woont langs een gewestweg. Het onderhoud van de greppels, de parkeerstroken en de
boordstenen moet door het Vlaamse Gewest gebeuren. Er bestaan plannen om dat deel van de straat
her aan te leggen. De Wegendienst vermoedt dan
ook dat dit de reden is geweest waarom het Vlaamse Gewest tot nog toe geen herstelling uitvoerde ter
hoogte van het huis van verzoekster. De heraanleg
zal niet voor 2013 gebeuren.
De dienst Ombudsman vraagt aan de Wegendienst
of een voorlopige oplossing mogelijk is. Verzoekster is hoogbejaard en krijgt het steeds moeilijker
om het voetpad en de gevel te reinigen. De Wegendienst gaat ter plaatse en toont aan dat de situatie
niet zo ernstig is. De toestand kan behouden blijven
tot de straat heraangelegd wordt want er is geen gevaar.

de aan de Groendienst die met zware grasmaaiers
over de zwak gefundeerde oprit reed. De klacht
leidde tot de vaststelling dat de openbare verhardingen in de sociale woonwijken van Sint-Jozef
versleten zijn. Een aanbeveling van de Ombudsman, door het College goedgekeurd op 25 januari
2008, mondde uit in een meerjarenplan voor de heraanleg van de verhardingen. De Wegendienst kondigde in 2008 aan dat het werk uitgevoerd zou worden in de tweede helft van 2009 en de eerste helft
van 2010.
In maart 2011 dienen verzoekers opnieuw klacht in.
De herstelling is nog altijd niet uitgevoerd.

ONDERZOEK:
De uitvoering van het meerjarenplan liep vertraging
op omwille van budgettaire redenen. De werken
zouden uitgevoerd worden in 2009 en 2010 maar
naderhand werd ervoor geopteerd om de heraanleg
van de voetpaden in Sint-Jozef gefaseerd uit te voeren.
In opdracht van de Wegendienst start de aannemer
na het bouwverlof van 2011 met de eerste fase. De
straat van verzoekers komt pas in de derde fase aan
bod. Deze is voorzien voor 2013. De Gemeenteraad
moet deze fase nog goedkeuren.
De Ombudsman maakt de nieuwe timing over aan
verzoekers.

BEOORDELING:

BEOORDELING:

Ander oordeel.
Verzoekers zullen nog heel wat geduld moeten oefenen, al wachten zij al lang op de beloofde herstelling. Dat de werken om budgettaire redenen gefaseerd uitgevoerd moeten worden, is een
beleidsbeslissing waarover de Ombudsman zich
niet kan uitspreken.

Ander oordeel.
Verzoekster zal nog wat geduld moeten oefenen.

VERZAKKINGEN
(dossier: 201103-061)

OPRIT

Ander oordeel

(dossier: 201103-057)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers dienden in 2007 klacht in omdat de oprit op het openbare domein versleten is 15. Heel wat
dallen liggen te dansen. Verzoekers wijten de scha-

KLACHT:
Verzoeker is rolstoelgebruiker. Hij klaagt dat de
voetpaden er in de hele wijk slecht bij liggen. Regelmatig worden wat tegels vastgelegd maar het
gaat slechts om lap- en tapwerk.

ONDERZOEK:

Dossier 200706-124, Jaarverslag 2007, p. 59-62.

De Wegendienst reageert dat een firma op het moment van de klacht plaatselijke herstellingen uit-
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voert en verzekert dat de meeste verzakkingen
daarmee weggewerkt zullen worden. Voor een volledige heraanleg van de wijk is er geen budget.

kan. Daardoor wordt zijn vraag om parkeerverbod
in te voeren overbodig.

BEOORDELING:
BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Wegendienst doet wat zij kan. Dat geen budget
voorzien is voor de heraanleg van de hele wijk, is
een beleidskeuze waarover de Ombudsman niet kan
oordelen.

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

VERKEERSSPIEGEL
(dossier: 201108-196)

HOGE DORPEL

Ander oordeel

(dossier: 201104-083)

Ander oordeel
KLACHT:
Toen enkele jaren geleden de straat van verzoeker
heraangelegd werd, verlaagde de aannemer het
voetpad tot op het niveau van de rijweg. Het gevolg
was dat de dorpel van de voordeur veel hoger
kwam te liggen en het voetpad sterk afhelt. Verzoeker is rugpatiënt waardoor hij nog moeilijk zijn huis
in en uit kan. Ook met een rolwagen of een kinderwagen is dat lastig. De toegang tot het huis wordt
nog bemoeilijkt als wagens onreglementair parkeren op het verlaagde voetpad, wat heel regelmatig
gebeurt.
Verzoeker sprak eerder al een gemeenteraadslid aan
die de Wegendienst contacteerde. Deze kon alleen
maar vaststellen dat het voetpad heraangelegd was
volgens het plan.
Verzoeker blijft vruchteloos op zoek naar een oplossing voor zijn probleem.

ONDERZOEK:
Of de Wegendienst al eerder op de hoogte was van
het probleem, wordt niet duidelijk uit het onderzoek. De dienst blijkt niet bevoegd omdat de heraanleg gebeurde in opdracht van het Vlaamse Gewest. De Wegendienst gaat na de klacht ter plaatse
en bevestigt dat er een probleem is. Zij stelt voor
dat het Vlaamse Gewest onder de dorpel van verzoeker een tweede dorpel zou plaatsen om het
hoogteverschil te overbruggen.
De Ombudsman neemt contact op met het Vlaamse
Gewest en de Politie.
De Politie is bereid te onderzoeken of parkeerverbod ingevoerd kan worden voor verzoekers huis.
Het Vlaamse Gewest onderzoekt het probleem. In
november verhoogt zij het voetpad opnieuw waardoor verzoeker weer gemakkelijk in en uit zijn huis
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KLACHT:
Verzoekster en haar buren stelden vast dat de verkeersspiegel op de hoek van de gewestweg en hun
straat gedraaid stond. Daardoor werd hun zicht belemmerd. Verzoekster meldde het probleem een
eerste keer aan de wijkinspecteur die de bevoegde
dienst opbelde. De volgende dag zag verzoekster
dat er aan de spiegel gewerkt werd maar naderhand
constateerde zij dat de spiegel nog altijd niet goed
stond. Ze verwittigde opnieuw de wijkinspecteur
die de dienst weer opbelde. Toch bleef de spiegel
slecht afgesteld. Verzoekster meldde het probleem
een derde keer. Opnieuw werd gebeld, zonder resultaat.

ONDERZOEK:
De Wegendienst ontkent dat zij niet gereageerd zou
hebben op de meldingen van de Politie. De eerste
keer werd een ploeg uitgestuurd en de positie van
de spiegel werd aangepast. Een week later werd de
spiegel weer aangepast door de Wegendienst. Zij
was in de veronderstelling dat alles oké was. Na de
klacht monteert de Wegendienst een nieuwe spiegel
en positioneert ze hem in het bijzijn van verzoekster.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

193

DOSSIERS 2011 IN DETAIL

WELZIJN

WELZIJN
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

VAKANTIEOPVANG
(dossier: 201105-135)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker wil zijn zoontje inschrijven in een vakantieopvang van de Stad. De dienst Buitenschoolse Kinderopvang waarschuwt hem dat hij alleen
kan inschrijven tijdens een inschrijvingsmoment op
een dinsdagvoormiddag in mei. Omdat hij en zijn
vrouw dan moeten werken, vraagt hij of hij zijn
zoontje schriftelijk kan inschrijven. Dat kan niet.
Verzoeker is niet te spreken over dit gebrek aan
soepelheid.

ONDERZOEK:
De coördinator van de Buitenschoolse Kinderopvang bevestigt dat op 31 mei een inschrijvingsmoment wordt georganiseerd. Het klopt niet dat
niemand na die datum nog kan inschrijven. Ouders
die niet langs kunnen komen, kunnen achteraf contact opnemen met de dienst Kinderopvang. Verzoeker mag ook een familielid of een kennis naar de
inschrijvingsdag sturen.
De coördinator geeft toe dat het aantal opvangplaatsen beperkt is. Ouders die al gebruik maakten van
de kinderopvang kunnen eerst inschrijven. Andere
ouders kunnen hun kind inschrijven voor vrijgekomen plaatsen. De coördinator verwacht niet dat alle
kinderen een plaatsje zullen vinden.
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Verzoeker stuurt een kennis naar de inschrijvingsdag. Die zou te horen gekregen hebben dat alleen
ouders konden inschrijven. De dienst Buitenschoolse Kinderopvang ontkent dit formeel. De kennis
kon ter plaatse alle formaliteiten vervullen.
Verzoeker, die er verkeerdelijk van uit gaat dat zijn
zoontje zeker opgevangen zal worden, reageert ontgoocheld als de dienst Buitenschoolse Kinderopvang hem laat weten dat maar voor één dag opvang
voorzien kan worden. Verzoeker zoekt opvang in
een andere school.
De dienst Ombudsman stelt vast dat op de website
van de Stad Brugge een inschrijvingsformulier voor
2009 staat. Of dit document nog geldig is, wordt
niet vermeld. De informatie op de webpagina slaat
op 2010. Informatie over vakantieopvang 2011 is
niet te vinden. Nergens is er sprake van een uiterste
inschrijvingsdatum of een inschrijvingsmoment. De
coördinator wijt dit gebrek aan actuele informatie
aan het feit dat de dienst tot midden mei afgesloten
was van het computernetwerk van de Stad Brugge.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Hoe de contacten verliepen tussen verzoeker en de
dienst Buitenschoolse Kinderopvang valt niet meer
te reconstrueren. Het ziet ernaar uit dat zich verschillende communicatiestoornissen voordeden,
ondermeer over de exclusiviteit van de inschrijvingsdag, over de kans dat het kind een opvangplaats zou krijgen en over het onthaal van de kennis
op de inschrijvingsdag.
De Ombudsman raadt aan de informatie op de website te actualiseren.
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2. POLITIE
overzicht klachten
TOTAAL 50
Onbevoegd 0
Bevoegd 50
BEOORDELING
Gegrond 6
Deels gegrond 0
Terechte opmerking 3
Ongegrond 0
Ander oordeel 41

MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)
(dossier: 201101-006)

Gegrond
KLACHT:
Via een meldingskaart klaagt verzoeker op 9 november 2010 over hinderende bomen bij zijn achterburen. Het stedelijk Meldpunt maakt de vraag
diezelfde dag over aan het Kabinet van de (vorige)
Korpschef. Zestig dagen later, op 8 januari 2011,
maakt de software van het stedelijk Meldpunt de
melding over aan de dienst Ombudsman. De melding werd niet aangepakt.

ONDERZOEK:
De melding werd door de Meldpuntcoördinator geregistreerd op 9 november 2010 en overgemaakt
aan het Kabinet van de (vorige) Korpschef. De
melding kwam wel toe maar kon niet geopend worden. De kabinetsmedewerkers hadden het Meldpuntprogramma nog niet op hun computers staan
omdat het in conflict kwam met de software van de
Politie. Daardoor bleef de melding, samen met andere, gelijkaardige meldingen, onbehandeld. Waarom de kabinetsmedewerkers niet reageerden op de
talrijke herinneringse-mails vanuit het Meldpuntprogramma, is niet duidelijk.
De medewerkers van de nieuwe Korpschef hadden
geen zicht op de meldingen die voor hun indiensttreding binnenkwamen. Ze konden ze niet opvragen. In de loop van februari 2011 kan de software

JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

van het Meldpunt geïnstalleerd worden. De nieuwe
kabinetsmedewerkers worden opgeleid.
Via de klacht bij de dienst Ombudsman wordt het
probleem van verzoeker nog eens doorgegeven aan
het Kabinet van de Korpschef. De wijkinspecteur
ging op 7 januari 2011 langs bij verzoeker en bij de
achterburen. Hij kon de buren ervan overtuigen de
bomen te snoeien.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REGLEMENTAIRE BEHANDELINGSTERMIJN: na zestig dagen had het
Kabinet van de Korpschef de klacht van verzoeker
nog steeds niet aangepakt. De aansluiting van het
Kabinet van de (vorige) Korpschef op het stedelijk
Meldpunt werd niet goed voorbereid waardoor
meldingen niet geraadpleegd of behandeld konden
worden als gevolg van softwareproblemen.
De klacht wordt gecorrigeerd: in februari 2011 kan
de software van het Meldpunt geïnstalleerd worden.
Ook het individuele probleem van verzoeker wordt
opgelost.
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OPVOLGING:

MEER DAN ZESTIG DAGEN (2)
(dossier: 201101-007)

Gegrond
KLACHT:
Op 10 november 2010 stuurt verzoeker een e-mail
naar het stedelijk Meldpunt waarin hij klaagt over
loslopende honden op een speelterrein in Zwankendamme.
Zestig dagen later, op 9 januari 2011, maakt de
software van het Meldpunt de melding automatisch
over aan de dienst Ombudsman omdat ze niet tijdig
afgehandeld werd.

ONDERZOEK:
De Meldpuntcoördinator registreerde de melding op
10 november 2010 en gaf ze voor behandeling door
aan het Kabinet van de (vorige) Korpschef. Daar
liep het fout. De kabinetsmedewerkers hadden het
Meldpuntprogramma nog niet op hun computer
staan omdat het in conflict kwam met de software
van de Politie. De kabinetsmedewerkers van de
nieuwe Korpschef hadden geen zicht op de meldingen die voor hun indiensttreding binnenkwamen.
Zij konden ze niet opvragen.In de loop van februari
2011 kan de software van het Meldpunt geïnstalleerd worden. De nieuwe kabinetsmedewerkers
worden opgeleid.
De dienst Ombudsman maakt de melding nog eens
over aan het Kabinet van de Korpschef dat zich engageert om de vraag te behandelen en de melder
rechtstreeks te antwoorden.
Midden mei, bij de opmaak van het onderzoeksverslag, is de melding nog altijd niet afgehandeld.
Volgens het Kabinet van de Korpschef werd zij
midden april aan het district Zeebrugge doorgegeven.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REGLEMENTAIRE BEHANDELINGSTERMIJN: na zestig dagen had het
Kabinet van de Korpschef de melding van verzoeker nog steeds niet aangepakt. De aansluiting van
het Kabinet van de (vorige) Korpschef op het stedelijk Meldpunt werd niet goed voorbereid waardoor
meldingen niet geraadpleegd of behandeld konden
worden als gevolg van softwareproblemen.

Ondanks verschillende herinneringen kan het Kabinet van de Korpschef geen informatie geven over
de afhandeling van de melding. Het stuurde zelf geregeld herinneringen naar de dienst Algemene Politiezorg maar kreeg geen feedback.
Eind november 2011 informeert de Ombudsman
zelf bij de melder of hij ooit enige reactie van de
Politie kreeg. Verzoeker reageert dat de honden nog
altijd loslopen op het plein en hij nooit door de Politie gecontacteerd werd. De Ombudsman geeft de
informatie voor verdere opvolging door aan het
Kabinet van de Korpschef. Tegen begin maart 2012
is er nog altijd geen duidelijkheid.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (3)
(dossier: 201101-011)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker meldt op 13 november 2010 via de website van de Stad Brugge een probleem van aanhoudend nachtlawaai vanuit een jeugdlokaal.
Zestig dagen later maakt de software van het stedelijk Meldpunt de melding automatisch over aan de
dienst Ombudsman omdat ze niet tijdig afgehandeld
werd.

ONDERZOEK:
De Meldpuntcoördinator registreerde de melding op
13 november 2010 en gaf ze voor behandeling door
aan het Kabinet van de (vorige) Korpschef. Daar
liep het fout. De kabinetsmedewerkers hadden het
Meldpuntprogramma nog niet op hun computer
staan omdat het in conflict kwam met de software
van de Politie. De kabinetsmedewerkers van de
nieuwe Korpschef hadden geen zicht op de meldingen die voor hun indiensttreding binnenkwamen.
Ze konden ze niet opvragen.
De dienst Ombudsman maakt de melding nog eens
over aan het Kabinet van de Korpschef dat zich engageert om de vraag te behandelen en de melder
rechtstreeks te antwoorden.
Midden mei 2011, bij de opmaak van het onderzoeksverslag, is de melding nog altijd niet afgehandeld. Volgens het Kabinet van de Korpschef werd
zij midden april aan het bevoegde district doorgegeven.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
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OVERSCHRIJDING REGLEMENTAIRE BEHANDELINGSTERMIJN: na zestig dagen had het
Kabinet van de Korpschef de melding van verzoeker nog steeds niet aangepakt. De aansluiting van
het Kabinet van de (vorige) Korpschef op het stedelijk Meldpunt werd niet goed voorbereid waardoor
meldingen wel doorgespeeld werden vanuit het
Meldpunt maar niet geraadpleegd of behandeld
konden worden als gevolg van softwareproblemen.

OPVOLGING:
Ondanks verschillende herinneringen kan het Kabinet van de Korpschef geen informatie geven over
de afhandeling van de melding. Het stuurde zelf geregeld herinneringen naar de dienst Algemene Politiezorg maar kreeg geen feedback.
Eind november informeert de Ombudsman zelf bij
de melder of hij ooit enige reactie van de Politie
kreeg. Verzoeker reageert dat de wijkagent langs
kwam en er met de jeugdbeweging afspraken werden gemaakt om het nachtlawaai terug te dringen.

De Politie lichtte de buurman wel in maar verzoeker niet. Hoe dat komt, kan de Politie niet achterhalen. Zij verontschuldigt zich.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: verzoeker
kreeg geen antwoord van de Politie op zijn suggestie om de parkeerregeling te wijzigen in zijn straat.
Alleen de buurman kreeg een schriftelijk antwoord.
Het gaat om een vergetelheid.
De klacht is gecorrigeerd: de dienst Ombudsman
licht verzoeker in over het standpunt van de Stedelijke Werkgroep Verkeer en de beslissing van het
College. De Politie verontschuldigt zich.

GEEN ANTWOORD (2)
(dossier: 201106-143)

GEEN ANTWOORD

Gegrond

(dossier: 201102-041)

Gegrond
KLACHT:
Na de heraanleg van zijn straat suggereerde verzoeker in juni 2010 via de dienst Ombudsman om de
parkeerregeling aan te passen. Door de heraanleg
was de straat een stuk smaller geworden waardoor
parkeren langs beide zijden van de rijweg voor problemen zorgde doordat de vrije ruimte te krap was
geworden voor grote bestelwagens en vrachtwagens.
De dienst Ombudsman maakte de melding over aan
de Politie die liet weten dat de suggestie voorgelegd
zou worden aan de Stedelijke Werkgroep Verkeer.
Na acht maanden heeft verzoeker nog altijd geen
antwoord van de Politie gekregen. De parkeerregeling bleef ongewijzigd.

ONDERZOEK:
De Verkeersdienst van de Politie onderzocht het
voorstel en legde het begin november 2010 voor
aan de Stedelijke Werkgroep Verkeer. Niet alleen
verzoeker had gepleit voor een wijziging van de
parkeerregeling maar ook een buurman. De Stedelijke Werkgroep Verkeer bracht een ongunstig advies uit. Het College ging hier op 26 november
2010 mee akkoord. Beslist werd dat de bestaande
parkeerregeling behouden moest blijven.
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

KLACHT:
Verzoeker woont in de buurt van de Eiermarkt. Begin mei stuurt hij een e-mail naar de Politie waarin
hij melding maakt van nachtlawaai, zwerfafval en
glasscherven, wildplassen en braken in de straten
rond het plein. Hij signaleert dat de overlast toeneemt en vraagt dat de Politie meer toezicht zou
houden.
Na een maand heeft hij nog geen antwoord ontvangen.

ONDERZOEK:
Eind juli laat het kabinet van de Korpschef weten
dat zij verzoeker eind juni rechtstreeks antwoordde.
Het duurde bijna twee maanden vooraleer verzoeker een antwoord kreeg.
De Korpschef merkt op dat de e-mail van verzoeker
verschillende vragen bevatte. Een antwoord formuleren in enkele regels was niet mogelijk. De werkdruk in het district Centrum is groot waardoor het
antwoord langer op zich liet wachten.
De Korpschef meent dat de termijn om te antwoorden vrij lang was en dat het beter was geweest dat
verzoeker een ontvangstmelding had gekregen
waarin een inhoudelijk antwoord in het vooruitzicht
werd gesteld.
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de burger mag
van de overheid op zijn brief of e-mail binnen een
redelijke termijn een antwoord verwachten, of minstens een ontvangstmelding die een inhoudelijke
opvolging krijgt. Verzoeker wachtte bijna twee
maanden op enige reactie van de Politie. Aangezien
het duidelijk was dat het beantwoorden van zijn
vragen enige tijd in beslag zou nemen, was het beter geweest dat de Politie hem een ontvangstmelding had gestuurd waarin een inhoudelijk antwoord
in het vooruitzicht werd gesteld.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt na
de klacht een antwoord.

stemmingswijziging werd vergund. De dienst is niet
op de hoogte van het dossier. Na de klacht wordt
een bouwcontroleur uitgestuurd die vaststelt dat er
geen bestemmingswijziging werd aangevraagd voor
de uitbating. Het uitbaten van een prostitutiehuis is
strijdig met de verkavelingsvergunning en het BPA
die alleen eensgezinswoningen toelaten en geen
diensten.
De bouwcontroleur maakt een proces-verbaal op.
De Dienst Ruimtelijke Ordening zal een overtredingsdossier voorleggen aan het College waarin de
staking van het niet vergunde gebruik zal worden
voorgesteld. Daarna moet de collegebeslissing nog
voor advies naar de Hoge Raad voor het Herstelbeleid. Volgens de Dienst Ruimtelijke Ordening kan
de hele procedure tot twee jaar duren. Verzoekster
kan als alternatief naar de Vrederechter stappen.

BEOORDELING:

PROSTITUTIEHUIS
(dossier: 201106-152)

Gegrond
KLACHT:
Sinds het voorjaar van 2010 wordt in een eengezinswoning in Sint-Kruis een prostitutiehuis gerund. Volgens verzoekster, die naast de zaak woont,
werken er vijf meisjes. De zaak adverteert in de
pers. Er is ook een website.
Verzoekster vindt het niet kunnen dat in een woonwijk een prostitutiehuis wordt uitgebaat. In de zomer zat ze met haar kleindochter in de tuin te eten.
Het raam bij de buren stond open en ze hoorde gênante geluiden.
Eerder vroeg verzoekster aan de wijkinspecteur of
deze uitbating wel kon in een woonwijk. Volgens
de wijkinspecteur was de uitbaatster met alles in
orde en beschikte ze over alle vergunningen.
Verzoekster stapt naar de dienst Ombudsman. Ze
wil zeker zijn dat de zaak wettelijk wordt uitgebaat
en wil weten wat er aan de hinder gedaan kan worden.

ONDERZOEK:
De Politie kent het probleem. Er waren al discussies
tussen enkele buurvrouwen en de uitbaatster. Volgens de wijkinspecteur bleek bij een controle door
de Lokale Opsporingsdienst van de Politie alles in
orde. De wijkinspecteur meent dat de zaak zonder
overlast en discreet wordt uitgebaat.
De dienst Ombudsman vraagt de Dienst Ruimtelijke Ordening of voor het prostitutiehuis een beJAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de informatie die de Politie aan verzoekster gaf,
was onvolledig. Herhaaldelijk kreeg ze van de Politie te horen dat na onderzoek het prostitutiehuis met
alles in orde was. Dit was wel zo voor de politionele databanken en de aangelegenheden die door de
Politie zelf worden opgevolgd. De Politie legde
evenwel geen verband met de wetgeving ruimtelijke ordening waaruit blijkt dat de nieuwe bestemming als prostitutiehuis in strijd is met het BPA en
de verkavelingsvoorschriften.

GLASSCHERVEN
(dossier: 201103-068)

Terechte opmerking
KLACHT:
Op een avond gebeurt een zwaar verkeersongeval
op de hoek van de Leopold I-laan en de Karel de
Stoutelaan in Kristus-Koning. De Politie komt ter
plaatse. De volgende morgen stelt verzoeker vast
dat er op de plaats van het ongeval nog heel wat
glas en stukken van bumpers achtergebleven zijn op
het fietspad en op de rijweg. Verzoeker vindt dat de
Politie de brokstukken had moeten opruimen.

ONDERZOEK:
De Politie heeft een overeenkomst met enkele erkende takelbedrijven. In het contract staat dat als er
voertuigen getakeld worden na een verkeersongeval, het de takelaar is die de brokstukken moet verwijderen.
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Bij het verkeersongeval kwamen verschillende takelbedrijven tussen, waarvan één die niet gevorderd
was door de Politie maar wel door een van de betrokken partijen.
De Politie geeft toe dat het de patrouille ontging dat
er brokstukken op de weg achterbleven. De agenten
wezen de takelaars daar niet op. De takelaars zelf
ruimden de brokstukken niet op.
Alleen bij lichte aanrijdingen waarbij de voertuigen
nog kunnen rijden, moet de patrouille de glasscherven en de brokstukken zelf opruimen. Zij kan daarvoor een beroep doen op de dienst Stadsreiniging.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen goede uitvoeringspraktijk).
Het was beter geweest dat de patrouille de takelaar(s) erop gewezen had dat zij de brokstukken
moesten opruimen.
De Politie is slechts deels verantwoordelijk. In de
takelovereenkomst staat dat de takelaar verplicht is
het glas en de brokstukken op te ruimen.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (4-5)
(dossiers: 201105-114 en 201105-115)

Terechte opmerking

van 14 februari wordt pas op 8 maart geaccepteerd,
die van 23 februari op 3 maart.
Het Kabinet van de Korpschef maakt de meldingen
over aan de dienst Algemene Politiezorg die ze verder doorstuurt naar het district voor onderzoek en
verslag.
Ondanks verschillende herinneringen en overleg
over de opvolging van politiemeldingen via het stedelijk Meldpunt, krijgt de dienst Ombudsman geen
feedback over de afhandeling van de meldingen.
Het Kabinet van de Korpschef stuurt herinneringen
naar de dienst Algemene Politiezorg maar krijgt
zelf geen informatie.
Eind november probeert de Ombudsman de melders
zelf te contacteren om te checken of de Politie ondertussen al actie ondernam. De eerste verzoekster
reageert niet meer. De tweede verzoeker laat weten
dat hij nooit enige reactie van de Politie kreeg en
dat het probleem nog altijd niet opgelost is. De
Ombudsman geeft deze melding in januari 2012
opnieuw door aan de Politie.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De interne opvolging van deze politiemeldingen zit
niet goed. Het Kabinet van de Korpschef stuurde de
meldingen intern wel door naar de achterliggende
dienst maar kreeg geen feedback over wat ermee
gebeurde. Sommige meldingen worden opgevolgd,
andere kennelijk niet.

KLACHT:
Een verzoekster meldt op 14 februari via het stedelijk Meldpunt dat er op verschillende plaatsen langs
de Langerei hondenpoep ligt.
Een andere verzoeker meldt op 23 februari via het
Meldpunt dat een constructie aan een school hem
hindert om veilig met zijn auto zijn oprit te verlaten.
Zestig dagen later maakt de software van het Meldpunt de meldingen automatisch over aan de dienst
Ombudsman omdat ze niet behandeld zouden zijn
binnen de reglementaire termijn van twee maanden.

ONDERZOEK:

AANBEVELING:
“De politiemeldingen die vanuit het stedelijk Meldpunt binnenkomen, zouden door de Politie beter gecoördineerd moeten worden zodat zeker is dat ze
worden opgevolgd en de klager een antwoord krijgt
binnen een redelijke termijn.”

OPVOLGING:
Tegen begin maart 2012 heeft de Politie nog altijd
niet gereageerd op de aanbeveling. Ook over de opvolging van de melding die de Ombudsman in januari 2012 opnieuw doorgaf, is er nog altijd geen
duidelijkheid (zie dossier 201101-007 hiervoor).

De Meldpuntcoördinator registreerde de meldingen
en maakte ze over aan het Kabinet van de Korpschef.
Eind 2010 sloot het Kabinet van de vorige Korpschef aan op het stedelijk Meldpunt maar dat werd
niet goed voorbereid. Het Meldpuntprogramma
kwam in conflict met de software van de Politie.
Pas in de loop van februari 2011 kan de software
van het Meldpunt geïnstalleerd worden en krijgen
de kabinetsmedewerkers een opleiding. De melding
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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EENRICHTINGSVERKEER

UITSTEKENDE NEUS

(dossier: 201101-021)

(dossier: 201102-034)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker diende bij de Stad een voorstel in om in
zijn straat eenrichtingsverkeer in te voeren. De Stad
liet verzoeker, op basis van een onderzoek van de
Verkeersdienst van de Politie, weten dat op zijn
vraag niet kon worden ingegaan. Volgens de Politie
was de rijweg breed genoeg om tweerichtingsverkeer toe te laten.
Verzoeker gaat niet akkoord met de visie van de
Politie. Volgens hem zou de rijweg niet breed genoeg zijn. Daardoor is kruisen niet meer mogelijk
zonder de autospiegels van de geparkeerde wagens
te beschadigen.

Verzoekers hebben een garage. Tussen de garagebox en de hoek van de straat ligt een bushalte. De
Lijn verplaatste zeven jaar geleden op vraag van de
Politie de bushalte zodat verzoekers voor hun garage zouden kunnen parkeren. De bushalte was twintig centimeter te kort maar daaraan zou niemand
zich storen, zei de Politie.
De jongste tijd worden familieleden van verzoekers
regelmatig door een politie-inspecteur beboet omdat zij voor de garagepoort parkeren, hoewel de
nummerplaten er hangen. Volgens de verbalisant is
er onvoldoende ruimte tussen de bushalte en de garagepoort. Bovendien steekt de auto uit voor de oprit van de buren. Volgens verzoekers zoekt de agent
spijkers op laag water want de buren hebben daarover nog nooit geklaagd. Hun oprit is breed genoeg.
Verzoekers pleiten ervoor om de bushalte te verschuiven zodat ze voor hun garage kunnen parkeren, ofwel om een nieuwe halte te voorzien om de
hoek.

ONDERZOEK:
De Politie ontkent dat het eerste onderzoek niet
grondig gevoerd zou zijn. De rijbaan is nog altijd
6,80 meter breed maar lijkt alleen maar versmald
omdat de parkeerstroken afgelijnd zijn, terwijl
vroeger de wagens ook parkeerden langs de kant
van de weg. Deze visuele versmalling werd ingevoerd, precies om de snelheidsbeperking van 30 km
per uur af te dwingen. De Politie vindt sedert begin
2008 maar vijf meldingen terug van beschadigingen
aan en/of aanrijdingen tegen geparkeerde voertuigen.
Tweerichtingsverkeer in verzoekers straat is aangewezen, meent de Politie, omdat het om een belangrijke verbindingsstraat gaat. Het invoeren van
eenrichtingsverkeer zou de bereikbaarheid van de
bedrijven in de straat bemoeilijken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Ombudsman kan geen argumenten vinden om het invoeren van eenrichtingsverkeer te bepleiten.

ONDERZOEK:
Volgens de Politie kan nooit reglementair voor de
garagepoort geparkeerd worden. Niet zozeer de
bushalte is een probleem, wel dat de garagepoort te
smal is om er voor te parkeren. De neus van de auto
steekt altijd uit voor de oprit van de buren en dat is
niet wettelijk. Hoewel de buren dat toelaten, blijft
de overtreding bestaan.
Ook gedeeltelijk parkeren voor de garagepoort van
de andere buur kan niet omdat uit niets blijkt dat het
om een bergplaats zou gaan en niet om een garagebox. Bovendien zouden verzoekers dan te ver op de
bushalte parkeren. Daardoor heeft ook het verplaatsen van de bushalte geen zin.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid over het
feit of de Politie vroeger gezegd zou hebben dat
niemand er zich aan zou storen als verzoekers met
de achterkant van hun auto een twintigtal centimeter op de bushalte zouden parkeren. Het is wel juist
dat de bushalte werd verplaatst op vraag van de Politie.
Verzoekers leggen zich neer bij de argumentatie
van de Politie.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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Strikt wettelijk genomen zijn de boetes terecht.
Mocht het zo zijn dat de Politie vroeger gezegd
heeft dat geen enkele agent er zich aan zou storen
dat de auto ietwat binnen de bushalte zou staan, dan
hebben we te doen met een andere inschatting door
twee verschillende politieagenten waarbij de ene
koos voor soepelheid en de andere voor wettelijkheid.

TIJDELIJK PARKEERVERBOD

Het gaat om een samenloop van omstandigheden.
Doordat de dienst Verkeersbelemmeringen door
overmacht niet ter plaatse kon komen, moest ze afgaan op de informatie in haar bestanden die deed
vermoeden dat het om een werk van de Groendienst
ging. Uiteindelijk bleek het tijdelijk parkeerverbod
zonder vergunning te zijn ingevoerd door een aannemer. Daardoor kon de dienst Verkeersbelemmeringen dit parkeerverbod niet in haar bestanden terugvinden. De aannemer bleef in gebreke.
Het probleem wordt opgelost.

(dossier: 201103-042)

Ander oordeel

HINDERENDE BROMFIETSEN
(dossier: 201103-067)

KLACHT:
Al drie weken staan voor de huizen van verzoeker
en zijn buren tijdelijke parkeerverbodsborden. Eén
dag werd er gewerkt, dan niet meer. Ondertussen
vinden hij en zijn buren moeilijk een parkeerplaats.
Verzoeker nam al contact op met de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie. Die beloofde
de zaak te onderzoeken maar verzoeker ziet niets
veranderen. Hij telefoneerde een week later naar de
Communicatiedienst maar die verwees weer door
naar de dienst Verkeersbelemmeringen.

ONDERZOEK:
Toen verzoeker naar de dienst Verkeersbelemmeringen belde, stelde de inspecteur vast dat de
Groendienst in zijn straat zou werken tussen 21 februari en 4 maart. De dienst ging ervan uit dat het
parkeerverbod daarmee te maken had. De inspecteur deelde dat mee aan verzoeker. Toen de Groendienst op 23 februari naar de dienst Verkeersbelemmeringen faxte dat zij die dag en de volgende
dag zou werken, concludeerde de Politie dat het
probleem daarmee opgelost zou zijn. Zelf kon ze
niet ter plaatse komen door personeelstekort als gevolg van ziekte en een sterfgeval.
Na de klacht bij de dienst Ombudsman gaat de
dienst Verkeersbelemmeringen begin maart ter
plaatse. Ze stelt vast dat de tijdelijke parkeerverbodsborden er nog altijd staan. De dienst neemt
contact op met de aannemer en de signalisatiefirma
die toegeven dat zij de borden daar al vier weken
geleden plaatsten, zij het zonder vergunning.
De aannemer voert diezelfde dag het werk uit. De
Politie maakt een proces-verbaal tegen hem op. De
borden worden weggenomen.

BEOORDELING:

Ander oordeel
KLACHT:
Naast de woning van verzoeker loopt een wandelen fietspad. Verzoeker klaagde eerder al bij de Politie dat bromfietsers er veel te snel rijden. De Politie
liet verbodsborden plaatsen maar de jongeren storen
er zich niet aan en blijven voor overlast zorgen,
vooral 's avonds en ‘s nachts.
Verzoeker schreef al naar de Burgemeester en contacteerde de wijkinspecteur. De Groendienst plaatste aan het einde van het pad een sas waardoor
bromfietsen moeilijker door kunnen. Maar naast de
woning van verzoeker staat alleen een paaltje dat
geen bromfietsers tegenhoudt.
Verzoekers vragen een definitieve oplossing om de
brommers te weren.

ONDERZOEK:
Volgens de wijkinspecteur wordt het speelpleintje
achter de woning van verzoekers en het wandel- en
fietspad tijdens de zomer en tijdens vakanties regelmatig gecontroleerd. Tijdens deze controles
werden tot nog toe geen lawaaierige bromfietsen
opgemerkt. Het pad aan de kant van verzoekers
woning kan moeilijk afgesloten worden omdat de
Groendienst het speelplein en het pad dan niet meer
zou kunnen onderhouden. De Politie belooft haar
controles verder te zetten en repressief op te treden
als er bromfietsers opgemerkt worden die voor
overlast zorgen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Een structurele oplossing ligt niet voor de hand.

Ander oordeel.
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BOUWVALLIGE SCHOORSTEEN
(dossier: 201103-070)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker merkt dat de schoorsteen op het pand tegenover zijn huis bouwvallig is en op instorten
staat. Er zijn ook enkele dakpannen tot in de goot
geschoven. Omdat hij vreest voor vallende stenen
sprak hij zijn overbuur aan maar die doet niets.
Verzoeker nam contact op met de wijkinspecteur.
Die beloofde de eigenaar aan te spreken maar er
gebeurt niets.

ONDERZOEK:
De wijkinspecteur ontkent dat hij niet gereageerd
zou hebben maar het duurde een tijdje voor hij met
de eigenaar praktische afspraken kon maken. De eigenaar stuurde iemand langs om samen met de
wijkinspecteur de toestand ter plaatse te bekijken.
Tijdens dat onderzoek werd vastgesteld dat de
schoorsteen in geen te beste staat verkeerde maar
dat er geen onmiddellijk gevaar was voor vallende
stenen of instorting. Toch besliste de eigenaar een
architect aan te stellen voor het uitvoeren van de
meest dringende instandhoudingswerken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
Verzoeker ging er ten onrechte van uit dat de wijkinspecteur zijn melding naast zich neergelegd had.

TWEERICHTINGSVERKEER

Verzoeker sprak hierover enkele weken geleden
zijn wijkinspecteur aan maar hij ziet niets veranderen.

ONDERZOEK:
Na de melding contacteerde de wijkinspecteur de
syndicus van het winkelcentrum. Zij vroeg de situatie voorlopig niet te wijzigen zodat de bereikbaarheid van het winkelcentrum gegarandeerd zou blijven. De problematiek zou besproken worden tijdens
de volgende beheerraad.
De wijkinspecteur relativeert de hinder. Sinds de
invoering van het tweerichtingsverkeer gebeurde er
maar één ongeval. De lawaaihinder wordt veroorzaakt door losliggende putdeksels in de uitrit. De
syndicus is hiervan op de hoogte en zoekt naar een
oplossing. Omdat hij niet onmiddellijk een oplossing kon aanreiken voor de verzuchtingen van verzoeker, had de wijkinspecteur hem nog niet opnieuw gecontacteerd.
De dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie
wil de huidige verkeersregeling op de parking behouden. Zij werd uitgewerkt samen met het Vlaamse Gewest en met de handelaars van het winkelcentrum met het oog op een vlotte bereikbaarheid en
doorstroming van het verkeer.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Politie en het Vlaamse Gewest kozen voor het
algemene belang. De enkele nadelen die verzoeker
onderkent, wegen daar niet tegen op. Het was wel
beter geweest dat de wijkinspecteur verzoeker op
de hoogte had gehouden van de stappen die hij ondernomen had.

TE DICHT BIJ HET VENSTER
(dossier: 201104-085)

(dossier: 201103-074)

Ander oordeel

Ander oordeel
KLACHT:
Door de heraanleg van het kruispunt van de Legeweg met de Expresweg wordt de uitrit van het winkelcentrum tijdelijk gebruikt in dubbele rijrichting.
Dat veroorzaakt volgens verzoeker niet alleen lawaaihinder, hij vindt de maatregel ook gevaarlijk
omdat de toegangsweg daar niet op berekend zou
zijn. Er zijn al ongevallen gebeurd. De maatregel is
niet meer nodig, betoogt verzoeker, omdat er dicht
bij het kruispunt een alternatieve inrit is aangelegd
naar de parking van het winkelcentrum.
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KLACHT:
Verzoeker woont in een woonerf. Niemand mag er
parkeren. Verzoeker klaagt in april dat er geregeld
een auto voor zijn livingvenster staat. Dat is al meer
dan twee jaar aan de gang. Doordat de vensters van
zijn huis klein zijn, komt er geen licht meer binnen.
Hij sprak de chauffeur al aan maar de man blijft
foutparkeren. Het gaat om een kennis van zijn buurvrouw.
Verzoeker lichtte ook zijn wijkinspecteur in maar er
gebeurt niets.
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Eind augustus 2009 stuurde hij hierover ook een email naar de Verkeersdienst van de Politie en naar
het Kabinet van de Burgemeester. Volgens verzoeker reageerde de Verkeersdienst dat onderzocht zou
worden of de parkeerregeling duidelijk genoeg aangegeven stond, zoniet zou zij aan de Wegendienst
vragen de nodige aanpassingen te doen. Verzoeker
zou verder op de hoogte gehouden worden maar
vernam niets meer.
Van het Kabinet van de Burgemeester kreeg hij
eind september 2009 een brief dat de Verkeersdienst de problematiek zou onderzoeken en eventueel een voorstel zou voorleggen aan de Stedelijke
Werkgroep Verkeer. Daar bleef het bij.

ONDERZOEK:
De Verkeersdienst van de Politie stuurde verzoeker
al eind september 2009 een brief dat uit het onderzoek was gebleken dat de verkeersregeling ondubbelzinnig was en er geen aanpassingen nodig waren.
De wijkinspecteur gaat bemiddelen bij verzoeker en
de overbuurvrouw. Begin mei contacteert hij nogmaals verzoeker die bevestigt dat het probleem opgelost is.
De wijkinspecteur verzekert dat opgetreden wordt
tegen foutparkeerders in het woonerf. In 2010 verbaliseerde de Politie twaalf keer, tegen augustus
2011, bij het afsluiten van het klachtdossier, al negen keer.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

nacht in december 2010. Hij en enkele vrienden, allen met een getaande huidskleur, werden op het
Zand uitgedaagd door een groep Brugse jongeren.
Verzoeker maande zijn vrienden aan om niet in te
gaan op de provocaties. Op dat moment kwam een
politiepatrouille voorbij. Zij werden gecontroleerd
maar de Brugse jongeren niet. Eén van verzoekers
kameraden, een man met een zwarte huidskleur,
werd overgebracht naar het cellencomplex in de
Hauwerstraat. De Politie liet verzoeker en zijn andere vrienden gaan.
Ze namen hun auto’s en reden naar het Schouwburgplein waar ze een sigaretje opstaken buiten hun
voertuigen. Een politiepatrouille kwam voorbij.
Verzoeker en zijn vrienden babbelden verder. Plots
keerde de patrouille terug. Zij kregen het bevel tegen de muur te gaan staan. Iedereen werd geboeid
en met de combi overgebracht naar het cellencomplex. Verzoekers en zijn vrienden, onder wie een
minderjarige, begrepen niet waarom ze opgepakt
werden.
In het cellencomplex gaf een inspecteur volgend
bevel: “Pietje, draai je eens om tegen de muur”.
Verzoeker vindt dat niet respectvol. Op een bepaald
moment zou een andere agent gezegd hebben: “Ik
zal eens een borstel nemen en jullie in één keer
wegvegen.”
Verzoeker en zijn vrienden werden twaalf uur opgesloten. Ze mochten niet bellen naar hun familie.
Pas na lang aandringen mochten ze naar het toilet
of kregen ze te drinken. De minderjarige mocht zijn
ouders niet verwittigen.
Verzoeker dient klacht in eind april 2011.

ONDERZOEK:

OPVOLGING:
Na het afsluiten van de klacht reageert verzoeker
dat er weer voor zijn venster geparkeerd wordt
maar de wijkinspecteur kan gedurende enkele weken maar één keer een foutparkeerder aantreffen.
Hij spreekt met verzoeker af dat hij hem rechtstreeks mag contacteren mocht zich weer een probleem voordoen.

CELLENCOMPLEX (1)
(dossier: 201104-100)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker, van Armeense afkomst, klaagt over het
discriminerende gedrag van de Politie tijdens een
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Het onderzoek levert weinig op. Volgens de Dienst
Intern Toezicht (DIT) valt het na meer dan vier
maanden niet meer na te gaan wie wat gezegd zou
hebben. Uiteraard, zegt de DIT, moet elke burger in
de cel correct behandeld worden. Er is volgens de
DIT geen enkele aanwijzing dat verzoeker en zijn
vrienden geviseerd zouden zijn omwille van hun
huidskleur.
Volgens de Politie werden verzoeker en zijn vrienden terecht opgepakt. Na de schermutseling op het
Zand had de Politie hen gevraagd om de binnenstad
te verlaten en naar huis te gaan maar dat deden ze
niet. De Politie spotte hen verschillende keren in
het uitgaanskwartier. Zij zouden een kat- en muisspelletje met de Politie gespeeld hebben. Daarom
werden ze opgepakt en opgesloten.
Wat de minderjarige betreft, is de Politie bereid
diens opsluiting verder te onderzoeken. Zij vraagt
naar de versie van de minderjarige en zijn ouders.
De Ombudsman maakt het aanbod over maar ver-
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zoeker noch zijn minderjarige vriend reageren daarop.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek draait uit op een woord-tegenwoordsituatie. Volgens de Politie zijn er geen aanwijzingen dat verzoeker en zijn vrienden omwille
van hun huidskleur geviseerd werden. Verzoeker
denkt daar anders over. Het onderzoek wordt stop
gezet omdat hij en zijn minderjarige vriend niet
meer reageren.

CELLENCOMPLEX (2)
(dossier: 201104-101)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is een persoon met een handicap. Hij
moet spierontspanners nemen. Op een namiddag
gaat hij op de Platse in Sint-Andries een glas drinken. Toen hij het café verliet, viel hij. Dat kwam
niet door de drank, verzekert verzoeker, wel doordat hij over zijn hondje struikelde. Een politiecombi
kwam toevallig voorbij. Hij werd opgepakt voor
openbare dronkenschap en tot 2 uur ‘s nachts opgesloten in het cellencomplex in de Hauwerstraat.
Verzoeker protesteert dat van hem geen ademtest
afgenomen werd. Dan zou duidelijk geworden zijn
dat hij niet teveel gedronken had. Hij vroeg tijdens
zijn opsluiting ook herhaaldelijk maar tevergeefs of
hij mocht plassen. Omdat hij zijn water niet meer
kon ophouden, plaste hij op zijn hoofdkussen. Verzoeker begrijpt niet dat er in de cellen geen emmer
of toilet staat.
Verzoeker vroeg geregeld naar zijn medicatie. Telkens werd geantwoord dat hij ze binnen enkele minuten zou krijgen. Toch duurde het telkens meer
dan een half uur voor hij zijn pillen kreeg.

ONDERZOEK:
Op het aanhoudingsformulier staat dat verzoeker te
dronken was om het te ondertekenen. Er werd een
proces-verbaal opgemaakt. Of verzoeker dronken
was of niet en daarvoor vervolgd moet worden, valt
binnen het gerechtelijk dossier waarvoor de Ombudsman niet bevoegd is.
Volgens de Politie kan een dokter op vraag van iemand die wordt opgesloten, een bloedstaal nemen.
De uitslag ervan is pas enkele dagen later bekend
en bewijst alleen de hoeveelheid alcohol in het
bloed op het moment van de staalname. Op zich
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

zegt dat onvoldoende over de staat van openbare
dronkenschap van de betrokkene. De wettelijke
bewijskracht van openbare dronkenschap bestaat uit
een gedetailleerde beschrijving van de betrokkene
op het ogenblik dat hij wordt opgepakt. Het is wettelijk niet voorzien om een alcoholtest af te nemen
bij openbare dronkenschap. De uitslag ervan is ook
geen wettig bewijsmiddel in andere dan verkeerssituaties.
Op het formulier in verband met de bestuurlijke
aanhouding staat dat verzoeker naar het toilet ging
om 16.20 uur, 17 uur, 17.50 uur en 18.35 uur. Om
20 uur, tijdens een controle, stelde de bewaker vast
dat verzoeker de camera had afgedekt en op zijn
kussen en deken had geplast. Of verzoeker om zijn
medicatie vroeg staat niet vermeld op het aanhoudingsformulier.
De Politie ontkent niet dat er geen toiletten aanwezig zijn in de cellen. Alle voorzieningen zijn wel
aanwezig in de gang. Het politiekantoor in de Hauwerstraat is verouderd. In het nieuwe politiehuis
aan de Louis Coiseaukaai zullen de cellen voorzien
zijn van een toilet. In afwachting worden in de
Hauwerstraat geen zware investeringen meer gedaan.
Verzoeker blijft erbij dat hij niet dronken was als
gevolg van alcohol maar mogelijk wel als gevolg
van zijn medicatie. Zijn pillen zorgen er ook voor
dat hij meer moet plassen dan normaal. Hij betaalt
de schade aan het kussen omdat hij deze feiten niet
betwist.
De Ombudsman raadt verzoeker aan een navolgende verklaring af te leggen bij de Politie dat hij als
gevolg van zijn medicatie dronken kan lijken. Verzoeker gaat in op het voorstel en maakt ook een
doktersattest over dat dit bevestigt. Beide stukken
worden toegevoegd aan het proces-verbaal.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Sommige aspecten van de klacht komen niet overeen met de verkaringen van de Politie. Verzoeker
stelde aanvankelijk dat hij niet mocht plassen, terwijl hij vier keer naar het toilet ging. Over zijn vragen naar medicatie staat niets genoteerd.
Wettelijk gezien hoefde de Politie geen alcoholtest
van verzoeker af te nemen.
Of verzoeker schuldig is aan openbare dronkenschap, kan de Ombudsman niet beoordelen. Hierover moet het Parket een uitspraak doen. Verzoeker
kan via een navolgende verklaring de zaak allicht in
een juister daglicht plaatsen.

204

DOSSIERS 2011 IN DETAIL

POLITIE

PARKEREN LANGS REDERSKAAI

VERDRIJVINGSVAK

(dossiers: 201105-106, 201105-107, 201105-108,
201105-109, 201105-110, 201105-117, 201105118)

(dossier: 201105-116)

Ander oordeel
KLACHT:
Na klachten over het parkeren van kampeerwagens
langs de Rederskaai in Zeebrugge besliste het College van burgemeester en schepenen op 23 december 2010 om het parkeren in de zone tussen de
Kustlaan en de Wittebankstraat voor te behouden
voor personenwagens, auto’s dubbel gebruik, minibussen en motoren 16. De kampeerwagens worden
verwezen naar de Graaf Jansdijk tussen de Wittebankstraat en het Visserskruis.
Kort na het invoeren van de nieuwe parkeerregeling
trekken zeven bewoners en gebruikers van de Rederskaai aan de alarmbel. Zij werden door de Politie op de bon geslingerd omdat de nieuwe regeling
geen rekening houdt met voertuigen ‘lichte vracht’.
Verschillende bewoners en gebruikers rijden met
4x4’s of bestelwagens zonder zitbanken achteraan.
Ook zij mogen niet meer parkeren langs de Rederskaai. Zij klagen dat zij door de nieuwe parkeerregeling hun voertuigen bijna een kilometer verder
moeten parkeren willen zij niet beboet worden.

ONDERZOEK:
Na een plaatsbezoek suggereert de dienst Ombudsman aan de Politie om in de Wittebankstraat een
parkeerzone te voorzien voor voertuigen ‘lichte
vracht’. Er zijn dertien parkeerplaatsen. De Verkeersdienst werkt het voorstel uit en legt het dossier
in juni 2011 met gunstig gevolg voor aan de Stedelijke Werkgroep Verkeer en het College van burgemeester en schepenen. Eind 2011 keurt de minister de nieuwe regeling goed. De Wegendienst
plaatst de verkeersborden in januari 2012.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker wil tijdens de avondspits vanuit de
Oostmeers de Unescorotonde oprijden. Hij moet
invoegen naar de linkerrijstrook. Als het druk is, is
dat niet gemakkelijk. Maar hij heeft geluk want een
dame laat hem voorgaan.
Tijdens het invoegen ziet verzoeker twee agenten
aan de rotonde staan. Een van hen stapt op hem af.
De agent brult hem door zijn autoruitje toe dat hij
een overtreding beging door een ononderbroken
witte lijn over te rijden. Verzoeker repliceert dat er
op de plaats waar hij invoegde geen ononderbroken
lijn geschilderd is maar alleen enkele kort op elkaar
volgende stippellijnen die overgaan in een gearceerd vlak.
Verzoeker stapt uit en gaat samen met een van de
agenten ter plaatse kijken. Hoewel de agent volgens
verzoeker geen gelijk had, bleef hij hem berispen.
Toen verzoeker weer instapte, werd hij ook door de
andere agent toegeroepen: “Ik heb ook gezien dat je
over de witte lijn reed, ventje!”
Verzoeker betwist dat de agenten vanop de plaats
waar ze stonden een goed zicht hadden op de belijning. Hij begrijpt dat agenten soms kordaat moeten
optreden maar deze houding vindt hij erover.

ONDERZOEK:
Beide agenten blijven erbij dat verzoeker een overtreding beging omdat hij invoegde ter hoogte van
het gearceerde verdrijvingsvak. Omdat verzoeker
dit bleef betwisten, ging een van de agenten samen
met hem ter plaatse kijken. Beide agenten ontkennen dat zij onbeleefd waren. Ze zouden verzoeker
op een correcte maar kordate manier aangesproken
hebben. Volgens de agent die met verzoeker meeging, was het nooit zijn bedoeling een procesverbaal op te stellen. Hij wilde verzoeker alleen
wijzen op zijn inbreuk.
De dienstchef ziet de wegmarkeringen na. Zij constateert dat er ook in volle spits altijd correct vanuit
de Oostmeers kan worden ingevoegd. Volgens haar
hadden de agenten een goed zicht op het verkeer
dat uit de richting van de Oostmeers en het Station
kwam.

BEOORDELING:
16

Ander oordeel.
Dossier 201005-094, Jaarverslag 2010, p. 197.
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De Ombudsman kan niet oordelen. Het onderzoek
mondt uit in een woord-tegen-woordsituatie. Volgens de agenten waren zij kordaat maar beleefd,
volgens verzoeker waren zij onbeleefd. De Ombudsman kan evenmin beoordelen of verzoeker al
dan niet een verkeersovertreding beging.

GEEN TOEGANG?
(dossier: 201105-121)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster, die vaak een bezoek brengt aan het
kerkhof van Sint-Kruis, klaagt over het feit dat de
Pastorieweg regelmatig op vrijdagnamiddag voor
alle verkeer afgesloten is. Dat gebeurt telkens op
vraag van de basisschool. Ze vindt het niet kunnen
dat de school de enige toegangsweg naar de begraafplaats afsluit. Er is toch voldoende speelruimte
in de school, vindt ze.

ONDERZOEK:
Volgens de Verkeersdienst van de Politie werd de
straat maar twee keer afgesloten voor een schoolactiviteit die door het College werd goedgekeurd.
Daarbij was de straat slechts afgesloten tot vlak
voor de parking van het kerkhof. De begraafplaats
zelf was altijd bereikbaar via een achtergelegen
straat. De andere toegangsweg naar het kerkhof
werd niet extra aangegeven. Dat wordt nooit gedaan, zegt de Politie. Verzoekster kende deze alternatieve toegang niet.

antwoord. Pas na aandringen zei de agente dat de
boete 100 euro zou bedragen. Verzoeker vroeg of
dat niet wat overdreven was. De agente hield het
opnieuw op een kort “U kunt gaan”.

ONDERZOEK:
Volgens de agente was verzoeker aan het telefoneren toen ze hem opmerkte. Bij het kruisen verstopte
hij zijn gsm in zijn handpalm. De agente liet verzoeker stoppen. Ze zou hem uitgelegd hebben
waarom. Verzoeker beëindigde op dat moment zijn
gesprek waardoor hij mogelijk een deel van de uitleg niet hoorde. Volgens de agente vermeldde zij
uiteindelijk het bedrag van de boete. Omdat verzoeker niet akkoord ging, vond zij het best om het
gesprek niet te doen escaleren. Daarom rondde zij
af met een eenvoudig: “U kunt gaan.” Ze had niet
de bedoeling respectloos te zijn.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman oordeelt niet omdat het om een
woord-tegen-woordsituatie gaat. Volgens de agente
gaf zij de nodige uitleg maar zette zij het gesprek
stop omdat zij de situatie niet wilde doen escaleren.
Verzoeker ervaarde dat alsof de agente niet wilde
luisteren.

TE LAAT VERWITTIGD?
(dossier: 201105-136)

Ander oordeel
KLACHT:

BEOORDELING:
Ander oordeel.

GSM OP DE FIETS
(dossier: 201105-125)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker fietst langs de vesten en belt met zijn
gsm. Een agente op een scooter houdt hem tegen en
beboet hem. Verzoeker begrijpt haar strenge houding niet. Hij bracht niemand in gevaar. Nadat de
agente zijn identiteit genoteerd had, zei ze: “U kunt
gaan”. Uitleg kreeg hij niet. Ook op zijn vraag hoeveel hij zou moeten betalen, kreeg hij eerst geen
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Verzoekers baten een hotel uit in de binnenstad. Op
27 mei krijgen ze van een aannemer die werkt in
opdracht van Eandis, het bericht dat hij van 30 mei
tot 8 juni zal werken aan het elektriciteitsnet. Het
hotel blijft toegankelijk maar er moet een sleuf gegraven worden om een kabel te leggen.
Verzoekers vinden dat ze te laat verwittigd werden
en ze vrezen voor geluidsoverlast voor de hotelgasten. Bovendien is het werk tijdens het verlengde
Hemelvaartweekend slecht getimed.
Verzoekers bellen naar Eandis. Daar krijgen ze te
horen dat de nutsmaatschappij de toestemming
kreeg van de Stad om het werk uit te voeren.

ONDERZOEK:
De aannemer werkt binnen zijn doorlopende vergunning. Dat betekent dat hij alleen aan de Politie
moet melden dat hij werkt en dat hij minimum twee
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dagen op voorhand de bewoners moet verwittigen.
Aan deze voorwaarden werd voldaan.
De dienst Ombudsman maakt de bezorgdheid van
de hoteluitbaters over mogelijke overlast over aan
de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie.
Zij belooft een oogje in het zeil te houden en ervoor
te zorgen dat er zo weinig mogelijk hinder zal zijn.

telkens beantwoord. Een structurele oplossing ligt
niet voor de hand.

GEEN REACTIE?
(dossier: 201106-158)

Ander oordeel

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

KLACHT:

VERDRAAIDE VERKEERSLICHTEN
(dossier: 201105-140)

Ander oordeel
KLACHT:
Regelmatig rijden vrachtwagens de verkeerslichten
aan op de hoek van het Fort Lapin en de Havenstraat. Hierdoor kunnen voetgangers niet zien wanneer zij mogen oversteken.
Sinds 2010 meldde verzoeker het probleem al verschillende keren aan de Politie. Hoewel de Verkeersdienst beloofde het nodige te doen, verandert
er niets aan de situatie. Geregeld maakt verzoeker
nieuwe meldingen over aan de Politie. Hij vraagt
zich af waarom het zo lang duurt voor het probleem
structureel opgelost wordt.

ONDERZOEK:
De Politie kent het probleem. Zij liet verzoeker al
weten dat zijn meldingen telkens overgemaakt werden aan het Agentschap Wegen en Verkeer van het
Vlaamse Gewest. Deze dienst reageerde dat de verkeerslichten niet verplaatst kunnen worden. Ze
werden wel telkens recht gezet. De Politie antwoordde ook telkens op de meldingen van verzoeker. Hij mag de Politie blijven inlichten maar een
structurele oplossing is er niet.
De Politie relativeert het probleem ook enigszins.
De lichten worden sporadisch aangereden. Daardoor staan de voetgangerslichten een beetje schuin
maar zouden ze toch goed zichtbaar blijven.
De Ombudsman verwijst verzoeker door naar de
Vlaamse Ombudsman maar hij gaat daar niet op in.

BEOORDELING:

Verzoekster meldde al een maand geleden aan de
wijkinspecteur enkele problemen met haar buren.
De ene buurvrouw zou in het ziekenhuis verblijven.
Haar tuin is verwilderd en een boom tegen de perceelsgrens zou het zonlicht tegenhouden. Bij de andere buren zou het onkruid in de tuin welig tieren
en zou er geurhinder zijn.
Verzoekster ziet niets gebeuren.

ONDERZOEK:
Volgens de wijkinspecteur was de melding geen
maand oud maar zeer recent. Ongeveer gelijktijdig
diende verzoekster al klacht in bij de dienst Ombudsman.
De wijkinspecteur contacteert de voorlopige bewindvoerder van de ene buurvrouw. Hij belooft te
laten snoeien. Bij de andere buren ligt heel wat
bouwmateriaal in de tuin als gevolg van verbouwingswerken. Daardoor kunnen zij de tuin voorlopig moeilijk onderhouden. Van geurhinder of distels zou er volgens de wijkinspecteur geen sprake
zijn.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd via bemiddeling.
De wijkinspecteur volgde de zaak wel degelijk op.
Wanneer verzoekster precies haar melding deed bij
de Politie valt niet te reconstrueren.

ONVRIENDELIJK?
(dossier: 201106-167)

Ander oordeel
KLACHT:

Ander oordeel.
De Politie gaf de meldingen telkens door aan het
Vlaamse Gewest. De e-mails van verzoeker werden

Verzoeker dient klacht in tegen een agente omdat
ze onvriendelijk was tijdens een interventie op
straat. Verzoeker had zijn bestelwagen geparkeerd
op een betalende parkeerplaats in de Katelijnestraat
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en had per sms betaald. Op dat moment kwam de
agente voorbij en zei tegen verzoeker: “Je kan maken dat je weg bent of je krijgt een boete!”. Verzoeker klaagt dat hij niet eens de tijd kreeg om te
reageren.

ONDERZOEK:

Volgens de agente lag er geen parkeerticket achter
de voorruit van de bestelwagen noch was er per sms
betaald. Dat gaf haar computerterminal aan. Verzoeker beweerde dat hij wel via sms betaald had.
De agente legde uit dat zij een parkeertaks zou
moeten uitschrijven omdat de terminal aangaf dat er
niet betaald was. Daarop reageerde verzoeker dat
hij niet zou blijven betalen. Omdat hij niet aantoonde dat hij per sms had betaald, beëindigde de agente
het gesprek door te zeggen dat verzoeker kon kiezen: ofwel betalen ofwel de parkeerplaats verlaten.
Daarop vertrok verzoeker. Er werd geen parkeertaks opgesteld. Volgens de agente trad zij kordaat
op maar was zij niet onbeleefd of onvriendelijk.

De dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie
verleende geen vergunning voor deze werken.
De werkzaamheden werden aangekondigd als zouden zij volledig uitgevoerd worden op privaat terrein. Voor dergelijke werken is geen vergunning
nodig en wordt geen bewonersbrief verspreid. In
geval van te verwachten hinder is het aan de eigenaar of de aannemer om de buurt te verwittigen.
De kraan werd begeleid door een motorrijder van
de Politie die via de dienst Verkeersbelemmeringen
en de dienst Politiewacht was opgevorderd. Het was
de bedoeling dat de motorrijder de kraan zou begeleiden tot op het private terrein.
De Politie betreurt dat verzoeker haar ’s nachts niet
opbelde. Als de lawaaihinder buitenissig was, had
zij de werkzaamheden kunnen stil leggen op basis
van de Vlaremwetgeving of omdat de kraan toch
opgesteld stond op de openbare weg. Daarvoor was
geen vergunning aangevraagd.

BEOORDELING:

BEOORDELING:

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het onderzoek
mondt uit in een woord-tegen-woordsituatie. Volgens verzoeker was de agente onbeleefd en liet zij
geen gesprek toe, volgens de agente was zij kordaat
en voerde zij wel degelijk een gesprek.

Ander oordeel.
Verzoeker had er beter aan gedaan de Politie te bellen die de werken stil had kunnen leggen omdat er
vergunningsplichtige werken werden uitgevoerd.

NACHTWERK

(dossier: 201107-182)

ONDERZOEK:

VOETBALLENDE JONGEREN

Ander oordeel

(dossier: 201107-174)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker woont in een smalle doodlopende straat.
Achter zijn huis staat op privaat terrein een gsmmast. Op een zomeravond rijdt een grote kraan het
straatje in onder begeleiding van een motorrijder
van de Politie.
De kraan wordt opgesteld op de openbare weg voor
het huis van verzoeker. De arm wordt uitgeschoven
over zijn eigendom tot bij de gsm-mast waaraan
gewerkt moet worden. Er worden schijnwerpers
geplaatst en er is heel wat geluidshinder.
Als verzoeker in het midden van de nacht aan de
werklui vraagt of het wat stiller kan, wordt hij uitgelachen. Zij beweren over een vergunning te beschikken. Pas na vier uur is het weer stil in de
straat.
Verzoeker begrijpt niet dat zoiets kan zonder de
bewoners in te lichten.
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KLACHT:
Verzoekster woont in een verkeersvrije straat in de
binnenstad. Jongeren uit de buurt voetballen er tot
’s avonds laat. Verzoekster en haar buren kunnen
niet slapen. De vader van een van de jongens treitert haar dat ze maar naar de Politie moet bellen als
ze daar niet tegen kan.
Verzoekster klaagt dat de wijkinspecteur onvoldoende optreedt. Toen zij op een avond naar de Politie belde, bleek niemand beschikbaar. Men zou terugbellen maar dat gebeurde niet.
Intussen gaat het van kwaad naar erger. De restauranthouder langs de overkant van de straat zette zijn
vuilniscontainer tegen de gevel van verzoekster.
Het deksel kon niet dicht waardoor de vuilniszakken opengescheurd werden door katten en vogels.
Pas na klachten van verschillende buren kuiste de
restauranthouder het vuil op.
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ONDERZOEK:
Volgens de Politie belde verzoekster die bewuste
avond op om hinder van voetballende jongeren te
melden. De Politie belde haar kort nadien terug om
te zeggen dat er geen ploeg beschikbaar was. Omdat het op dat moment stil was in de straat, werd
met verzoekster afgesproken dat zij zou terugbellen
mocht er weer lawaai zijn. Zij belde niet terug. De
dienst Ombudsman raadt verzoekster aan de Politie
te blijven bellen als er hinder is.
Meldingen over de rolcontainer zijn niet bekend bij
de Politie.
Verzoekster laat naderhand weten dat de jongeren
altijd tegen 22 uur stoppen met voetballen, wat
aanvaardbaar is. De restauranthouder plaatst zijn
vuilniscontainer niet meer buiten.

BEOORDELING:

rechtstreeks vermeld in de bewonersbrief maar verzoeker wilde daar meer duidelijkheid over.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Verzoeker probeerde tevergeefs de dienst Verkeersbelemmeringen te bereiken. De Ombudsman
beoordeelt dit als uitzonderlijk, mede als gevolg
van vakanties van het personeel.

BUITENGEZET
(dossier: 201108-195)

Ander oordeel
KLACHT:

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

TELEFONISCH ONBEREIKBAAR?
(dossier: 201108-190)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker krijgt een bewonersbrief over de asfalteringswerken tussen de Bloedput en de Warandebrug. Omdat de informatie over de bediening van
de bushaltes niet duidelijk is, belt hij drie keer naar
de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie. Er
neemt niemand op.

ONDERZOEK:
De dienst Verkeersbelemmeringen is elke werkdag
open. Er is een e-mailadres en er zijn drie telefoonnummers. Ook tijdens de grote vakantie blijft de
dienst via al deze kanalen bereikbaar. Op drukke
momenten kunnen alle lijnen in gesprek zijn.
Als gevolg van vakanties bemande maar één medewerker de dienst op de dag dat verzoeker probeerde te bellen. Dat er enkele keren niet werd opgenomen, wijt de dienst aan toeval of aan het feit
dat de medewerker bezig was met een ander telefoongesprek of met iemand aan het loket. De dienst
vindt het klantonvriendelijk om een lopend telefoon- of onthaalgesprek te onderbreken als er een
andere lijn binnenkomt.
De Lijn bevestigt dat de bushalte waarover verzoeker een vraag had, bediend blijft. Dat stond on-
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Verzoeker wil bij de Politie van Sint-Pieters klacht
indienen tegen twee minderjarigen die op een
avond keet schopten aan zijn voordeur. Ze stampten
tegen de deur, bonkten op de rolluiken, uitten dreigementen en spuwden verzoeker in het gezicht. De
partner van verzoeker belde de Politie maar toen de
patrouille aankwam stoven de daders weg.
Verzoeker werd vorig jaar al eens bedreigd door
dezelfde minderjarigen. Ze beschadigden zijn auto.
Hij diende toen ook klacht in maar het Parket seponeerde de zaak.
Nu er nieuwe feiten zijn, wil verzoeker opnieuw
klacht indienen maar het gesprek met de commissaris loopt uit de hand. Toen verzoeker eiste dat hij
een verklaring zou kunnen afleggen, reageerde de
commissaris dat hij niets te bepalen had. Zowel de
commissaris als verzoeker werden kwaad. Verzoeker werd uit het kantoor gezet.

ONDERZOEK:
Volgens de Politie was er met verzoeker geen huis
te houden. Hij kon zich niet verzoenen met het feit
dat zijn klacht van vorig jaar geseponeerd was en
bleef eisen dat de daders opgepakt zouden worden.
Omdat een verder gesprek niet meer mogelijk was,
werd hij verzocht het kantoor te verlaten.
Uit het relaas van de Politie maakt de Ombudsman
op dat er een communicatiestoornis moet zijn ontstaan doordat verzoeker onvoldoende duidelijk
maakte dat hij niet kwam voor de geseponeerde feiten van vorig jaar maar voor nieuwe feiten. De
Ombudsman bemiddelt. Verzoeker kan, als hij dat
wenst, alsnog klacht indienen bij de Dienst Intern
Toezicht over deze nieuwe feiten.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet objectief oordelen. Het
onderzoek mondt uit in een woord-tegenwoordsituatie. Mogelijk deed zich een communicatiestoornis voor. Door bemiddeling kan verzoeker
toch nog klacht indienen bij de Politie.

AAN DE DEUR GEZET
(dossier: 201108-204)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster wilde aangifte doen van een mogelijke
diefstal van een zaag door haar buurman. Zij werd
in het commissariaat in de Hauwerstraat ontvangen
door een inspecteur die haar kort aanhoorde. De inspecteur raadpleegde de computer en reageerde dat
verzoekster ook geen onbeschreven blad was. Hij
verwees naar enkele feiten die haar buurman haar
ten laste had gelegd.
Verzoekster protesteerde waarna de inspecteur repliceerde dat hij het was die de vragen stelde. Zij
diende kalm te blijven, anders zou de inspecteur
niet meer naar haar luisteren. De agent werd steeds
nerveuzer en wees haar uiteindelijk de deur.
Daarop vroeg verzoekster om zijn overste te spreken. Kort daarop mocht zij bij de chef komen. Het
gesprek duurde amper twee minuten. Ze kreeg onmiddellijk te horen dat de Politie er niet was voor
filosofische kwesties en dat zij kon vertrekken.
Omdat ze niet vlug genoeg vertrok, greep de inspecteur haar bij de arm en trok haar hardhandig
naar buiten.
Verzoekster zei dat ze klacht zou indienen. “Doe
dat maar”, zei de agent.

ONDERZOEK:
Volgens de Politie werd verzoekster wel aanhoord
door de inspecteur en zijn chef. Aanvankelijk waren
er onvoldoende elementen om een proces-verbaal
op te stellen. De agenten wilden de zaak verder
doorspreken met haar maar dat zou onmogelijk geweest zijn. Verzoekster zou haar stem verheven
hebben, enkele verwijten geuit hebben en de werking van de Politie en het gerecht in vraag hebben
gesteld. Daarop werd ze verzocht het kantoor te
verlaten, wat ze pas na lang aandringen deed.
De inspecteur ontkent dat hij verzoekster hardhandig vastpakte. Hij geeft wel toe dat hij kordaat optrad omdat ze weigerde het bureau te verlaten. On-
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der zachte begeleiding zou hij haar naar de uitgang
geleid hebben.
Verzoekster reageert verontwaardigd op de versie
van de Politie.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het onderzoek
mondt uit in een woord-tegen-woordsituatie. Hij
kan alleen vaststellen dat de versies grotendeels
overeen komen maar dat beide partijen er een andere inkleuring aan geven.

PAARDEN OP HET STRAND
(dossier: 201108-216)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker, die in Zeebrugge woont, vindt het niet
kunnen dat er tijdens het zomerseizoen ’s avonds op
het strand paardgereden wordt. Volgens verzoeker
zijn paarden op het strand niet toegelaten tussen 15
maart en 15 oktober. Toch storen groepen ruiters
zich daar niet aan. Soms rijden ze met meer dan
tien over de Zeedijk om dan langs de duinen richting Blankenberge uit het zicht te verdwijnen. Er
zijn ook klachten over ruiters die langs het kustfietspad tussen Zeebrugge en Blankenberge rijden.
Ze vormen een gevaar voor fietsers en voetgangers
die weggedrumd worden in de berm. Verzoeker
klaagt ook over paardenmest in de Strandwijk.
Verzoeker vindt dat de Politie van Zeebrugge te
weinig controleert.

ONDERZOEK:
De politieverordening “met betrekking tot strand en
duin” verbiedt paardrijden op het strand boven de
hoogwaterlijn en in de duinen, tenzij op de ruiterpaden. Paardrijden op het strand is sowieso altijd
verboden tussen 15 maart en 15 oktober, tenzij in
een beperkt aantal zones, en tussen 19 uur en 10
uur. Wie op het strand wil paardrijden, heeft een
vergunning van de Stad nodig.
Volgens de Politie van Zeebrugge hebben de ruiters
van een manege in de buurt geen vergunning maar
is het moeilijk tegen hen op te treden omdat zij
sinds november 2010 niet meer over een terreinwagen beschikt. De oude is versleten en de nieuwe kan
pas in september 2011 geleverd worden. Ook de
ruiterij van de Federale Politie kan niet ingezet
worden, aangezien zij slechts werkt tot 18 uur en de
manegeruiters pas na 19 uur opdagen.
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De Korpschef geeft de opdracht aan de Verkeersdienst van de Politie te onderzoeken of er verbodstekens voor paarden geplaatst kunnen worden langs
de toegangswegen naar de Zeedijk, het strand en de
duinen. Ook zal de manege in kwestie aangeschreven worden om haar te wijzen op de geldende politieverordening. Verzoeker kan altijd de Politie bellen als hij ruiters opmerkt op het strand en in de
duinen.

Hoe het contact tussen verzoeker en de agente verliep, is niet objectief te reconstrueren. Het gaat om
een communicatiestoornis.

AFGEVOERD
(dossier: 201108-223)

Ander oordeel

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

KLACHT:

HULPVAARDIG
(dossier: 201108-218)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is getuige van een ongeval voor zijn
deur. Hij gaat kijken of hij kan helpen. De schade
lijkt groot en in een van de auto’s zit een man met
een handicap. Die geraakt niet zonder hulp uit de
auto.
Volgens verzoeker duurde het drie kwartier voor de
Politie toekwam. Een agente nam foto’s van de
voertuigen. Toen verzoeker haar erop wees dat ook
de andere kant van een van de auto’s beschadigd
was, reageerde zij met de opmerking: “Ik weet waar
ik mee bezig ben, meneer”. Verzoeker gaat weg
met een onbehaaglijk gevoel. Hij wilde alleen maar
helpen maar werd wandelen gestuurd.

ONDERZOEK:
Volgens de Politie was een motorrijder al na vijf
minuten ter plaatse. De patrouille kwam binnen de
twintig minuten toe. Zij startte onmiddellijk met de
vaststellingen. De ene bestuurder was ongedeerd.
De andere werd met lichte verwondingen naar het
ziekenhuis overgebracht.
Volgens de agente maakte verzoeker verschillende
storende opmerkingen terwijl ze foto’s aan het nemen was. Hoewel ze goed bedoeld waren, werden
zij door de agente als ongepaste bemoeienissen ervaren. Het is niet evident, zegt de Politie, dat hulpverleners tijdens hun werk gestoord worden door
burgers, al bedoelen zij het goed.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
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Verzoekster moet van een agente meekomen naar
de plaats waar zij haar auto geparkeerd heeft. Toen
de agente vaststelde dat de bewonerskaart verlopen
was en ze de nummerplaat intypte, bleek de auto
ook niet verzekerd te zijn. Dat kon verzoekster niet
ontkennen. De agente zou de auto laten takelen
omdat hij onverzekerd op de openbare weg stond.
Als verzoekster voorstelt om thuis haar identiteitskaart en haar rijbewijs op te halen, roept de agente
een patrouille op. Twee agenten vergezellen verzoekster naar haar huis. Haar kinderen en de buren
vragen zich af wat er aan de hand is. Vandaar wordt
verzoekster onder escorte naar de patrouillewagen
gebracht. Ze wordt in volle vaart naar het politiekantoor in de Kartuizerinnenstraat gebracht waarbij
de patrouillewagen tegen de rijrichting de Markt
over rijdt. In de Kartuizerinnenstraat wordt verzoekster verhoord.
Verzoekster voelde zich als een misdadigster die
vluchtgevaarlijk was en niet zelf haar papieren
mocht ophalen. Ze wil weten of de Politie handelde
volgens een bepaalde procedure dan wel of de
agenten over de schreef gingen.

ONDERZOEK:
De agente stelde vast dat de bewonerskaart verlopen was en dat de auto niet verzekerd was. Ze
meldde dat aan het Parket dat de opdracht gaf om
de wagen te takelen. Verzoekster kreeg een maand
de tijd om haar papieren in orde te brengen. De Politie maakte een proces-verbaal op dat overgemaakt
werd aan het Parket.
Volgens de Politie is het niet ongebruikelijk dat
burgers door agenten worden begeleid om hun papieren op te halen. Hierbij werd in het geval van
verzoekster geen dwang gebruikt. Volgens de Politie was het feit dat verzoekster met een politievoertuig naar de Kartuizerinnenstraat werd gebracht,
een service. Verzoekster maakte daar ook geen bezwaar tegen.
De Ombudsman maakt het standpunt van de Politie
over aan verzoekster. Zij reageert niet meer.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen.Volgens de Politie bood zij verzoekster slechts een service aan.
Verzoekster was daar achteraf blijkbaar toch onderste boven van, al zou zij aanvankelijk tegen de rit
geen bezwaar gemaakt hebben.

ZWERFKATTEN
(dossier: 201109-238)

Ander oordeel
KLACHT:
Een anonieme klager meldt dat de Politie in 2010
verschillende klachten onderzocht over het voederen van zwerfkatten in de straat. Een oude dame die
de dieren voederde, kreeg een waarschuwing. Ze
zette geen eten meer buiten. Enkele buren hadden
geen begrip voor de houding van de Politie en begonnen zelf eten te zetten in hun garagebox die ze
op een kier lieten staan. Gevolg is dat de zwerfkatten zich ongestoord voortplanten. Ze bevuilen de
perken met hun uitwerpselen. De wijkagente volgde
het dossier niet op.

zijn ouders. Hierdoor ondervinden zij soms problemen om in of uit hun garage te rijden. Vijf jaar
geleden beloofde de Politie meer toezicht maar het
probleem blijft bestaan.

ONDERZOEK:
Verzoeker uitte in 2006 een identieke klacht. De
Politie kon toen niet vaststellen dat het aantal overtredingen hoog lag. Het toezicht werd opgevoerd 17.
De huidige wijkinspecteur houdt regelmatig toezicht. Hij geeft toe dat er soms slordig geparkeerd
wordt als er geen toezicht is. Nochtans noteerde hij
niet eerder klachten over hinderlijk parkeren voor
opritten. Omdat ouders hun kinderen op verschillende tijdstippen afzetten zijn er weinig parkeerproblemen. Alleen op het einde van de dag gebeurt het
dat in de zijstraten meer auto’s verkeerd geparkeerd
staan maar dat duurt nooit langer dan een tiental
minuten. De wijkinspecteur raadt de ouders van
verzoeker aan hem te contacteren mochten ze toch
problemen ondervinden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

NAAR DE WACHTPOST
(dossier: 201109-247)

ONDERZOEK:
De nieuwe wijkinspecteur stelt vast dat er inderdaad eten en drinken staat in de open garagebox.
Het gaat om vier katjes waarvan er twee gesteriliseerd zijn door een bewoonster. Op de openbare
weg ligt geen eten. Tijdens het buurtonderzoek
klaagt niemand over de katjes. De wijkinspecteur
kan de anonieme klager tijdens dit onderzoek niet
identificeren.

Ander oordeel
KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker wil met zijn zieke dochtertje naar de
wachtpost in het Minnewater. Het is Autoloze Zondag. Hij rijdt langs de rotonde aan het Station en
sorteert links voor met de bedoeling de Oostmeers
in te rijden. Omdat hij weet dat hij de binnenstad
niet in mag rijden, draait hij zijn ruitje open zodat
hij zich kan verantwoorden tegenover de agentes
die hij nadert.
Een van de agentes maakt zich boos. Hij had naar
de volgende verkeerslichten aan het Stationsplein
moeten rijden en dan links afslaan. Als verzoeker
repliceert dat hij dringend met zijn doodzieke dochtertje naar de wachtpost moet, vraagt de agente hem
het kind te tonen. Dan pas laat ze hem door.
Als verzoeker terugkeert staat in de Oostmeers het
licht op groen. Hij wil de ring oprijden maar wordt
gehinderd door een groepje fietsers. Hij remt voorbij de verkeerslichten en blijft ter hoogte van de

Verzoeker klaagt dat ouders die hun kinderen afzetten aan de buurtschool, parkeren voor de oprit van

17

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek wijst niet uit dat er een ernstig probleem zou zijn.

FOUTPARKEREN
(dossier: 201109-243)

Ander oordeel
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ring staan. Omdat hij geen zicht meer heeft op de
stand van de lichten achter hem, vraagt hij bijstand
van de agentes.
Dezelfde agente stapt op hem af en roept uit: “Wat
is er nu weer?”. Verzoeker repliceert dat zij wel erg
onvriendelijk reageert en vraagt haar familienaam.
De agente geeft in eerste instantie haar familienaam
niet maar vraagt verzoeker naar zijn identiteitskaart
en zijn rijbewijs. Ze zegt dat hij door het rode licht
gereden is en ze maakt een proces-verbaal op. Dan
geeft ze verzoeker haar naam.
Verzoeker vindt het niet kunnen dat de agente hem
sanctioneerde omdat hij zei dat ze onvriendelijk
was. Hij blijft erbij dat het groen was toen hij voorbij de lichten reed.

POLITIE

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan moeilijk beoordelen of de
agente terecht streng optrad dan wel of zij enige
soepelheid aan de dag had kunnen leggen. Het gaat
om een randgeval. Volgens de agente handelde zij
politioneel correct, volgens haar overste had het
soepeler gekund. Er blijft ook betwisting over de
overtreding zelf. Ook daarover kan de Ombudsman
niet oordelen. De klacht leidt tot een bijsturing via
een functioneringsgesprek met de agente.

TE WEINIG CONTROLE
(dossier: 201110-274)

ONDERZOEK:
Volgens de agente is de klacht onterecht en was
haar houding politioneel correct. Zij had de opdracht te voorkomen dat het verkeer via de Oostmeers de binnenstad in zou rijden. Daarom werden
aan de overzijde van het kruispunt kegels geplaatst
om het verkeer komend van de Unescorotonde te
geleiden naar de volgende verkeerslichten ter hoogte van het Stationsplein. Deze verkeersgeleiding
werd nog bekrachtigd door een verkeersbord. Verzoeker negeerde zowel de kegels als het bord en
sloeg toch linksaf richting Oostmeers. De agente
wees hem op zijn fout. Omdat de ruiten van de auto
geblindeerd waren, vroeg ze of ze het kind mocht
zien. Volgens de agente mocht zij dit controleren
omdat bij evenementen als Autoloze Zondag heel
wat bestuurders redenen verzinnen om toch de stad
te kunnen inrijden. Zodra ze het kind had gezien,
mocht verzoeker doorrijden.
Toen verzoeker terugkeerde van de wachtpost, zou
hij volgens de agente de rode lichten genegeerd
hebben maar stopte hij tijdig ter hoogte van de ring.
Toen ze op de auto afstapte en zag dat verzoeker
achter het stuur zat, riep ze uit: “Het is weeral jij!”.
Volgens de agente was dat misschien niet de beste
manier om te reageren maar handelde zij intuïtief.
Zij bevestigt dat zij eerst de gegevens van verzoeker noteerde, aangezien hij een verkeersovertreding
had begaan, en hem daarna haar familienaam meedeelde. De agente gaf verzoeker daarna het bevel
om tot achter de stopstreep te rijden.
Ook het diensthoofd van de agente maakt haar
standpunt over. Zij typeert haar medewerkster als
hardwerkend en professioneel maar weinig soepel.
De agente past de wet naar de letter toe en minder
naar de geest. Zij zal met de agente een functioneringsgesprek houden omdat regelmatig klachten
over haar binnenlopen.
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Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de Politie te weinig controleert langs de Zeebruggelaan in Lissewege.
Vrachtwagens boven de vijf ton parkeren nog altijd
in het centrum van het dorp, hoewel dat verboden
is. Van Dudzele tot Zeebrugge parkeren de trucks
ook vaak op het fietspad. Ook hiertegen wordt niet
opgetreden.

ONDERZOEK:
In 2010 en 2011 stelde de Politie dertien overtredingen vast langs de Zeebruggelaan, twee langs de
Zeelaan en geen enkele langs de Baron de Maerelaan.
In het centrum van Lissewege parkeren vrachtwagenchauffeurs kortstondig om zich in enkele baanwinkels te bevoorraden met snacks. Deze klachten
waren al eerder bekend. Daarom plaatst het Vlaamse Gewest begin 2012 op de gevoeligste plaatsen
vaste plantenbakken die het parkeren onmogelijk
maken. In afwachting belooft de Politie toezicht te
houden om parkeerovertredingen te beteugelen die
een gevaar vormen voor andere weggebruikers.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking en bemiddeling. Uit het onderzoek blijkt wel dat parkeerovertredingen langs de N31 in Lissewege en Zeebrugge de jongste twee jaar door de Politie niet als
prioritair werden beschouwd.
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POLITIE

MET DE FIETS AAN DE HAND
(dossier: 201110-278)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster staat met de fiets aan de hand te praten
op het Simon Stevinplein. Plots komt een agent op
de fiets voorbij. Hij moet uitwijken. De agent stopt
en begint op een agressieve manier te eisen dat verzoekster uit de weg zou gaan. Zij probeert kalm te
blijven maar de agressie van de agent doet haar
vragen of hij met het verkeerde been uit bed gestapt
is. Daarop dreigt de agent met een bekeuring.
Verzoekster heeft respect voor de verkeersregels
maar houdt niet van machtsspelletjes. Ze vraagt
zich af wat ze verkeerd deed en wat de agent bezielde om zo tegen haar te keer te gaan. Ze gaat ervan uit dat zij als fietsster op het Simon Stevinplein
mag rijden maar dat ze moet afstappen als er teveel
volk is.

ONDERZOEK:
De Politie kan niet meer uitmaken wie de agent op
de fiets was.
In een voetgangerszone zijn fietsers toegelaten
maar ze zijn ondergeschikt aan de voetgangers. Ze
mogen de voetgangers niet hinderen en hen niet in
gevaar brengen. Ze moeten afstappen als er teveel
voetgangers zijn. Aangezien verzoekster met de
fiets aan de hand stond te praten, meent de Verkeersdienst van de Politie dat zij op dat moment een
voetganger was.
Bij gebrek aan vaststellingen en de identiteit van de
agent kan de Politie niet objectief beoordelen wat er
precies gebeurd is.

BEOORDELING:

bracht die niet aan de norm voldoet. Op die manier
heeft de bewoner een eigen parkeerplaats op de
openbare weg verkregen.
Na zijn melding probeert verzoeker verschillende
keren tevergeefs de coördinator van de politiemeldingen op het Kabinet van de Korpschef te bereiken. Hij stuurt eind september een e-mail waarin hij
laat weten dat de wijkinspecteur langs kwam maar
dat hij een verkeerd adres doorgaf in zijn melding
van april. Hij krijgt geen reactie. Op 1 november en
10 november stuurt hij een herinnering. Ook nu
krijgt hij geen reactie.

ONDERZOEK:
De melding werd geregistreerd door de meldpuntcoördinator op 26 april en overgemaakt aan het Kabinet van de Korpschef voor verdere opvolging. Het
Kabinet parkeerde de melding op 17 juni. Daarbij
werd geregistreerd dat de melding was overgemaakt
aan de dienst Algemene Politiezorg voor verder onderzoek door het district.
De Ombudsman stelt midden november een vraag
aan het Kabinet van de Korpschef over de opvolging van deze melding. Hij krijgt geen antwoord.
Midden januari laat verzoeker weten dat het dossier
stop gezet mag worden omdat het voor hem niet
veel belang heeft.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Stop gezet op vraag van verzoeker.
De klacht leunt aan bij gelijkaardige klachtdossiers
uit januari en mei 2011 waaruit blijkt dat de opvolging van politiemeldingen door het Kabinet van de
Korpschef beter kan. De Ombudsman schreef hierover een aanbeveling 18.

HUISZOEKING
(dossier: 201111-295)

Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid.

GEEN REACTIE OP E-MAILS
(dossier: 201111-290)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker meldt op 26 april via de website van de
Stad een parkeerprobleem in zijn buurt. Ter hoogte
van een private woning is een markering aangeJAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Ander oordeel
KLACHT:
Als verzoeker thuis komt, is de Politie bezig met
een huiszoeking in zijn appartement. De agenten
hebben geen huiszoekingsbevel maar kregen wel de
toestemming van zijn vriendin. Verzoeker gaat niet

18

Zie dossiers 201101-006, 201101-007,
201101-011 en dossiers 201105-114 en
201105-115 hiervoor.
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akkoord en vraagt de agenten zijn woning onmiddellijk te verlaten. De agenten weigeren.
Een agente raakt verzoeker aan waarop hij protesteert. Plots wordt hij door de agenten op de grond
geduwd en met de matrak op de kuit geslagen. Verzoeker krijgt geen lucht meer en bijt in de vinger
van een van de agenten. Verzoeker wordt geboeid
naar het politiekantoor afgevoerd waar hij een paar
uur ondervraagd wordt.
Verzoeker beseft dat hij niet in de vinger van de
agent had mogen bijten maar vindt dat de Politie
buitensporig geweld gebruikte. Hij heeft pijn aan
zijn been en zijn schouder, waardoor hij al enkele
nachten niet kan slapen. Ook zijn polsen doen pijn
door de handboeien die hij omkreeg.

ONDERZOEK:
Bij samenwonenden moeten in principe beiden de
toestemming geven voor een huiszoeking. Maar als
een van beiden voor de start van de huiszoeking
niet thuis is, volstaat de toestemming van de andere
medebewoner om over te gaan tot een rechtsgeldige
huiszoeking (arrest van het Hof van Cassatie van 8
maart 2006). Volgens de Politie had de vriendin
haar schriftelijke toestemming gegeven en handelden de agenten rechtsgeldig.
Verzoeker ging niet akkoord en wilde onder luid
protest het appartement binnen gaan. Hij werd tegengehouden door een agente. Omdat hij met geweld toch verder wilde gaan en daarbij de agenten
opzij duwde, werd hij overmeesterd. Hij werd geboeid overgebracht naar het politiekantoor in de
Hauwerstraat waar hij tot bedaren kwam en zijn
verontschuldigingen aanbood. Dat staat genoteerd
op het verhoorblad.
Na de klacht nodigt de Dienst Intern Toezicht verzoeker uit en overloopt samen met hem de tussenkomst van de Politie. Hij trekt zijn klacht in. Volgens de Dienst Intern Toezicht maakten de agenten
geen fout. Wie zich fysisch verzet bij het plaatsen
van een klem en/of het boeien kan zich wel ernstig
bezeren.

POLITIE

HINDERLIJK FOUTPARKEREN
(dossier: 201111-296)

Ander oordeel
KLACHT:
De straat van verzoeker is een verkeersarme straat.
Hij stoort zich aan de langparkeerders die in overtreding staan ter hoogte van een wegversmalling
waardoor zij voetgangers en fietsers hinderen. Hij
vraagt meer politietoezicht en dringt aan op een
structurele maatregel om het foutparkeren te verhinderen.

ONDERZOEK:
De Wegendienst geeft een negatief advies op de
vraag van de Politie om paaltjes te plaatsen. Zij
zouden hinderlijk kunnen zijn. De Politie kan niet
optreden tegen het foutparkeren omdat de gele lijnen aangebracht zijn aan de rand van de parkeerplaatsen en niet aan de rand van de rijweg.
De Politie stelt voor te wachten met het nemen van
maatregelen tot 15 februari 2012. Dan wordt in de
straat bewonersparkeren ingevoerd en moeten nietbewoners hun blauwe schijf leggen. Hierdoor zal
langparkeren niet meer mogelijk zijn waardoor
meer parkeerplaatsen vrij zullen komen. Verzoeker
is bereid het effect hiervan af te wachten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

PARKEERHINDER
(dossier: 201111-297)

Ander oordeel

BEOORDELING:

KLACHT:

Ander oordeel.
De klacht wordt stop gezet op vraag van verzoeker.
Het is moeilijk voor de Ombudsman om objectief te
beoordelen of de Politie buitensporig geweld zou
hebben gebruikt dan wel of verzoeker zelf zich buitensporig gedragen zou hebben. De Politie handelde
wel rechtsgeldig met betrekking tot de huiszoeking.
De vriendin had haar toestemming gegeven. Dat
was gezien de situatie voldoende.

Verzoekster klaagt al jaren over parkeerproblemen
in de omgeving van haar woning 19. Foutparkeerders
staan regelmatig voor haar garagepoorten en ook op
de laad- en loszone aan de overkant van de straat.
Daardoor kan ze dikwijls haar garage niet uitrijden.
Als de Politie voorbij komt, treedt ze niet op, ook ’s
avonds niet als jongeren er hun auto achterlaten.
Als ze de Politie belt, komt de patrouille vaak pas
toe als de overtreders al weg zijn. Soms krijgt ze te
horen dat ze beter een taxi zou bellen.
19
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POLITIE

Verzoekster vraagt de laad- en loszone in te korten
of te schrappen en te onderzoeken of het tweerichtingsverkeer vervangen kan worden door éénrichtingsverkeer. Ze hoopt dat daarmee ook het wildplassen en de lawaaihinder zullen verminderen.

ONDERZOEK:
De Verkeersdienst van de Politie onderzoekt de
klacht opnieuw en legt een wijziging van de parkeerregeling voor aan de Stedelijke Werkgroep
Verkeer. De Werkgroep is er geen voorstander van
om de laad- en loszone af te schaffen omdat de
handelaars in de buurt hem nodig hebben. Het aanpassen van de rijrichting is volgens de Politie geen
optie. Bovendien vindt zij het beperken van de parkeermogelijkheden geen middel om wildplassen en
lawaaihinder tegen te gaan. De Werkgroep beslist
de laad- en loszone te behouden maar er stilstaanverbod in te voeren van 20 uur tot 6 uur. De Gemeenteraad bekrachtigt de nieuwe parkeerregeling
eind januari 2012.
Verzoekster is niet tevreden omdat de maatregel
niet zal verhinderen dat er overdag nog altijd op de
laad- en loszone geparkeerd zal worden. Zij zal de
Politie blijven opbellen als er problemen zijn.

gronds voetpad aangelegd met daarnaast een smalle
parkeerstrook. Voetpad en parkeerstrook en parkeerstrook en rijbaan zijn telkens gescheiden door
een doorlopende witte streep. Volgens de wegcode
werd het voetpad correct aangelegd.
De wegcode schrijft voor dat er niet op het voetpad
geparkeerd mag worden. Als de parkeerstrook te
smal is, moeten de wagens deels op de rijweg staan.
Dat concept werd besproken tijdens de inspraakvergadering en door de bewoners aanvaard. Als bestuurders zich hier niet aan houden en de bewoners
hinderen, kan verzoekster de Politie contacteren.
Een structurele oplossing ziet de Politie niet. Dat
zou alleen kunnen door de parkeerstrook af te
schaffen maar daarvoor bestaat geen draagvlak in
de straat.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Er zijn geen argumenten voor een structurele aanpassing. Als geparkeerde wagens verzoekster hinderen, kan ze de Politie bellen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling maar verzoekster is
niet overtuigd.

PARKEREN OP VERLAAGD VOETPAD
(dossier: 201112-313)

Ander oordeel
KLACHT:
Sinds de heraanleg van verzoeksters straat is er
geen verhoogd voetpad meer en parkeren de auto’s
te dicht tegen de huisgevels. De bewoners kunnen
hun fiets niet meer tegen de gevel zetten. Ook goederen laden en lossen is moeilijk. Verzoekster ging
al klagen bij de wijkinspecteur maar aan het probleem wordt niet verholpen. Ze vraagt een structurele oplossing.

ONDERZOEK:
Voor de heraanleg van de straat werd een inspraakvergadering georganiseerd. De heraanleg was het
resultaat van een compromis waarbij de beperkte
ruimte zoveel mogelijk verzoend werd met de verschillende wensen van de bewoners. Aan de kant
van de pare huisnummers werd een smal gelijkJAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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OCMW

3. OCMW
overzicht klachten
TOTAAL 13
Onbevoegd 0
Bevoegd 13
BEOORDELING
Gegrond 1
Deels gegrond 1
Terechte opmerking 2
Ongegrond 1
Ander oordeel 8

OCMW

te lossen. Dat gebeurt niet. Het OCMW stuurt wel
een brief met toelichting over de openstaande
schuld maar daar blijft het bij.

NALATENSCHAP

ONDERZOEK:

(dossier: 201105-129)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster klaagt dat een maatschappelijk werkster van het OCMW haar verkeerd informeerde
over openstaande schulden van een overleden familielid waardoor zij en de andere erfgenamen een
vertekend beeld kregen van de nalatenschap die zij
aanvaardden.
Verzoekster had de maatschappelijk werkster gecontacteerd die haar overleden schoonbroer had begeleid. Ze vroeg of het OCMW nog weet had van
schulden. De maatschappelijk werkster antwoordde
dat er geen schulden waren. Volgens verzoekster
stelde zij de vraag nog een aantal keren. Telkens
kreeg ze een negatief antwoord. Daarop beslisten de
erfgenamen om de erfenis te aanvaarden.
Naderhand krijgt verzoekster een brief van de financieel beheerder van het OCMW dat haar
schoonbroer nog een schuld heeft van ruim 3.000
euro bij het OCMW voor onterecht ontvangen leefloon.
Verzoekster protesteert. De financieel beheerder belooft de zaak te herbekijken. De maatschappelijk
werkster verontschuldigt zich en belooft de zaak op
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Verzoekster belde begin februari een eerste keer
met de maatschappelijk werkster. Het gesprek ging
in de eerste plaats over schulden bij externen. Volgens het OCMW stelde verzoekster geen vragen
over schulden bij het OCMW. De maatschappelijk
medewerkster gaf hier niet spontaan informatie
over. Midden februari belde verzoekster opnieuw.
Zij vroeg alleen om de briefwisseling van haar
schoonbroer door te sturen.
Begin mei belde verzoekster opnieuw met de maatschappelijk werkster over de brief die zij gekregen
had over de schuld bij het OCMW. De ambtenaar
verontschuldigde zich dat zij bij het eerste telefoongesprek de link niet gelegd had met deze nog
openstaande schuld. Verzoekster eiste dat deze zaak
rechtgetrokken zou worden. De maatschappelijk
werkster beloofde de zaak met haar diensthoofd te
bespreken. Een verduidelijkende brief over de
schuld volgde.
Na de klacht bij de dienst Ombudsman geeft het
OCMW toe dat het begrijpelijk is dat verzoekster
ervan uitging dat zij alle informatie over openstaande schulden had moeten krijgen van de maatschappelijk werkster. Volgens het OCMW handelde
de ambtenaar ter goeder trouw maar beperkte zij
zich tot de informatie waar zijzelf over beschikte.
Het OCMW stelt aan het Bijzonder Comité Maatschappelijke Dienstverlening voor om de schuld
kwijt te schelden. Dat gaat hier begin juni mee akkoord.
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OCMW

Om gelijkaardige problemen te vermijden spreekt
het OCMW intern af dat de maatschappelijk werksters bij vragen over openstaande schulden van
overleden cliënten eerst moeten nagaan of er bij andere OCMW-diensten nog schulden open staan en
daarna pas mogen communiceren met de nabestaanden.

Na enkele maanden contacteert verzoekster zelf de
Personeelsdienst van het OCMW met de vraag of
ze vergeten werd. Ze mag deelnemen aan een selectie voor technisch beambte maar krijgt eind december 2010 te horen dat ze niet weerhouden werd. De
beslissing wordt niet gemotiveerd. Verzoekster
vermoedt dat het OCMW haar niet wil aannemen
omwille van haar huidskleur.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt deze klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
hoewel ter goeder trouw gaf de maatschappelijk
werkster aan de nabestaanden niet spontaan alle informatie die binnen het OCMW beschikbaar was
over openstaande schulden van de overleden cliënt.
Daardoor werden de erfgenamen na het aanvaarden
van de nalatenschap geconfronteerd met een nog
openstaande schuld van 3.000 euro. Het is belangrijk dat bij dergelijke vragen van nabestaanden een
volledig overzicht kan worden gegeven van alle
schulden.
De klacht wordt gecorrigeerd: de schuld wordt
kwijtgescholden; er worden met de maatschappelijk
werksters afspraken gemaakt voor de toekomst.

ZORGKUNDIGE
(dossier: 201101-004)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster is Kameroenese maar getrouwd met
een Belg. Ze beschikt over een VDAB-getuigschrift
van polyvalent verzorgende waarmee ze in de residentiële of thuiszorg mag werken. Ze heeft ook een
VDAB-attest van zorgkundige en een visum van de
FOD Volksgezondheid dat ze dit beroep mag uitoefenen. Bovendien beschikt ze over een getuigschrift
‘vooropleiding social profit voor allochtonen’.
Verzoekster solliciteert midden 2010 voor een functie van zorgkundige bij het OCMW. Ze dient een cv
in bij de Personeelsdienst die haar vraagt ook een
diploma lager middelbaar onderwijs voor te leggen.
Haar getuigschriften zijn onvoldoende.
Omdat het niet gemakkelijk is om vanuit Kameroen
deze documenten doorgestuurd te krijgen, stelt verzoekster voor dat ze zou solliciteren voor een lagere
functie in een Woon- en Zorgcentrum. Er volgt een
sollicitatiegesprek maar er zijn voorlopig geen vacatures. De Personeelsdienst belooft haar te contacteren. Ze verneemt niets meer.
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

ONDERZOEK:
Het OCMW reageert dat de attesten van verzoekster in orde waren maar de kandidaten moeten ook
een diploma hoger secundair onderwijs kunnen
voorleggen. De huidskleur of de afkomst van verzoekster was niet te reden om haar te weigeren, wel
dat ze niet voldeed aan deze bijkomende diplomavereiste.
De Personeelsdienst van het OCMW geeft toe dat
de vacature die in de pers verscheen, niet vermeldt
dat de kandidaten een diploma hoger secundair onderwijs moeten hebben. Er staat alleen dat de kandidaten moeten beschikken over een definitief visum als zorgkundige of over een diploma van
zorgkundige.
Volgens het organiek administratief statuut (art. 21)
moeten kandidaten die niet tot een selectieprocedure worden toegelaten, hierover schriftelijk ingelicht
worden. De reden moet worden toegelicht. Verzoekster werd aan de balie mondeling afgewezen.
Het selectiegesprek voor technisch beambte waar
verzoekster aan deelnam, verliep reglementair. Het
is niet wettelijk verplicht om in de brief te vermelden waarom een kandidaat niet aangenomen wordt.
Een kandidaat kan hierover wel altijd feedback vragen aan de contactpersoon van de Personeelsdienst.
De beslissing om verzoekster niet aan te nemen was
wel gemotiveerd maar deze motivering werd niet
spontaan aan haar meegedeeld. Dat is niet verplicht.
Volgens de Personeelsdienst zou verzoekster nog in
aanmerking kunnen komen voor een functie als
verzorgend assistente. Daarvoor is een visum als
zorgkundige voldoende. Zolang er voldoende zorgkundigen op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn,
werft het OCMW dergelijke functies niet aan. De
Personeelsdienst belooft haar aan te schrijven
mochten er vacatures zijn.
De dienst Ombudsman raadt verzoekster aan na te
gaan of in private rusthuizen een diploma hoger secundair onderwijs wordt geëist. Volgens de FOD
Volksgezondheid werken in de private sector zorgkundigen zonder bijkomende diplomavereisten.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige informatieverstrekking; schending zorgvuldigheidsbeginsel).
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De vacature in de pers vermeldde niet dat een diploma hoger secundair onderwijs vereist is.
Het organiek administratief statuut werd niet toegepast. Verzoekster kreeg geen brief waarin gemotiveerd werd waarom ze niet aan de selectie voor
zorgkundige deel kon nemen. Dat werd slechts
mondeling meegedeeld.

AANBEVELINGEN:
“Vermeld in de aankondiging van vacatures alle
vereiste diploma’s en attesten.”
“Licht kandidaten steeds schriftelijk en gemotiveerd in waarom zij niet toegelaten worden tot de
selectieprocedure.”

OPVOLGING:
Het OCMW reageert positief op de aanbevelingen.
In de aankondiging van de vacatures worden alle
vereiste diploma’s en attesten vermeld. Het nieuwe
personeelsstatuut voorziet dat bij aankondigingen
van vacatures altijd een beknopte weergave van de
functievereisten wordt vermeld zodat de kandidaat
kan oordelen of hij in aanmerking komt. Het nieuwe personeelsstatuut voorziet ook dat bij een weigering onmiddellijk en schriftelijk wordt meegedeeld waarom de kandidaat geweigerd werd.

KLEINE WASJES, GROTE WASJES
(dossier: 201101-014)

ONDERZOEK:
De brief is onduidelijk. Ook de dienst Ombudsman
moet aan het OCMW verduidelijking vragen over
wat er aan de hand is met de was.
Er blijken twee wascircuits te bestaan. Enerzijds is
er de bewonerswas die in het WZC zelf wordt gewassen en hoofdzakelijk bestaat uit textiel dat maar
dertig of veertig graden verdraagt. Voor deze was
verandert er niets.
Anderzijds is er de bewonerswas die naar de externe wasserij gaat. In het verleden sorteerde deze
wasserij zelf wat zij kon wassen op zestig graden en
welke was naar de nieuwkuis moest. De jongste tijd
stegen de rekeningen van de nieuwkuis. Omdat het
textiel niet gelabeld was, moest het OCMW deze
facturen zelf betalen. Dat is in tegenspraak met de
overeenkomst tussen de bewoners en het OCMW
dat bepaalt dat persoonlijke was die naar de nieuwkuis moet, niet in de dagprijs inbegrepen zit en door
de bewoners zelf moet worden betaald.
Vandaar dat voorgesteld werd dat de bewoners of
hun familie zelf zouden bepalen wat er naar de
nieuwkuis moet of niet. Daarom wordt in de brief
aan de bewoners gevraagd om dit soort textiel te labelen. De vermelding dat de niet gelabelde textiel
op zestig graden gewassen zou worden, slaat alleen
op de bewonerswas voor de externe wasserij. Voor
het textiel dat niet naar de nieuwkuis moet, verandert er niets.

BEOORDELING:

Terechte opmerking
KLACHT:
Eind 2010 krijgen de bewoners van alle woon- en
zorgcentra (WZC) van het OCMW en hun familieleden een brief waarin hen gevraagd wordt om alle
was te labelen dat naar de nieuwkuis moet. In de
brief staat ook dat alle andere was op zestig graden
gewassen zal worden. Het labelen is nodig om
schade te voorkomen.
Verzoekers zijn bang dat alle was op zestig graden
gewassen zal worden. Ze vrezen dat ze geen verhaal meer zullen hebben als de kledij te warm gewassen wordt en beschadigd geraakt.
Heel wat rusthuisbewoners vragen zich af wat er zal
gebeuren met het textiel dat op dertig of veertig
graden gewassen moet worden en niet naar de
nieuwkuis hoeft. Sommige bewoners en hun familie
stapten al naar de directie die hen doorverwees naar
de coördinator van de WZC’s die de brief had opgesteld. Er komt geen duidelijkheid.

JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Terechte opmerking (gebrekkige informatieverstrekking).
De brief was onduidelijk en niet geschreven op
maat van de rusthuisbewoners en hun familie. Dat
resulteerde niet alleen in een tweedelijnsklacht bij
de dienst Ombudsman maar ook in verschillende
vragen en klachten in de eerste lijn.
Positief was dat het OCMW een inspanning leverde
om gestructureerd te communiceren naar alle rusthuisbewoners. Jammer genoeg verloor de dossierbehandelaar uit het oog dat bij dergelijke communicatie steeds moet worden uitgegaan van de
leefwereld van de burger en niet vanuit het eigen
perspectief.
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ONDERZOEK:

GEEN ANTWOORD?

Verzoekers stuurden eind september 2010 een email naar drie verschillende e-mailadressen van het
OCMW. Ze klaagden over inkijk vanuit het nieuw
gebouwde Woon- en Zorgcentrum. Ze zouden nooit
een antwoord gekregen hebben.

Het OCMW verzekert dat het schadegeval verder
opgevolgd wordt. De aannemer en de verzekeringsmaatschappij worden aangesproken.
Het OCMW ontkent dat de architecte gezegd zou
hebben dat de muur niet hersteld zou worden. Wel
werd aan de eigenares gezegd dat het nog niet duidelijk was op welke manier de schade hersteld zou
worden.
Het OCMW verbindt er zich toe om de herstellingen correct uit te voeren nadat de bouw van het
nieuwe WZC is afgewerkt. Een precieze timing kan
het OCMW nog niet geven.

ONDERZOEK:

BEOORDELING:

Het OCMW legt een brief van eind oktober 2010
voor waarmee de e-mail van verzoekers beantwoord werd.
Inhoudelijk zijn er geen argumenten om de inkijk
aan te kaarten. De wetgeving op lichten en zichten
is niet overtreden.

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
Verzoekers mogen er zeker van zijn dat de schade
hersteld zal worden. Het gesprek tussen verzoekster
en de architecte van het OCMW kan niet objectief
gereconstrueerd worden.

(dossier: 201110-269)

Ongegrond
KLACHT:

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Het OCMW stuurde verzoekers een
antwoord binnen een redelijke termijn.

SCHADE AAN GEVEL

GEEN POETSHULP
(dossier: 201108-200)

Ander oordeel
KLACHT:

(dossier: 201103-064)

Ander oordeel
KLACHT:
Tijdens de afbraak van een Woon- en Zorgcentrum
van het OCMW werd een muurtje afgebroken dat
paalt aan de zijgevel van verzoekers woning. Hierbij werd de gevel beschadigd. Zijn partner had
hierover een architecte van het OCMW aangesproken maar dat gesprek verliep niet goed. Er zou gezegd zijn dat de muur niet in de oorspronkelijke
staat hersteld zou worden en dat verzoeker toch niet
kon verwachten dat de muur er beter uit zou zien
dan voordien.
Verzoekers willen een schriftelijke garantie dat de
muur in de oorspronkelijke staat zal worden hersteld.
Tijdens het onderzoek laten zij nog weten dat trillingen als gevolg van de grondwerken voor bijkomende schade hebben gezorgd in de woning.
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Verzoekers zijn hoogbejaard. Elke week stuurt het
OCMW poetshulp. Als de gebruikelijke poetsvrouw
niet kan komen, wordt er altijd verwittigd en wordt
een vervangster gestuurd.
Verzoekers klagen dat zij in de grote vakantie niet
verwittigd worden dat de vaste poetsvrouw niet
komt en dat er geen vervangster wordt gestuurd.
Daardoor zitten zij al twee weken zonder poetshulp.
Zij bleven telkens thuis maar niemand daagde op.
Verzoekers vinden dat het OCMW ook in de vakantie zou moeten verwittigen als er geen poetsvrouw
komt.

ONDERZOEK:
Het OCMW ontkent dat het niet verwittigd zou
hebben dat de vaste poetsvrouw niet kon komen.
Wel is het zo dat verzoekers in de grote vakantie
drie keer niet geholpen werden als gevolg van het
groot verlof en de ziekte van de twee vaste poetsvrouwen die elkaar om de week aflossen. Volgens
het OCMW gaven verzoekers telkens te kennen dat
zij geen vervanging wilden en dat zij zouden wachten op de vaste poetsvrouw.
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Het OCMW bevestigt wel dat het een jaarlijks probleem is om tijdens de grote vakantie voldoende
vervangsters te vinden. Dat lukt niet altijd waardoor
niet gegarandeerd kan worden dat een vervangster
zal worden gestuurd.
Volgens het OCMW verwittigde het op 13 juli verzoekers dat de eerste poetsvrouw ziek was en dat ze
weg zou blijven tot en met 31 juli. Er was geen vervanging. Op 20 juli kwam de andere poetsvrouw
normaal kuisen. Zoals het OCMW had laten weten,
was de eerste poetsvrouw op 27 juli nog altijd ziek.
Verzoekers zouden toch op haar gewacht hebben.
Er was geen vervanging. Op 3 augustus was de andere poetsvrouw met vakantie. Zij liet dat op 20 juli
tijdig weten aan verzoekers die dat noteerden in een
agenda. Zij zouden toen geen vervanging gevraagd
hebben. Op 10 augustus kwam de eerste poetsvrouw weer normaal schoonmaken.
Het OCMW meent dat zij geen steek liet vallen wat
het tijdig verwittigen betreft. Ze verontschuldigt
zich wel omdat verzoekers wegens vakantie en
ziekte van de poetsvrouwen minder hulp kregen
dan ze hadden verwacht.

adres op. Daardoor antwoordde het OCMW niet
schriftelijk op de brief.
Kort na de melding ging de technische dienst wel
ter plaatse. De ambtenaar raakte in gesprek met
verzoeker. Hij beloofde dat de struiken wat hoger
zouden worden gelaten. Verzoeker zou hiermee akkoord gegaan zijn. Het OCMW beschouwde de
zaak daarmee als afgehandeld. Of de ambtenaar beloofde de brief nog eens schriftelijk te beantwoorden, wordt niet duidelijk uit het onderzoek.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen volledige duidelijkheid.
Het is onduidelijk of de ambtenaar een schriftelijk
antwoord beloofde. Het OCMW beschouwde de
zaak als afgehandeld na het gesprek met verzoeker.

LOI
(dossier: 201108-219)

Ander oordeel

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het antwoord van het OCMW komt niet overeen
met de versie van verzoekers. Het onderzoek mondt
uit in een woord-tegen-woordsituatie.

KLACHT:

Het OCMW ontving de petitie. Er stonden namen
en handtekeningen op maar wie de initiatiefnemer
was, stond niet vermeld. Er stond ook geen tegen-

Een politiek vluchteling verblijft in een LOI (Lokaal Opvanginitiatief). Hij klaagt dat de bewoners
onvriendelijk behandeld worden door een logistiek
medewerker die zonder respect bevelen uitdeelt.
Verzoeker zelf werd gestraft omdat hij koffievlekken op de keukentafel had achtergelaten. Als sanctie kreeg hij drie weken geen koffie. Toen hij hierover zijn ongenoegen uitte via een sms aan de
maatschappelijk werkster, kreeg hij er nog eens drie
weken straf bij. Zij stuurde hem weg uit haar bureau.
Verzoeker klaagt dat het altijd moeilijk is om aan
een treinticket te geraken om naar Brussel te gaan
voor een interview. Het ticket moet de dag voordien
opgehaald worden maar als het een betaalde feestdag is lukt dat niet. Niemand zou hem dat gezegd
hebben.
Het gebeurt vaak dat papieren in het Nederlands
ondertekend moeten worden al begrijpt verzoeker
de taal niet. Hij weigert dat te doen waardoor hij
niet graag gezien is. Hij had een grotere kamer gevraagd maar zou daarvoor niet in aanmerking komen omdat hij al te veel waarschuwingen had gekregen.
Er zou in de zomer ruim drie weken geen warm water geweest zijn om te douchen. Er zou ook geen
wasmachine voorhanden zijn. Er werden hem twee
extra badhanddoeken geweigerd hoewel hij last
heeft van een huidaandoening.
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NIET BEANTWOORDE PETITIE
(dossier: 201108-214)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker en zijn buren stuurden midden juni een
petitie naar het OCMW over het onoordeelkundig
snoeien van struiken op het binnenpleintje van hun
woonerf. Daardoor wordt hun privacy geschaad.
Eind juni kwam de technische dienst langs. Afgesproken werd dat het snoeien in het vervolg oordeelkundiger zou gebeuren. De ambtenaar vroeg of
er nog schriftelijk gereageerd moest worden. Verzoeker zei dat hij dat graag wilde zodat hij de medeondertekenaars op de hoogte kon brengen. Tegen
eind augustus heeft verzoeker nog altijd geen
schriftelijke reactie gekregen.

ONDERZOEK:

DOSSIERS 2011 IN DETAIL

De bewoners van het LOI weten niet waarnaartoe
met hun klachten. Belgische vrienden stuurden verzoeker door naar de dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
De bewoners van het LOI zijn volgens het huishoudelijk reglement verantwoordelijk voor de netheid
in huis. Dit zou volgens het OCMW dikwijls te
wensen overlaten. De logistieke medewerkers moeten hierop toezien en kunnen de levering van goederen uitstellen als de netheid te wensen overlaat.
Volgens de logistieke medewerker zou er wel altijd
koffie verkrijgbaar geweest zijn. De maatschappelijk werkster stuurde hem uit haar kantoor omdat hij
haar zwaar had uitgescholden.
Het was al de derde keer dat verzoeker de wachtdienst op een feestdag opbelde voor een treinticket.
Hij was er de keren voordien telkens op attent gemaakt hier rekening mee te houden. Minstens een
week op voorhand worden feestdagen geafficheerd
in het onthaal en in de spreekkamer van de maatschappelijk werkster.
Volgens het OCMW worden documenten altijd
toegelicht in de contacttalen en als dat niet lukt,
wordt gebruik gemaakt van een tolk.
Verzoeker verblijft al uitzonderlijk in een eenpersoonskamer, terwijl andere bewoners meestal in een
meerpersoonskamer wonen. Bewoners van meerpersoonskamers kunnen een eenpersoonskamer
krijgen als er een vrij komt. Een kamerverhuizing
gebeurt altijd in overleg met de medewerkers van
het LOI. Daarbij wordt rekening gehouden met de
datum van aankomst, het gedrag, enz. Na overleg
werd beslist om verzoeker geen andere eenpersoonskamer te geven omdat hij er al een bewoont.
Er was inderdaad een probleem met de douche op
de verdieping waar verzoeker woont maar hij kon
zonder problemen gebruik maken van de andere
douche in het huis. Er zijn inderdaad geen wasmachines. De asielzoekers kunnen wekelijks hun was
inleveren in het onthaal. De vraag naar extra handdoeken was niet bekend bij het OCMW.
De bewoners kunnen hun klachten in de eerste lijn
bespreken met het diensthoofd, zoals in het huishoudelijk reglement vermeld staat. Verzoeker
maakte daar geen gebruik van. Naar aanleiding van
de klacht vraagt de dienst Ombudsman om opgenomen te worden in het huishoudelijk reglement als
behandelaar van tweedelijnsklachten. Fedasil heeft
daartegen geen bezwaar. De vraag wordt op 27 januari 2012 door de OCMW-raad besproken en geweigerd naar analogie met de houding van de raad
in de vorige jaren om geen melding te maken van
de dienst Ombudsman in brochures van het
OCMW. De dienst Ombudsman kan wel haar eigen
affiches en folders verspreiden in het LOI.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek mondt uit in een woord-tegenwoordsituatie. Het OCMW weerlegt alle klachten
van verzoeker.

COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING
(dossier: 201108-227)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is sinds twee jaar in collectieve schuldbemiddeling bij het OCMW maar er zouden geen
afbetalingen gebeuren. Volgens zijn maatschappelijk werkster zou hij te weinig inkomsten hebben
maar hij ontkent dat. Verzoeker klaagt dat hij zijn
maatschappelijk werkster te weinig ziet. Sinds de
geboorte van zijn kindje, nu 5 maanden geleden, is
zijn leefgeld nog altijd niet aangepast. Hij wil een
andere begeleidster.

ONDERZOEK:
De Arbeidsrechtbank stond verzoeker in 2009 collectieve schuldbemiddeling via het OCMW toe. Er
is nog altijd geen afbetalingsregeling uitgewerkt
omdat de financiële situatie van verzoeker te onstabiel is. Omdat er te weinig financiële middelen zijn,
kunnen er geen afbetalingen gebeuren.
De maatschappelijk werkster ontkent dat ze maar
twee keer contact had met verzoeker. Ze houdt met
hem contact via e-mail, telefoon, brieven en gesprekken.
Verzoeker liet pas een maand na datum weten dat
zijn dochtertje geboren was. Al de volgende dag
vroeg het OCMW meer uitleg over zijn woon-,
werk- en leefsituatie. Verzoeker reageerde pas twee
maanden later. Het leefgeld wordt aangepast vanaf
september.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het klopt dat er nog geen afbetalingen zijn gebeurd.
Dat komt omdat verzoeker over te weinig financiële
middelen beschikt. Volgens verzoeker kreeg hij
hierover te weinig feedback maar het OCMW beweert het tegendeel. De Ombudsman kan hierover
niet oordelen.
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ONDERZOEK:

SLEUTELS
(dossier: 201109-233)

Ander oordeel

De dienst Ombudsman vraagt bijkomende documenten op bij verzoeker. Na meer dan een maand
en een herinnering maakt hij deze niet over. Het
dossier wordt afgesloten omdat verzoeker niet meer
reageert.

KLACHT:

BEOORDELING:

Een maand geleden kwam de poetsvrouw van het
OCMW zonder reden niet meer opdagen. Verzoeker kreeg een vervangster. Maar de vorige poetsvrouw heeft wel nog de sleutels van de voordeur.
Verzoeker belde al zes keer naar de poetsdienst
maar het OCMW weigerde iets te ondernemen. Het
OCMW wilde ook de coördinaten van de poetsvrouw niet doorgeven. Verzoeker wil zijn sleutels
terug.

Ander oordeel.
Stopgezet omdat verzoeker niet meer reageert.

ONDERZOEK:

(dossier: 201106-168)

Het OCMW wilde geen verantwoordelijkheid nemen omdat het afgeven van de sleutels aan de
poetsvrouw onder de verantwoordelijkheid van verzoeker zelf valt. Het OCMW gaf het adres en het
telefoonnummer niet door omwille van privacyredenen. De poetsvrouw werkt niet meer bij het
OCMW. Na de klacht stuurt het OCMW haar een
aangetekende brief met de vraag de sleutels terug te
bezorgen. Enkele dagen later vindt verzoeker de
sleutels in zijn brievenbus.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

PAPIEREN ONDERTEKENEN
(dossier: 201110-263)

Ander oordeel
KLACHT:
De moeder van verzoeker wordt binnenkort overgeplaatst naar een ander Woon- en Zorgcentrum.
Zij zou een opnameovereenkomst en een interne afsprakennota moeten ondertekenen. Verzoeker verzet zich daartegen omdat hij via notariële akte aangesteld is als lasthebber en omdat zijn moeder niet
meer in staat zou zijn dergelijke papieren te ondertekenen. De maatschappelijk werkster zou gereageerd hebben dat zijn moeder toch moet tekenen.
Verzoeker kan daar niet mee akkoord gaan.
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SVK
OPSTIJGEND VOCHT

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker woont in een woning van het SVK (Sociaal Verhuurkantoor). Enkele maanden geleden
meldde hij aan een maatschappelijk werkster van
het OCMW dat hij ervan overtuigd was dat hij een
halve maand huur te veel had betaald op het moment dat het SVK in 2000 overging naar het
OCMW. Toen het SVK nog zelfstandig was, moest
de huur betaald worden voor de vijftiende van de
maand. Toen het OCMW het huurcontract overnam, werd de factuur gestuurd op het einde van de
maand of het begin van de volgende maand. De
maatschappelijk werkster beloofde de zaak te onderzoeken maar hij hoorde er niets meer over.
Drie jaar geleden meldde verzoeker aan het SVK
een vochtprobleem in de woonkamer. Een jaar geleden kwam de technische dienst van het OCMW
kijken. Er zou een firma aangesproken worden
maar die kwam nooit langs.

ONDERZOEK:
Volgens het SVK stelde verzoeker pas in mei zijn
vraag over de huur terwijl hij al eind juni bemiddeling vroeg bij de dienst Ombudsman. Het SVK was
nog bezig met het onderzoek. De dienst bevestigt
dat het mogelijk is dat verzoeker een halve maand
huur teveel betaalde. Het bedrag wordt teruggestort.
Volgens het SVK meldde verzoeker vorig jaar, en
niet drie jaar geleden, dat een oud vochtprobleem
de kop weer opstak. De technische dienst van het
OCMW moest het probleem nog opvolgen. Na de
klacht worden de muren geïnjecteerd. Een nieuw
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probleem van vocht en schimmel in de badkamer
wordt verholpen

BEOORDELING:
Deze klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: het probleem met het opstijgend vocht werd zeker een jaar
geleden gemeld aan het SVK. De technische dienst
volgde het dossier niet goed op. Pas na de klacht
komt er weer schot in de zaak.
De gegrondheid slaat niet op de opvolging van het
huurprobleem. De vraag werd pas in mei genoteerd.
Op het moment dat verzoeker klacht indiende was
de redelijke behandelingstermijn van deze melding
nog niet overschreden. Kort na de klacht krijgt verzoeker een antwoord en wordt het probleem opgelost.

huis meer moeten verluchten. De technische dienst
geeft de bewoners tips om het vocht in huis beter te
beheersen. In de badkamer wordt een verluchter
geplaatst.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking en bemiddeling.

VOCHTPROBLEEM
(dossier: 201101-009)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster en haar gezin wonen in een huis van
het SVK (Sociaal Verhuurkantoor). Ze klaagt dat
het vochtig is in huis. Toen zij haar zetel verplaatste, merkte ze dat de vloer en de plinten beschimmeld waren. Ook aan de ramen en in de badkamer
is er schimmel.
Verzoekster meldde het probleem al eerder aan de
technische dienst van het OCMW en aan het SVK.
Het probleem werd vastgesteld maar er kon niets
aan gedaan worden. Volgens verzoekster zou de
technische dienst het probleem geminimaliseerd
hebben.
Als ook de meubels, gordijnen en kasten beginnen
te beschimmelen, contacteert zij de dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
De technische dienst van het OCMW plaatst een
vocht- en temperatuurmeter. Een eerder onderzoek
had al uitgewezen dat er geen sprake was van waterinsijpeling of grondvocht, maar mogelijk wel van
condensatie als gevolg van een te hoge luchtvochtigheid die tijdens de wintermaanden neerslaat op
de koudste delen van het huis.
De vocht- en temperatuurmeting bevestigt dat vermoeden. Volgens de technische dienst speelt de levensstijl van de bewoners een rol. Zij wonen met
vijf personen in een kleine woning en zouden hun
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4. INTERCOMMUNALES

EANDIS
overzicht klachten
TOTAAL 23
Onbevoegd 0
Bevoegd 23
BEOORDELING
Gegrond 7
Deels gegrond 1
Terechte opmerking 4
Ongegrond 1
Ander oordeel 10

UITBLIJVENDE HERSTELLING (1)
(dossier: 201103-073)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat Eandis maanden geleden een
stuk van het voetpad openbrak. Het trottoir werd
niet hersteld. De putten en de stukken tegels vormen een gevaar voor voetgangers.

ONDERZOEK:
Na de klacht laat Eandis het voetpad herstellen en
er wordt weer gras ingezaaid. Ze geeft geen uitleg
waarom de herstelling niet eerder werd uitgevoerd.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: Eandis volgde het herstelwerk van zijn aannemer niet
goed op. Ook bij de uitbesteding van werk aan derden blijft de overheid verantwoordelijk voor de
kwaliteitscontrole.
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

De klacht wordt gecorrigeerd: het individuele probleem wordt opgelost. Op het structurele vlak
maakte Eandis in 2006 betere afspraken met haar
aannemers over de kwaliteit van het herstelwerk en
de controle daarop. Toch loopt het af en toe nog
fout.

UITBLIJVENDE HERSTELLING (2)
(dossier: 201105-122)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat meer dan twee maanden geleden voor zijn huis een put werd gegraven toen de
nutsleidingen en de voetpaden vernieuwd werden.
De put is nog altijd niet dicht. Als verzoeker of zijn
vriendin, vaak met een kind op de arm, de voordeur
willen bereiken, moeten zij over de put heen stappen. Verzoeker nam al geregeld contact op met de
Wegendienst waar telkens beloofd werd dat het nodige gedaan zou worden. Hij ziet niets gebeuren.

ONDERZOEK:
Een aannemer die werkte in opdracht van Eandis,
groef de put.
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De Wegendienst toont aan dat zij Eandis aanmaande om de herstelling uit te voeren. Dat gebeurde
niet.
Kort na de klacht voert Eandis de herstelling uit. Zij
geeft toe dat het werk uit het oog verloren werd.

UITBLIJVENDE HERSTELLING (4)
(dossier: 201109-232)

Gegrond

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: Eandis
verloor de herstelling uit het oog waardoor verzoeker gedurende meer dan twee maanden geconfronteerd werd met een put voor de voordeur.
De klacht wordt gecorrigeerd: kort na de klacht
wordt de put gedicht.

UITBLIJVENDE HERSTELLING (3)
(dossier: 201108-203)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat een aannemer die in opdracht
van Eandis werkte, het openbare plantsoen voor
zijn handelszaak omwoelde. Er werden nieuwe
nutsleidingen gelegd. Na het werk gooide de aannemer de putten weer dicht en vertrok. Het gras
werd niet opnieuw ingezaaid. Het plantsoen bestaat
alleen nog uit zand en onkruid. Verzoeker contacteerde eerder al de Stad maar er gebeurt niets.

ONDERZOEK:
De aannemers van Eandis hebben de opdracht alles
te herstellen, ook de groenzones. De controle gebeurt door een toezichter van Eandis. In dit geval
was het de toezichter van aanleg die de controle
moest uitvoeren. Die gebeurde niet goed.
Eandis herstelt kort na de klacht de groenzone..

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: Eandis
volgde het herstelwerk van zijn aannemer niet goed
op. Als opdrachtgevende overheid blijft zij verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole.
De klacht wordt gecorrigeerd: het plantsoen wordt
hersteld.
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KLACHT:
Tijdens werkzaamheden aan de nutsleidingen werd
bij verzoekster en haar buurman een stuk van de
geasfalteerde oprit uitgebroken. Drie maanden na
het einde van de werkzaamheden zijn de opritten
nog altijd niet hersteld hoewel de buurman het probleem al enkele keren meldde aan de controleur van
de Wegendienst.

ONDERZOEK:
De Wegendienst gaf de melding door aan Eandis
omdat haar aannemer de opritten uitbrak. Eandis
geeft toe dat de putten niet hersteld werden als gevolg van een fout bij haar aannemer. Kort na de
klacht worden beide opritten hersteld.
De Ombudsdienst van Eandis stelt in haar eigen
jaarverslag 2010 dat vaak terugkerende klachten
over Eandis het gevolg zijn van een gebrek aan
controle op de uitgevoerde werken door haar aannemers. Deze klachten hebben vooral betrekking op
de kwaliteit en de doorlooptijd van herstellingen na
werkzaamheden aan de nutsleidingen. De Ombudsdienst pleit zelf voor een betere opvolging van de
eerstelijnscontrole in de infragebieden van Eandis
en voor de uitbouw van een tweedelijnscontrole.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
aannemer ging in de fout maar ook Eandis volgde
het herstelwerk van haar aannemer niet goed op.
Ook bij de uitbesteding van werk aan derden blijft
de opdrachtgevende overheid verantwoordelijk
voor de kwaliteitscontrole. De Brugse Ombudsman
kan de bevindingen van de Ombudsdienst van Eandis alleen maar bijtreden.
De klacht wordt gecorrigeerd: kort na de klacht
worden beide opritten hersteld.

OPVOLGING:
Naderhand klaagt verzoekster dat het herstel toch
niet naar behoren uitgevoerd werd. De put werd
hersteld met koudasfalt. Ze eist dat haar oprit in de
oorspronkelijke staat wordt hersteld. Kort na haar
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melding worden beide opritten met warme asfalt
hersteld.

VERKEERDE INFORMATIE (1)
(dossier: 201104-084)

UITBLIJVENDE HERSTELLING (5)

Gegrond

(dossier: 201105-132)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker meldt midden maart aan Eandis dat een
verlichtingspaal op het Gandhiplein aan het doorroesten is. Er is een gat waar spelende kinderen hun
hand in kunnen steken. Hij krijgt geen reactie en
contacteert in mei de dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
Eandis ontving de melding en gaf onmiddellijk een
werkopdracht door aan de aannemer. Verzoeker
kreeg geen ontvangstmelding.
Imewo stuurt verzoeker na zijn klacht bij de dienst
Ombudsman wel een ontvangstmelding. Het is niet
duidelijk of het gaat om een ontvangstmelding als
reactie op de tweedelijnsklacht bij de Ombudsman,
dan wel om een late ontvangstmelding op de eerste
melding van maart. De aannemer vervangt de paal
begin juni, anderhalve week na de klacht.
De klacht leidt tot een bijsturing. Bij gelijkaardige
meldingen zal Eandis een sticker op de paal kleven
zodat de buurt weet dat het probleem in behandeling is.

BEOORDELING:
Deze klacht is deels gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de aannemer draagt verantwoordelijkheid. Gezien de staat
van de paal duurde het te lang vooraleer hij vervangen werd. Maar ook Eandis draagt verantwoordelijkheid. Het ziet ernaar uit dat zij de afhandeling
van deze dringende melding niet goed opvolgde.
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: verzoeker
kreeg geen reactie van Eandis op zijn melding van
maart. Daardoor ging hij ervan uit dat er niets mee
gebeurd was. Een sticker op de paal kan dat verhelpen.
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KLACHT:
Op een vrijdagavond valt de elektriciteit uit in drie
naast elkaar gelegen woningen in Sint-Pieters. De
zaterdagmorgen verneemt verzoekster van haar
buurman dat hij Eandis al verwittigd heeft. Verzoekster belt ook zelf naar Eandis die verzekert dat
het defect na de middag opgelost zal zijn.
In de vooravond heeft verzoekster nog altijd geen
elektriciteit. Ze belt opnieuw naar Eandis die zich
sterk maakt dat het probleem tegen 20 uur van de
baan zal zijn. Als ze opmerkt dat haar diepvriezer
tegen dan al meer dan twintig uur zal afliggen, stelt
de medewerker haar gerust: zolang ze het toestel
niet openmaakt, is er geen probleem.
Meer dan twee uur later belt verzoekster weer naar
Eandis die herhaalt dat ze ermee bezig is. Er zou
iets mis zijn met een cabine in de wijk. De buurman
betwijfelt dit. Hij is al twee keer voorbij de verschillende cabines gefietst. Nergens wordt gewerkt.
Op zondagmorgen is er nog altijd geen elektriciteit.
Een medewerker van Eandis komt langs bij verzoekster en haar buurman. Twee minuten later is
het probleem opgelost: de hoofdzekering in de zekeringskast was gesprongen.
Als verzoekster vraagt waarom zijn collega aan de
telefoon verkeerde informatie gaf, reageert de
werkman dat hij pas die zondagmorgen ter plaatse
was gestuurd. Volgens zijn informatie waren er wel
interventies in een cabine maar die werden al eerder
opgelost.
Verzoekster stelt vast dat sommige etenswaren ontdooid zijn.

ONDERZOEK:
Eandis geeft toe dat er over de aanpak van de storing fout gecommuniceerd werd tussen haar verschillende afdelingen. De communicatie tussen de
wachtdiensten en de nettechnici verliep niet zoals
het moest. Gevolg was dat het anderhalve dag
duurde vooraleer verzoekster en haar buren weer
elektriciteit hadden. De medewerkers worden hierover aangesproken en er wordt bijgestuurd.
Imewo is bereid een schadevergoeding te betalen
voor de ontdooide etenswaren. Verzoekster ziet
daar uiteindelijk van af omdat de schade te klein is.
Ze beschikt niet meer over de nodige bewijsstukken
om de schade te begroten.
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: de verschillende
afdelingen van Eandis communiceerden fout over
de storing waardoor verzoekster en haar buren gedurende bijna anderhalve dag zonder elektriciteit
zaten.
De klacht wordt gecorrigeerd: het individuele probleem wordt opgelost. Eandis stuurt bij zodat gelijkaardige problemen in de toekomst vermeden
kunnen worden.

GEEN INFORMATIE (2)
(dossier: 201106-164)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker, die een kinesistenpraktijk heeft, wordt
via een bewonersbrief ingelicht over werkzaamheden die Eandis zal uitvoeren in zijn straat ter hoogte
van het huisnummer 116. Op de dag dat het werk
klaar moet zijn, wordt de werf niet opgeruimd. Er
komt niemand langs om verder te werken. Verzoeker moet enkele klanten afbellen omdat ze zijn
praktijk niet kunnen bereiken. De weg is onderbroken. Niemand weet wanneer de straat weer open zal
zijn.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Verkeersbelemmeringen van de
Politie vroeg een aannemer in opdracht van Eandis
op 13 mei een vergunning aan voor een werk ter
hoogte van het huis nummer 116. Het werk zou uitgevoerd worden van 14 tot 17 juni. Omdat de weg
onderbroken zou worden, verspreidde de Communicatiedienst een bewonersbrief.
Op 24 mei meldde de aannemer aan de dienst Verkeersbelemmeringen dat hij ook moest werken aan
de overkant van de straat, ter hoogte van het huis
nummer 115. Omdat ook dit werk af zou zijn in de
eerder vergunde periode, werd geen nieuwe bewonersbrief verspreid.
Op 15 juni lieten de aannemer en de toezichter van
Eandis weten dat het werk voor het huis nummer
115 niet tijdig af zou geraken. De vergunning moest
worden verlengd met een week. Op dat moment
was het volgens de dienst Verkeersbelemmeringen
niet meer mogelijk om nog tijdig een nieuwe bewonersbrief te verspreiden over deze verlenging. De
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Politie spreekt in dergelijke gevallen af dat de opdrachtgever dit mondeling meldt aan de bewoners.
Eandis geeft toe dat het werk voor het huis nummer
115 op 14 juni niet uitgevoerd kon worden omdat er
geen afspraak met de klant was gemaakt. De aardgasaansluiting kon pas op 22 juni vervangen worden waarna pas op 27 juni de herstellingswerken
konden volgen. Volgens Eandis werd hierover niet
gecommuniceerd met de bewoners. Dat zou alleen
gebeuren bij geplande onderbrekingen of werken in
appartementsgebouwen.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
toen Eandis de einddatum van het werk moest verschuiven als gevolg van slechte afspraken, had zij
(of haar aannemer) de bewoners daar zelf mondeling van op de hoogte moeten brengen. Er was immers geen tijd genoeg voor de Stad om een nieuwe
bewonersbrief te verspreiden.
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de aannemer of Eandis vergaten een afspraak te maken
met de bewoner/eigenaar van het huis nummer 115.
Daardoor geraakte de oorspronkelijke planning in
de war.

GEEN INFORMATIE (3)
(dossier: 201107-186)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekers huren een garagebox om de hoek. Als
ze op een morgen hun wagen uit de garage willen
halen, merken ze dat de oprit opgebroken is door
een aannemer van Eandis. Er staan nog andere
voertuigen op de parking. De aannemer laat de
sleuf onmiddellijk weer dichtgooien. Verzoekers
kunnen vertrekken maar zij vragen zich af hoe de
andere eigenaars weg zullen geraken. Zij begrijpen
niet waarom zij niet ingelicht werden.
Later stellen ze vast dat hun straat afgesloten is als
gevolg van graafwerken. Er staat niet aangegeven
dat de straat dood loopt. Wie doorrijdt, moet achteruit of tegen de rijrichting de straat weer uitrijden.

ONDERZOEK:
De dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie
verleende een vergunning op basis van de informatie die ze kreeg van de aannemer van Eandis. De
aannemer vermeldde in zijn aanvraag alleen dat hij
zou werken in de Koning Albert I-laan, de Station228
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slaan en de Magdalenastraat. Hij meldde niet dat
het kruispunt met verzoekers straat onderbroken
zou worden voor het graven van een sleuf. De Politie ging er van uit dat de aannemer zou werken met
een onderboring die geen verkeershinder zou veroorzaken. Daardoor verspreidde de Communicatiedienst geen bewonersbrief in de straat van verzoekers. Volgens de Politie mocht de aannemer
uiteindelijk niet werken met een onderboring maar
moest hij van Eandis een sleuf graven.
Volgens Eandis worden dergelijke werkzaamheden
altijd gepland zonder onderboringen. Als er toch
een onderboring moet gebeuren, dan moeten daar
ook grote putten voor gemaakt worden. Eandis
vindt ook dat er sprake is van foutieve communicatie.
Na het werk gooide de aannemer de sleuf dicht.
Eandis stuurt hem terug om het wegdek op een degelijke manier te herstellen.
Het graven van een sleuf ter hoogte van de oprit
naar de buurtgarages was wel voorzien. De aannemer dekte de sleuf af met stalen platen zodat de gebruikers hun wagens buiten konden rijden. Eandis
werkt niet meer met bewonersbrieven aan de ingang van buurtgarages omdat dit in het verleden teveel problemen gaf. Er wordt alleen een bord geplaatst met een telefoonnummer van Eandis.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de aannemer
van Eandis verstrekte onvolledige informatie aan de
dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie die de
vergunning moet afleveren. Daardoor verspreidde
de Communicatiedienst in de straat van verzoekers
geen bewonersbrief hoewel daar toch een sleuf
moest worden gegraven. Mogelijk gaat het om een
communicatiestoornis tussen Eandis en zijn aannemer.

UITBLIJVENDE HERSTELLING (6-7)

bewonersbrief waarin stond dat de straat hersteld
zou zijn tegen het midden van de maand. Intussen is
deze deadline al weer met veertien dagen overschreden en lijkt het einde nog niet in zicht.

ONDERZOEK:
De werken aan de nutsleidingen in de straat van
verzoekers waren een lijdensweg. Zij zouden aanvankelijk maar duren van midden oktober tot eind
november 2010 maar door onverwachte omstandigheden (problemen met het grondwater, slechte funderingen en het harde winterweer in november en
december 2010) liepen ze vertraging op. Begin
maart 2011 verspreidde de Communicatiedienst een
nieuwe bewonersbrief waarin de deadline werd
verplaatst naar midden maart.
Verzoekers dienen eind maart klacht in. De straat is
dan nog altijd niet afgewerkt. Dat komt omdat het
herstel van de voetpaden nieuwe vertraging opliep
omdat in de handel de juiste stenen niet meer beschikbaar waren. Volgens Eandis lichtte zij de Wegendienst hierover al in bij de start van de werken
maar zou zij pas eind maart een vervangende steen
gekozen hebben. Daardoor kon de straat pas tegen
eind april afgewerkt worden.
De Wegendienst ontkent en maakt het werfverslag
van begin december 2010 over. Daarin staat dat de
aannemer van Eandis geen geschikte stenen kon
voorleggen. De Wegendienst stelde toen al een ander type steen voor. De vergadering kwam overeen
dat de herstellingen hiermee zouden gebeuren.
Eandis of de aannemer had deze stenen tijdig kunnen bestellen waardoor de laatste vertraging vermeden had kunnen worden.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De laatste vertraging bij de werken werd veroorzaakt door het feit dat de aannemer van Eandis niet
tijdig de vervangende stenen aankocht. Dit had
vermeden kunnen worden.

(dossiers: 201103-071 en 201103-072)

Terechte opmerking

UITBLIJVENDE HERSTELLING (8)
(dossier: 201112-315)

Terechte opmerking

KLACHT:
Verzoekers klagen in maart 2011 dat Eandis al sedert oktober 2010 aan het werk is in hun straat.
Hoewel ze begrip kunnen opbrengen voor het feit
dat de werkzaamheden door de strenge winter vertraging opliepen, begrijpen ze niet waarom de
nieuwe timing weer niet gehaald wordt. Begin
maart kregen ze van de Communicatiedienst een
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KLACHT:
Half november meldt verzoeker aan de dienst Ombudsman dat zijn brievenbus verzakt is tijdens
werkzaamheden aan de nutsleidingen. Eind april en
midden juni nam hij al contact op met de aannemer
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die werkte in opdracht van Eandis. De firma beloofde de herstelling uit te voeren maar dat gebeurde niet.
De dienst Ombudsman adviseert verzoeker contact
op te nemen met de verantwoordelijke van Eandis,
van wie de Wegendienst het e-mailadres doorgeeft.
Een maand later heeft Eandis nog altijd niet gereageerd.

ONDERZOEK:
De aannemer had Eandis niet ingelicht over de
schade aan de brievenbus.
De e-mail van 23 november aan de verantwoordelijke van Eandis kwam wel toe maar door dringender opdrachten en de kerstvakantie werd het herstel
uitgesteld. Verzoeker werd hierover niet ingelicht.
Eandis raadt aan om melders door te verwijzen naar
haar website. De contactknop biedt volgens haar de
garantie op een ontvangstmelding en een correcte
opvolging.
Het herstel wordt midden januari 2012 uitgevoerd.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
Verzoeker kreeg geen ontvangstmelding noch een
inhoudelijke reactie op zijn e-mail aan de verantwoordelijke van Eandis.
Dat de aannemer de brievenbus niet tijdig herstelde,
is zijn verantwoordelijkheid. Eandis kan hiervoor
niet aansprakelijk gesteld worden aangezien de
aannemer haar niet inlichtte over de schade die hij
had veroorzaakt. Eandis zal de aannemer hierover
aanspreken. Eandis zelf liet het herstel uitvoeren
binnen een redelijke termijn na de e-mail van 23
november.

VIER CIJFERS VOOR DE KOMMA
(dossier: 201107-187)

Eandis die een meteropnemer langs stuurde. Hij noteerde vijf eenheden.
Verzoekster blijft twijfelen of ze niet tien keer te
veel betaalt voor haar elektriciteit.
Tijdens een technische controle eind mei 2011 bevestigt de technicus van Eandis dat de elektriciteitsmeter er een is met vier cijfers voor de komma.
Hij belooft dat door te geven. Midden juli komt
Eandis weer langs voor een controle. De technicus
bevestigt opnieuw dat het om een meter met vier
cijfers voor de komma gaat. Als verzoekster oppert
dat haar elektriciteitsfacturen herberekend dienen te
worden, verwijst de technicus door naar de administratieve diensten van Eandis.
Eind juli belt verzoekster naar Eandis om te weten
wat van haar dossier geworden is. Beloofd wordt
dat zij teruggebeld zal worden. Dat gebeurt niet.

ONDERZOEK:
De Ombudsdienst van Eandis verzekert dat het om
een meter gaat met vijf wielen voor de eenheden.
Het elektriciteitsverbruik van verzoekster is perfect
normaal. Verzoekster gaat niet akkoord met deze
uitleg en verwijst naar de uitspraken van de twee
technici. Ze eist een technische uitleg over de werking van de meter en ze vraagt naar een kopie van
de afleesinstructies.
De Ombudsdienst van Eandis legt het metertype
voor aan de experten van het meterlabo. Zij bevestigen dat het gaat om een meter met vijf eenheden.
De uitspraken van de technici kunnen niet meer gecheckt worden. Eandis beschikt niet meer over de
technische instructies van de oude meter.
Verzoekster wantrouwt de informatie die ze van
Eandis krijgt. De Ombudsdienst van Eandis regelt
een plaatsbezoek met het hoofd van het meetlabo.
Er wordt een proef uitgevoerd waaruit onomstotelijk blijkt dat de meter vijf cijfers voor de komma
heeft. De expert legt uit dat het laatste eenheidswiel
decimale verdeelstreepjes heeft.

BEOORDELING:

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster is ervan overtuigd dat de oude elektriciteitsmeter in haar huurwoning een exemplaar is
met vier cijfers voor de komma en één cijfer na de
komma. Dat leidt ze af uit de decimale verdeling
van het laatste wiel.
Ze gaf in 2007 een meterstand met vier eenheden
en één decimaal cijfer door. Op haar afrekeningsfactuur stelde ze vast dat Eandis daar vijf eenheden
van had gemaakt. Verzoekster ging in discussie met
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Terechte opmerking (gebrekkige informatieverstrekking).
Eandis legt pas zeer laat in het onderzoek uit dat de
verdeelstreepjes op het laatste eenheidswiel de decimalen aangeven. Was deze relatief eenvoudige
uitleg al in 2007 gegeven, dan had verzoekster zich
al die jaren niet ongerust moeten maken. Het getuigt ook niet van goede bedrijfsvoering dat Eandis
nog meters in gebruik heeft waarvan zij geen technische informatie meer heeft.
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METERSTANDEN
(dossier: 201104-087)

Ongegrond
KLACHT:
Jarenlang nodigde Eandis verzoeker in december
uit om de meterstanden door te geven. De jaarfactuur van de private energieleverancier volgde kort
nadien. Verzoeker was dat zo gewoon en hij richtte
zijn betalingen daarop.
In 2010 werd verzoeker al in juni uitgenodigd om
zijn meterstanden door te geven. Hij belde toen
naar Eandis om te weten waarom het doorgeven
van de meterstanden met een half jaar vervroegd
was. Hij kreeg te horen dat “dit beter paste in de
ronde”. Eandis verzekerde dat hij in het vervolg altijd in juni uitgenodigd zou worden om zijn meterstanden door te geven.
In 2011 vroeg Eandis al midden april om de meterstanden door te geven. Verzoeker vindt dat niet
kunnen omdat hij daardoor het overzicht op zijn
energieverbruik verliest. Hij had er niet op gerekend de jaarfactuur nu al te krijgen. Hij vraagt dat
hij zijn meterstanden weer in december zou kunnen
doorgeven.

ONDERZOEK:
Volgens Eandis werden de meterstanden in dit gedeelte van verzoekers straat oorspronkelijk altijd
opgenomen in oktober en niet in december zoals
verzoeker stelt. Het was wel telkens in december
dat hij de jaarfactuur van zijn private energieleverancier kreeg.
Tussen oktober 2009 en april 2010 besliste Eandis
om de opnamemaand te wijzigen. In 2010 kwam de
meteropnemer ook in april langs en niet in juni zoals verzoeker beweert. In juni volgde de factuur van
de private energieleverancier. Eandis ontkent dat in
2011 de regeling weer veranderd zou zijn. Ook nu
kreeg verzoeker in april het kaartje in de bus om de
meterstanden door te geven.
Eandis bevestigt dat de straat van verzoeker in 2010
samengevoegd werd in één omloop. Vroeger werden de meterstanden in de straat opgenomen over
verschillende maanden. Daardoor moest de meteropnemer verschillende keren per jaar naar de straat
terugkeren. Dat was niet efficiënt. Omdat de meterstanden van het grootste aantal woningen in de
straat altijd in april werden opgenomen, besliste
Eandis in 2010 om deze maand aan te houden als
opnamemaand voor de hele straat.
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Volgens Eandis werden de klanten vroeger normaliter door hun private energieleverancier verwittigd
dat de opnamemaand zou wijzigen. Of dat niet gebeurd zou zijn voor de straat van verzoeker, kan het
onderzoek niet achterhalen. Vanaf 2011 licht Eandis de klanten hier zelf over in.
Eandis gaat niet in op de vraag van verzoeker om
de opnamemaand weer te wijzigen. De meteropname zal ook in het vervolg jaarlijks in april plaats
vinden.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen fout bij Eandis vaststellen. Als gevolg van een reorganisatie wijzigde Eandis in 2010 de opnamemaand van oktober naar
april. In 2011 veranderde zij niet opnieuw de opnamemaand zoals verzoeker dacht.

SCHADE (1)
(dossier: 201101-019)

Ander oordeel
KLACHT:
Een aannemer die werkt in opdracht van Eandis beschadigt verzoekers oprit en het muurtje van de
voortuin. Verzoeker sprak via zijn verzekering
Eandis aan als opdrachtgevende overheid en drong
aan op een schadevergoeding. Eandis schoof het
probleem door naar zijn aannemer. Verzoeker voelt
zich aan zijn lot overgelaten.

ONDERZOEK:
De aannemer werkte op eigen verantwoordelijkheid. Daarom maande Eandis hem aan om de schade zo snel mogelijk te herstellen. Verzoeker zou
evenwel niet gewild hebben dat deze aannemer het
herstel uitvoerde. Daarop werd het dossier overgemaakt aan de juridische dienst van Eandis die toch
weer doorverwees naar de aannemer.
Verzoeker ontkent dat hij geweigerd zou hebben
het herstel te laten uitvoeren door de aannemer van
Eandis, al geeft hij toe dat hij weinig vertrouwen in
de firma heeft.
Na de klacht vraagt Eandis nogmaals aan haar aannemer om het herstel uit te voeren. Verzoeker wil
het werk door zijn eigen aannemer laten uitvoeren.
De aannemer van Eandis heeft daar geen probleem
mee maar omdat er geen overeenstemming kan
worden bereikt over het bedrag wordt via de verzekering een expert aangeduid. Die begroot de scha-

231

DOSSIERS 2011 IN DETAIL

EANDIS

de. De aannemer van Eandis betaalt dit bedrag uit
aan verzoeker.
In dit dossier wordt het schadedossier relatief snel
geregeld. De klacht is toch een illustratie van wat
de Ombudsdienst van Eandis in haar jaarverslag
2009 zelf aanhaalde, met name dat de klant zich bij
schadegevallen aan zijn lot overgelaten voelt als
Eandis hem doorverwijst naar zijn brandverzekering of de verzekeringsmaatschappij van haar onderaannemer. Een aanbeveling hierover heeft, getuige het jaarverslag 2010 van de Ombudsdienst
van Eandis, nog niet veel doorgang gevonden in de
eigen organisatie.

sonderen waar kabels kunnen liggen. Het is ook
mogelijk dat als gevolg van latere wegenwerken de
kabel hoger kwam te liggen. Ook hiervoor is Eandis
niet verantwoordelijk.
Zonder haar verantwoordelijkheid te aanvaarden
voor de oorzaak van de schade is Eandis uiteindelijk bereid om verzoekers 400 euro uit te betalen op
basis van het “Reglement betreffende de aansluiting
op het distributienet laagspanning voor afname en
injectie van elektrische energie”. Zij aanvaardt de
materiële schade die het gevolg was van de stroomonderbreking die meer dan vier uur duurde.

BEOORDELING:
BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling. Het schadedossier kon
nog relatief snel opgelost worden. De Ombudsman
treedt wel de analyse van de Ombudsdienst van
Eandis bij dat klanten het gevoel kunnen krijgen
aan hun lot te worden overgelaten als Eandis hen
doorverwijst naar de onderaannemer.

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

SCHADE (3)
(dossier: 201103-065)

Ander oordeel

SCHADE (2)
KLACHT:

(dossier: 201102-033)

Ander oordeel
KLACHT:
Eind augustus 2010 beschadigt een aannemer een
stroomkabel. De elektriciteit valt uit. Verzoeker is
huisarts en zijn echtgenote kinesiste. Ze moeten hun
patiënten afzeggen. De panne duurt 33 uur. Het eten
in de diepvries ontdooit en de geneesmiddelen die
koel bewaard moeten worden, worden onbruikbaar.
Omdat de ondergrondse kabel niet onmiddellijk
hersteld kan worden, maakt Eandis een noodverbinding via een losse kabel. Hiervoor moet een stuk
uit een binnendeur gezaagd worden.
Verzoekers dienen bij Eandis een schadedossier in
maar de nutsmaatschappij is van mening dat zij niet
aansprakelijk is. Zij verwijst verzoekers door naar
de aannemer die de schade veroorzaakte. De verzekeringsmaatschappij van de aannemer schuift de
verantwoordelijkheid weer af op Eandis omdat de
stroomkabel niet diep genoeg in de grond gelegen
zou hebben.

ONDERZOEK:
De stroomkabel lag maar twintig centimeter diep.
Hierdoor zou de verantwoordelijkheid bij de distributienetbeheerder kunnen liggen. Eandis argumenteert evenwel dat een aannemer altijd vooraf moet
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Tijdens werkzaamheden in opdracht van Eandis
brengt de aannemer schade toe aan de blauwstenen
dorpel van verzoekers garagepoort. De pas geschilderde poort is ook beschadigd door opspattend cement en ander bouwmateriaal.
Verzoeker brengt de aannemer op de hoogte. Deze
herplaatst de dorpel maar dat gebeurt niet goed
waardoor de dorpel breekt en andere stenen verzakken. Verzoeker weet niet tot wie hij zich moet richten om zijn schade te laten herstellen.

ONDERZOEK:
Eandis start in maart 2011 een dossier burgerlijke
aansprakelijkheid op. Zij vraagt haar aannemer om
de schade te herstellen. Verzoeker schakelt zijn
verzekeringsmaatschappij in. De zaak wordt verder
afgehandeld met de verzekeringsmaatschappij van
de aannemer.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

OPVOLGING:
Verzoeker laat in januari 2012 weten dat het schadedossier nog altijd niet opgelost is. De dienst Ombudsman koppelt zijn vraag terug naar Eandis die
aandringt bij haar aannemer.
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GEEN INFORMATIE (4-5)
(dossiers: 201103-048 en 201103-060)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers klagen onafhankelijk van elkaar dat de
werken van Eandis in hun straat heel veel vertraging opgelopen hebben. De werken startten al in
oktober 2010. In maart 2011 liggen ze weer stil.
De straat is een stort geworden. Overal ligt materiaal. In de paasvakantie wordt weer een speelstraat
georganiseerd. Verzoekers weten niet of tegen dan
de werken af zullen zijn. Ze klagen dat zij geen informatie krijgen over de timing van de werkzaamheden.

ONDERZOEK:
De Communicatiedienst verspreidde begin oktober
2010 een bewonerskaart. De werken aan de nutsleidingen zouden midden oktober starten en het einde
was voorzien tegen eind november.
Op 22 oktober werd een nieuwe bewonersbrief verspreid. Door problemen met het grondwater kon de
timing niet gehaald worden. Het einde van de
werkzaamheden werd verdaagd naar Kerstmis
2010.
Begin maart 2011 verspreidt de Communicatiedienst een nieuwe bewonersbrief met een stand van
zaken. Door de strenge en natte winter liepen de
werken nog meer vertraging op. De deadline wordt
verplaatst naar midden maart 2011. Verzoekers
klaagden bij de dienst Ombudsman op 7 en 9 maart.
Zij hadden de nieuwe bewonersbrief toen nog niet
ontvangen.
Volgens Eandis ontstonden de problemen in augustus 2010 toen Belgacom een laagspanningskabel
beschadigde. Deze kabel was in zo’n slechte staat
dat hij volledig vernieuwd moest worden. De werken van Eandis zouden midden oktober starten en
snel afgerond kunnen worden. Maar dat lukte niet
omdat TMVW van de gelegenheid gebruik maakte
om haar leidingen te vernieuwen. Dat vertraagde de
werken. Er waren ook problemen met slechte funderingen en met het grondwaterpeil. Door de strenge winter konden de werkzaamheden niet verder
gezet worden.
Het duurt tot eind april voor de Ganzenstraat volledig hersteld is. Volgens de Wegendienst was de
herbestrating niet goed uitgevoerd.

BEOORDELING:

De oorspronkelijke timing werd niet gehaald, grotendeels als gevolg van onvoorziene problemen en
overmacht.
Er had mogelijk iets sneller tussentijds gecommuniceerd kunnen worden. Tussen eind oktober 2010 en
begin maart 2011 kregen de bewoners geen nieuws.
Een bewonersbrief vertrok vlak voor verzoekers
klacht indienden bij de dienst Ombudsman.

TE LATE INFORMATIE (6)
(dossier: 201106-156)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker, die een firma runt, vindt op 7 juni een
bewonersbrief van Eandis in zijn brievenbus waarin
een stroomonderbreking op 14 juni aangekondigd
wordt. Er zal de hele dag geen elektriciteit zijn.
Eandis suggereert dat het bedrijf een stroomgenerator kan huren op eigen kosten.
Verzoeker vindt dat Eandis hem te laat verwittigde
want hij plant zijn agenda lang op voorhand. Hij
had die dag een klantennamiddag en moest alle
deelnemers afbellen.
Hij vindt het niet kunnen dat Eandis de kost voor de
stroomgenerator afwentelt op de klant, terwijl het
de nutsmaatschappij is die de stroom onderbreekt.
Het plaatsen van een stroomgenerator blijkt niet zo
eenvoudig. Het is duur en er is een elektricien nodig
om het toestel aan en af te koppelen..

ONDERZOEK:
Eandis buste op 6 juni informatiekaartjes bij de netgebruikers. Op basis van het technisch reglement
van de VREG (de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt) gebeurde dat tijdig. Het reglement schrijft voor dat bij een geplande stroomonderbreking de netgebruikers minstens vijf
werkdagen op voorhand verwittigd moeten worden
zodat ze hun voorzorgen kunnen nemen.
Volgens Eandis legt het reglement niet op dat zij de
kosten voor een stroomgenerator op zich moet nemen. Het technisch reglement laat de distributienetbeheerder toe de stroom te onderbreken als de veiligheid, de betrouwbaarheid of de efficiëntie van
het distributienet dat vereist, op voorwaarde dat de
onderbreking tijdig wordt aangekondigd.
De Ombudsman maakt het resultaat van zijn onderzoek over aan verzoeker. Verzoeker gaat niet akkoord maar wenst het onderzoek stop te zetten.

Ander oordeel.
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Eandis handelde volgens het reglement. Het onderzoek wordt stop gezet op vraag van verzoeker.

HOGE ENERGIEFACTUUR
(dossier: 201110-279)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker werd anderhalf jaar geleden klant bij
Eandis als sociale energieleverancier. Hij betaalde
tijdig zijn tussentijdse facturen. Verzoeker woont in
een slecht onderhouden appartement. Midden vorig
jaar begon er water uit de centrale verwarming te
lekken. Omdat de eigenaar geen herstellingen uitvoerde, zette verzoeker de centrale verwarming uit
en hield hij zich warm met elektrische vuurtjes die
hij zuinig liet branden.
Midden oktober krijgt verzoeker zijn jaarlijkse afrekeningsfactuur voor gas en elektriciteit. Voor zijn
gasverbruik moet hij 375 euro bijbetalen. Ook voor
zijn elektriciteit moet hij bijbetalen.
Verzoeker betwist de gasfactuur omdat hij geen gas
verbruikte in de winter 2010-2011. Hij contacteert
Eandis. Een technicus voert enkele proeven uit en
concludeert dat de factuur correct is. Verzoeker vertrouwt de zaak niet en wil een degelijk onderzoek.

ONDERZOEK:
Verzoeker werd begin april 2010 gedropt door zijn
private energieleverancier. Eandis nam hem over
als klant en diende de meterstanden te schatten. In
september 2010 ging een meteropnemer twee keer
langs maar verzoeker was niet thuis. Er werd een
briefje achtergelaten met de vraag de meterstanden
zelf door te geven maar verzoeker reageerde niet.
Daardoor moest Eandis de meterstanden opnieuw
schatten. Omdat beide schattingen te laag waren en
Eandis pas in september 2011 voor de eerste keer
van verzoeker de meterstanden ontving, ligt de factuur hoger dan de voorbije jaren. Eandis concludeert dat de facturen correct zijn. Zij adviseert verzoeker altijd tijdig zijn meterstanden door te geven.
Op basis van eigen berekeningen hecht verzoeker
geen geloof aan de analyse van Eandis. Eandis
stuurt opnieuw een technicus langs die aantoont dat
de gasinstallatie goed werkt. Het verbruik van verzoeker wordt grondig geanalyseerd. Daaruit blijkt
dat zijn verbruik in de laatste periode lager lag dan
voordien als gevolg van het uitzetten van de centrale verwarming, maar dat verzoeker als gevolg van
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de geschatte meterstanden een groot deel van zijn
verbruik aangerekend kreeg in de periode 20102011. Eandis komt opnieuw tot de conclusie dat de
geschatte meterstanden ervoor zorgden dat verzoeker een vertekend beeld kreeg van zijn verbruik.
Verzoeker vertrouwt het nog altijd niet en heeft ook
geen vertrouwen meer in de Ombudsman. De Ombudsman verwijst hem door naar de federale Ombudsdienst voor Energie voor een tweede opinie.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Hoewel het ernaar uitziet dat de facturen correct
zijn, blijft verzoeker erbij dat zij onmogelijk kunnen kloppen. De Ombudsman verwijst verzoeker
door de Ombudsdienst voor Energie.

OPVOLGING:
Verzoeker stapt niet naar de Ombudsdienst voor
Energie maar gaat te rade bij het OCMW. Ook het
OCMW meent dat de facturen kloppen.

BETALEN OF GRATIS?
(dossier: 201111-283)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster laat haar woning verbouwen, inclusief
elektriciteits- en gasleidingen. Op aanraden van
haar aannemer vraagt zij aan Eandis om de tellers te
vervangen voor zij haar woning volledig afwerkt.
Eandis stuurt haar begin maart een offerte. De tellers worden vervangen in april. Zij ontvangt in september de factuur.
Intussen stelt verzoekster vast dat in haar straat een
aannemer in opdracht van Eandis gestart is met het
vervangen van alle gas- en elektriciteitsaansluitingen. Dat gebeurt gratis. Ze is verbaasd dat Eandis
haar in maart niet vertelde dat de aansluitingen in
de loop van het jaar sowieso vervangen zouden
worden. Zij had tot dan kunnen wachten want het
huis is toch niet bewoond. Als verzoekster van de
aannemer hoort dat de werkzaamheden al langer
gepland waren, vraagt zij de nutsmaatschappij om
de factuur te annuleren. Eandis weigert.

ONDERZOEK:
Verzoekster diende begin maart haar aanvraag in.
Eind april plaatste Eandis de nieuwe tellers. Volgens Eandis kon de dienst Aansluitingen verzoekster in maart niet informeren over de werkzaamhe-
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den die later op het jaar gratis uitgevoerd zouden
worden omdat de plannen daarvoor pas in juli werden opgemaakt.
Om redenen van billijkheid beslist Eandis dat verzoekster de factuur voor het plaatsen van de nieuwe
tellers niet hoeft te betalen.

bel door Belgacom hersteld. Naderhand komt een
medewerker van Eandis langs die zich verontschuldigt en de fout bij de aannemer legt die nagelaten
heeft de bewoners te verwittigen over de werkzaamheden.

ONDERZOEK:
BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

UITBLIJVENDE HERSTELLING (9)
(dossier: 201112-305)

Ander oordeel

De aannemer liet na de bewoners vooraf met een
informatiebrief op de hoogte te brengen van de
werkzaamheden. Hij plaatste ook geen bord met
zijn contactgegevens. Hij meldde pas de volgende
dag aan Belgacom dat hij een telefoonkabel doorgetrokken had.
Eandis verontschuldigt zich voor de fouten van de
aannemer. Zij zal zijn tekortkomingen opnemen in
zijn beoordelingsverslag en er de passende gevolgen aan geven.

BEOORDELING:
KLACHT:
Verzoeker meldde eind juni dat een verlichtingspaal
in zijn straat beschadigd is. De draden liggen bloot
en hij vreest dat de paal zal omvallen. Na zijn melding kwamen werklui foto’s nemen. In december is
de paal nog altijd niet hersteld.

Ander oordeel.
Niet Eandis maar de aannemer ging in de fout. De
aannemer zal hierop beoordeeld worden door Eandis.

ONDERZOEK:
Eandis is op de hoogte van de defecten. Daarom
werden uit voorzorg al enkele palen weggenomen.
De nieuwe palen zijn besteld maar nog niet geleverd. Zij worden midden januari 2012 geplaatst.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via informatieverstrekking.

GEEN INFORMATIE (7)
(dossier: 201112-316)

Ander oordeel
KLACHT:
Een aannemer die werkt in opdracht van Eandis,
trekt een telefoonkabel door waardoor verzoeker
zonder telefoon komt te zitten. De aannemer beloofde dat hij Belgacom zou verwittigen maar de
volgende drie dagen wordt de telefoonverbinding
niet hersteld. Verzoeker belt naar Eandis en maakt
zich boos omdat de nutsmaatschappij de verantwoordelijkheid doorschuift naar de aannemer. De
vierde dag laat verzoeker de Politie een procesverbaal opmaken. Anderhalf uur later wordt de ka-
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TMVW
overzicht klachten
TOTAAL 17
Onbevoegd 1
Bevoegd 16
BEOORDELING
Gegrond 5
Deels gegrond 1
Terechte opmerking 1
Ongegrond 0
Ander oordeel 9

GEBREKKIGE HERSTELLING

ONDERZOEK:

(dossier: 201102-029)

Gegrond
KLACHT:
In het najaar van 2010 vervangt TMVW de loden
huisaansluiting van verzoekster. Daarbij wordt de
oprit uitgebroken. De watermaatschappij beloofde
dat de tegels vervangen zouden worden maar dat
gebeurt niet. In februari 2011 is de oprit nog altijd
niet hersteld.
De vloertegels in de garage werden wel hersteld
maar zij liggen niet waterpas. Daardoor kan de garagepoort niet meer volledig open. Dat is nodig
want de dochter van verzoekster is rolstoelpatiënte.
Doordat de tegels niet goed gelegd zijn, kunnen de
auto en de rolstoel niet meer samen in de garage.
Verzoekster klaagt over de informatieverstrekking
over de werken. De dag dat TMVW kwam werken,
had zij verzoekster niet vooraf verwittigd. Voordien
was TMVW twee keer langs gekomen om te zeggen dat ze zouden komen werken maar toen daagde
niemand op.
Verzoekster contacteerde de watermaatschappij
over de uitblijvende herstelling. Tijdens haar laatste
contact zei TMVW dat zij al twee keer iemand gestuurd had. Die had vastgesteld dat alles in orde
was. Verzoekster had verwacht dat de watermaatschappij of de aannemer tenminste zou aanbellen
want het gebrekkige herstel van de garagevloer is
van buitenaf niet te zien.
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Kort na de klacht herstelt TMVW de oprit en de garagetegels. De projectcoördinator biedt zijn verontschuldigingen aan.
Wat er precies verkeerd ging, laat TMVW niet weten, wel dat zij uit het voorval lessen trekt over de
opvolging van haar aannemer.
TMVW betaalt verzoekster een Service Garantie
van 25 euro omdat zij haar eigen kwaliteitsengagement niet nakwam.

BEOORDELING:
Deze klacht wordt beoordeeld als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: TMVW volgde haar aannemer niet goed op. Elke overheid blijft verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole, ook bij het uitbesteden van opdrachten aan
derden.
De klacht wordt gecorrigeerd: het herstel wordt kort
na de klacht uitgevoerd. TMVW betaalt verzoekster
een Service Garantie.
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ONDERZOEK:

GEEN WATER (1-2)
(dossiers: 201103-052 en 201103-053)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekers klagen dat zij onverwacht zonder water
zaten. Dat was al de tweede keer in één jaar tijd 20.
De bewoners werden niet vooraf verwittigd door
TMVW.

ONDERZOEK:
TMVW had een deel van de straat op voorhand
verwittigd maar doordat aan de ene kant van de
straat de afsluiter defect was en aan de andere kant
de afsluiter onbereikbaar was door een zware pomp
die in de weg stond, moest de watermaatschappij de
toevoer verder afsluiten dan oorspronkelijk gepland. Gevolg was dat ook verzoekers zonder water
kwamen te zitten.
TMVW verontschuldigt zich en betaalt beide verzoekers een Service Garantie van 25 euro uit.

BEOORDELING:
De klacht wordt beoordeeld als gegrond maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
verzoekers werden niet verwittigd dat het water afgesloten zou worden.
De klacht wordt gecorrigeerd: TMVW betaalt een
Service Garantie uit.

ONBEANTWOORDE E-MAILS
(dossier: 201106-169)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster stuurt in mei en juni twee e-mails naar
info@tmvw.be, het algemene e-mailadres van
TMVW. Ze krijgt geen antwoord. Eind juni neemt
ze contact op met de dienst Ombudsman.

20

info@tmvw.be is het algemene e-mailadres van
TMVW. Bij een test krijgt de dienst Ombudsman
onmiddellijk reactie. Daarnaast bestaat ook het emailadres klantendiensten@tmvw.be.
Volgens TMVW beantwoordt zij in principe altijd
alle vragen van klanten. Naargelang van de situatie
gebeurt dit schriftelijk of telefonisch.
TMVW repliceert dat zij op 16 en 30 mei en op 17
juni telefonisch contact opnam met verzoekster. De
watermaatschappij begrijpt niet waarom zij had
moeten reageren op de eerste e-mail van verzoekster van 16 mei waarbij zij haar meterstanden doorgaf.
De dienst Ombudsman stelt vast dat deze e-mail
naast deze meterstanden ook een klacht bevatte
over het laattijdig versturen van het meteropnamekaartje waardoor zij geen tien maar slechts vijf dagen over had om de meterstanden door te geven. In
de tweede e-mail herhaalt verzoekster deze verzuchting en is ze boos omdat ze fors moet bijbetalen.
Verzoekster ontkent dat TMVW haar opbelde op 30
mei en 17 juni. Er was wel telefonisch contact op
16 mei. Maar het was naar aanleiding van dit telefoongesprek dat zij haar eerste e-mail verstuurde.
Geconfronteerd met deze reactie geeft TMVW toe
dat zij niet kan aantonen dat zij met verzoekster telefonisch contact had op 30 mei en 17 juni.
Na de klacht verlaagt TMVW het bedrag van de
tussentijdse factuur en wordt aan verzoekster toelichting gegeven over de meterstanden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: TMVW reageerde niet gepast op de e-mails van verzoekster
hoewel zij daarin telkens klaagde over het feit dat
het meteropnamekaartje te laat toekwam. Of TMVW telefonisch gereageerd zou hebben, is twijfelachtig.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster krijgt
een antwoord.

AANBEVELING:
“Stuur een ontvangstmelding als reactie op e-mails
van klanten. De e-mail kan dan op de meest gepaste
wijze en binnen een redelijke termijn ten gronde
behandeld worden.”

Dossiers 201007-142 en 201007-144,
Jaarverslag 2010, p. 230.
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OPVOLGING:
TMVW
reageert
dat
het
e-mailadres
klantendiensten@tmvw.be al geruime tijd voorzien
is van een automatische ontvangstbevestiging.
Info@tmvw.be is daar niet van voorzien. De Ombudsman stelt voor om ook op voor dit e-mailadres
een automatische ontvangstmelding te voorzien.
Na intern overleg geeft TMVW er toch de voorkeur
aan om op info@tmvw.be geen automatische ontvangstmelding te plaatsen omdat het e-mailadres
niet alleen door klanten gebruikt wordt. E-mails van
klanten die toch binnenkomen via info@tmvw.be
worden intern verdeeld voor behandeling en naargelang van de noodzaak individueel beantwoord.
TMVW blijft zoveel mogelijk het e-mailadres klantendiensten@tmvw.be propageren omdat het aanbieden van één klantenkanaal het beste resultaat
geeft.

ONLEESBARE TELLER
(dossier: 201110-266)

Gegrond

nummer waar ze naartoe kon bellen mocht zij geen
reactie krijgen.
Midden oktober belt verzoekster naar het nummer.
Ze krijgt een onvriendelijke man aan de lijn. Die
zou het dossier opzoeken en terugbellen maar dat
gebeurt niet. Enkele uren later belt ze zelf terug.
Verzoekster hoort dezelfde man brullen in andere
telefoons en tegen het personeel op de achtergrond.
Hij roept dat het de laatste keer moet zijn dat zij
mensen iets wijs maken. Tegen haar zegt hij dat
TMVW de werken niet kan uitvoeren en dat zij het
op eigen kosten moet doen. Ondertussen hoort zij
hem weer roepen tegen een collega dat als er nog
een keer verkeerde informatie wordt gegeven aan
de klanten, er wat zal zwaaien. Verzoekster vraagt
de man naar haar te willen luisteren maar hij breekt
het telefoongesprek af. Verzoekster belt terug en
krijgt te horen dat ze de 078-lijn moet bellen. Het
gesprek wordt weer afgebroken.
Verzoekster dient klacht in bij de dienst Ombudsman. Korte tijd later wordt ze opgebeld door een
medewerkster van TMVW die zich verontschuldigt
voor het ongepaste gedrag van haar collega aan de
telefoon.
Verzoekster wil dat de dienst Ombudsman de
klacht verder onderzoekt en er ten gronde een oplossing gevonden wordt voor haar probleem.

KLACHT:
Verzoekster kan de stand van de waterteller niet aflezen omdat hij in een put zit in de voortuin. Op het
meterkaartje schreef ze de voorbije zes jaar telkens
dat ze de meter niet kan aflezen en vraagt ze dat
TMVW langs zou komen.
Met uitzondering van drie jaar geleden kreeg ze
daar nooit reactie op. Wel kreeg ze telkens facturen
op basis van een geschat verbruik. Toen de meteropnemer drie jaar geleden langs kwam, kon hij de
teller ook niet lezen. Hij adviseerde de meter te
verplaatsen op haar kosten. Verzoekster ging daar
niet op in omwille van de hoge kostprijs. Ze bleef
op het meterkaartje vragen of TMVW de teller wilde komen aflezen.
Midden april belt TMVW haar op met de boodschap dat de watermeter stuk is en vervangen moet
worden. Verzoekster corrigeerde dat de teller onleesbaar was. Ze kreeg een kaartje in de bus dat
TMVW op 21 april langs zou komen maar niemand
daagde op.
In september vond ze opnieuw een kaartje van
TMVW in de brievenbus. De watermaatschappij
wilde na enkele vruchteloze pogingen een afspraak
met haar maken. Midden september kwam een
technicus langs. De werknemer concludeerde dat
hij geen nieuwe watermeter kon plaatsen. De klus
bleek moeilijker dan gedacht en de werkman had
niet het geschikte materieel mee. Hij gaf haar een
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ONDERZOEK:
Het telefoongesprek van midden april kaderde in de
planning van TMVW om oude watermeters te vervangen door nieuwe. Parallel hieraan liepen ook de
meldingen van verzoekster over de onleesbare teller. Over de misgelopen afspraak van 21 april kan
TMVW geen uitsluitsel geven. In ieder geval kon
de vervanging niet opgenomen worden in de toenmalige planning en werd de opdracht uitgesteld tot
het najaar.
De medewerker die in september ter plaatse kwam
gaf het telefoonnummer van zijn overste en niet van
de Aquafoon door die nochtans een gepaste interne
behandeling garandeert van elk dossier.
Over het telefoongesprek met de technische dienst
van TMVW Brugge sluit de directie zich aan bij de
eerder geformuleerde verontschuldigingen.
TMVW wijst erop dat de verantwoordelijkheid
voor het toegankelijk houden van een meterput en
het verzekeren van de afleesbaarheid van de watermeter bij de klant ligt. Een klant kan altijd het
verplaatsen van de watermeter aanvragen. Dat gebeurt tegen kostprijs. Na de klacht bij de dienst
Ombudsman verplaatst TMVW de meter uitzonderlijk op kosten van de watermaatschappij. Ook een
lek in de verbinding naar de binneninstallatie wordt
door TMVW op haar kosten hersteld. Verzoekster
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kan een tussenkomst aanvragen bij het Solidariteitsfonds.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
Deze klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN CORRECTE BEJEGENING: het telefonisch
onthaal door de zonewerking van TMVW liet te
wensen over.
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de informatieverstrekking over de metervervanging,
al dan niet op kosten van verzoekster, had beter gekund.
De klacht wordt gecorrigeerd: de meter wordt verplaatst en het lek wordt gedicht.

AFBETALINGSPLAN
(dossier: 201105-130)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker runt een handelszaak. Doordat TMVW
kort na elkaar twee tussentijdse facturen opstuurde
werd hij geconfronteerd met een betalingsprobleem.
Volgens verzoeker ging het om facturen voor het
waterverbruik van februari en maart 2011.
Verzoeker sprak voor één van beide facturen een
afbetalingsplan af met TMVW. Op de brief van
TMVW stond niet vermeld welke van de twee facturen via het afbetalingsplan zou worden vereffend.
Volgens verzoeker werd aan de telefoon gezegd dat
de factuur van maart via dat plan afbetaald zou
worden. Hij betaalde een eerste schijf in april en de
tweede en de derde begin mei. De factuur van februari betaalde hij regulier.
Eind april krijgt verzoeker een aanmaning van
TMVW omdat nog twee facturen gedeeltelijk open
zouden staan. Van de factuur van februari zou nog
227 euro niet betaald zijn. De factuur van maart zou
niet betaald zijn. Verzoeker reageert dat hij de factuur van februari midden maart regulier had betaald
en dat hij de factuur van maart aan het vereffenen
was via een afbetalingsplan. Midden mei biedt
TMVW haar verontschuldigingen aan en geeft zij
toe dat de aanmaning onterecht was.
In de brief maakt TMVW evenwel gewag van een
andere factuur die vereffend zou zijn met het afbetalingsplan. Het zou gaan om een factuur voor het
verbruik van januari. Volgens TMVW werd de fac-
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tuur van februari inderdaad regulier betaald maar
zou deze van maart 2011 nog open staan.
Verzoeker begrijpt er niets meer van. Hij gaat ervan
uit dat hij de factuur van maart betaalde via het afbetalingsplan en dat hij geen betalingsachterstand
meer heeft. Een factuur voor het verbruik van januari heeft hij nooit gekregen. Midden mei krijgt
hij van TMVW weer een aanmaning omdat de factuur van maart nog open staat.

ONDERZOEK:
TMVW stuurde verzoeker eind februari uitzonderlijk twee tussentijdse facturen van elk 340 euro. Het
ging om het verbruik van januari en februari. De
factuur van januari werd laattijdig verstuurd omdat
TMVW langer dan normaal had moeten wachten op
gegevens die zij moest krijgen van de Vlaamse Milieumaatschappij.
Volgens TMVW belde verzoeker begin maart op
om te zeggen dat hij daardoor een betalingsprobleem had. Hij zou de factuur voor het verbruik van
januari regulier betalen en deze voor het verbruik
van februari vereffenen via een afbetalingsplan.
TMVW stond dat toe. De factuur voor het verbruik
van maart kwam hierbij niet te pas.
Doordat beide tussentijdse facturen nagenoeg identiek waren, boekte TMVW de reguliere afbetaling
op de factuur van februari en werd het afbetalingsplan in gang gezet voor de factuur van januari, omgekeerd dan hetgene met verzoeker afgesproken
was. Samen met het feit dat er geen factuurreferentie op het goedgekeurde afbetalingsplan vermeld
stond, raakte verzoeker in de war. De factuur van
maart staat wel degelijk nog open. Als gevolg van
de klacht geeft TMVW een maand uitstel om hem
te betalen.
De Ombudsman wijt een deel van de verwarring
aan het feit dat TMVW op de brief met de goedkeuring van het afbetalingsplan niet vermeldt om welke
factuur of facturen het gaat. TMVW reageert dat
het factuurnummer vroeger wel werd vermeld maar
dat ook daarover klachten kwamen. De watermaatschappij belooft de zaak mee te nemen bij de bespreking van het nieuwe overkoepelende Vlaamse
Waterverkoopreglement dat ingaat met 1 juli 2011.
Het verplicht vermelden van het factuurnummer
wordt uiteindelijk niet weerhouden in het nieuwe
reglement. TMVW meent dat de klacht ontstond
door een samenloop van omstandigheden.

BEOORDELING:
Deze klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: verzoeker raakte in de war doordat TMVW het afbetalingsplan anders inboekte dan zij met hem afge-
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sproken had. Ook het feit dat de factuurreferentie
niet vermeld stond op het afbetalingsplan versterkte
deze verwarring.
Dat de twee tussentijdse facturen voor januari en
februari tegelijkertijd bij verzoeker in de bus vielen,
lag aan de basis van het probleem. Hiervoor draagt
TMVW geen verantwoordelijkheid. De vertraging
bij het verzenden van de factuur voor januari was te
wijten aan de Vlaamse Milieumaatchappij die TMVW laattijdig bepaalde gegevens doorgaf. Voor de
VMM is de Ombudsman niet bevoegd.

Het ziet ernaar uit dat TMVW verzoeker niet vooraf
verwittigde dat zijn haag gedeeltelijk over het
openbare domein was gegroeid, wat normaliter wel
gebeurt. De werklui snoeiden de haag te fel in. Dat
was niet nodig om het indicatiebord weer zichtbaar
te maken.

ONVERZORGD SNOEIWERK
(dossier: 201111-287)

Onbevoegd

HAP UIT HAAG
(dossier: 201106-155)

KLACHT:

Een onderhoudsploeg van TMVW beschadigt verzoekers haag ter hoogte van een hydrant. Om de
paal weer zichtbaar te maken, knipten de werklui
een flink stuk uit de haag.
Als verzoeker de Aquafoon contacteert, zegt de
medewerkster dat de werklui iets te ijverig geweest
zullen zijn maar dat de haag wel weer dicht zal
groeien.
Verzoeker begrijpt niet waarom TMVW hem niet
vooraf verwittigde over de zichtbaarheid van de
paal. Er was de hele dag iemand thuis maar de
werklui vonden het blijkbaar niet nodig hem te
verwittigen voor zij begonnen te snoeien.

Verzoekster merkt op dat iemand een flink stuk uit
haar haag geschoren heeft. Als ze in de achterliggende straat gaat kijken, stelt ze vast dat een brandhydrant werd vrijgemaakt. Diegene die de struiken
snoeide, haalde fors uit met zijn heggenschaar. Ook
aan de bovenkant is de haag ingekort waardoor er
inkijk is in de tuin.
Als verzoekster de Brandweer contacteert om te
achterhalen wie de snoeiwerken uitvoerde, wordt ze
doorverwezen naar TMVW. Volgens de Brandweer
moet de watermaatschappij ervoor zorgen dat de
hydranten gemakkelijk bereikbaar blijven. Ook het
aanduidingsbord zou door TMVW vrijgemaakt zijn.
Verzoekster vindt het niet kunnen dat TMVW haar
niet vooraf contacteerde om te melden dat de hydrant vrijgemaakt zou worden noch haar de kans
gaf dat zelf te doen. Ze begrijpt ook niet waarom de
snoeiwerken zo slordig werden uitgevoerd.

ONDERZOEK:

ONDERZOEK:

Het personeel van TMVW heeft de opdracht altijd
omzichtig om te springen met private constructies
of aanplantingen en in elk geval de plek waar gewerkt werd in de mate van het mogelijke in zijn
oorspronkelijke staat te herstellen.
De haag van verzoeker was een stuk op het openbare domein gegroeid. Normaliter vraagt TMVW
vooraf aan de bewoner om zelf het nodige te doen
zodat de watermaatschappij het werk op het openbare domein gemakkelijk kan uitvoeren. Het is niet
duidelijk of TMVW verzoeker vooraf verwittigde.
Volgens TMVW zouden de werklui de dag zelf wel
aangebeld hebben maar deed er niemand open.
TMVW geeft toe dat het snoeiwerk eleganter uitgevoerd had kunnen worden.

Eerder dit jaar behandelde de Ombudsman een gelijkaardige klacht waarbij TMVW zonder voorafgaande verwittiging een private haag drastisch
snoeide om een hydrant vrij te maken 21.
TMVW bevestigt dat zij instaat voor het beheer van
de openbare brandhydranten op het Brugse grondgebied. De hydrant in kwestie staat evenwel op privaat domein. De haag werd niet gesnoeid in opdracht van TMVW. Vermoedelijk gebeurde dat in
opdracht van de private beheerder van het bedrijventerrein achter de woning van verzoekster. Zij
kan haar klacht richten tot de syndicus.

Terechte opmerking
KLACHT:

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie;
geen goede uitvoeringspraktijk).
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Zie dossier 201106-155 hiervoor.
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BEOORDELING:

GEEN WATERVERBRUIK?

Onbevoegd.
TMVW blijkt niet in het geding. Het gaat om een
hydrant op privaat terrein, niet om een exemplaar
dat door TMVW wordt beheerd.

(dossier: 201105-133)

Ander oordeel

DOMICILIËRING

KLACHT:

(dossier: 201103-050)

Verzoekster, boekhoudster van een handelszaak,
klaagt dat deels door een nalatigheid van TMVW
de afrekeningsfactuur van april 2011 te hoog ligt
omdat het meeste waterverbruik getarifeerd werd
via oververbruik en meerverbruik. Anderzijds geeft
ze toe dat de zaakvoerder vergat om de watermeterstanden door te geven.
In maart 2010 kreeg de handelszaak een jaarfactuur
van slechts 54 euro. De zaakvoerder sloeg daar
geen acht op omdat per jaar meer dan duizend facturen binnen lopen. De factuur sloeg op het verbruik tussen december 2008 en maart 2010. In die
periode werd de watermeter vervangen. TMVW gaf
op de factuur aan dat er nul kubieke meter water
verbruikt zou zijn. Daardoor viel de afrekening zo
laag uit.
Midden april 2011 krijgt de handelszaak de jaarlijkse afrekeningsfactuur voor de periode van midden
maart 2010 tot begin april 2011. Deze bedraagt
meer dan 2.400 euro. Verzoekster argumenteert dat
deze factuur in feite slaat op het verbruik tussen december 2008 en begin april 2011 want op de factuur staat nu wel een meterstand. Daardoor werd
veel meer water gefactureerd tegen het ongunstiger
tarief van oververbruik en meerverbruik.
Als verzoekster naar de Aquafoon belt, weigert de
medewerker in te gaan op haar vraag om de factuur
te herzien.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker zegt begin maart 2010 de domiciliëring
voor zijn TMVW-facturen op. Hij doet dat in zijn
bankfiliaal. Hij krijgt hiervan een attest mee.
Een jaar later krijgt hij de jaarfactuur van TMVW.
Daarop staat dat de betaling nog altijd via domiciliering geregeld zal worden. Toch wordt de factuur
niet betaald.
Verzoeker neemt contact op met de Ombudsman
die de Aquafoon contacteert. De domiciliëring
blijkt niet geschrapt. De Aquafoon verwijst verzoeker door naar zijn bank, maar de bank verzekert dat
zij de schrapping van de domiciliëring wel degelijk
overmaakte aan TMVW.

ONDERZOEK:
TMVW is formeel: in maart 2010 kreeg zij geen
bericht van de bank dat de domiciliëring stop moest
worden gezet. Daardoor vermeldde de jaarfactuur
voor 2011 opnieuw dat zij via domiciliëring zou
worden betaald. TMVW bood de factuur eind februari voor betaling aan bij de bank maar kreeg een
bericht terug dat de domiciliëring niet uitgevoerd
kon worden omdat zij niet meer bestond. Daardoor
ging het geld niet van verzoekers rekening. Daarop
corrigeerde TMVW haar bestanden. Ondertussen
had verzoeker op aanraden van de Ombudsman zijn
factuur via overschrijving betaald.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Wat er precies fout liep met de annulering van de
domiciliëring kan niet achterhaald worden. Volgens
TMVW kreeg zij geen bericht van de bank. Volgens de bank stuurde zij TMVW wel degelijk een
bericht.

ONDERZOEK:
De Aquafoon weigerde in eerste instantie om de
factuur te herzien omdat de bezwaartermijn voorbij
was.
Volgens TMVW ontstond de klacht omdat de zaakvoerder zijn meterstanden niet doorgaf. Daardoor
moest de watermaatschappij de facturen opmaken
op basis van geschatte verbruiken. Maar omdat
TMVW op de factuur van eind maart 2010 een geschat verbruik van nul kubieke meter hanteerde, is
zij toch bereid de factuur te herberekenen in het
voordeel van de handelszaak.
De Ombudsman raadt verzoekster aan de zaakvoerder te adviseren om tijdig zijn meterstanden door te
geven.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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Opgelost door bemiddeling.

intern afgesproken werkwijze, trok verzoeker de
verkeerde conclusie dat ze niet ernstig zou worden
genomen.

WATER AFTAPPEN
(dossier: 201108-191)

GEEN WATER (3)

Ander oordeel

(dossier: 201109-251)

Ander oordeel

KLACHT:
Verzoeker meldt dat de vader van zijn buren enkele
keren per jaar water aftapt van een straathydrant
van TMVW om er het zwembad in de tuin mee te
vullen. Als de regenput droog staat, wordt die ook
zo bijgevuld. De man heeft een sleutel om de hydrant open te maken en met een standpijp illegaal
water af te tappen. Hij doet dat altijd op een zondagavond. Hij trekt dan steevast een oranje fluohesje aan om de indruk te wekken dat hij aan de hydrant werkt. Verzoeker vermoedt dat het gaat om
een werknemer van TMVW omdat hij over een
sleutel van de kraan beschikt en precies weet hoe
hij te werk moet gaan.
Verzoeker meldde de feiten aan de Aquafoon maar
kreeg er van de operator alleen te horen dat “de
zaak verder opgevolgd zou worden”. Hij vreest dat
de zaak niet ernstig zal worden genomen en contacteert de Ombudsman. Het aftappen is al negen jaar
aan de gang.

ONDERZOEK:
Verzoeker meldde anoniem aan de Aquafoon dat
een buur illegaal water aftapte. Het was niet zo dat
de operator geen geloof hechtte aan het verhaal. Hij
rapporteerde de melding intern voor verdere afhandeling.
TMVW kan snel de identiteit achterhalen van de
man die het water aftapt. Het gaat niet om een (ex)werknemer van TMVW maar mogelijk wel om een
(ex-)medewerker van een andere regionale watermaatschappij.
Een technisch onderzoek van de straathydrant wijst
uit dat deze recent werd gebruikt zonder dat TMVW er werken had uitgevoerd of de Brandweer een
interventie had moeten doen. Tijdens een buurtonderzoek bevestigen drie buren dat zij gezien hebben
dat de man illegaal water aftapte. TMVW beraadt
zich over mogelijke juridische stappen tegen betrokkenen.

KLACHT:
Bij verzoeker wordt onverwacht het water afgesloten. Als hij naar de Aquafoon belt, reageert men
verwonderd dat hij niet vooraf verwittigd werd.
TMVW is aan het werk in zijn straat. Het duurt tot
na de middag voor hij weer water heeft. Verzoeker
heeft er begrip voor dat er gewerkt wordt, maar hij
betreurt dat hij en zijn buren niet vooraf ingelicht
werden. Zij hadden moeite om hun middageten
klaar te maken.

ONDERZOEK:
TMVW verving in de straat loden huisaansluitingen. Alle bewoners werden hierover vooraf ingelicht. Bij de appartementsgebouwen waar verzoeker
en zijn buren wonen, zou niet gewerkt worden. Zij
werden dan ook niet ingelicht.
Door een onvoorzien technisch probleem bij het
dichtzetten van de straatafsluiters moest een extra
straatafsluiter gebruikt worden. Daardoor kwamen
ook de appartementsgebouwen gedurende twee uur
zonder water te zitten. Het probleem was tegen de
middag opgelost.
Ter plaatse kon TMVW geen contact leggen met
een huisbewaarder. Daarom opteerde zij ervoor alle
informatie over te maken aan de Aquafoon zodat
het klantencontactcentrum burgers die opbelden op
de hoogte kon brengen over de tijdelijke onderbreking.
TMVW biedt toch zijn verontschuldigingen aan
voor het ongemak.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De klacht van verzoeker was terecht maar TMVW
werd geconfronteerd met overmacht. Toch spande
zij zich in om de bewoners via de Aquafoon in te
lichten over de onvoorziene hinder.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De feiten kloppen, al was het niet zo dat TMVW
verzoekers melding niet ernstig nam. Omdat de
operator de anonieme melding aannam volgens de
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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HOGE WATERFACTUUR (1)

BEOORDELING:

(dossier: 201109-253)

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster krijgt van TMVW een jaarfactuur van
meer dan 2.650 euro. Ze begrijpt niet waar dat hoge
bedrag vandaan komt. Ze kan de rekening niet betalen. De Aquafoon beweerde dat de factuur juist was
maar dat ze zo hoog lag omdat met geschatte waterverbruiken was gewerkt. De watermaatschappij
stelde voor het bedrag in drie schijven van 800 euro
terug te betalen maar ook dat kan verzoekster financieel niet aan.
Verzoekster wil zeker zijn dat de factuur juist is. Ze
woont boven een bank en omwille van de veiligheid
mag zij haar watermeter niet zelf aflezen. Ze zou
ook nooit een kaartje ontvangen hebben om haar
watermeterstand door te geven. Ze woont al vijf
jaar in het appartement. De voorbije jaren kwam
maar twee keer een meteropnemer langs. De jongste keer was in augustus 2011, wat resulteerde in de
hoge waterfactuur.
Verzoekster geeft toe dat het toilet de voorbije zes
maanden doorliep. Het duurde lang voor de eigenaar de nodige herstellingen uitvoerde. Ze zou wel
telkens het kraantje van het toilet dichtgedraaid
hebben.
Als de factuur correct is, dan vraagt verzoekster de
Ombudsman om te bemiddelen voor een lichter afbetalingsplan.

HOGE WATERFACTUUR (2)
(dossier: 201110-280)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers vervangen de oude watermeter, die op
naam van hun firma staat, door een nieuwe meter
op hun eigen naam. De oude meter zat aan de
straatzijde onder de grond. De nieuwe meter wordt
binnen geplaatst. Zij betalen meer dan 1.500 euro
voor het verplaatsen van de teller. Voor hun nieuwe
teller ontvangen zij tussentijdse facturen van 23 euro.
Half oktober krijgen ze een jaarlijkse afrekeningsfactuur van meer dan 17.760 euro. Verzoekers zouden op hun oude meter tussen eind januari en begin
februari 5.327 kubieke meter water hebben verbruikt. Dat is een extreem hoog verbruik voor twee
weken. Er is geen lek merkbaar wat blijkt uit het
huidige verbruik op de nieuwe meter. Tussen begin
februari en eind juli verbruikten verzoeker amper
twaalf kubieke meter water.
Verzoekers bellen naar de Aquafoon. Voor de hoge
factuur kan geen verklaring gevonden worden. Zij
moeten betalen.

ONDERZOEK:
ONDERZOEK:
TMVW bevestigt dat zij pas in augustus de meterstand voor het eerst zelf kon opnemen. Zij vindt
geen aanwijzingen dat er geen meterkaartjes verstuurd zouden zijn naar het adres van verzoekster.
Verzoekster en haar man verbruikten tussen september 2006 en eind augustus 2011 gemiddeld 200
kubieke meter water per jaar wat zeer hoog is. Het
toilet kan hiervan de oorzaak zijn.
Tijdens een controlebezoek stelt TMVW vast dat de
watermeter correct werkt en dat de meter vanaf eind
augustus weer een normaal waterverbruik aangeeft.
Van een onzichtbaar lek is er geen spoor. Verzoekster herinnert zich dat er niet alleen een probleem
was met het toilet maar ook met de wasmachine.
Een tussenkomst van het Solidariteitsfonds is reglementair niet mogelijk.
TMVW stelt een draaglijker afbetalingsplan van
150 euro per maand voor. Het bedrag van de tussentijdse facturen wordt verlaagd.
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Volgens TMVW was zij al een onderzoek opgestart
na verzoekers telefoon naar de Aquafoon.
Het onderzoek levert geen duidelijke oorzaak op
voor het extreme waterverbruik. TMVW vermoedt
dat een beschading aan de oude watermeter aan de
oorsprong ligt. De watermaatschappij annuleert de
factuur.

ONDERZOEK:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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HOGE WATERFACTUUR (3)
(dossier: 201112-312)

Ander oordeel

Het onderzoek brengt geen duidelijkheid over de
oorzaak van de hoge jaarfactuur. De klacht wordt
enigszins bijgestuurd door bemiddeling.

VERHOOGD WATERVERBRUIK
(dossier: 201110-275)

KLACHT:
Verzoekster baat een winkeltje uit in de binnenstad.
De voorbije jaren betaalde zij jaarlijks 45 euro voor
haar waterverbruik.
Eind november 2010 vervangt TMVW de watermeter, waarom is haar niet duidelijk. Begin december
2011 valt de jaarlijkse afrekeningsfactuur in de bus.
Ze moet meer dan 848 euro bijbetalen.
De klantendienst van TMVW zegt haar dat het verbruik correct lijkt en dat zij de rekening moet betalen. Op haar vraag of de nieuwe teller wel op nul
stond, krijgt ze geen antwoord.
Na contact met haar boekhouder blijkt dat zij de
jongste jaren alleen abonnementsgeld voor de watermeter betaalde. Er werd geen waterverbruik geregistreerd. Toch blijft verzoekster erbij dat zij onmogelijjk in één jaar 166 kubieke meter water
verbruikt kan hebben. In haar winkel verbruikt ze
nauwelijks water.

ONDERZOEK:
De klantendienst bevestigde op basis van de gegevens waarover ze beschikte dat de nieuwe watermeter correct werkte. De operator beschikte niet over
de beginmeterstand van deze teller. Daardoor kon
hij niet bevestigen of de meter wel op nul stond bij
de installatie.
TMVW controleert de nieuwe watermeter en de
binneninstallatie. De teller werkt correct en stond
op nul bij de levering. TMVW bevestigt dat het
jaarverbruik voor 2010-2011 hoog is. De tellerstand
van de oude meter doet vermoeden dat er al langere
tijd een verliesverbruik zou zijn. Tijdens het controlebezoek kunnen evenwel geen oude of nieuwe lekken noch waterverlies gedetecteerd worden. Op basis van de registratie door de nieuwe teller schat
TMVW het jaarverbruik op twaalf kubieke meter.
Op basis van het geregistreerde waterverbruik kan
TMVW slechts concluderen dat de rekening correct
is. Omdat het niet mogelijk is eventueel verliesverbruik te achterhalen, past zij de tussentijdse facturen aan op basis van een normaal verbruik van
twaalf kubieke meter per jaar. De jaarrekening kan
in schijven betaald worden

BEOORDELING:
Ander oordeel.
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Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker stelt vast dat hij tussen juni 2010 en april
2011 meer water verbruikte dan in de periode ervoor. Vanaf april 2011 is zijn waterverbruik weer
normaal.
Volgens verzoeker is de nieuwe waterteller de oorzaak. Deze zou zo gevoelig zijn dat hij heen- en
weervloeiend water zou registreren. Op het moment
dat hij een terugslagklep installeerde, daalde zijn
verbruik weer. Verzoeker probeerde tot een vergelijk te komen met TMVW maar die blijft erbij dat
hij het water verbruikt heeft.
Volgens verzoeker zondigt TMVW tegen haar eigen waterverkoopreglement dat zegt dat klanten geinformeerd moeten worden als zij meer water verbruiken. Verzoeker verwijt TMVW dat zij hem niet
informeerde dat een terugslagklep het probleem kon
oplossen.

ONDERZOEK:
TMVW ontkent dat de nieuwe watermeters gevoeliger zouden zijn. Mochten zij terugstromend water
registreren, dan zou dat in min zijn. Ook het plaatsen van een terugslagklep heeft geen invloed op de
registratie door de watermeter. Dat een terugslagklep verplicht is, staat al jaren in het verkoopreglement van TMVW.
Het nieuwe waterverkoopreglement trad pas in
voege trad op 1 juli 2011. Volgens TMVW is het
niet zo dat zij het verbruik van elke individuele gebruiker in real time meet en op basis daarvan de
klant automatisch alarmeert als de volumes afwijken. Zij kan alleen vaststellen dat er meerverbruik
is als de meterstanden worden doorgegeven. Vanaf
midden 2011 wordt daarom op de afrekeningsfactuur een balkvergelijking gegeven.
TMVW stuurt twee keer een technicus. De oorzaak
van het hogere verbruiksvolume kan niet aangetoond worden. De watermeter werkt correct. Een
lek is er niet. TMVW ziet geen reden om de factuur
aan te passen. Zij wijst erop dat zij zich moest baseren op geschatte meterstanden voor de afrekeningsfacturen van 2009 en 2010.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het is niet duidelijk wat de oorzaak van het gestegen waterverbruik is. De Ombudsman vindt geen
argumenten om een aanpassing van de factuur te
bepleiten.

VERSTOPTE KRAAN
(dossier: 201111-301)

Ander oordeel
KLACHT:
De kraan in verzoekers badkamer werkt niet goed
meer. Volgens de loodgieter komt dat omdat er vuil
in de waterleiding zit. Dat zou het gevolg zijn van
recente werkzaamheden aan de hoofdwaterleiding
in de straat.
Verzoeker stelt TMVW aansprakelijk en vraagt de
terugbetaling van de kosten. De watermaatschappij
wil daar niet op ingaan. De verantwoordelijkheid
ligt volgens TMVW bij haar aannemer die werkt op
eigen risico.
Ook de aannemer betwist de schade. Als er een terugslagklep zit, is het volgens hem onwaarschijnlijk
dat vuil uit de hoofdleiding in de binneninstallatie
terecht kan komen.
Verzoeker is er niet over te spreken dat TMVW en
de aannemer hun verantwoordelijkheid op elkaar
afschuiven.

ONDERZOEK:
TMVW bespreekt de klacht met de aannemer. Die
is alsnog bereid de schade te vergoeden omwille
van de specifieke situatie. TMVW onderschrijft wel
het vermoeden van de aannemer dat de schade het
gevolg is van een niet conforme of defecte binneninstallatie. Zij maakt dan ook uitdrukkelijk voorbehoud voor eventuele toekomstige schade.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Om billijkheidsredenen wordt de schade vergoed
maar TMVW en de aannemer wijzen wel elke toekomstige schadevordering af.
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IVBO
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

AFVAL SORTEREN

9
0
9
1
0
2
0
6

BEOORDELING:

(dossier: 201106-161)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster woont in een appartementsgebouw
waarvan de bewoners het afval zorgvuldig sorteren.
Al enkele keren merkte ze dat de ophalers van IVBO het niet zo nauw nemen met het sorteerbeleid.
Nu eens kieperen ze het groenafval en het huishoudelijke afval in dezelfde vrachtwagen, dan weer
wordt het papier bij het gewone huisvuil gegooid.
Verzoekster belde al enkele keren naar IVBO maar
van de beloofde verbetering komt niets in huis.

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
ophaalploeg van IVBO hield zich niet aan de eigen
selectieve inzamelvoorschriften. Dat is een slecht
signaal naar de burgers die door IVBO gesensibiliseerd worden om hun afval te sorteren.
De klacht wordt gecorrigeerd: de ophaalploeg
wordt op het matje geroepen.

GEEN AFVALKALENDER
(dossier: 201101-001)

Terechte opmerking

ONDERZOEK:
IVBO stelt vast dat de container waarin het papier
en het karton worden verzameld, zo goed als leeg
is, terwijl de container pas de dag nadien geledigd
zou moeten worden door IVBO. Via het trackingsysteem stelt de directie vast dat de ophaalploeg het
inderdaad niet zo nauw neemt met de selectieve inzamelvoorschriften en op dezelfde dag verschillende fracties ophaalt.
De ophaalploeg wordt op het matje geroepen en
verder opgevolgd. IVBO verontschuldigt zich bij
verzoekster.
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KLACHT:
Verzoeker stelt begin januari vast dat hij nog altijd
geen afvalkalender heeft gekregen. Omdat het al de
negende burger is die daarover klaagt, start de Ombudsman een klachtdossier op met het oog op een
betere verspreiding van de afvalkalenders in 2012.

ONDERZOEK:
Voor de verspreiding van de afvalkalender 2011
werkte IVBO samen met een private firma. Volgens
afspraak verdeelde de firma de hele maand december 2010 de afvalkalenders. Op het moment dat de
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dienst Ombudsman eind december al klachten ontving, was de bedeling nog bezig, reageert IVBO.
IVBO bevestigt dat het zeker mogelijk is dat sommige brievenbussen niet bediend werden. Zij wijt
dat aan de soms verwarrende opstelling van brievenbussen in appartementsgebouwen of aan het feit
dat niet alle brievenbussen zichtbaar opgesteld zijn.
IVBO licht de firma in over elke klacht met de bedoeling dat deze zo snel mogelijk opgelost wordt.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen goede uitvoeringspraktijk).
Verzoeker kreeg geen afvalkalender. In die zin
maakt hij een terechte opmerking over de verspreiding van de afvalkalenders. Positief is dat IVBO als
opdrachtgevende overheid alle klachten verzamelt
en ze overmaakt aan de firma met de bedoeling ze
zo snel mogelijk op te lossen.

De dienst Ombudsman overlegt met de directie van
IVBO en de toezichter. De toezichter spreekt opnieuw af dat het afval op het einde van het plein
moet worden gezet. Hij zal de ophalers hierover
aanspreken.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige coördinatie).
Afspraken die gemaakt werden tussen IVBO en de
kinderwerking, werden kennelijk weer veranderd
door de ophalers zelf. Verzoekster raakte daardoor
in de war. Het probleem wordt opgelost met een
duidelijke afspraak.
Over het onthaal spreekt Ombudsman zich niet uit.
Dat gesprek is niet objectief reconstrueerbaar.

GEWIJZIGDE RONDES
(dossier: 201101-012)

ONBEREIKBAAR

Ander oordeel

(dossier: 201101-016)

Terechte opmerking
KLACHT:
Omdat de afvalwagen een kinderdagverblijf niet
kan bereiken werd eerder met IVBO afgesproken
dat het huisvuil op het einde van het plein mocht
worden gezet. In januari wordt het huisvuil twee
keer niet opgehaald. Verzoekster meldde dat de eerste keer aan een vriendelijke medewerker van IVBO. Als ook het papier en karton niet worden opgehaald, belt verzoekster opnieuw naar IVBO. Nu
heeft ze een onvriendelijke medewerker aan de lijn
die weinig zin heeft om haar te helpen.
Ze vraagt aan de dienst Ombudsman een oplossing
voor het probleem

ONDERZOEK:
De toezichter ontkent dat hij niet wilde helpen. Hij
sprak ter plaatse met een andere medewerkster van
de kinderwerking af waar het afval geplaatst kon
worden. Volgens de medewerker is hij mogelijk
wat kort van stof zonder daarom de bedoeling te
hebben onvriendelijk te zijn.
Midden februari neemt verzoekster opnieuw contact op met de dienst Ombudsman. De ophaler van
de huisvuilwagen vroeg haar het afval niet meer op
het einde van het plein te zetten maar wel bij de buren. Verzoekster vindt dat geen goede oplossing
omdat zij haar buren niet wil hinderen.

JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

KLACHT:
Al jaren komt de vuilniswagen van IVBO ’s middags het afval ophalen in de straat van verzoekster.
Verschillende bewoners zetten pas tegen die tijd
hun afvalzakken buiten.
Verzoekster stelt vast dat de afvalzakken midden
januari niet meegenomen worden. De week ervoor
was dat ook zo. Na klachten van buren kwam de
huisvuilwagen toen opnieuw langs. Verzoekster
belt naar IVBO. De rondes blijken veranderd waardoor de huisvuilwagen veel vroeger voorbij komt.
Volgens de medewerker stond dat op de afvalkalender. IVBO is niet meer bereid de huisvuilwagen
opnieuw uit te sturen. De medewerker noemt de
burgers kleine kinderen die hun gedrag pas veranderen als ze het voelen.
Verzoekster vindt deze neerbuigende repliek niet
kunnen. Ze vindt ook dat IVBO te weinig informatie gaf over de wijziging van de rondes vanaf 1 januari 2011.

ONDERZOEK:
Volgens IVBO leverde zij wel degelijk inspanningen om de bevolking te informeren. Bij de afvalkalender werd een gratis krantje gebust met een waarschuwing dat de dag en het tijdstip van de
huisvuilophaling konden wijzigen als gevolg van
een reorganisatie. Ook op de huisvuilwagens werd
een bericht geafficheerd. In verschillende media
verschenen hierover eind december berichten die
midden januari 2011 nog eens werden herhaald.
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IVBO geeft toe dat zij ondanks deze inspanningen
toch niet alle bewoners bereikte. Daarom werden
bij de eerste ophaalbeurt in 2011 de straten waar het
afval te laat buiten was gezet, voor één keer nogmaals bediend. Toen verzoekster de tweede week
opbelde, ging IVBO niet meer op haar vraag in.
Toen zij aandrong zou de medewerker gezegd hebben dat het de beste leerschool voor iedereen zou
zijn als de huisvuilwagen geen tweede keer langs
kwam. Daarop zou verzoekster gereageerd hebben
dat IVBO haar klanten beschouwde als kleine kinderen die een lesje moesten krijgen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

VERGETEN AFVAL (2)
(dossier: 201107-173)

Ander oordeel
KLACHT:

BEOORDELING:
Ander oordeel.
IVBO leverde inspanningen om de bevolking op de
hoogte te brengen van de gewijzigde rondes. Dat er
toch nog heel wat reacties kwamen, wijst erop dat
mogelijk hierover nog beter gecommuniceerd had
kunnen worden.
Het gesprek tussen de medewerker en verzoekster
is niet objectief reconstrueerbaar.

Verzoekster plaatst om kwart over acht ’s morgens
haar groenafval op straat. ’s Avonds stelt ze vast dat
het groen niet werd opgehaald. Ook bij andere buren bleven er zakken staan. Verzoekster zet de zak
weer binnen maar hij stinkt en wordt nat.
Het is niet de eerste keer dat verzoekster hierover
opmerkingen moet maken. Twee jaar geleden
moest ze al eens een gelijkaardig probleem melden
via de dienst Ombudsman.

VERGETEN AFVAL (1)

ONDERZOEK:

Voor de derde keer op rij stelt verzoekster vast dat
het huisvuil niet meegenomen wordt door IVBO.
Als zij IVBO opbelt, komt ze telkens op een fax terecht.

De straat van verzoekster werd om 7.30 uur bediend. Verzoekster zette haar afval te laat buiten.
Toen de ophaalwagen om 9.10 uur nog eens door
de straat reed, werd de afvalzak ook niet opgemerkt. IVBO verwijst naar de afvalkalender waarop
staat dat het afval vanaf 7 uur ’s morgens opgehaald
kan worden. Verzoekster krijgt de raad haar afval
tijdig buiten te zetten.
Na de klacht wordt de zak alsnog opgehaald. IVBO
belooft de komende weken extra aandacht te besteden aan de straat van verzoekster.

ONDERZOEK:

BEOORDELING:

Het deel van de straat waar verzoekster woont, was
die dag als gevolg van filmopnames onbereikbaar
voor de huisvuilwagen. De wagen keerde terug toen
de straat weer vrij was. Het huisvuil dat op dat
moment buiten stond, werd opgehaald.
Wat er de vorige keren met het afval van verzoekster gebeurde, wordt niet duidelijk uit het onderzoek.
De ophaalploegen worden erop gewezen extra aandacht te besteden aan haar adres. Ook de toezichters
zullen de ophaling opvolgen.
IVBO bevestigt dat die morgen aan de telefooncentrale werd gewerkt waardoor klanten op de fax
stootten. De directie verontschuldigt zich voor deze
onvoorziene onderbreking.

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

(dossier: 201102-036)

Ander oordeel
KLACHT:
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VERGETEN AFVAL (3)
(dossier: 201108-199)

Ander oordeel
KLACHT:
Op een vrijdagnamiddag heeft IVBO de restafvalzakken van een appartementsgebouw nog altijd niet
opgehaald. Ze staan onder verzoekers slaapkamervenster en stinken verschrikkelijk. De vliegen
zwermen errond.
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Als verzoeker om 16 uur naar IVBO belt om te vragen of de zakken nog opgehaald kunnen worden,
antwoordt de medewerker dat de ophalers fouten
hebben gemaakt maar dat de zakken zullen moeten
blijven staan omdat alle chauffeurs en laders al naar
huis zijn.
Verzoeker leest op de website van IVBO dat het afval van maandag tot vrijdag opgehaald wordt tot
16.30 uur. Ook zouden buren al eerder die namiddag gebeld hebben. Hij vraagt zich af waarom IVBO niet eerder in actie schoot. Hij ziet het niet zitten dat vijftien stinkende afvalzakken het hele
weekend tegen zijn gevel zullen staan.
Verzoeker stuurt buiten de kantooruren een e-mail
naar de dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
Als gevolg van vakanties werd de straat van verzoeker niet bediend door de gewone ploeg. Niet
vertrouwd met de situatie misten de vervangers enkele adressen waardoor de zakken bleven staan.
Op vrijdag werkt de ophaaldienst van IVBO maar
tot 12.30 uur. Op de website staat alleen dat vragen
over de ophaling tot 16.30 uur gesteld kunnen worden.
Als op vrijdag om 12.30 uur, of later zelfs als er
nog een ploeg onderweg is, een oproep binnenkomt
over vergeten afval, dan stuurt IVBO sowieso nog
een vrachtwagen uit. In het geval van verzoeker en
zijn buren kwamen de meldingen te laat binnen.
IVBO slaagt erin om op vrijdagavond toch nog een
ploeg te contacteren die op zaterdag restafval ophaalt in Brugge. IVBO verontschuldigt zich voor de
gebrekkige dienstverlening op vrijdag.

groenafval blijven staan. Hij belde al naar IVBO
maar de zakken werden niet opgehaald.

ONDERZOEK:
De ophaalwagen kan het huis van verzoeker niet
bereiken. Het ligt in een doodlopend stuk van de
straat. Daarom moeten de ophalers dit stuk van het
woonerf te voet bedienen. Zij hadden de groenafvalzakken niet zien staan.
De dag na de klacht haalt IVBO de zakken op.
IVBO en de dienst Ombudsman stellen verzoeker
voor zijn afvalzakken dichter tegen de straatkant te
plaatsen zodat ze niet meer verborgen staan achter
het groen van de voortuintjes. De ophalers zullen
het adres van verzoeker beter opvolgen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.

BESCHADIGD GAZON
(dossier: 201110-270)

Ander oordeel
KLACHT:
Al drie weken rijdt de huisvuilwagen van IVBO op
verzoekers gazon en beschadigt zo het gras. De toezichter zou op de hoogte zijn maar de chauffeur is
hardleers. Verzoeker maakt foto’s van de schade
over aan de dienst Ombudsman.

BEOORDELING:

ONDERZOEK:

Ander oordeel.
Er liep de vrijdag iets mis met de huisvuilophaling
maar IVBO spande zich met succes in om de klacht
toch nog in de eerste lijn op te lossen. Toen de Ombudsman de tweedelijnsklacht doorstuurde was deze al opgelost.

IVBO betwijfelt of de schade van de huisvuilwagen
komt. Er zouden geen bandensporen zijn en er is
geen schade aan de boordsteen. De ophaalwagen
weegt nochtans zwaar genoeg.
Om alle discussies te vermijden wordt afgesproken
dat de huisvuilwagen achterwaarts de straat zal inrijden zodat er niet gekeerd hoeft te worden.
Verzoeker blijft erbij dat zijn gazon beschadigd
werd door de huisvuilwagen. Zijn vrouw zou dat
gezien hebben. De toezichter zou zelf bevestigd
hebben dat hij de chauffeur op het matje had geroepen.

VERGETEN AFVAL (4)
(dossier: 201109-250)

Ander oordeel

BEOORDELING:
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat IVBO regelmatig zijn huisvuilzakken niet meeneemt hoewel hij ze reglementair aanbiedt. Ook nu weer zijn vier zakken met

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet objectief beoordelen wie
of wat de schade heeft veroorzaakt. De klacht leidt
tot een bijsturing.
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5. CONTRACTANTEN

TOILETDAMES
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

UITGESCHOLDEN
(dossier: 201110-268)

Deels gegrond
KLACHT:
Twee onderwijzeressen brengen een meerdaags bezoek aan Brugge. In de namiddag gaan ze met hun
leerlingen naar een openbaar toilet in het centrum
van de stad.
Verzoeksters weten dat er vooraf betaald moet
worden voor het toiletbezoek. De kinderen hebben
hun centjes bij. Op een bepaald moment moet een
jongetje zo dringend dat een van beide leraressen
aan de toiletuitbaatster vraagt of hij voor mag gaan
en dat hij uitzonderlijk zal betalen na zijn toiletbezoek.
De toiletuitbaatster protesteert dat er eerst betaald
moet worden voor iemand naar het toilet mag. Verzoekster verzekert dat het kind zal betalen. Daarop
begint de uitbaatster te roepen. Ze loopt naar buiten
en begin ook daar te schelden. De andere toiletdame vraagt verzoekster niet op haar te letten. De toiletuitbaatster is in de rouw. Op dat moment komt
een mentaal gehandicapte vrouw met de fiets toe bij
het toilet. De uitbaatster begint ook tegen haar te
JAARVERSLAG 2011 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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roepen dat ze het beu is dat ze elke dag langs komt.
Daarop keert de toiletuitbaatster terug naar binnen.
Verzoeksters gaan met hun leerlingen naar buiten.
De toiletdame komt hen roepend achterna.
Als verzoeksters merken dat de toiletuitbaatster de
gehandicapte vrouw blijft uitschelden, gaan zij dat
melden bij een stadsmedewerkster in het Belfort.
Die reageert dat ze niets kan doen omdat de toiletuitbaatster geen stadspersoneel is.

ONDERZOEK:
De toiletuitbaatster bevestigt de feiten. Ze geeft toe
dat zij zeer luid heeft uitgelegd waarom de klanten
vooraf moeten betalen. Ze praat haar gedrag niet
goed maar wijst erop dat een van beide verzoeksters
haar tegenover de leerlingen beledigd zou hebben
met een weinig vleiende verwijzing naar haar beroep. Daardoor werd ze kwader, beledigde ze verzoekster op haar beurt en begon ze te schelden. Ze
vindt dat zij als toiletdame respect verdient van haar
klanten.
De gehandicapte vrouw die ze uitschold komt volgens de uitbaatster te pas en te onpas langs en probeert geld te stelen.
De toiletuitbaatster wijt haar gedrag aan de zware
emotionele druk waaronder ze staat, waardoor ze
haar emoties niet meer onder controle heeft. De
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Ombudsman raadt haar aan vakantie te nemen. De
toiletuitbaatster gaat met ziekteverlof.

BEOORDELING:
Deze klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN CORRECTE BEJEGENING: het kan best
zijn dat de toiletuitbaatster onder zware emotionele
druk staat maar dat betekent niet dat zij haar emoties de vrije loop kan laten tegenover haar klanten.
Zij heeft een publieke functie en moet haar kalmte
bewaren. Uitschelden kan niet, zelfs al zou er sprake zijn van een minder vleiende uitlating door een
van de verzoeksters.
De Ombudsman beperkt zijn oordeel tot deels gegrond omdat hij niet kan uitmaken of een van de
verzoeksters zich weinig respectvol tegenover de
toiletuitbaatster uitgelaten zou hebben.

PROPERE TOILETTEN?

De Ombudsman heeft er begrip voor dat de uitbaatster de netheid van haar toiletten wil verdedigen
maar dat zij tijdens de discussie begon te schelden
en verzoekster vastgreep, is niet goed te keuren.
Evenmin is goed te keuren dat de uitbaatster achteraf nogmaals de discussie met verzoekster en haar
man aanging waarbij de situatie escaleerde. De
Ombudsman raadt de uitbaatster aan reacties op uitlatingen van klanten altijd op een kalme manier te
beantwoorden en fysisch contact te vermijden.

TOILETHEER
(dossier: 201103-066)

Ander oordeel
KLACHT:

Verzoekster wil, voor zij gebruik maakt van een
openbaar toilet, eerst nagaan of het er wel proper is.
De uitbaatster is hiermee niet opgezet en begint
verzoekster uit te schelden. Ze pakt haar ook vast.
Als verzoekster en haar man naderhand op een
bankje zitten in de buurt van het toilet, komt de toiletdame hen opnieuw uitschelden.

Verzoekster is niet te spreken over de manier waarop zij onthaald werd in een openbaar toilet. Ze betaalde 30 cent maar stelde vast dat het toilet ondergeplast was. Toen ze aan de toiletheer vroeg om het
WC schoon te maken, schold hij haar uit dat zij
toch evengoed met wat toiletpapier de bril schoon
kon maken. Als verzoekster repliceert dat ze toch
betaalt voor een schoon toilet, roept de uitbater dat
ze dan maar in een café naar het toilet moet gaan.
Bij het buitengaan verspert de uitbater haar de weg
en vraagt aan verzoekster of hij haar haar goed
moet leggen. Verzoekster repliceert gevat waarop
de uitbater uitroept: “Schiet u buiten!”.
Verzoekster vindt dat de toiletheer het imago van
Brugge als toeristenstad schaadt.

ONDERZOEK:

ONDERZOEK:

De toiletdame bevestigt dat verzoekster de netheid
van de toiletten in twijfel trok. Daarom weigerde ze
vooraf te betalen. De uitbaatster voelde zich in haar
beroepseer gekrenkt, werd boos en greep verzoekster bij de schouder vast. Verzoekster ging naar het
toilet maar de uitbaatster moest het wc vooraf proper maken. Verzoekster betaalde en ging weg.
Toen de uitbaatster verzoekster en haar man even
later op een bankje naast de toegangsdeur zag zitten, vroeg zij of zij al veel ontevreden klanten buiten hadden zien komen. Daarop werd de man van
verzoekster boos en dreigde ermee dat hij haar iets
zou aandoen als zij nog een keer zijn vrouw zou
aanraken. De uitbaatster geeft toe dat zij daardoor
nog bozer werd en dat ze riep om wat meer respect
voor toiletdames.

In 2010 behandelde de Ombudsman een gelijkaardige klacht over deze toiletheer. Het was toen onmogelijk deze man te contacteren 22. Ook met de
toiletuitbaatster, in wiens opdracht hij werkt, kon
geen contact gelegd worden.
De Ombudsman geeft de nieuwe klacht voor verdere opvolging door aan de dienst Eigendommen die
met de toiletuitbaters de contracten afsluit. De
dienst Eigendommen schrijft de toiletuitbaatster een
aanmaning. Zij wordt gewezen op de noodzaak van
een klantgericht onthaal en een vriendelijke houding. Als er klachten blijven komen, zal de Stad
haar contract intrekken.

(dossier: 201105-120)

Terechte opmerking
KLACHT:

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen correcte bejegening).
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gebruiken omdat er voor de medewerkers en fuifgangers afzonderlijke toiletten voorzien waren. De
toiletdame schold hem uit. Hij is ervan overtuigd
dat haar houding te maken heeft met een meningsverschil van jaren geleden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

GEEN TOEGANG?

ONDERZOEK:

(dossier: 201105-119)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster, die om medische redenen onverwacht
gebruik moet kunnen maken van een toilet, wordt
door de uitbaatsters van een openbaar toilet de toegang ontzegd. Zij kennen nochtans haar probleem.

ONDERZOEK:
De uitbaatsters van het openbare toilet kennen verzoekster. Zij ontkennen dat zij haar de toegang tot
het toilet ontzegd zouden hebben. Verzoekster zou
volgens de uitbaatsters regelmatig op bezoek komen, ook al moet ze niet naar het toilet. Ze zou dan
geruime tijd naar buiten staren. Het zou ook gebeuren dat ze van het toilet gebruik maakt zonder te betalen.
De dag dat verzoekster klacht indiende zou ze meer
dan een half uur gewacht hebben voor ze naar het
toilet ging. De toiletdame was net het WC aan het
schoonmaken. Verzoekster zou de toiletdame uit
het toilet getrokken hebben. Die zou er blauwe
plekken aan overgehouden hebben en pijnstillers
hebben moeten nemen.

De toiletdame geeft toe dat zij verzoeker verwees
naar de toiletten die voorzien waren voor de bezoekers van Benenwerk. Hij was hier niet mee opgezet
en liet dat verbaal en met obscene gebaren blijken.
De toiletdame herinnert zich een gelijkaardige discussie in 2010. Dat haar houding ingegeven zou
zijn door een incident van enkele jaren geleden,
ontkent ze. Het zou gaan om een dispuut tussen
verzoeker en haar ex-partner waar zij niets mee te
maken heeft.
Verzoeker ontkent dat hij geroepen zou hebben.
Andere bezoekers zouden wel gebruik hebben mogen maken van het toilet.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het gaat om een
woord-tegen-woordsituatie. Zoals blijkt uit andere
klachtdossiers over het openbare toilet in kwestie, is
het wel noodzakelijk dat de toiletuitbaatster en haar
medewerkster zich altijd kalm houden tegenover
hun klanten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het onderzoek
mondt uit in een woord-tegen-woordsituatie. Het
relaas van verzoekster wijkt volledig af van de verklaring van de uitbaatsters.

TOEGANG ONTZEGD
(dossier: 201108-215)

Ander oordeel
KLACHT:
Tijdens Benenwerk wordt verzoeker door de toiletdame de toegang ontzegd tot een openbaar toilet.
Het is al de tweede keer dat dit gebeurt. Ook vorig
jaar zou zij hem verboden hebben om de toiletten te
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WATEROVERLAST
(dossier: 200909-187 – Jaarverslag 2009, p. 175-176)
Dienst: Wegendienst

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker klaagt in augustus 2009 dat zijn straat opnieuw onder water liep na een fikse regenbui. Het water
werd teruggestuwd uit de riolen en liep de gang binnen. In 2008 stond het water in zijn huis ook al eens zeven
centimeter hoog. De Wegendienst plaatste toen een rioolkolk bij maar dat hielp niet.
De Wegendienst legt uit dat de straat aangesloten is op de riolering van de Guldenvlieslaan. Het stuk waar verzoeker woont, ligt zeer laag. Als de riolering verzadigd geraakt, komt het water via de rioolkolken op de rijweg
te staan. De Wegendienst geeft toe dat de recente vernieuwing van de riolering dit probleem niet heeft verholpen.
De Ombudsman verklaart de klacht in februari 2010 gegrond omdat de Stad erop moet toezien dat private eigendommen gevrijwaard blijven van wateroverlast, afkomstig van het openbare domein.

OPVOLGING:
De Wegendienst stelt aan het Vlaamse Gewest voor om het regenwater van de Guldenvlieslaan te lozen in ’t Stil
Ende. Dat zou de druk op de riolering kant binnenstad verminderen. Deze afkoppeling wordt uitgevoerd tijdens
de herasfaltering van de ring tussen de Bloedput en de Warandebrug in het najaar van 2011.

BETAALTERMINALS
(dossier: 201001-008 – Jaarverslag 2010, p. 110-111)
Diensten: Burgerzaken (Bevolking), Financiën

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker klaagt in januari 2010 dat hij in de gemeenteafdeling van Assebroek niet elektronisch kan betalen. Het
personeel had daarover al verschillende klachten gehad maar deze hadden niet geresulteerd in het plaatsen van
een betaalterminal.
De Ombudsman beoordeelt de klacht als een terechte opmerking en beveelt aan om in de gemeenteafdeling van
Assebroek en in de andere gemeenteafdeling waar dat nog niet het geval is, een betaalterminal te installeren. Het
College van burgemeester en schepenen keurt de aanbeveling goed op 18 juni 2010.

OPVOLGING:
De betaalterminal in de gemeenteafdeling van Assebroek wordt kort nadien geïnstalleerd. De dienst Financiën
maakt een lastenboek op voor de installatie van nieuwe en de aanpassing van bestaande terminals in diverse
stadsdiensten. Alle diensten krijgen een terminal tegen februari 2012.

TUINHUIS
(dossier: 201002-022 – Jaarverslag 2010, p. 67-69)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening (Unesco), Eigendommen

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker klaagt in 2010 dat zijn buurman van de Stad een bouwvergunning kreeg voor het plaatsen van een
tuinhuis terwijl de Stad eerder in de verkoopakte van de tuingrond had laten opnemen dat er géén tuinhuis geplaatst mocht worden. De regularisatie van het tuinhuis wordt uiteindelijk geweigerd.
De Ombudsman verklaart de klacht gegrond omdat de Stad twee verschillende standpunten innam als verkopende en vergunningverlenende overheid. Hij beveelt aan dat de Dienst Ruimtelijke Ordening samen met de dienst
Eigendommen zou zoeken naar een manier waarop zij geïnformeerd kan blijven over de voorwaarden op het
vlak van ruimtelijke ordening die de Stad heeft laten opnemen in de koopverbintenissen en –akten m.b.t. de ver-
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koop van stadseigendommen. Het College van burgemeester en schepenen keurt de aanbeveling goed op 24 september 2010.

OPVOLGING:
De Dienst Ruimtelijke Ordening vraagt in maart 2011 bij de dienst Eigendommen alle akten op van verkopingen
van stadseigendommen waarin voorwaarden opgenomen zijn die de bouw beperken. De dienst Eigendommen
reageert dat het onmogelijk is alle oude akten met dergelijke voorwaarden op te zoeken. In het vervolg zullen
deze akten wel altijd ter kennisgeving overgemaakt worden aan de Dienst Ruimtelijke Ordening.

PUBLICITAIRE AANDACHTTREKKERS
(dossier: 201004-071 – Jaarverslag 2010, p. 80-81 )
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening (Unesco), Vergunningen, Politie

KLACHT EN ONDERZOEK:
Naar aanleiding van een klacht over een ongelijk optreden van de Politie tegen publicitaire aandachttrekkers op
het voetpad stelt de Ombudsman vast dat er twee reglementen van toepassing zijn. Zowel de reclameverordening
als het politiereglement op het gebruik van de openbare weg verbieden onvergunde aandachttrekkers op het
voetpad. Voor de reclameverordening gebeurt de handhaving door de bouwcontroleur, voor het politiereglement
staat de Politie in samen met de dienst Vergunningen. Maar omdat repressief optreden tegen dergelijke aandachttrekkers lastig is, blijven de diensten deze taak naar elkaar toeschuiven ondanks een eerdere afspraak tussen de
Burgemeester, de Politie en de dienst Vergunningen.
De Ombudsman beveelt aan dat de drie diensten nog duidelijker met elkaar zouden afspreken wie moet optreden
tegen welk soort publicitaire aandachttrekkers. Het College van burgemeester en schepenen keurt de aanbeveling
goed op 24 september 2010 en geeft de adjunct-secretaris de opdracht het overleg te organiseren.

OPVOLGING:
De adjunct-stadssecretaris overlegt in april 2011 met de bevoegde diensten. Het probleem lijkt minder acuut geworden.
Op 31 januari 2012 wordt op initiatief van de Politie een nieuw overleg georganiseerd met de Dienst Ruimtelijke
Ordening en de dienst Vergunningen. Er worden duidelijke afspraken gemaakt. Als de dienst Vergunningen of
een bouwcontroleur van de Dienst Ruimtelijke Ordening een overtreding vaststellen op het openbare domein,
dan nemen zij een foto van de publicitaire aandachttrekker en wordt de overtreder, indien mogelijk, onmiddellijk
verwittigd dat de Politie hierover zal worden ingelicht. De foto en de gegevens worden overgemaakt aan de Politie, samen met de vermelding of de overtreder kon worden aangesproken of niet. De Politie volgt het dossier
verder op en staat in voor de tweede tussenkomst. Zij waarschuwt de overtreder dat de aandachtstrekker weggenomen moet worden, anders volgt een GAS (Gemeentelijke Administratieve Sanctie). Daarvoor zal een GASreglement worden opgemaakt.
Wat de overlapping betreft tussen de reclameverordening en het politiereglement op het gebruik van de openbare
weg wordt afgesproken dat alle onvergunde publicitaire aandachttrekkers aan de gevel van het private domein of
in de private voortuin tot de bevoegdheid van de bouwcontroleurs van de dienst Ruimtelijke Ordening behoren.
Alle losstaande publicitaire aandachttrekkers op het openbare domein vallen onder de bevoegdheid van de Politie.

GROENSCHERM
(dossiers: 201005-108, 201005-109, 201006-126 – Jaarverslag 2010, p. 91-92)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening (Sectoren), Groendienst

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoekers klagen dat een sociale huisvestingsmaatschappij de groenvoorschriften in de bouwvergunning voor
een appartementsgebouw niet naleeft. Daardoor wordt hun privacy geschonden omdat er inkijk is in hun huizen
en tuinen. Ze klagen dat de Stad niet optreedt. De Groendienst stelde bij een controle in april 2010 vast dat de
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groenvoorschriften niet werden uitgevoerd. De sociale huisvestingsmaatschappij werd aangemaand om tegen
eind 2010 een groenbuffer aan te planten. Tegen begin maart 2011 is dat nog altijd niet gebeurd.

OPVOLGING:
Op vraag van de Ombudsman maant de Groendienst de sociale huisvestingsmaatschappij opnieuw aan om de
aangeplante bodembedekkers te vervangen door een groenscherm. Zij krijgt daarvoor de tijd tot eind november
2011. Na bemiddeling door de Ombudsman gaat de sociale huisvestingsmaatschappij er uiteindelijk mee akkoord om een beukenhaag aan te planten van vier meter breed en tweeëneenhalve meter hoog. Het werk wordt in
november 2011 uitgevoerd.

BOUWOVERTREDING
(dossier: 201006-127 – Jaarverslag 2010, p. 122-123)
Dienst: Dienst Ruimtelijke Ordening (Sectoren)

KLACHT EN ONDERZOEK:
In februari 2007 stelt de bouwcontroleur een bouwovertreding vast waarbij de buurvrouw van verzoekster op het
dak van het appartementsgebouw een veranda bouwde zonder vergunning. Het overtredingsdossier werd nooit
aangepakt door de Dienst Ruimtelijke Ordening.
In september 2009 stelt de bouwcontroleur de overtreding opnieuw vast na een klacht van verzoekster bij de
Ombudsman. Ondanks de beloften pakt de Dienst Ruimtelijke Ordening het overtredingsdossier weer niet aan.
Pas op aandringen van de Ombudsman wordt het dossier verder gezet en dient de overtreedster eind november
2011 een regularisatiedossier in.
De Ombudsman verklaart de klacht gegrond omdat de Dienst Ruimtelijke Ordening de redelijke termijn overschreed bij het behandelen van het overtredingsdossier.

OPVOLGING:
Het College van burgemeester en schepenen keurt de regularisatievergunning goed op 4 maart 2011. De veranda
mag op het dak blijven staan.
De syndicus van het appartementsgebouw reageert dat de Stad hem hierover niet inlichtte. Hij protesteert omdat
hij noch de medeëigenaars bezwaar konden indienen. De dienst Bouwvergunningen reageert dat er geen mogelijkheid was om bezwaar in te dienen omdat de regularisatieaanvraag geen openbaar onderzoek vereiste. Als er
geen openbaar onderzoek geweest is, worden de buren door de Stad niet verwittigd over het verlenen van een
bouw- of regularisatievergunning. Het is aan de bouwheer om zijn vergunning uit te hangen. De overtreedster
hing haar vergunning niet of niet zichtbaar uit. De syndicus en de medeëigenaars overwegen tegen de vergunning in beroep te gaan.

FIETSKLUIZEN
(dossiers: 201010-219 en 201011-222 – Jaarverslag 2010, p. 163-164)
Dienst: Mobiliteitscel

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoekers lanceerden in 2005 het idee om fietskluizen in de binnenstad te plaatsen. De Stad pikte het idee op.
Hoewel de Mobiliteitscel wist dat er nood was aan fietskluizen in de straat van verzoekers, worden deze niet
aangeschreven tijdens de rondvraag die de Stad in februari 2010 organiseert bij kandidaat-huurders. De straat
voldeed niet aan de drie criteria die hiervoor gebruikt werden.
De Ombudsman verklaart de klacht deels gegrond wegens een gebrekkige communicatie met de verzoekers en
beveelt aan dat onderzocht moet worden of in de straat van verzoekers enkele fietskluizen bijgeplaatst kunnen
worden. Het College van burgemeester en schepenen keurt de aanbeveling goed op 4 februari 2011.
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OPVOLGING:
Het College van burgemeester en schepenen beslist op 18 maart 2011 om in het park dicht bij de woningen van
verzoekers twee fietskluizen bij te plaatsen.

WOONSTVASTSTELLING
(dossier: 201011-233 – Jaarverslag 2010, p. 189-190)
Diensten: Politie, Burgerzaken (Bevolking)

KLACHT EN ONDERZOEK:
Naar aanleiding van een onterechte ambtelijke schrapping, waarbij de wijkinspecteur een te beperkt onderzoek
voerde, beveelt de Ombudsman in 2010 aan dat de wijkinspecteurs het modelformulier voor de woonstvaststelling zouden gebruiken die opgenomen is in de algemene onderrichtingen voor het houden van de bevolkingsregisters. Dit nieuwe formulier biedt ruimte om de verschillende controles en de gedane vaststellingen te noteren.
De Korpschef gaat akkoord met de aanbeveling maar wacht nog op een advies van het Comité P. en op concrete
instructies van de dienst Burgerzaken.

OPVOLGING:
In samenspraak met de dienst Burgerzaken wordt in de loop van 2011 een proefproject opgestart in het politiedistrict Centrum waarbij de wijkinspecteurs het nieuwe formulier gebruiken. De evaluatie is over het algemeen
positief. In de loop van 2012 zullen ook de politiedistricten in de deelgemeenten overschakelen op het nieuwe
model. De dienst Burgerzaken zal hiervoor het initiatief nemen.

NIET UITBETAALDE PREMIE
(dossier: 201011-235 – Jaarverslag 2010, p. 132)
Dienst: Dienst Ruimtelijke Ordening (Woondienst)

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoekster stuurt eind november 2009 haar facturen naar de Woondienst want ze heeft recht op een renovatiepremie. Tien maanden later is de premie nog altijd niet uitbetaald. De bouwcontroleur ontving de facturen maar
wachtte al die tijd op een seintje van verzoekster om een afspraak te maken voor het controlebezoek. Verzoekster wachtte op een seintje van de bouwcontroleur en probeerde zelf verschillende keren vruchteloos om hem te
bereiken. De bouwcontroleur beschikte niet over een dossieropvolgingssysteem dat bijhoudt welke dossiers te
lang blijven liggen.
De Ombudsman verklaart de klacht gegrond wegens een gebrekkige dossieropvolging en beveelt aan dat de
bouwcontroleur een herinnering zou sturen naar de premieaanvrager als hij binnen een redelijke termijn na het
indienen van zijn facturen niet reageert op de vraag een afspraak te maken voor het controlebezoek. Het College
van burgemeester en schepenen keurt de aanbeveling goed op 4 maart 2011.

OPVOLGING:
De Dienst Ruimtelijke Ordening reorganiseert de bouwcontrole. Er wordt een dossieropvolgingssysteem voorzien. De controle op de premies en bouwovertredingen wordt verdeeld over acht bouwcontroleurs die elk een
sector van het Brugse grondgebied toegewezen krijgen wat ervoor moet zorgen dat de dossiers beter opgevolgd
worden. De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren staan in voor de aansturing van de bouwcontroleurs.
De Woondienst voert controle uit op de premieaanvragen. De bouwcontroleurs worden aangemaand hun werkwijze af te stemmen op de aanbeveling.
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GEPARKEERDE MELDINGEN
(dossier: 201011-236 – Jaarverslag 2010, p. 79-80)
Diensten: Wegendienst, Meldpunt, Informatica

KLACHT EN ONDERZOEK:
Naar aanleiding van een melding die na zestig dagen nog niet afgehandeld werd, stelt de Ombudsman vast dat de
Wegendienst de melder niet inlichtte over de reden waarom zijn melding een tijdlang geparkeerd werd. Dat staat
nochtans in de handleiding van het stedelijk Meldpunt. De software voorziet geen mogelijkheid om een dergelijk
bericht naar de melder te sturen.
De Ombudsman beveelt aan dat de burger bij het parkeren van een melding ingelicht moet worden over de reden
van het uitstel. Het College van burgemeester en schepenen keurt de aanbeveling goed op 18 februari 2011, met
dien verstande dat het parkeren van meldingen uitzonderlijk moet blijven.

OPVOLGING:
De dienst Informatica en het Meldpunt werken een briefsjabloon uit waarbij de diensten een concrete reden moeten opgeven wanneer zij een melding parkeren. Dit bericht wordt dan overgemaakt aan de melder. De nieuwe
briefsjabloon wordt begin mei 2011 actief.

SLUIKROUTE
(dossier: 201011-237 – Jaarverslag 2010, p. 99)
Diensten: Wegendienst, Politie

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker signaleert in november 2010 dat de Predikherenrei tussen de Predikherenstraat en de Langestraat in
het winterseizoen gebruikt wordt als sluikweg voor wie snel richting Hoogstraat wil. De bestuurders rijden dan
ter hoogte van de Molenbrug over het voetpad en de laad- en loszone. Dat zorgt voor verkeersonveilige situaties.
Hij kaartte het probleem al aan bij de Stad, zonder succes.
Ook na de klacht wil de Wegendienst niet zomaar ingaan op de suggestie van verzoeker om een paaltje te plaatsen omdat dit lastig zou kunnen zijn voor de leveranciers van de cafés langs de Predikherenrei. Zij wil eerst een
positief advies van de Verkeersdienst van de Politie.

OPVOLGING:
De Politie geeft een gunstig advies. Eind maart 2011 maakt de Wegendienst de linkerkant van de Predikherenrei
doodlopend door paaltjes en verkeersborden te plaatsen.

ARMATUUR
(dossier: 201012-243 – Jaarverslag 2010, p. 184-185)
Dienst: Wegendienst

KLACHT EN ONDERZOEK:
Eind augustus 2009 vraagt verzoekster via het Meldpunt om de straatlamp die boven haar slaapkamervenster
hangt, weg te halen. Ze heeft last van het licht dat binnen schijnt. De Wegendienst laat verzoekster weten dat zij
de lamp op stadskosten zal verplaatsen. Toch gebeurt er niets. Meer dan een jaar later, in november 2010, herhaalt zij haar vraag via het Meldpunt. De Wegendienst reageert nu dat de lamp niet weggenomen zal worden.
Deze beslissing wordt niet gemotiveerd.
De dienst Ombudsman zet het onderzoek verder nadat het Jaarverslag 2010 is verschenen. Aan de basis van de
tegenstrijdige reacties van de Wegendienst lag een verschil in visie tussen de bevoegde ingenieur en zijn diensthoofd. De ingenieur vond de vraag terecht en liet verzoekster weten dat de lamp gedemonteerd zou worden.
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Maar zijn diensthoofd ging hier niet mee akkoord. Zijn eindbeslissing om de lamp te laten hangen, werd niet
meegedeeld aan verzoekster. Pas toen zij in november 2010 haar vraag herhaalde, werd deze overgemaakt.
De politieverordening “betreffende het opstellen van onderdelen van overheidsvoorzieningen tegen de gevels”
van 31 maart 1987 zegt dat eigenaars straatlampen tegen hun gevel moeten gedogen. Het diensthoofd vindt niet
dat hier telkens van afgeweken kan worden.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
SCHENDING VERTROUWENSBEGINSEL: de burger moet weten wat hij kan verwachten van de overheid,
die consequent moet handelen. Dat was hier niet het geval. Eerst belooft de Stad dat zij de lamp zal wegnemen,
een jaar later komt zij daarop terug. De overheid kan van standpunt veranderen maar dient dit dan wel te motiveren. Dat gebeurde niet. Een gewijzigd standpunt moet ook tijdig worden meegedeeld.
De Ombudsman beoordeelt de klacht slechts als deels gegrond omdat hij meent dat gezien de politieverordening
moeilijk ingegaan kan worden op de vraag van verzoekster.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (24 juni 2011).

HARDNEKKIG FOUTPARKEREN
(dossiers: 201012-246 en 201012-247 – Jaarverslag 2010, p. 205)
Dienst: Politie

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoekster en haar buurman blijven ook in 2010 klagen dat hun overburen systematisch foutparkeren hoewel er
parkeerverbod geldt in hun straat. Zij verwijten de Politie en de Stad laksheid en vinden dat de gelijke behandeling in het gedrang komt omdat de overburen ongemoeid gelaten worden terwijl elders in de stad elke foutparkeerder gesnapt wordt. Volgens de Politie worden de overburen wel degelijk beboet maar zijn zij zo kapitaalkrachtig dat zij hun boetes met de glimlach betalen. Blijven controleren is het enige wat mogelijk is, al heeft dit
geen effect.

OPVOLGING:
Beide verzoekers blijven in 2011 klagen dat de Politie en de Stad niets ondernemen tegen de hardnekkige foutparkeerders. Op initiatief van een gemeenteraadslid overlegt de Politie opnieuw met het Parket. Afgesproken
wordt dat de foutparkeerders geen onmiddellijke inningen meer zullen krijgen maar dat de processen-verbaal
rechtstreeks naar het Parket zullen worden gestuurd. Die kan de overtreders rechtstreeks dagvaarden voor de Politierechtbank. De Politie belooft strenge controles.
Tegen eind 2011 stelde de Politie 25 processen-verbaal tegen de foutparkeerders op die alle doorgestuurd werden
naar het Parket. De Politie handhaaft haar controles.

GRATIS HUISVUILZAKKEN
(dossier: 201012-248 – Jaarverslag 2010, p. 100)
Diensten: Informatica, Leefmilieu, Burgerzaken

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoekster is hoogbejaard en woont in de binnenstad. Ze heeft voor het eerst recht op gratis huisvuilzakken. Ze
gaat met haar doktersattest naar het snelloket van de dienst Burgerzaken op de Burg. Daar krijgt ze te horen dat
het snelloket alleen betalende huisvuilzakken aflevert en dat zij voor haar gratis huisvuilzakken naar het AC
Walwein aan de Warandebrug moet. Verzoekster vindt dat geen goede service. Van kennissen die in de deelgemeenten wonen, weet zij dat zij hun gratis huisvuilzakken in hun gemeenteafdeling kunnen afhalen. Zij moet
naar de andere kant van de stad om haar zakken op te halen.
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De Ombudsman voert zijn onderzoek in 2011. Hij stelt vast dat rechthebbenden uit de deelgemeenten hun gratis
huisvuilzakken alleen kunnen ophalen in de eigen gemeenteafdeling en niet in AC Walwein of aan het snelloket
op de Burg. Omgekeerd kunnen rechthebbenden uit de binnenstad en Kristus-Koning hun gratis huisvuilzakken
alleen ophalen in AC Walwein en niet aan het snelloket op de Burg of in de gemeenteafdelingen. De werkwijze
houdt ook in dat een mantelzorger uit de binnenstad die een rechthebbende uit een deelgemeente helpt, speciaal
naar de gemeenteafdeling van de rechthebbende moet om er diens gratis huisvuilzakken op te halen.
De oorzaak voor deze mindere service is het gebrek aan een centrale registratie- en controlelijst waarop de dienst
Leefmilieu en de dienst Bevolking via de computer kunnen controleren of een rechthebbende zijn gratis huisvuilzakken al niet elders heeft opgehaald. De Ombudsman dringt bij de dienst Informatica aan op de ontwikkeling van een dergelijk computerprogramma. De dienst reageert dat dit niet gepland is, ook niet voor de volgende
jaren.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
MINDER KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING: door een gebrek aan een centrale digitale registratieen controlelijst kunnen rechthebbenden uit de binnenstad hun gratis huisvuilzakken alleen ophalen in AC Walwein. Rechthebbenden uit de deelgemeenten kunnen hun gratis huisvuilzakken alleen ophalen in hun eigen gemeenteafdeling. Aan het snelloket op de Burg kunnen wel betalende huisvuilzakken afgehaald worden maar
geen gratis huisvuilzakken. Dat is geen goede service.

AANBEVELING:
“Onderzoek terdege de technische haalbaarheid van een centrale toepassing en, indien er geen beletsel is, ontwikkel haar zodat de registratie- en controlelijst voor de gratis huisvuilzakken ten allen tijde door alle betrokken
diensten geraadpleegd kan worden. Dat zou de kwaliteit van de dienstverlening m.b.t. de uitreiking van gratis
huisvuilzakken verhogen.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Het College van burgemeester en schepenen draagt de dienst Informatica op de centrale toepassing uit te werken
(23 september 2011).

OPVOLGING:
De dienst Informatica ontwerpt het computerprogramma. Het wordt geïmplementeerd in maart 2012.

DUIK IN HET WATER
(dossier: 201012-255 – Jaarverslag 2010, p. 102)
Dienst: Algemeen Bestuur

KLACHT EN ONDERZOEK:
Tijdens een fietstocht in juni 2010 valt verzoeker in het Lisseweegs Vaartje doordat de reling het begaf. Die zou
al langer los gezeten hebben. Verzoeker komt er met de schrik vanaf maar hij is zijn gsm kwijt. Door een misverstand werd geen verzekeringsdossier opgestart. Na de klacht opent de dienst Algemeen Bestuur in december
een dossier. Het is aan Ethias, de verzekeraar van de Stad, om uit te maken of de Wegendienst nalatig was.

OPVOLGING:
Het jongste nazicht van de reling door de Wegendienst dateert van het najaar van 2009. Ethias beslist in maart
2011 dat de Stad aansprakelijk is. De gsm wordt vergoed.
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STROOIEN
(dossier: 201012-259 – Jaarverslag 2010, p. 160)
Dienst: Leefmilieu

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker is een rolstoelgebruiker die samen met zeventien andere personen met een handicap in een aangepast
appartementsgebouw woont. In december 2010 klaagt hij dat de dienst Leefmilieu niet wil ingaan op zijn vraag
om ook de omgeving van het appartementsgebouw te strooien bij winterweer.
Na de klacht is de dienst Leefmilieu bereid de vraag van verzoeker te onderzoeken bij de opmaak van het strooiplan voor de winter 2011-2012. Het appartementsgebouw zou gelijkgesteld kunnen worden met een zorgcentrum.

OPVOLGING:
De omgeving van het appartementsgebouw wordt in november 2011 opgenomen in het nieuwe strooiprogramma
2011-2012 van de dienst Leefmilieu. De Preventiedienst en het OCMW zetten in de winter 2011-2012 een
sneeuwruimactie op het getouw voor alleenstaande hoogbejaarden die niet meer in staat zijn om zelf hun voetpad
sneeuw- en ijsvrij te maken.
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TOT SLOT

Tot slot
Aan het eind van dit jaarverslag past het de diensten te danken voor hun medewerking. In veel dossiers
reikten zij een oplossing aan voor het probleem van de burger of toonden zij zich bereid in te gaan op
onze bemiddeling. Op onze aanbevelingen volgde vaak een positieve reactie en werd de dienstverlening bijgestuurd.
De dienst Ombudsman dankt ook de verschillende besturen voor de waardering die wij mochten ervaren voor ons werk.
Wij hopen dat wij met onze werking en met dit jaarverslag mogen blijven bijdragen tot een nog behoorlijker en kwaliteitsvoller bestuur.

Marc Carlier, Ombudsman
Nancy Brendonck, Adjuncte van de Ombudsman
Edwin Vermeulen, Adjunct van de Ombudsman
Brugge, 15 maart 2012
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Reglement op de Ombudsfunctie
Artikel 1
De functie van ombudsman/ombudsvrouw wordt ingesteld. Zijn of haar taak is om te bemiddelen bij
onbehoorlijk optreden van diensten van de Stad en het OCMW (en andere instanties zoals voorzien in
artikel 14). De ombudsman/ombudsvrouw is bij de uitoefening van zijn/haar taak onafhankelijk van
enig gemeentelijk gezag.

Artikel 2
Kunnen voor de aanstelling tot ombudsman/ombudsvrouw in aanmerking komen, de kandidaten die:
1. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. lichamelijk geschikt zijn in functie van het uit te oefenen ambt;
4. de Belgische nationaliteit bezitten;
5. een universitair of gelijkgesteld diploma hebben;
6. vijf jaar ervaring hebben in een door het College van Burgemeester en Schepenen als dusdanig
beoordeelde leidinggevende administratieve of sociale functie met contact met het publiek;
7. geslaagd zijn voor een gewone selectieproef, die minstens twee delen omvat en waarvan de modaliteiten door de Gemeenteraad bepaald worden;
8. luisterbereid en sociaal vaardig zijn, sociale belangstelling hebben, over organisatorische capaciteiten beschikken en onderlegd zijn op het vlak van bureautica; deze vaardigheden en bekwaamheden moeten blijken uit de selectieproef;
9. een woonplaats hebben die de normale uitoefening van het ambt mogelijk maakt.

Artikel 3
De ombudsman/ombudsvrouw mag geen andere beroepsactiviteit of een politiek mandaat uitoefenen.

Artikel 4
De ombudsman/ombudsvrouw wordt door de Gemeenteraad met 2/3 van de uitgebrachte stemmen
aangesteld voor een hernieuwbare termijn van zes jaar waarvan de eerste zes maanden als proeftijd
gelden.

Artikel 5
De ombudsman/ombudsvrouw legt ten overstaan van de Gemeenteraad in handen van de Burgemeester de formele belofte af dat hij/zij zijn/haar opdracht getrouw en overeenkomstig de bepalingen van
dit reglement zal vervullen en dat hij/zij geen voordelen zal aanvaarden die zijn/haar activiteiten zouden kunnen beïnvloeden.

Artikel 6
De functie van ombudsman/ombudsvrouw kadert in het contractueel statuut. De wet van 3 juli 1978
inzake arbeidsovereenkomsten is van toepassing.
Bepalingen die op het stadspersoneel van toepassing zijn en die de onafhankelijkheid in het gedrang
zouden kunnen brengen, gelden niet voor de ombudsman/ombudsvrouw. De bruto-jaarwedde van de
ombudsman/ombudsvrouw wordt vastgesteld in de schaal A5 (1.125.000-1.725.000 BEF (27.888,02-
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42.761,63 euro) – spilindex 138,01). Voor de toekenning ervan wordt rekening gehouden met de duur
van de beroepservaring die bij de werving in aanmerking genomen wordt en met de bepalingen van
het geldelijk statuut.

Artikel 7
De ombudsman/ombudsvrouw wordt door de Gemeenteraad uit zijn/haar functie ontslagen in volgende gevallen:
1. op eigen verzoek van de ombudsman/ombudsvrouw;
2. bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar;
3. wegens niet-naleving van de onverenigbaarheid van functies, zoals beschreven in artikel 3;
4. wanneer zijn/haar gezondheidstoestand de uitoefening van het ambt ernstig belemmert;
5. wanneer de Gemeenteraad bij geheime stemming met ¾ van de uitgebrachte stemmen akkoord
gaat over het niet-functioneren van de ombudsman/ombudsvrouw.

Artikel 8
De ombudsman/ombudsvrouw krijgt van het College van Burgemeester en Schepenen de beschikking
over:
1. begrotings- en werkingsmiddelen om onafhankelijk te kunnen werken. Per kwartaal wordt hiertoe
een budget toegekend, waarover autonoom door middel van bestelbons kan worden beschikt. Het
bedrag van een bestelbon wordt begrensd door het per kwartaal uitgetrokken krediet. Het verder
verloop van de uitgaveprocedures gebeurt zoals voor de andere stadsdiensten gebruikelijk is;
2. een passend ingericht kantoor, gescheiden van de stedelijke administratie;
3. hij/zij kan er voor opteren ook “spreekuren” te houden in de deelgemeenten;
4. minstens twee medewerk(st)ers, in principe gedetacheerd uit de stadsdiensten of het OCMW. De
ombudsman/ombudsvrouw selecteert hen op basis van door hem/haar bepaalde criteria en draagt
hen voor aan het College van Burgemeester en Schepenen. Zij werken onder zijn/haar hiërarchisch
gezag. Zolang zij ter beschikking staan van de ombudsman/ombudsvrouw behouden zij hun statutaire situatie.

Artikel 9
Zowel privé- als rechtspersonen die klachten hebben over een onbehoorlijk optreden van de Stads- en
de OCMW-administratie hebben het recht zich tot de ombudsman/ombudsvrouw te wenden. De tussenkomsten van de ombudsman/ombudsvrouw zijn in principe gratis. De betrokkene kan de klacht
zowel mondeling als schriftelijk indienen en kan zich door een raadsman van zijn/haar keuze laten bijstaan. De ombudsman/ombudsvrouw herformuleert schriftelijk de mondeling ingediende klacht, laat
dit klachtendocument ondertekenen door de klager en geeft er hem afschrift van.

Artikel 10
De ombudsman/ombudsvrouw kan beslissen een klacht niet te behandelen:
1. wanneer de identiteit van de klager hem/haar onbekend is;
2. wanneer de klacht betrekking heeft op feiten en gedragingen die zich voordeden:
ofwel 1 jaar voor de klacht;
ofwel 1 jaar voor de inwerkingtreding van dit reglement.

Artikel 11
De ombudsman/ombudsvrouw is niet bevoegd klachten te behandelen die betrekking hebben op:
1. algemeen geldende voorschriften en reglementeringen;
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2.
3.
4.
5.

het algemeen beleid van het Stadsbestuur en van het OCMW;
de verhouding tussen werknemers van de Stad of van het OCMW en hun werkgever;
handelingen die buiten de bevoegdheidssfeer vallen van de Stad of van het OCMW;
aangelegenheden waarvoor de klager het initiatief nam tot een burgerlijke rechtsvordering of
waarvoor een strafrechtelijke procedure is ingesteld;
6. werkzaamheden en handelingen door de gemeentepolitie in haar hoedanigheid van gerechtelijke
politie;
7. beslissingen inzake individuele dienstverlening;
8. alle aangelegenheden die onder het medisch beroepsgeheim vallen.

Artikel 12
Zodra de ombudsman/ombudsvrouw een klacht niet of niet verder in behandeling neemt, meldt hij/zij
dit schriftelijk aan de klager met vermelding van de reden.

Artikel 13
Een klacht wordt binnen de drie maand volledig behandeld. De ombudsman/ombudsvrouw beslist
over een eventuele verlenging van maximaal drie maand.
Indien een klacht volgens de ombudsman/ombudsvrouw geheel of gedeeltelijk gegrond is, meldt
hij/zij dit volgens het geval aan het College van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van het
OCMW en zendt hiervan een afschrift aan de klager, binnen de maand na de kennisgeving aan het
College van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van het OCMW. Zo mogelijk geeft de ombudsman/ombudsvrouw aanbevelingen aan het College van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van het OCMW om de oorzaken die aanleiding geven tot de klacht in de toekomst weg te nemen. Wanneer het College van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van het OCMW het niet
eens is met deze aanbevelingen brengt het de ombudsman/ombudsvrouw daarvan op de hoogte, met
vermelding van de redenen.
Indien een klacht volgens de ombudsman/ombudsvrouw ongegrond is, deelt hij/zij dit mee aan de klager in een met redenen gestoffeerd schriftelijk verslag. Hiervan wordt een afschrift bezorgd aan het
College van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van het OCMW.

Artikel 14
De ombudsman/ombudsvrouw bemiddelt omtrent het optreden ten opzichte van de burgers door het
Brugs Stadsbestuur en het OCMW, door de intercommunales, concessiehouders en
privépersonen aan wie een stedelijke dienstverlening is toevertrouwd. Deze bemiddeling gebeurt hetzij
naar aanleiding van een klacht, hetzij op verzoek van het College van burgemeester en schepenen of
de Voorzitter van het OCMW.
De ombudsman/ombudsvrouw is bevoegd uit eigen beweging een onderzoek in te stellen naar de wijze
waarop een dienst zich in een bepaalde situatie heeft gedragen en daar rond een advies te formuleren.
Hij/zij stelt hiervan het College van burgemeester en schepenen of de Voorzitter van het OCMW in
kennis.

Artikel 15
De ombudsman/ombudsvrouw en zijn/haar medewerk(st)ers respecteren de verplichtingen inzake privacy en discretie. De identiteit van de klagers of van bepaalde personeelsleden kan niet bekend gemaakt worden indien zij daartegen bezwaar hebben.
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Artikel 16
De ombudsman/ombudsvrouw kan alle documenten nodig/nuttig voor het onderzoek opvragen. Hij/zij
kan schriftelijk alle inlichtingen en ophelderingen vragen, die hij/zij op hun waarheidsgetrouwheid kan
toetsen, en iedereen uitnodigen voor een gesprek ter zake.

Artikel 17
Het gemeentelijk reglement op een behoorlijk en open bestuur is van toepassing op de dossiers die ter
inzage werden opgevraagd. De klager kan het dossier over de behandeling van zijn/haar klacht(en) inkijken.

Artikel 18
De ombudsman/ombudsvrouw is verplicht aan een ambtenaar te laten weten dat tegen hem een klacht
werd ingediend die bezwarend kan zijn.
De ambtenaar heeft vervolgens het recht terzake mondelinge of schriftelijke verklaringen af te leggen
en voorts inzage te nemen van het dossier dat door de ombudsman/ombudsvrouw werd aangelegd.

Artikel 19
Jaarlijks, voor eind april, overhandigt de ombudsman/ombudsvrouw aan de Gemeenteraad en de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn het schriftelijk verslag over zijn/haar werkzaamheden.
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Reglement op de werking van het stedelijk Meldpunt voor de behandeling van meldingen en klachten
Artikel 1. Oprichting stedelijk Meldpunt
Er wordt een stedelijk Meldpunt opgericht.
De reeds bestaande systemen voor meldingen worden hierin geïntegreerd. Op die manier ontstaat een
gecoördineerd geheel dat meldingen en klachten van burgers bij stedelijke diensten goed en tijdig behandelt.

Artikel 2. Definities
Het stedelijk Meldpunt zal geconfronteerd worden met informatievragen, suggesties, meldingen, eerste- en tweedelijnsklachten van burgers. Wat houden deze begrippen in?
Informatievraag: een eenvoudige vraag naar wie, wat, waar, wanneer, waarom, welke of hoe.
Suggestie: een beleidsidee of voorstel om de leefbaarheid en/of de efficiënte werking van de Stad te
verbeteren, dat een burger ter kennis geeft aan het stadsbestuur.
Melding: de burger signaleert op een neutrale manier een situatie, een gebrek of een tekortkoming,
zonder dat hij ontevreden is.
Klacht: een klacht is een manifeste uiting waarbij een burger klaagt over een door de overheid al dan
niet verrichte prestatie of handeling. De toon is hier niet neutraal, de burger uit een ongenoegen over
de werking van de dienstverlening. Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op een foutieve of
onwettige handelwijze van personeelsleden, abnormale traagheid, slechte wil, het uitblijven van initiatief, enzovoort.
Bij klachten wordt een onderscheid gemaakt tussen:
Eerstelijnsklacht: een klacht die rechtstreeks tegenover de dienst zelf geformuleerd wordt. De burger
neemt daarbij contact op met de dienst.
Tweedelijnsklacht: een klacht voor de Ombudsman over mogelijk onbehoorlijk bestuur door een stadsdienst. De burger zocht contact met de dienst maar stelt vast dat zijn melding of klacht niet of niet afdoende opgelost geraakt.
Deze definities kennen is belangrijk, maar het subtiele onderscheid tussen de verschillende soorten oproepen is niet altijd gemakkelijk. In eerste instantie worden al deze oproepen daarom benoemd als
‘meldingen’. In de verdere verwerking van de oproep door het Meldpunt wordt zo nodig een onderscheid gemaakt tussen meldingen, eerste- of tweedelijnsklachten.

Artikel 3. Centrale coördinatie decentrale behandeling
Het stedelijk Meldpunt ressorteert onder de Communicatiedienst.
Het Meldpunt in de Communicatiedienst zorgt voor de centrale coördinatie en opvolging van de meldingen en voor de bewaking van de antwoordtermijnen.
De inhoudelijke behandeling van de meldingen en de beantwoording ervan gebeurt decentraal in de
diensten zelf. Daarvoor worden alle stadsdiensten aangesloten op een softwaresysteem. De huidige
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systemen voor meldingen zoals de Wegenfoon, de Milieufoon en de Mobifoon blijven bestaan, zij het
dat zij opgenomen worden in het softwaresysteem van het Meldpunt.
Elke stadsdienst zet een interne organisatie op voor de behandeling van meldingen. Het diensthoofd is
hiervoor verantwoordelijk en duidt indien nodig één of meerdere personeelsleden aan voor de behandeling. Daarbij wordt erop toegezien dat een eerstelijnsklacht behandeld wordt door een ander personeelslid dan de dossierbehandelaar.

Artikel 4. Ontvangst van een melding
De ontvangst van een melding verloopt via verschillende kanalen:
 Via de balie van de Communicatiedienst of van een andere stadsdienst
 Via een digitaal meldingsformulier op de stedelijke website www.brugge.be.
 De melder dient een aantal verplichte velden (naam, adres,…) in te vullen en kan daarna één categorie aanvinken waarop zijn melding betrekking heeft.
 Via de telefoon naar de Communicatiedienst, de Wegenfoon, de Milieufoon, de Mobifoon of een
andere stadsdienst
 Via een brief, gericht aan de Stad of het Meldpunt
 Via een e-mail in de Communicatiedienst of een andere stadsdienst
 Via een fax in de Communicatiedienst of een andere stadsdienst.

Artikel 5. Behandeling van een melding
Na de ontvangst wordt de melding geregistreerd: de gegevens (identiteit van de melder, beknopte inhoud van de melding, bevoegde dienst, datum) worden ingevoerd in de software van het Meldpunt. Dit
gebeurt door de verantwoordelijke van het Meldpunt in de bevoegde dienst of door de coördinator van
het Meldpunt in de Communicatiedienst.
Deze persoon voert daarna enkele controles uit in onderstaande volgorde:
 Als de melding onontvankelijk is, dan wordt de melding niet behandeld en het dossier meteen afgesloten. Een melding is onontvankelijk als de identiteit en het adres van de melder niet bekend zijn.
 Als de melding een tweedelijnsklacht is, dan wordt hij doorgegeven aan de dienst Ombudsman.
 Als de melding over een bevoegdheid gaat die onder een ander bestuur (niet stedelijk) valt, dan
wordt de melding rechtstreeks overgemaakt aan die instantie.
 Als de melding een bevoegdheid is van een andere stadsdienst, dan wordt hij rechtstreeks overgemaakt aan die dienst.
De bevoegde dienst opent het dossier.
De dienst stuurt binnen de 10 werkdagen een ontvangstmelding naar de melder. Als het probleem
meteen binnen de 10 werkdagen kan worden opgelost, dan neemt de betrokken dienst rechtstreeks
contact op met de melder om hem/haar dit te laten weten. Het Meldpunt bewaakt die termijn van 10
werkdagen en herinnert indien nodig.
De bevoegde dienst doet de inhoudelijke behandeling van de melding.
De melder ontvangt een antwoord binnen 30 kalenderdagen. Indien de bevoegde dienst niet binnen de
30 kalenderdagen antwoordt, dan stuurt het Meldpunt een herinnering. Na 45 kalenderdagen stuurt het
Meldpunt nogmaals een herinnering. Is er na 60 kalenderdagen nog steeds geen antwoord, dan kan de
melding, na een ultieme contactname van het Meldpunt met de bevoegde dienst, een tweedelijnsklacht
worden en naar de dienst Ombudsman gaan.
Nadat de melder een antwoord gekregen heeft, wordt het dossier afgesloten. Indien de melder meer info wenst over het antwoord, kan hij desgevallend contact opnemen met de bevoegde dienst.
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Er wordt gerapporteerd over de meldingen. Bedoeling van de rapportering is om structuur te brengen
in de meldingen en zo de dienstverlening te verbeteren. De diensten staan zelf in voor deze rapportering en de conclusies, met behulp van de software. De rapporteringen worden opgenomen in het stedelijk Jaarverslag. Dit Jaarverslag wordt, zoals nu reeds het geval is, voorgelegd aan de gemeenteraad.
De volledige workflow van een melding is uitgewerkt in bijgevoegd schema.

Artikel 6. Bijzondere gevallen
Meldingen die binnenkomen via het kabinet van de burgemeester of het kabinet van een schepen worden daar geregistreerd en doorgestuurd naar de bevoegde dienst. Die dienst behandelt de melding en
maakt het antwoord over aan het kabinet dat antwoordt. Het Meldpunt bewaakt de tijdige beantwoording, zoals voor de andere meldingen.
De lokale politie wordt voor de vaststelling of de behandeling van meldingen eveneens opgenomen in
het Meldpunt. Voor klachten over slecht bestuur of onaangepast gedrag van de politie verwijst het
Meldpunt naar de dienst Intern Toezicht (DIT) van de lokale politie, die onder het rechtstreeks gezag
staat van de korpschef. Het Meldpunt is niet bevoegd voor gerechtelijke klachten.
Georganiseerde administratieve beroepsprocedures (bijv. bezwaarschriften in het kader van een openbaar onderzoek) worden buiten het Meldpunt afgehandeld. Heeft de melding betrekking op een dergelijke beroepsprocedure, dan verwijst het Meldpunt de burger door, met mededeling van de concrete
modaliteiten van deze beroepsprocedure.

Artikel 7. De dienst Ombudsman in de tweede lijn
Het stedelijk reglement op de Ombudsfunctie, goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 mei 1996,
blijft onverminderd van kracht. De dienst Ombudsman vormt het sluitstuk in de behandeling van meldingen en klachten.
De dienst Ombudsman blijft onafhankelijk tegenover het Meldpunt en de stadsdiensten. De dienst
blijft ten allen tijde bevoegd om uit eigen beweging een onderzoek in te stellen, en is daarbij niet gebonden door de termijnen van 30, 45 en 60 dagen bij de behandeling van een melding door het Meldpunt. Als de burger een tweedelijnsklacht uit bij het Meldpunt (ofwel spontaan, ofwel omdat de termijn voor de behandeling van een melding of klacht te ver overschreden wordt, ofwel omdat hij niet
tevreden is met het ontvangen antwoord van het Meldpunt), dan wordt de klacht doorgegeven aan de
dienst Ombudsman.
De dienst Ombudsman krijgt een kopie van de rapporten over de behandeling van meldingen en klachten in de diensten. Die kan hij bespreken in zijn Jaarverslag, zodat een globaal beeld ontstaat over de
klachten in de eerste en de tweede lijn.

Artikel 8. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op een nader te bepalen datum, na de installatie van de software voor
het Meldpunt, en na een interne communicatie (bij de stadsdiensten) en externe communicatie (naar de
bevolking toe).
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melding komt binnen:
- brief
- tel./fax
- e-mail/formulier website
- aan balie

stadsdienst

Kabinet

meldpunt

registratie van de gegevens
ja
onontvankelijk
nee
indien 2de lijnsklacht
nee

afsluiting dossier
ja
ombudsman
nee

bevoegdheid Stad Brugge
ja

nee

doorgeven aan bevoegde instantie + ontvangst melding
binnen 3 werkdagen

bevoegdheid intake point
ja
doorsturen naar betrokken
dienst

openen dossier
nee
binnen 10 werkdagen terugkoppeling
naar melder of ontvangstmelding

bijsturen meldpunt

ja
behandelen melding
nee

ja
antwoord aan burger binnen
30 kalenderdagen (interne
termijnbewaking)

bijsturen meldpunt

ja
ja
antwoord aan burger binnen
45 kalenderdagen
statuscontrole 60
kalenderdagen

afsluiting dossier

burger wenst meer info
over antwoord

rapportering

burger neemt contact met
betrokken dienst

nee

meldpunt neemt contact met
betrokken dienst
melding kan 2de lijnsklacht
worden-> ombudsman

rapporten, jaarverslagen …
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Externe contacten
25/01/2011

Vorming “Streepjescode: discriminatie verpakt”, Brugge (Nancy Brendonck)

28/01/2011

Raad van Bestuur Permanent Overleg Ombudslui van België (Pool), Brussel (Marc
Carlier)

24/02/2011

Infomoment Meldpunt Discriminatie, Brugge (Nancy Brendonck)

01/03/2011

Congres “Twintig jaar ombudsdienst Stad Antwerpen”, Antwerpen (Nancy Brendonck
en Edwin Vermeulen)

22/03/2011

Vergadering Werkgroep Communicatie van Pool, Brussel (Marc Carlier)

29/03/2011

Presentatie Jaarverslag Federale Ombudsman, Brussel (Marc Carlier)

01/04/2011

Raad van Bestuur Pool met lunchdebat over de ombudsfunctie, Brussel (Marc Carlier)

04/05/2011

Voordracht over de werking van de dienst Ombudsman voor de damesafdeling van de
Kamer van Rhetorica van Sint-Michiels, Brugge (Marc Carlier)

13/05/2011

Bezoek van een delegatie van het gemeentebestuur van Wetteren in verband met de
eerste- en tweedelijnsklachtenbehandeling bij de Stad Brugge, Brugge (Marc Carlier)

24/05/2011

Vergadering Werkgroep Communicatie van Pool, Brussel (Marc Carlier)

15/06/2011

Presentatie Jaarverslag Ombudsdienst Eandis, Melle (Edwin Vermeulen)

20/06/2011

Arteveldehogeschool: jurering scriptie over de ombudsfunctie, Gent (Marc Carlier)

21/06/2011

Raad van Bestuur van Pool, Brussel (Marc Carlier)

23/06/2011

Vergadering Permanent Overleg Lokale Ombudslui (Polo), Gent (Marc Carlier)

09-12/2011

Vorming Powerpoint, Brugge, SNT (Nancy Brendonck)

09-12/2011

Vorming Illustrator, Brugge, SNT (Edwin Vermeulen)

09/09/2011

Vergadering Werkgroep Communicatie van Pool, Brugge (Marc Carlier)

19/09/2011

Raad van Bestuur van Pool, Brussel (Marc Carlier)

12/10/2011

Voordracht over de werking van de dienst Ombudsman en zitdag in buurthuis d’Oude
Stoasie, Zeebrugge (Marc Carlier)

13/10/2011

Deelname aan de Ombudsbus van de federale Ombudsdienst Pensioenen op het Zand,
Brugge (Marc Carlier)

17/10/2011

Welkomstavond nieuwe Bruggelingen in het Concertgebouw, Brugge (Marc Carlier)

28/10/2011

Interview student Hogeschool Gent over de ombudsfunctie, Brugge (Marc Carlier)

09/11/2011

Interview student Hogeschool Gent over de ombudsfunctie, Brugge (Marc Carlier)

10/11/2011

Vorming Access 2010, Kortrijk (Edwin Vermeulen)

17/11/2011

Vorming Access 2010, Kortrijk (Edwin Vermeulen)

24/11/2011

Vergadering Werkgroep Communicatie van Pool, Brussel (Marc Carlier)

25/11/2011

Vergadering Polo, Puurs (Marc Carlier)

16/12/2011

Algemene Vergadering Pool, Brussel (Marc Carlier)
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Onmiddellijke dienstverlening
Een greep uit onze contacten …
 Rond het standbeeld bij de kerk is er geen openbare verlichting. Tot 's avonds laat komen er jongeren samen die er drinken en drugs gebruiken, afval achterlaten en vandalenstreken uithalen. Mocht
er een licht staan, zouden er minder jongeren rondhangen.
 Mijn vader werd tijdens de Tweede Wereldoorlog verplicht tewerkgesteld in Duitsland. Hij krijgt
daar een pensioen van. Hij moet nu een brief invullen met de categorie waartoe hij behoort. Weet u
wie ons hierbij kan helpen? Ik belde al naar de pensioendienst. Ik ging al naar het ziekenfonds en
naar de gemeenteafdeling van Sint-Michiels. Niemand weet raad.
 Kan ik bij jullie terecht voor klachten over mijn bank die ten onrechte kosten aanrekent?
 Naast onze school zijn er werkzaamheden bezig in opdracht van de Stad. De aannemer neemt al
maanden water via een waterput op ons terrein, maar die is niet afgedekt. Dat is gevaarlijk voor de
kinderen. Er lekt ook heel wat water weg bij het oppompen. Nu staat er een chapemachine op onze
parking zonder dat we daarvoor de toelating hebben gegeven. Deze middag is er opendeurdag. Kan
alles opgeruimd worden aub?
 Ik heb een klacht over de fietsgraveerdienst maar uitte hem nog niet eerder bij de dienst. Moet ik
eerst de dienst zelf contacteren of mag ik nu al bij u komen?
 Het speelplein in onze buurt wordt slecht onderhouden.
 Het krioelt hier van de wilde katten. Ik belde al naar de dienst Leefmilieu. Er zou iemand komen
maar ik heb nog niemand gezien. Het Blauwe Kruis verwijst ook naar de dienst Leefmilieu voor
het zetten van kooien.
 Ik verwacht parkeerproblemen als de aula van het Sint-Lodewijkscollege af en de Magdalenazaal
uitgebreid zal zijn.
 Waar kan ik in mijn buurt een filiaal van mijn bank vinden?
 Ik ben waarschijnlijk het slachtoffer van een oplichter geworden. Ik heb 160 euro betaald voor toiletpapier. Een leurder zei dat het ten voordele was van personen met een handicap. Maar nu ben ik
er ondersteboven van dat ik zoveel betaald heb.
 Mogen wij een actie ten voordele van Broedelijk Delen organiseren op de Markt?
 Mijn man moest voor zijn reispas een pasfoto zonder bril meebrengen. Ik moest voor mijn vreemdelingenkaart een foto met bril meebrengen. Hoe zit dat nu eigenlijk?
 In de Pottenmakersstraat is de rioolkolk verstopt. Er worden hondenpoepzakjes in gegooid.
 Waar kan ik terecht voor voetverzorging door het OCMW?
 Komt IVBO vandaag het afval ophalen? Dat is nog altijd niet gebeurd.
 Drie maanden geleden brak Belgacom het voetpad open voor onze deur. De put ligt nog altijd open.
We vrezen voor schade.
 De gemeenschappelijke tuinmuur is omgevallen. Mijn brandverzekering dekt dat niet. Mijn buurman en ik zouden elk de helft van de kosten moeten dragen. Is dat juist en kan ik hiervoor een premie krijgen? Mijn huis zou min of meer beschermd zijn.
 Mijn ex-vrouw kreeg een som geld van de verkoop van onze woning. Ze krijgt nog altijd een leefloon. Het OCMW wist niet dat ze dat geld had ontvangen. Kan dat zomaar?
 De winkel leverde mij een verkeerde bedbodem. Wat kan ik doen?
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