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VOORWOORD
2008 was opnieuw een druk jaar voor de dienst Ombudsman met andermaal om en bij de 1.600 klanten die te rade kwamen met klachten, meldingen en problemen allerhande. Voor 250 burgers opende
de dienst Ombudsman een klachtdossier omdat zij ontevreden waren over de dienstverlening van de
stadsdiensten, het OCMW, de Politie of de intercommunales. De neerslag hiervan leest u in dit Jaarverslag 2008.
De Stadsmonitor 2008, een uitgebreide enquête bij de inwoners van de dertien Vlaamse centrumsteden, leert dat de Bruggeling een tevreden burger is en in vergelijking met zijn collega’s elders in
Vlaanderen het fierst is op zijn stad. Op de vraag of hij vertrouwen heeft in de lokale overheid, antwoordt veertig procent van de Bruggelingen positief. Daarmee staat Brugge op een vierde plaats na
Hasselt, Gent en Leuven.
Deze positieve resultaten plaatsen de 250 klachtdossiers die de dienst Ombudsman in 2008 behandelde, in zijn juiste context. Wil dat zeggen dat de klachten in dit jaarverslag er niet toe zouden doen?
Zeker niet want elke klacht van een burger is een signaal dat mogelijk iets fout liep én een kans om beter te doen. Dat het op bepaalde vlakken nog beter kan, bewijzen de 52 klachten die de Ombudsman
gegrond moest verklaren omdat het ging om ernstiger, meer structurele fouten of tekortkomingen in de
dienstverlening. Nooit eerder lag dat aantal zo hoog.
Als de burger terecht klaagt, proberen wij een oplossing voor hem te vinden. In 2008 lukte dat in zeventig procent van de gevallen. Wij hopen dan ook dat ook wij via ons onderzoek en onze bemiddeling bijdragen tot de algemene tevredenheid van de Bruggeling over het leven in zijn stad.
Als gebruikelijk leest u in deel 1 van dit jaarverslag meer over de werkwijze van de dienst Ombudsman. Deel 2 behandelt de werking van onze dienst in 2008. Deel 3 biedt een globaal overzicht van de
behandelde klachten en aanbevelingen, en de bespreking van de belangrijkste klachten per dienst.
Daarna volgt in deel 4 het gedetailleerde overzicht van alle klachtdossiers. In deel 5 blikken we terug
op enkele dossiers uit 2006 en 2007 die vorig jaar nog opvolging kregen.

Marc Carlier
Ombudsman stad Brugge
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Enkele aandachtspunten bij het lezen van dit jaarverslag
De Ombudsman is volgens zijn reglement bevoegd voor de stadsdiensten, de lokale politie, het
OCMW, de intercommunales, concessiehouders en privé-personen 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
anonimiteit van de klager of de ambtenaar in het gedrang zouden kunnen brengen. Ook met het geslacht van de klager of de ambtenaar is soms geknoeid (alleen op papier) om herkenning te bemoeilijken.
De eindredactie werd afgesloten op 18 maart 2009. Latere reacties of evoluties konden niet opgenomen worden.
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De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn ook aan de andere kant van de wereld gemeengoed, zoals hier bij het stadsbestuur van Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië.
(foto Karel De Sutter).
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1. Dienst Ombudsman: een helikopterbeeld
Bij de overheid geraakt de opvatting steeds ruimer verspreid dat de professionele behandeling van
meldingen en klachten essentieel is, wil zij haar dienstverlening aan de burger voortdurend verbeteren.
Het managen van meldingen en klachten wordt steeds vaker gezien als een onderdeel van interne kwaliteitszorg. Ook steeds meer ambtenaren nemen een andere houding aan tegenover klachten en kritiek.
Wié de fout maakte, is van minder belang, wel hoe geleerd kan worden uit deze fouten. Deze doelstelling wordt ook in het nieuwe Gemeentedecreet en het pas goedgekeurde OCMW-decreet onderschreven. Daarin wordt aan de gemeenten en de OCMW’s opgelegd een systeem van interne klachtenbehandeling te installeren.
Vandaar dat ook het Brugse stadsbestuur momenteel veel energie investeert opdat de stadsdiensten
zelf in de nabije toekomst meldingen en eerstelijnsklachten snel en degelijk zouden kunnen registreren
en afhandelen. Het stedelijk Meldpunt, uitgerust met een modern softwareprogramma, zal daarvan de
motor zijn. Doel van deze interne behandeling van meldingen en klachten is een snelle oplossing te
bieden aan burgers die voor het eerst een gebrek, probleem of klacht melden bij de Stad. Bij een melding signaleert de burger op een neutrale manier een gebrek. Bij een klacht is hij ontevreden over de
dienstverlening.
De Stad Brugge en het OCMW zijn deze groeiende aandacht voor kwaliteitsmanagement ver voor geweest en installeerden al meer dan tien jaar geleden een onafhankelijke Ombudsman. Zijn eerste taak
is te bemiddelen bij klachten van burgers over de werking van de stadsdiensten, het OCMW, de lokale
Politie en de intercommunales waar de Stad Brugge lid van is (TMVW, Eandis, IVBO, WVI), nadat
een eerste contact tussen de burger en deze diensten mislukte.
Ook na de installatie van het stedelijk Meldpunt zal de dienst Ombudsman deze rol blijven spelen. Elke burger die te klagen heeft over de manier waarop hij door de administratie werd behandeld, elke
burger die vindt dat zijn melding of klacht door de administratie onvoldoende ter harte wordt genomen, kortom elke burger met een klacht over mogelijk onbehoorlijk bestuur door de administratieve
diensten blijft welkom bij de dienst Ombudsman.
De Stad Brugge zal de burger in de nabije toekomst dan ook perfect bedienen aangezien naast de interne meldingen- en klachtenbehandeling door de administratie, in de tweede lijn ook de Ombudsman
actief is en blijft. Hij functioneert vanuit een bijzondere positie want hij is onafhankelijk en heeft als
externe klachtenbehandelaar een onbeperkte bevoegdheid om te onderzoeken waar de administratie in
de fout ging. Hij kan een oplossing bemiddelen tussen de burger en de diensten, en aanbevelen hoe het
beter kan. Anders dan in de interne klachtenbehandeling beoordeelt hij de klacht.
De ombudsfunctie is onontbeerlijk in elke centrumstad, in casu Brugge, omdat de Ombudsman via zijn
klachtenonderzoek een helikopterbeeld krijgt van de hele stadsadministratie. Dat stelt hem in staat via
een regelmatig contact met de diensten en het politieke bestuur correcties en bijsturingen in de dienstverlening aan te bevelen.

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

Bemiddelen bij onbehoorlijk optreden
De Ombudsman bemiddelt bij mogelijk onbehoorlijk bestuur van de administratieve diensten waarvoor hij 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 Ombudsman stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op tijdens zijn onder-
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zoek en in zijn beoordeling van een klachtdossier. Hij onderzoekt niet alleen de wettelijkheid van het
optreden, maar ook of het redelijk en rechtvaardig was in de gegeven situatie.

Tweedelijnsfunctie
De Ombudsman heeft een tweedelijnsfunctie. Zijn voornaamste opdracht bestaat er niet in de burgers
te informeren over reglementen en voorschriften. Evenmin is het zijn 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 Ombudsman komt normaal gezien maar op de
proppen als de burger na een eerder contact met de diensten geen oplossing vindt voor zijn probleem.
De Ombudsman gaat soepel om met deze regeling. Kan hij uit de klacht opmaken dat de burger een
eerste contact heeft gehad met de dienst, zonder het beoogde resultaat, dan opent hij een klachtdossier.
Soms opent hij rechtstreeks een dossier, 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. Dan oefent de Ombudsman een laatstelijnsfunctie uit.

Aanbevelingen
Als een klacht gegrond is, kan de Ombudsman een aanbeveling formuleren. Zo probeert hij te voorkomen dat de diensten in de toekomst nog dezelfde fout zouden 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.
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.

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

Beperkingen
Toch zijn er enkele beperkingen op de ontvankelijkheid en bevoegdheid.
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De Ombudsman kan beslissen een klacht niet te behandelen als de identiteit van de klager hem 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 Ombudsman houdt de drempel bewust laag. Zijn kantoor is elke dag open, met ruime en klantvriendelijke openingsuren. Klanten kunnen ook altijd een afspraak maken. Er zijn weinig of geen procedurevoorschriften. Zijn tussenkomst is gratis.

De termijn
In principe moet een klacht volledig behandeld zijn binnen de drie maanden. Als het dossier niet tijdig
afgewerkt geraakt, kan de 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 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 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 Ombudsman 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.
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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 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, indien 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.

Correcte bejegening: de ambtenaar moet zich fatsoenlijk, beleefd en hulpvaardig gedragen ten
aanzien van de burger.
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3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
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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.

6. Onze beoordelingscategorieën
Aan het eind van zijn onderzoek velt de Ombudsman een oordeel over de klacht. Een juist oordeel is
niet het eerste doel van de Ombudsman. Belangrijker is dat het probleem opgelost wordt en dat pijnpunten aan de oppervlakte komen.
Niettemin achten wij een zo goed mogelijk omlijnd oordeel zinvol voor de diensten, omdat het doel
van klachtenbehandeling is dat zij 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:
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.
2. 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 terechte opmerkingen worden louter ter kennisgeving aan het College van burgemeester en
1.
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schepenen of de Voorzitter van het OCMW overgemaakt. De Ombudsman formuleert daarbij in
principe geen aanbeveling.
3. Ongegrond: dat zijn klachten waarbij na onderzoek duidelijk 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.
4. Ander oordeel: heel wat dossiers krijgen het label ‘ander oordeel’ omdat ze na onderzoek onvoldoende duidelijk blijven, bijvoorbeeld omdat er een woord-tegen-woord situatie 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.
5. 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 stuurt hij binnen de maand een afschrift. Hij licht ook de betrokken dienst(en) in. 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, terechte en ongegronde klachten over de Politie worden ter kennisgeving overgemaakt aan
de Burgemeester en de Korpschef. Ook de intercommunales worden op de hoogte gebracht van hun
gegronde, terechte of ongegronde klachten.
Doorheen het jaar licht de 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.
Met zijn oordeel wil de Ombudsman geen stempel zetten op het gedrag van een dienst of een ambtenaar. Zijn doel is dat op een positieve manier omgesprongen wordt met de resultaten van het onderzoek, zodat de dienstverlening kan verbeteren.
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1. Overzicht van de contacten
1.1. Zo goed als status quo
Met 1.563 contacten was 2008 voor de dienst Ombudsman nagenoeg even druk als 2007 toen 1.575
burgers contact zochten. Het aantal tweedelijnsklachten – de core-business van de dienst - daalde licht
van 265 naar 250 of een daling met 6 procent. De overige 1.313 contacten werden afgewerkt als ‘onmiddellijke dienstverlening’ zonder dat de Ombudsman een formeel klachtdossier opende. Dat aantal
lag even hoog als in 2007. Met onmiddellijke dienstverlening wordt bedoeld dat de dienst Ombudsman burgers met meldingen, problemen en vragen allerhande doorverwijst naar de juiste dienst.
De jongste vier jaar ligt het aantal contacten telkens boven de 1.500. Het aantal tweedelijnsklachtdossiers schommelt licht maar blijft nagenoeg op hetzelfde niveau, met nu eens een lichte stijging, dan
weer een lichte daling. In 2005 behandelde de dienst Ombudsman 278 tweedelijnsklachten, in 2006
255, in 2007 265 en in 2008 250. Een licht dalende trend is merkbaar in 2008, wat kan betekenen dat
de dienstverlening verbetert. Het is evenwel te vroeg om aan deze daling verregaande conclusies vast
te knopen.
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In de onmiddellijke dienstverlening is er de jongste vier jaar wel een stijging merkbaar: van 1.035 contacten in 2004 over 1.280 contacten in 2005 en 2006 naar telkens 1.310 in 2007 en 2008. Dat bewijst
dat de burger grote nood heeft aan een onafhankelijke instantie die burgers met problemen op een professionele manier informeert of doorverwijst naar de juiste dienst. Onmiddellijke dienstverlening is
niet de hoofdtaak van de dienst Ombudsman maar zij kan en wil deze burgers niet negeren. Vandaar
dat de Ombudsman als regel stelt dat al wie hem contacteert op een of andere manier geholpen of
doorverwezen wordt. De cijfers duiden aan dat de dienst Ombudsman een belangrijke taak heeft in het
loodsen van informatievragen, meldingen en eerstelijnsklachten naar de juiste diensten.
De toename van de onmiddellijke dienstverlening betekent wel dat het aandeel van de tweedelijnsklachten tegenover het totaal aantal contacten vermindert. Was dat in 2002 nog 21 procent, dan bedraagt dat aandeel in 2008 16 procent.
Dat de werking van de dienst Ombudsman de jongste vier jaar constant blijft, bewijzen de gemiddelden. Per maand nemen zo’n 130 burgers contact op. Per werkdag loopt één tweedelijnsklacht binnen
over mogelijk onbehoorlijk bestuur. Deze cijfers lijken gebeiteld.
Onderstaande grafiek toont dat 2008 een gelijkmatig jaar was. Zoals steeds steeg het aantal contacten
na de publieke presentatie van het Jaarverslag eind april. Daarna bleven ze op niveau. November was
zonder aanwijsbare reden een stille maand waarna december drukker was dan gewoonlijk.
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1.2. Hoe werden wij gecontacteerd?
De manier waarop burgers een tweedelijnsklacht indienen verandert niet. Het beeld ligt volledig in de
lijn van 2007. Het aandeel klachten dat via e-mail wordt ingediend, neemt wel nog altijd toe.
Wie een klacht over onbehoorlijk bestuur wil indienen, komt daarvoor nog altijd het liefst spreken in
het kantoor van de Ombudsman. Zesendertig procent van de klachtdossiers werd op deze manier geopend. Dat is een status quo tegenover 2007.
De Ombudsman heeft het liefst dat burgers hem bezoeken. Zo is rechtstreeks contact mogelijk. Dat
contact is vaak essentieel omdat heel wat klachtdossiers complex zijn en documenten uit het dossier
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een cruciale rol kunnen spelen. Het rechtstreekse contact laat de dienst Ombudsman toe bijkomende
vragen te stellen en zich een idee te vormen van de precieze omstandigheden waarin de klacht is ontstaan.
Bijna een kwart van de klachten werd telefonisch ingediend. Het gaat om 58 dossiers of 23 procent
wat een lichte daling betekent tegenover 2007 (66 dossiers of 25 procent).
Zevenentwintig procent van de klachten werd via e-mail geformuleerd. Dat is een toename met nog
eens twee procent tegenover 2007. E-mail heeft voor- en nadelen. Het werkt snel en drempelverlagend, maar burgers formuleren hun klacht soms vaag, onvolledig of onsamenhangend waardoor het
vaak nodig is bijkomende vragen te stellen. Dat houdt een risico in omdat de klager soms niet meer reageert, waardoor zijn klacht zonder gevolg blijft.
Het aantal schriftelijke klachten (34 of 14 procent), ingediend per brief of fax, bleef status quo tegenover 2007.

contactname
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1.3. Het profiel van de klager
Het profiel van de klager verandert niet tegenover 2007, al nam het aandeel van de vrouwen iets toe.
143 mannen dienden in 2008 klacht in. Dat is goed voor 57 procent of bijna twee derden van het aantal
klachtdossiers. Hun aandeel bleef gelijk. Het tweede jaar op rij komen meer vrouwen over de vloer. In
2006 bedroeg hun aandeel 29 procent, in 2007 32 procent en in 2008 34 procent. Het aantal echtparen
daalde naar negen procent (-2%).
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Over de leeftijd of de sociale achtergrond van de klagers worden geen systematische gegevens bijgehouden. De klachten worden wel geformuleerd door een ouder publiek. De Ombudsman heeft de indruk dat hij alle sociale lagen van de bevolking bereikt. Van een Mattheuseffect waarbij alleen de best
geïnformeerden de weg naar zijn dienst zouden vinden, lijkt geen sprake.
De klant zoekt doorgaans een oplossing voor zijn individuele probleem. Toch contacteren heel wat
klanten ons ook met een dubbel doel: naast een oplossing voor hun persoonlijke probleem hopen zij
dat via hun klacht een mogelijk structureel probleem aan de oppervlakte kan komen. Op die manier
willen zij een bijdrage leveren aan de verbetering van de dienstverlening.
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1.4. Waar wordt het meest geklaagd?
Zoals gebruikelijk komen de meeste klachten uit de Brugse binnenstad (88 dossiers of 35 procent of
een status quo tegenover 2007). Daarna volgen de dichtst bevolkte deelgemeenten Assebroek (34
klachten), Sint-Andries (28 klachten) en Sint-Michiels (25 klachten). Het aantal klachten vanuit SintKruis daalde opvallend van 27 in 2007 naar 16 in 2008. Daarna volgen Sint-Jozef (12 klachten) en
Sint-Pieters (10 klachten). Vanuit Noord-Brugge (Zeebrugge, Zwankendamme, Dudzele, Koolkerke
en Lissewege) werden 23 klachten genoteerd. In deze cijfers zijn weinig schommelingen merkbaar tegenover de voorgaande jaren.
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2. Signalen uit de dienstverlening
Binnen de onmiddellijke dienstverlening (1.313 contacten) functioneert de dienst Ombudsman niet
zelden als alternatief meldpunt voor burgers die problemen op de openbare weg (151 contacten), gebrekkig groenonderhoud (56 contacten), milieu-, omgevings- of burenhinder (101 contacten) of verkeers- en mobiliteitsproblemen (60 contacten) willen signaleren aan de Stad Brugge of een andere
overheid. Deze meldingen werden voor verdere behandeling doorgegeven aan de Wegenfoon, de
Groendienst, de dienst Leefmilieu, de Mobiliteitscel, de Politie of andere bevoegde diensten.
Samen gaat het om meer dan 360 meldingen of meer dan een kwart van alle onmiddellijke dienstverlening. De Ombudsman verwacht dat een deel van deze meldingen afgeleid zal worden naar het stedelijk Meldpunt dat in 2009 operationeel zal worden. De meldingen voor de Wegenfoon (verzakkingen
in het voetpad, losliggende tegels, rioleringsproblemen enz.) namen toe van 126 in 2007 naar 151 in
2008. Deze voor de andere stadsdiensten bleven nagenoeg gelijk.
Naast deze meldingen voor de stadsdiensten blijven burgers die te rade komen met huisvestings- en
huurproblemen (74 contacten, status quo tegenover 2007) een constante in de onmiddellijke dienstverlening. Zij vinden in crisissituaties geen betaalbare woning in Brugge of hebben problemen met hun
huisbaas. Vaak kon het OCMW hier, niet zelden met de nodige creativiteit, een helpende hand bieden.
Klanten met huurproblemen verwezen we door naar de Huurdersbond.
Cliënten met juridische problemen (34 contacten, status quo) worden doorverwezen naar het Justitiehuis. De consumentenklachten (verkeerde aankopen, slecht werkende toestellen, garantieproblemen)
verdubbelden nagenoeg van 27 contacten in 2007 naar 48 in 2008. Burgers associëren de Ombudsman
nog vaak verkeerdelijk met een soort van “ombudsjan”.
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Net als de voorgaande jaren bleven de klachten over de private energieleveranciers (Electrabel, Luminus, Nuon, enz.) en de telecombedrijven (Telenet, Belgacom, enz.) terugkeren. De dienst Ombudsman
noteerde andermaal 45 klachten over de energiebedrijven, doorgaans over onduidelijke facturen. Electrabel spant daarbij de kroon. Over de telecombedrijven Telenet en Belgacom liepen opnieuw een
kleine 30 klachten binnen, vaak ook over onduidelijke facturatie, achterstallige rekeningen, fout gelopen telefoonspelletjes enz. Klachten over de telecombedrijven werden doorverwezen naar de Ombudsman van de Telecommunicatie.
De lang verwachte en broodnodige ombudsdienst voor de energiesector is nog altijd niet operationeel,
al verscheen het KB over de oprichting ervan al in het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2008. Dat
komt omdat de eerste selectieprocedure geen geschikte kandidaten opleverde doordat te hoge eisen
waren gesteld op het vlak van hun ervaring. Bij gebrek aan een gespecialiseerde ombudsdienst voor de
energiebedrijven komen burgers bij onze dienst terecht. Voorlopig proberen wij deze klachten zelf op
te lossen. Vaak zien we ons verplicht burgers door te verwijzen naar de federale informatiedienst
Hermes (Vooruitgangstraat 50, 1200 Brussel, tel. 0800 120 33, info.eco@mineco.fgov.be), naar de
Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, Middenstand, KMO en Energie
(Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, tel. 02 277 51 11, eco.inspec@mineco.fgov.be) of naar een
maatschappelijk werkster van het OCMW Brugge die zich gespecialiseerd heeft in deze materie.
Vragen voor onmiddellijke dienstverlening liepen in 2008 het vaakst binnen via de telefoon (548 contacten). Dat is logisch aangezien de burger op zoek is naar een snel antwoord op zijn vraag, melding of
probleem. 493 burgers brachten een bezoek aan het kantoor, 244 stuurden een e-mail.
In bijlage 4, achteraan dit jaarverslag, vindt u een bloemlezing van vragen die als onmiddellijke
dienstverlening werden afgehandeld.

3. Een netwerk van ombudsdiensten
POOL, het permanent overlegorgaan van Belgische ombudslui, propageert bij zijn leden de uitbouw
van een netwerk waarin de verschillende ombudsdiensten burgers met klachten naar elkaar doorverwijzen. De Gentse Ombudsvrouw benadrukte de zin van een dergelijk netwerk ook tijdens haar internationale congres “The impact of the ombudsman” (14 en 15 april 2008) naar aanleiding van tien jaar
Gentse ombudsdienst.
Dit idee wordt in Brugge concreet vertaald in spreekuren van de Vlaamse en de federale Ombudsman
in de kantoren van de Brugse Ombudsman. Deze zitdagen richten zich niet alleen tot Bruggelingen
maar tot alle West-Vlamingen. Het initiatief werd in 2007 opgestart en in 2008 verder gezet. Al ligt
het aantal contacten niet zo hoog, toch beslisten zowel de federale als de Vlaamse Ombudsman om
door te gaan met deze extra service aan de burger. Brussel is vaak te ver voor minder mondige burgers. Tijdens de spreekuren krijgen zij de kans hun klacht over de werking van de Vlaamse of de federale overheid persoonlijk toe te lichten. De zitdagen vinden in principe elke eerste dinsdag van de
maand plaats van 14.30 tot 17.30 uur. Vooraf dient een afspraak te worden gemaakt via de dienst Ombudsman van de Stad Brugge.
In 2008 maakten zestien burgers van deze service gebruik. Het ging om acht klachten voor de Vlaamse Ombudsman en even zoveel voor de federale. Omdat klachten niet zelden dringend zijn en de klant
niet kan wachten op de maandelijkse zitdag, maakte de Ombudsman ook rechtstreeks klachten over
aan zijn Vlaamse en federale collega. Aan de Vlaamse ombudsdienst werden op deze manier nog eens
twintig klachten overgemaakt, aan de federale Ombudsman achttien.
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De klachten voor de Vlaamse Ombudsman
sloegen vaak op de werking van de sociale
huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren (Vivendo, Brugse Maatschappij
voor Huisvesting, SM Goedkope Woningen
Kortrijk, VZW Sovekans), De Lijn of de
Vlaamse wegendienst. De klachten over de
lange behandelingstermijn van bouwdossiers
door de Administratie Ruimtelijke Ordening,
afdeling West-Vlaanderen, vielen grotendeels
weg.
De klachten voor de federale Ombudsman hadden vaak te maken met de te lange behandelingstermijn van de dossiers bij de Dienst
Vreemdelingenzaken of met federale belastingen (FOD Financiën).
De zitdagen onder de aandacht houden van het
West-Vlaamse publiek blijft een uitdaging
want in 2007 maakten er 25 burgers gebruik
van, tegenover 16 in 2008.
De Ombudsman is van plan om in 2009 ook de
banden met de Ombudsdienst voor de Pensioenen nauwer aan te halen, niet via spreekuren in
Brugge maar via een doorverwijzing naar de
Gentse Ombudsvrouw die de maandelijkse zitdagen van deze ombudsdienst ondersteunt.
POOL onderhoudt verder de nationale website www.ombudsman.be waar alle Belgische ombudsdiensten vermeld worden met hun specialisatie.

4. Het stedelijk Meldpunt
Net als in 2007 adviseerde de dienst Ombudsman ook in 2008 de Communicatiedienst en de dienst Informatica over de installatie van het stedelijk Meldpunt.
Doel van het Meldpunt is dat meldingen en eerstelijnsklachten systematisch geregistreerd en nauwgezet opgevolgd worden, waarna rapportering kan volgen. Bedoeling is om ook via deze weg de dienstverlening te verbeteren. Bij meldingen signaleert de burger op een neutrale manier een gebrek, bij
klachten is er bij de burger ontevredenheid over de dienstverlening merkbaar.
De oprichting van het Meldpunt staat ingeschreven in de beleidsnota 2007-2012 van het stadsbestuur
en biedt tegelijk een antwoord op de decretale verplichting (Nieuw Gemeentedecreet, arts. 197 en 198)
om op het niveau van de administratie een systeem van eerstelijnsklachtenbehandeling te organiseren.
Het Meldpunt zou midden 2009 operationeel worden. Bedoeling is dat de behandelingstermijn van de
meldingen en de eerstelijnsklachten bewaakt wordt door de Communicatiedienst maar dat de eigenlijke afhandeling, de beantwoording en de rapportering gebeuren door de stadsdiensten zelf.
Voor deze afhandeling krijgen de diensten in eerste instantie dertig dagen de tijd. De termijn is verlengbaar tot zestig dagen. In uitzonderlijke gevallen kan de afhandeling, mits motivering door het
diensthoofd, ‘on hold’ geplaatst worden, mochten zich bijvoorbeeld praktische obstakels voordoen.
De Gemeenteraad keurde op 27 mei 2008 het “Reglement op de werking van het stedelijk Meldpunt
voor de behandeling van meldingen en klachten” goed.
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Via art. 7 is verzekerd dat het Reglement op de Ombudsfunctie, goedgekeurd in de Gemeenteraad van
21 mei 1996, onverminderd van kracht blijft. Dat wil zeggen dat de dienst Ombudsman onafhankelijk
blijft tegenover het stedelijk Meldpunt en ten allen tijde bevoegd blijft om een onderzoek te starten
naar mogelijk onbehoorlijk functioneren van een stadsdienst. Daarbij hoeft de Ombudsman geen rekening te houden met de behandelingstermijnen van 30, 45 of 60 dagen zoals zij gelden voor het stedelijk Meldpunt.
Als een melding of eerstelijnsklacht na zestig dagen niet beantwoord is, kan zij door het Meldpunt
overgemaakt worden aan de dienst Ombudsman. Uit een burger een tweedelijnsklacht bij het Meldpunt, dan wordt de klacht onmiddellijk doorgegeven aan de dienst Ombudsman.
Het is ook de bedoeling dat de Ombudsman een kopie krijgt van de rapporten over de behandeling van
de meldingen en eerstelijnsklachten door de stadsdiensten. Die kan hij bespreken in zijn jaarverslag
zodat een globaal beeld ontstaat van de klachten in de eerste en tweede lijn.
Omgekeerd zal de dienst Ombudsman meldingen en eerstelijnsklachten blijven doorspelen aan de
stadsdiensten, in casu het stedelijk Meldpunt, zoals zij nu al doet.
In de loop van 2008 selecteerden de dienst Informatica, de Communicatiedienst en de dienst Ombudsman een softwareprogramma waarop het stedelijk Meldpunt zal draaien. Daarvoor waren een
tiental presentaties door private leveranciers noodzakelijk en werd geopteerd voor nog eens drie demonstraties van reeds actieve meldpunten bij de gemeentebesturen van Beveren-Waas, Aalter en
Knokke-Heist.
De praktische uitwerking van het Meldpunt en de aanpassingen aan het softwareprogramma worden
verder uitgevoerd door de dienst Informatica en de Communicatiedienst. In de loop van 2009 volgt
nog een communicatiecampagne waarbij de dienst Ombudsman betrokken zal worden.
In bijlage 2, achteraan dit jaarverslag, vindt u het stedelijk “Reglement op de werking van het stedelijk
Meldpunt voor de behandeling van meldingen en klachten”.
Ondertussen bood de dienst Ombudsman ook aan het OCMW haar advies aan in verband met de invoering van een systeem van eerstelijnsklachtenbehandeling. Het nieuwe OCMW-decreet verplicht
immers ook de OCMW’s een dergelijk systeem te installeren.

5. Nieuwe opdrachten voor de Ombudsman
5.1. De Sociaal-culturele Raad
De Gemeenteraad keurde op 16 december 2008 de aangepaste statuten van de Sociaal-culturele Raad
goed. De Sociaal-culturele Raad van Brugge vertegenwoordigt de verenigingen uit het sociaalculturele veld en is als sectorale deelraad van de Stedelijke Culturele Raad naast Cultuurforum het officiële adviesorgaan van de Stad Brugge inzake het overleg en de advisering van het cultuurbeleid.
Art. 17 van de nieuwe statuten stipuleert dat eventuele bevoegdheids- en procedureconflicten tussen
het Brugse stadsbestuur en de Sociaal-culturele Raad voor advies of bemiddeling voorgelegd zullen
worden aan de dienst Ombudsman van de Stad Brugge.

5.2. Meldpunt Discriminatie
Het College van burgemeester en schepenen keurde op 6 februari 2009 de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de Stad Brugge en de VZW Westkans, het West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid, in verband met de oprichting van een Meldpunt Discriminatie Brugge. Dit
Meldpunt kadert in het Vlaamse decreet ‘Gelijke Kansen- en Gelijke Behandelingsbeleid’, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 2 juli 2008. Doel is klachten van burgers over discriminatie en racisme professioneler op te volgen en er een beter zicht op te krijgen.
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De Ombudsman blijft daarbij bevoegd voor discriminatieklachten over de diensten van de Stad Brugge, de lokale Politie, het OCMW en de intercommunales waar de Stad Brugge lid van is. De eerste
contactname van de burger zal gebeuren via het stedelijk Meldpunt. Daar zal het onderscheid gemaakt
worden tussen klachten bestemd voor de dienst Ombudsman en klachten bestemd voor het Meldpunt
Discriminatie.

6. Bekendmaking
Omdat het aantal contacten en klachtdossiers op peil bleef in 2008 nam de Ombudsman geen extra initiatieven om zijn dienst nog beter bekend te maken. Uiteraard was er de presentatie van het Jaarverslag
2007 waarmee hij in de pers kwam.
Wel nam hij op 3 november deel met een infostand aan de welkomstavond voor nieuwe Bruggelingen
in het Concertgebouw.

7. Projecten met externen
7.1. Een stagiaire op de dienst Ombudsman
Van 8 december 2008 tot 5 februari 2009 volgde juffrouw Wendy Maes, tweedejaarsstudente aan de
Gentse Arteveldehogeschool, richting Sociaal Werk (Maatschappelijke Advisering) een stage op de
dienst Ombudsman. Adjunct-ombudsman Nancy Brendonck trad op als mentor.

7.2. Proefproject ‘Lokale Ombud’ in Merelbeke
Eind 2008 werd het proefproject ‘Lokale Ombud’, opgezet door de VVSG, de Vlaamse Ombudsdienst, Polo (Permanent Overleg Lokale Ombudslui) en de VVP (Vereniging van Vlaamse Provincies)
afgerond. Dit proefproject wilde gemeenten laten experimenteren met de ombudsformules die door het
Nieuwe Gemeentedecreet aangereikt worden. Het decreet laat toe dat gemeenten zelfstandig een ombudsdienst oprichten, dat zij daarvoor samenwerken met andere gemeenten of aansluiten bij de
Vlaamse ombudsdienst.
De Ombudsman trad samen met zijn Gentse collega op als coach voor de gemeente Merelbeke. Het
project liep niet over rozen. Merelbeke vatte het plan op om een intergemeentelijke ombudsdienst op
te richten samen met Destelbergen, Nazareth, Gavere, Sint-Martens-Latem, De Pinte, Melle en Oosterzele maar geen enkele van deze gemeenten hapte (voorlopig) toe. Uiteindelijk engageerde het
Merelbeekse College van burgemeester en schepenen zich om in 2010 een lokale ombudsdienst op te
richten met als partners het gemeentebestuur, het OCMW, het PWA en de huisvestingsmaatschappij.
Het proefproject ‘Lokale Ombud’ leert dat gemeenten voorlopig de voorrang geven aan de uitbouw
van een systeem van eerstelijnsklachtenbehandeling alvorens de stap te zetten naar de oprichting van
een facultatieve ombudsdienst. De verplichting in het Nieuwe Gemeentedecreet is daar niet vreemd
aan.
De gemeenten Hove, Mortsel, Rumst en Wijnegem richtten wel een ombudsdienst op in de schoot van
hun intercommunale Igean. Brasschaat sloot aan bij de Vlaamse Ombudsdienst.

7.3. Strategische besluitvorming in centrumsteden
In 2008 liep het studieproject ‘Strategische besluitvorming in Vlaamse centrumsteden’ af, een initiatief van prof. dr. Nathalie Vallet (Universiteit Antwerpen) waarvoor de Ombudsman optrad als lid van
de focusgroep. Het onderzoek wil uitmaken welke factoren een rol spelen bij het tot stand komen van
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strategische besluitvorming. Voor Brugge werd de oprichting van het stedelijk Meldpunt doorgelicht,
wat resulteerde in een wetenschappelijke publicatie.

Een sfeerbeeld genomen tijdens de welkomstavond voor nieuwe Bruggelingen in het Concertgebouw
op 3 november 2008.
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1. Opvallend meer gegronde klachten
Van de 250 klachtdossiers die de dienst Ombudsman behandelde, werden er 44 als gegrond en 8 als
deels gegrond beoordeeld. Dat betekent dat 52 klachten of iets meer dan een vijfde gegrond of deels
gegrond werden verklaard. De diensten van de Stad Brugge tekenden voor 38 van deze klachten. Dat
is meer dan 70 procent. Daarmee is het aandeel van de stadsdiensten toegenomen. In 2007 waren zij
verantwoordelijk voor 25 van de 39 gegronde of deels gegronde klachten. Dat was toen net geen
tweederde.
In vergelijking met de voorbije jaren lag het aantal gegronde en deels gegronde klachten nooit zo
hoog. In 2006 werden 48 dossiers gegrond verklaard of bijna twintig procent van de toen behandelde
klachten (255). In 2007 daalde het aantal gegronde klachten naar 39 (op 265 dossiers) of vijftien procent. In 2008 is een stijging merkbaar tot meer dan 20 procent.
Een verklaring voor dit hoger aantal gegronde klachten kan liggen in het feit dat de dienst Ombudsman complexere dossiers te verwerken kreeg die telkens aan een diepgaand onderzoek onderworpen
werden. Nochtans beoordeelde de Ombudsman de klachten niet strenger dan de vorige jaren. Hij hanteerde dezelfde criteria en behoudt de beoordeling ‘gegrond’ nog altijd voor ernstiger, vaak structurele
klachten.
De stijging van het aantal gegronde klachten situeert zich in hoofdzaak bij de Dienst Infrastructuur en
Ruimtelijke Ordening (diensten Bouwvergunningen/Monumentenzorg/Urbanisatie, Wegendienst en
Gebouwendienst) waar de Ombudsman 19 gegronde en deels gegronde klachten noteerde, waarvan 14
voor de diensten die zich met ruimtelijke ordening inlaten. Dat aantal ligt hoger dan de voorbije jaren
en laat zich voelen in de cijfers.

beoordeling
onbevoegd
gegrond

onbevoegd:
6 of 2%
gegrond:
44 of 18%

deels gegrond
terechte opmerking
ongegrond
ander oordeel

deels gegrond:
8 of 3%

terechte
opmerking:
13 of 5%

ander oordeel:
167 of 67%

ongegrond:
12 of 5%

Steeg het aantal gegronde en deels gegronde klachten, dan daalde het aantal terechte opmerkingen van
30 in 2007 (11 procent) naar slechts 13 in 2008 (5 procent). Met terechte opmerkingen worden klachJAARVERSLAG 2008 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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ten bedoeld waarbij de dienst onzorgvuldig handelde maar die onvoldoende ernstig bleken om ze als
gegrond te bestempelen. Terechte opmerkingen kunnen ook klachten zijn waarbij de dienst of de ambtenaar verzachtende omstandigheden kon inroepen. Dit soort klachten kwam in 2008 minder voor.
Van de 13 terechte opmerkingen sloegen er 9 op de werking van de stadsdiensten. Dat is 70 procent.
Twaalf klachten waren ongegrond (5 procent). Ook met deze beoordeling gaat de Ombudsman zuinig
om. Hij gebruikt ze alleen als de klager manifest onterecht klaagt. Voor 6 dossiers werd de Ombudsman tijdens zijn onderzoek onbevoegd, doorgaans omdat de klacht bleek te kaderen in een juridische
procedure. In vier van de zes gevallen ging het om klachten over de Politie in verband met feiten
waarvoor een proces-verbaal was opgesteld.
In totaal kregen 83 klachten of één derde een specifieke beoordeling als gegrond, deels gegrond, terecht, ongegrond of onbevoegd.
De overige klachtdossiers, 167 of 67 procent, kregen het label ander oordeel mee. Dit zijn klachten die
via bemiddeling of informatieverstrekking snel opgelost konden worden, zelfs al stelde de dienst Ombudsman bepaalde onvolkomenheden of verschoonbare foutjes vast. De diensten kunnen m.a.w. even
goed uit deze klachten leren. Zij mogen niet afgedaan worden als minder belangrijk. Sommige klachten leverden een genuanceerd beeld op waarbij de Ombudsman enige twijfel overhield of er al dan niet
beter bestuurd had kunnen worden. Soms kon de Ombudsman geen scherper oordeel vellen omdat het
onderzoek onvoldoende duidelijkheid bracht, heel vaak omdat gesprekken niet objectief gereconstrueerd konden worden.
De Ombudsman acht een goed omlijnde beoordeling nuttig, zowel voor de klager als voor de diensten,
aangezien zij aangeeft hoe ernstig hij de fout beoordeelt. Niettemin is deze beoordeling minder belangrijk dan de individuele en/of structurele oplossing die aan het dossier gegeven wordt. De dienst
Ombudsman probeert naast het vaststellen van mogelijke fouten ook altijd een oplossing te vinden
voor het probleem van de klager als dat terecht blijkt. In zeven op de tien gevallen lukte dat, hetzij
door informatieverstrekking, hetzij door bemiddeling, gegrondverklaring en/of aanbeveling.

2. Over welke diensten gingen de klachten?
De tabel hierbij geeft een globaal overzicht van de klachten. Zoals altijd zijn ze per dienst geordend in
dalende volgorde volgens het aantal klachten. In de tabel geven we aan hoeveel klachten gegrond,
deels gegrond, terecht of ongegrond zijn en hoeveel er het label ‘ander oordeel’ hebben gekregen.
Als gebruikelijk voeren de grote diensten met veel publiekscontacten de rangschikking aan.
De Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening ziet het aantal rechtstreekse klachten stijgen tot
54 (tegenover 43 in 2005, 40 in 2006 en 45 in 2007). Daarmee komt zij op de eerste plaats.
In dit jaarverslag wordt de Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening nog behandeld als één dienst
met daarin de diensten Bouwvergunningen/Urbanisatie/Monumentenzorg (i.e. de diensten die zich
met ruimtelijke ordening inlaten), de Wegendienst, de Gebouwendienst en de Huisvestingsambtenaar. Pas in november 2008 werd de DIRO opgesplitst en hield zij als dusdanig op te bestaan. Sindsdien worden de Dienst Ruimtelijke Ordening (Bouwvergunningen/Urbanisatie/Monumentenzorg/Algemene Zaken en de Huisvestingsambtenaar), de Wegendienst en de Gebouwendienst beschouwd als
drie afzonderlijke diensten. Met deze nieuwe indeling is in dit jaarverslag nog geen rekening gehouden
gezien het late tijdstip op het jaar waarin deze reorganisatie werd doorgevoerd.
De rubriek ‘Meerdere diensten’, vroeger steevast aan de kop van de rangschikking, daalt van 51 naar
39 dossiers. Voor een mogelijke verklaring voor deze daling van het aantal dienstoverschrijdende
klachten verwijzen wij naar punt 5 van dit hoofdstuk.
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OVERZICHT
DOSSIERS
2008

% van totaal

onbevoegd

bevoegd

gegrond

deels gegrond

terechte opmerking

ongegrond

ander oordeel

BEOORDELING

totaal

BEVOEGD

Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening

54

22%

1

53

14

5

1

2

31

Meerdere diensten

39

16%

0

39

8

Politie

32

13%

4

28

2

Burgerzaken

25

10%

0

25

3

OCMW

19

8%

1

18

Eandis

16

6%

0

16

Groendienst

14

6%

0

14

Leefmilieu

9

4%

0

9

Financiën

8

3%

0

8

TMVW

6

2%

0

6

3

3

Onderwijs

5

2%

0

5

3

2

IVBO

5

2%

0

5

Personeel

2

1%

0

2

1

Preventie

2

1%

0

2

1

Toerisme

2

1%

0

2

Andere

2

1%

0

2

2

Bibliotheek

2

1%

0

2

2

Mobiliteit

1

0%

0

1

Maatschappelijke Begeleiding

1

0%

0

1

Communicatiedienst

1

0%

0

1

1

Cultuur

1

0%

0

1

1

Cultuurcentrum

1

0%

0

1

1

Kabinet burgemeester en schepenen

1

0%

0

1

1

Musea

1

0%

0

1

1

Vergunningen

1

0%

0

1

1

250

100%

6

244

1

30

1

2

23

2

4

16

5

1

12

4

1

2

2

1

6

3

5

9
14

1

4

1
1
1

1

1
1

44

8

13

12

167

Het aantal klachten over de Politie, net als in 2007 goed voor een derde plaats, daalt licht naar 32
(35 klachten in 2007).
De dienst Burgerzaken (Bevolking en Burgerlijke Stand) stijgt naar de vierde plaats met 25 klachten,
tegenover 21 in 2007. Ook het OCMW ziet het aantal klachten toenemen van 11 naar 19, zij het dat
het aantal dossiers in 2007 historisch laag lag.
De energie-intercommunale Eandis verbetert zijn score van 25 naar 16 dossiers. Andere opvallende
dalers zijn de dienst Leefmilieu (van 23 rechtstreekse klachten in 2007 naar 9 klachten in 2008) en de
Groendienst (van 20 naar 14).
De rangschikking wordt wat door elkaar geschud, als we de rubriek ‘Meerdere diensten’ uiteenrafelen,
al blijft de algemene teneur gelijk. Dan ziet zij er als volgt uit:
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Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening: 70 klachten (54 rechtstreekse klachten + 16 in de
rubriek ‘Meerdere diensten’, + 3 tegenover 2007)
Politie: 53 (32 + 21, - 7 tegenover 2007)
Burgerzaken: 26 (25 + 1, + 1 tegenover 2007)
Groendienst en dienst Leefmilieu: 21 (14 + 7 en 9 + 12, elk - 11 tegenover 2007).
OCMW: 19 (+ 8 tegenover 2007)
Eandis: 16 (- 9 tegenover 2007)
Communicatiedienst: 9 (1 + 8 in de rubriek ‘Meerdere diensten’)
Financiën: 8

In de rubriek ‘Meerdere diensten’ is de verantwoordelijkheid van de ene dienst soms groter is dan die
van de andere dienst(en). Dat is niet altijd gemakkelijk af te wegen. Diensten worden soms betrokken
bij een klacht omdat zij mee voor een oplossing kunnen zorgen.

3. De zwakke plekken
De statistieken hierbij tonen over welke beginselen van behoorlijk bestuur of over welke ombudsnormen de Bruggelingen in 2008 het meest geklaagd hebben.
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Net als in 2006 en 2007 klaagt de Bruggeling in hoofdzaak over een gebrekkige dossieropvolging (49
klachten) en over onvoldoende actieve dienstverlening (31 klachten), twee ombudsnormen die dicht
bij elkaar liggen. Samen gaat het om 80 van de 250 dossiers of bijna een derde van alle klachten.
Veertien van deze klachten werden gegrond of terecht verklaard.
Aanleunend bij dit soort klachten zijn deze waarin de burger klaagt dat zijn dossier te lang onderweg
blijft (13 klachten). Acht van deze klachten werden gegrond of terecht verklaard omdat de redelijke
behandelingstermijn overschreden werd. Precies omdat de burger de indruk kreeg dat de diensten zijn
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dossier of klacht onvoldoende behartigden, er te weinig initiatief in namen of er niet aan verder werkten, stapte hij naar de dienst Ombudsman.
Klachten over een gebrek aan communicatie of informatie resulteerden in 38 dossiers. Elf klachten
hierover werden gegrond of terecht verklaard. De Ombudsman stelt vast dat in heel wat dossiers een
tekort aan heldere communicatie of duidelijke informatie een element vormt in de klacht. Uit de verhalen van de klagers komt vaak naar voren dat zij de indruk hadden dat niet echt naar hen geluisterd
werd, dat ze onvoldoende uitleg kregen of dat de ambtenaren zich onvoldoende verplaatsten in hun
leefsituatie. Het is van belang dat de diensten permanent aandacht besteden aan deze communicatie en
informatie. Dat kan klachten vermijden. In dat verband valt trouwens te noteren dat klachten over de
houding van de ambtenaar toenemen (9 in 2006, 17 in 2007, 18 in 2008). Deze dossiers zijn doorgaans
moeilijk te beoordelen omdat het onderzoek vaak uitmondt in een woord-tegen-woord situatie waarbij
de ambtenaar of de politieagent ontkent dat hij onbeleefd geweest zou zijn.

ander oordeel/onbevoegd
actief optreden
communicatie
coördinatie
correcte bejegening
dossieropvolging
gelijkheid
goede uitvoeringspraktijk
informatie
motivering
interne klachtenbehandeling
privacy
rechtszekerheid
redelijke termijn
redelijkheid
toegankelijkheid/onthaal
vertrouwen
wettelijkheid
zorgvuldigheid
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2
5

2

1
2

5
1
1
44

2
8

12

1
1
13

samengeteld per norm

terechte opmerking

ongegrond

deels gegrond

gegrond

beoordeling

ander oordeel/onbevoegd

Het ligt voor de hand dat de ombudsnorm geen goede uitvoeringspraktijk ook vaak in het geding is (35
klachten), aangezien deze slaat op alle mogelijke (administratieve) fouten die de diensten kunnen maken bij de behandeling van een dossier. Vijftien klachten werden gegrond of terecht verklaard.
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4. De aanbevelingen
Hieronder vindt u een nominatieve opsomming van de aanbevelingen en de opvolging die de diensten
er aan gegeven hebben. De Ombudsman schreef in totaal 13 aanbevelingen. Zij hebben tot doel gelijkaardige klachten in de toekomst te vermijden. Nagenoeg alle aanbevelingen werden opgevolgd.
We streven naar concrete aanbevelingen omdat het weinig zin heeft algemene adviezen uit te schrijven
die open deuren intrappen. Waar het aangewezen was, toetsten wij vooraf bij de diensten de haalbaarheid van de aanbevelingen.

4.1. Aanbevelingen voor de Stad Brugge
Negen van de dertien aanbevelingen slaan op de werking van de stadsdiensten. Zoals zijn reglement
voorschrijft, legde de Ombudsman deze adviezen ter goedkeuring voor aan het College van burgemeester en schepenen. Op één na werden ze alle goedgekeurd. Via zijn aanbevelingen en via de gegronde en terechte klachten ontstaat een constructieve dialoog tussen het College en de Ombudsman
die niet zelden leidt tot concrete bijsturingen.
Het College en het Managementteam hechten belang aan de opvolging van de aanbevelingen. De Ombudsman en het Managementteam hebben op 30 april 2008 afgesproken dat de goedgekeurde aanbevelingen nog nauwer zullen worden opgevolgd. Als de Ombudsman na verloop van tijd geen spontane
feedback krijgt van de betrokken dienst, informeert hij zelf, periodiek doorheen het werkjaar, wat er
met zijn aanbeveling gebeurd is. Van deze navragen wordt de stadssecretaris, hoofd van het Managementteam, op de hoogte gebracht.

4.1.1. Aanbevelingen voor de Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke
Ordening
De Ombudsman schreef drie aanbevelingen voor de Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening, in
het bijzonder voor de diensten Ruimtelijke Ordening (Bouwvergunningen/Monumentenzorg/Urbanisatie)

4.1.1.1. Dossier 200805-113, p. 113 (Bouwvergunningen/Monumentenzorg/Urbanisatie)
“De vindplaats van de bouwdossiers moet nauwgezet bijgehouden worden in het dossieropvolgingssysteem. Anders is het risico reëel dat ze uit het oog worden verloren, met tijdverlies tot gevolg.”
1. Aanleiding: Verzoeker diende eind februari 2008 een bouwaanvraag in. Drie maanden later heeft
hij nog altijd geen nieuws. De wet schrijft voor dat bouwaanvragen zonder openbaar onderzoek
binnen de 75 dagen behandeld moeten zijn.
Uit het onderzoek blijkt dat het dossier onbehandeld bleef omdat het zoek was. In het dossieropvolgingssysteem stond niet genoteerd waar het zich bevond. De bouwvergunning wordt pas begin
juli 2008 verleend. Op dat moment zijn 130 dagen voorbij.
2. Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 18 juli 2008.
3. Opvolging: Nestor, het nieuwe dossieropvolgingssysteem voor de bouwaanvragen, wordt uitgerust
met zogenaamde ‘plakbriefjes’ waarin telkens de vindplaats van het bouwdossier en de bijhorende
opdracht genoteerd worden. Uit steekproeven blijkt het personeel deze werkwijze goed op te volgen.
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4.1.1.2. Dossier 200808-166, p. 115 (Bouwvergunningen/Monumentenzorg/Urbanisatie)
“Het is van zeer groot belang dat de behandeling van de bouwaanvragen organisatorisch op punt
staat, ondermeer via het nieuwe bouwvergunningenprogramma Nestor, anders kunnen problemen
ontstaan op het moment dat de ontvoogding een feit wordt.”
1. Aanleiding: Verzoekster dient begin september 2007 een bouwaanvraag in. Half augustus 2008
heeft zij nog altijd haar bouwvergunning niet gekregen. Hoewel de diensten Bouwvergunningen
en Monumentenzorg het dossier niet manifest laten liggen, hebben zij 120 dagen nodig vooraleer
de bouwaanvraag met gunstig advies doorgestuurd wordt naar de Administratie Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen. De wet zegt dat een bouwaanvraag met openbaar onderzoek na 105 dagen
afgehandeld moet zijn.
De Ombudsman stelt vast dat het minste oponthoud in de dossierbehandeling voldoende is om de
wettelijke behandelingstermijnen te overschrijden. Dat is een belangrijk signaal aangezien deze
termijnen dwingend zullen worden als de Stad Brugge ontvoogd wordt voor het toekennen van
bouwvergunningen.
2. Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 23 januari 2009.
3. Opvolging: Het hoofd van de Dienst Ruimtelijke Ordening treedt de aanbeveling bij. Hoewel de
Stad Brugge voldoet aan de vijf voorwaarden om ontvoogd te worden, vindt ook hij dat daarmee
gewacht moet worden tot het nieuwe bouwvergunningenprogramma volledig op punt staat en bijkomend personeel is aangeworven. Daar wordt aan gewerkt.

4.1.1.3. Dossier 200812-245, p. 122-123 (Bouwvergunningen/Monumentenzorg/Urbanisatie)
“Ook bouwovertredingsdossiers horen binnen een redelijke termijn behandeld te worden.”
1. Aanleiding: Verzoekster koopt begin 2003 ter goeder trouw een huis. De Stad Brugge meldt aan
de notaris dat er voor het pand geen bouwovertredingen bekend zijn. Enkele maanden na de verkoop stelt de Stad een bouwovertreding vast die al bestond voor de verkoopdatum. Verzoekster
wordt daarover niet ingelicht. De dienst Urbanisatie laat het dossier vijf jaar liggen. Pas in 2008
raakt verzoekster op de hoogte dat op haar eigendom een bouwovertreding rust.
2. Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 20 februari 2009.
3. Opvolging: Het hoofd van de Dienst Ruimtelijke Ordening gaat uitdrukkelijk akkoord met de
goedgekeurde aanbeveling en roept zijn medewerkers op ze toe te passen aangezien een streng
vergunningenbeleid niet los kan staan van een degelijk handhavingsbeleid.

4.1.2. Aanbevelingen voor de Personeelsdienst
De Ombudsman schreef twee aanbevelingen voor de Personeelsdienst.

4.1.2.1. Dossier 200807-150, p. 113-115 (Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Bouwvergunningen/Urbanisatie), Personeelsdienst)
“Het zou goed zijn dat de Stad een nieuwe poging onderneemt om het dossier in verband met de uitbreiding van het personeelsbestand van de dienst Bouwvergunningen weer vlot te krijgen.”
1. Aanleiding: Verzoekers wachten een jaar op hun bouwvergunning. Als het College de vergunning
uiteindelijk goedkeurt, moeten ze nog eens drie weken wachten vooraleer het document bij hen in
de bus valt.
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Het onderzoek wijst uit dat de administratieve verwerking van de goedgekeurde bouwvergunningen na de zomer vertraging oploopt doordat het nieuwe bouwvergunningenprogramma Nestor
kinderziekten heeft en er maar één personeelslid is opgeleid om de dossiers te verwerken. In het
goedgekeurde personeelskader is voor de dienst Bouwvergunningen versterking voorzien met
twee administratieve en één technische medewerker maar deze invulling raakte geblokkeerd doordat de Stad Brugge subsidies misliep in het kader van de Sociale Maribel.
2. Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 12 december 2008.
3. Opvolging: Begin maart 2009 krijgt de dienst Bouwvergunningen een extra administratief medewerkster toegewezen. De Personeelsdienst bereidt samen met de dienst Bouwvergunningen een
dossier voor i.v.m. de verdere invulling van het personeelskader. In de dienst Bouwvergunningen
worden meer personeelsleden opgeleid om de goedgekeurde bouwvergunningen administratief af
te handelen.

4.1.2.2. Dossier 200809-183, p. 154-155 (Personeelsdienst)
“Om alle verdere betwistingen te vermijden, zou het goed zijn dat de lopende selectieprocedure voor
de aanwerving van deze contractuele betrekking wordt hernomen.”
“De Personeelsdienst moet er in de toekomst over waken dat kandidaten binnen een redelijke termijn op de hoogte worden gebracht van de selectieproeven die zij mogen verwachten, ook als het
gaat om tijdelijke contractuele betrekkingen die snel moeten worden ingevuld.”
1. Aanleiding: De Personeelsdienst wordt geconfronteerd met een overaanbod aan kandidaten voor
een tijdelijke contractuele betrekking. Omdat het teveel tijd zou nemen om al deze kandidaten
mondeling te ondervragen, last zij een bijkomende schriftelijke proef in. Deze proef wordt onaangekondigd en per e-mail naar de kandidaten gestuurd. Bovendien wordt er een korte deadline van
48 uur op gezet. Verzoeker opent zijn mailbox te laat en mist de schriftelijke proef. Van alle kandidaten reageert een derde niet op de proef.
De dienst Ombudsman brengt in dat een toevalligheid, met name het al dan niet tijdig openen van
de mailbox, een selectiecriterium werd. De Personeelsdienst stelt dat zij van de kandidaten toch
enige alertheid mag verwachten maar de dienst Ombudsman vraagt zich af of deze alertheid zo ver
kan gaan dat de kandidaten moeten anticiperen op een proef die zij niet verwachten.
2. Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 10 oktober 2008.
3. Opvolging: De selectieprocedure voor de aanwerving van de tijdelijke contractuele betrekking
wordt overgedaan.
In de nieuwe Rechtspositieregeling voor het personeel wordt opgenomen dat sollicitanten van het
verloop van de selectieprocedure op de hoogte worden gebracht. Zij zullen veertien kalenderdagen
op voorhand geïnformeerd worden over plaats en tijdstip van de eerste selectieproef. Deze mededeling gebeurt per brief. Indien mogelijk deelt de Personeelsdienst al in de advertentie de planning
van de proeven mee.

4.1.3. Aanbevelingen voor andere stadsdiensten
De Ombudsman schreef vier aanbevelingen voor andere stadsdiensten.

4.1.3.1. Dossier 200804-058, p. 143-144 (Leefmilieu)
“De dienst Leefmilieu moet weigeringen van muziekaanvragen motiveren.”
1. Aanleiding: Verzoeker huurt een parochiezaal voor maandelijkse volksdansinitiaties met versterkte live muziek. De dienst Leefmilieu weigert deze dansavonden. Het besluit is niet gemotiveerd.
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Verzoeker moet zelf informeren. De zaal blijkt onvoldoende geïsoleerd waardoor de geluidshinder
voor de buren niet te harden is.
2. Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 12 juni 2008.
3. Opvolging: Voor de dienst Leefmilieu nieuwe aanvragen voor de zaal goedkeurt, onderzoekt zij
hoever de aanpassingswerken aan de zaal gevorderd zijn. Aanvragers worden hierover ingelicht
via de ontvangstmelding.

4.1.3.2. Dossier 200804-078, p. 82-83 (Bevolking)
“Het is aangewezen dat de dienst Bevolking de nodige stappen zet om de informatieverstrekking en
mogelijk ook de beveiliging van het bewuste webformulier op het e-loket te verbeteren.”
1. Aanleiding: Verzoekster, die naar Nederland wil verhuizen, schrijft zich via het e-loket te vroeg
uit uit het Brugse bevolkingsregister. Daardoor kan ze geen steun meer krijgen van haar ziekenfonds. Ze kan niet meer geholpen worden omdat zij ondertussen al haar adresverandering in Nederland heeft aangevraagd.
Het onderzoek wijst uit dat de informatieverstrekking op het bewuste webformulier onvoldoende
is. Nergens staat vermeld dat de activering ervan leidt tot een onmiddellijke uitschrijving uit de
bevolkingsregisters.
2. Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 7 november 2008.
3. Opvolging: De dienst Bevolking vraagt aan Cevi de nodige aanpassingen uit te voeren aan het
e-loket. Dat zal gebeuren bij een volgende update.

4.1.3.3. Dossier 200806-118, p. 60-61 (Vergunningen, Politie, Cultuur)
“Actualiseer de politieverordening op de aanplakkingen.
Zorg ervoor dat de herwerking strookt met de essentie van
het nut van de aanplakzuilen en met realistische en reële
mogelijkheden op het vlak van toezicht.”
1. Aanleiding: Verzoeker plakt affiches op de aanplakzuilen
van de Stad Brugge. Hij stelt vast dat zij snel overplakt
worden door andere organisatoren. Nochtans staat in de
politieverordening dat dat niet mag. Het onderzoek bevestigt dat verschillende artikels uit de politieverordening niet
toegepast worden. De Politie acht controle op het overplakken weinig realistisch en niet prioritair.
2. Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 12 december 2008.
3. Opvolging: Bij het afsluiten van het jaarverslag werkt de
dienst Vergunningen nog aan een geactualiseerde politieverordening. Hierbij zal rekening gehouden worden met
de aanbeveling.

4.1.3.4. Dossier 200809-181, p. 120 (Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening,
Informatica)
“De Informaticadienst verspreidt een dienstnota naar alle stadsdiensten waarin zij wijst op het risico dat de computergebruiker bij een verkeerde manipulatie een volledig e-maildomein kan uitschakelen bij het blokkeren van ongewenste e-mails.”
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1. Aanleiding: Een personeelslid van de dienst Monumentenzorg zet bij het blokkeren van ongewenste e-mails onbewust twee volledige e-maildomeinen uit door een verkeerde manipulatie van
computertoetsen. Daardoor gaan 400 e-mails verloren en krijgt verzoeker geen reactie op zijn reservatie voor Open Monumentendag.
Kort voordien was een gelijkaardige klacht binnen gelopen. Toen had een ander personeelslid van
de Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening één volledig e-maildomein uitgezet bij het blokkeren van ongewenste e-mails.
2. Behandeld door het College van burgemeester en schepenen op 26 september 2008. Het College
beslist niet in te gaan op de aanbeveling van de Ombudsman omdat zij ongewenste neveneffecten
vreest. De dienst Informatica krijgt wel de opdracht te onderzoeken hoe dergelijke manipulaties
onmogelijk kunnen worden gemaakt.
3. Opvolging: De dienst Informatica schakelt de functionaliteit uit op de individuele mailboxen. Deze ingreep wordt door het College goedgekeurd op 21 november 2008.

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

4.2.1. Dossier 200801-003, p. 178-179
“Het OCMW moet blijven waken over de kwaliteit van de maaltijden, aangeleverd door de centrale
keuken, en bijsturen waar nodig.”
1. Aanleiding: De nieuwe centrale keuken van het OCMW lijdt aan kinderziekten. Begin 2008 komen er steeds meer klachten uit de rusthuizen, de dienstencentra en de huisbedeling over de kwaliteit van de maaltijden. Een familielid van een rusthuisbewoner stapt naar de dienst Ombudsman.
2. Overgemaakt aan de Voorzitter van het OCMW op 24 april 2008.
3. Opvolging: In de loop van 2008 wordt de werking van de centrale keuken voortdurend bijgestuurd. Ook voor 2009 worden nieuwe verbeteringen in het vooruitzicht gesteld.

4.2.2. Dossier 200804-063, p. 179
“Als huurders ermee akkoord gaan dat hun huursubsidie op de rekening van het OCMW wordt gestort, dan moet het OCMW de achterstallen die aan de huurders toebehoren, binnen een redelijke
termijn naar hen doorstorten.”
1. Aanleiding: Verzoeker heeft recht op een huursubsidie van Wonen Vlaanderen. Hij ging ermee
akkoord dat de premie aan het OCMW gestort zou worden. Midden december 2007 en midden
maart 2008 blijkt Wonen Vlaanderen al twee achterstallen te hebben gestort op de rekening van
het OCMW maar tegen half april zijn deze bedragen nog altijd niet doorgestort aan verzoeker. De
Ombudsman oordeelt dat de redelijke termijn overschreden is.
2. Overgemaakt aan de Voorzitter van het OCMW op 15 mei 2008.
3. Opvolging: Het OCMW neemt contact op met Wonen Vlaanderen. Bij iedere storting worden nu
de familienaam en een referentienummer van de rechthebbende vermeld. Daardoor kan het
OCMW de betalingen op een vlotte manier behandelen, waardoor de bedragen binnen een redelijke termijn worden doorgestort aan de huurders.

4.3. Aanbeveling voor de Politie
De Ombudsman schreef één aanbeveling voor de Politie.
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4.3.1. Dossier 200801-004, p. 163-164
“Het Parket en de Lokale Politie moeten afspraken maken in verband met de vlotte doorstroming
van informatie over de voorwaarden waaraan vrijgelaten daders zich te houden hebben.”
1. Aanleiding: Verzoekster roept de hulp in van de Politie omdat een man, die haar minderjarige
dochter belaagt en daarvoor in de gevangenis terecht kwam, zich niet houdt aan de voorwaarden in
verband met zijn voorlopige vrijlating. De patrouille pakt de man niet op omdat zij geen informatie terug kan vinden over deze voorwaarden, noch maakt zij een proces-verbaal op. Nochtans is de
man bekend bij de Politie.
Het onderzoek wijst uit dat het Parket de Lokale Politie niet verwittigde en dat de databank van de
Federale Politie niet up to date was. De Lokale Politie beschikte via Slachtofferonthaal wel over
informatie over de voorwaarden maar deze was niet bereikbaar voor de patrouille.
2. Overgemaakt aan de Burgemeester en de Korpschef op 1 juli 2008.
3. Opvolging: De Korpschef bevestigt het probleem maar meent dat het in de eerste plaats de taak is
van het Parket en de Federale Politie om het op te lossen.
Bij het afsluiten van het jaarverslag bevestigt het Parket dat recent gekozen is voor één informatiekanaal om alle politiediensten op de hoogte te brengen. De nationale databank van de Federale
Politie zal hiervoor instaan. Deze zal up to date gehouden worden.

4.4. Aanbeveling voor Eandis
De Ombudsman schreef één aanbeveling voor Eandis.

4.4.1. Dossier 200809-172, p. 190
“Als een straatlamp (of een ander defect) niet binnen een redelijke termijn kan worden hersteld,
moet Eandis de melder daarvan verwittigen. Zoniet krijgt de burger de indruk dat er met zijn melding niets gebeurt.”
1. Aanleiding: Een straatlamp is al drie maanden defect. Verzoeker en de wijkagent bellen verschillende keren naar de Straatlampentelefoon. Er komt geen reactie. Eandis registreerde de meldingen
wel maar het herstel werd als niet prioritair beoordeeld omdat enkele maanden later een volledig
nieuw elektriciteitsnet aangelegd zou worden in de straat.
2. Overgemaakt aan Eandis op 17 september 2008.
3. Opvolging: Klanten die via e-mail een defect melden, krijgen een ontvangstmelding. Wie telefoneert naar de Straatlampentelefoon, krijgt geen ontvangstmelding of informatie omdat dit volgens
Eandis technisch niet haalbaar is.

4.5. Spontaan gecorrigeerd door de diensten
Heel wat gegronde en deels gegronde klachten werden nog tijdens het onderzoek gecorrigeerd door de
diensten, zowel op het individuele als op het structurele vlak. Een aanbeveling is dan niet nodig. In
2008 verklaarde de Ombudsman 13 klachten gegrond maar gecorrigeerd.
Enkele voorbeelden:
Dossiers 200803-039/040/073, p. 152: Verzoekers volgen de cursus tekenen en schilderen in het Deeltijds Kunstonderwijs. Ze klagen terecht dat de lokalen langs de Lange Rei te klein zijn. De Stad beslist
om drie van de vijf ateliers over te brengen naar de basisschool van Dudzele. Verzoekers reageren tevreden.
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Dossier 200803-049, p. 157: In een tijdsspanne van enkele maanden meldt verzoeker twee achtergelaten fietsen in Sint-Kruis. Hij stelt vast dat de fietsen telkens te laat worden opgehaald door de Fietsendienst waardoor er één verdwijnt en een andere ontmanteld wordt.
Het onderzoek wijst uit dat de personeelsbezetting in de Fietsendienst te krap geworden was doordat
de ophaler viervijfden ging werken. Er wordt een extra collega ingeschakeld.

5. Dienst per dienst
In dit hoofdstuk bespreekt de Ombudsman de opvallendste klachten van de belangrijkste diensten.
Voor informatie over kleinere diensten of diensten met weinig structurele klachten verwijzen we naar
deel 4 hierna. We bespreken eerst de stadsdiensten (5.1. tot en met 5.5.), daarna de Politie (5.6.), het
OCMW (5.7.) en de intercommunales (5.8.).

5.1. Meerdere diensten
De Ombudsman analyseerde voor het eerst van meer nabij de klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’. Dat zijn klachten waarbij verschillende diensten betrokken zijn. In 2008 daalde dit soort dossiers
opvallend van 51 naar 39.
Het is nog te vroeg om uit deze daling verregaande conclusies te trekken omdat er rekening mee gehouden moet worden dat de dienst Ombudsman vaker dan vroeger de klacht toewees aan de dienst die
de grootste verantwoordelijkheid droeg in het dossier.
Mogelijk is de daling toch een signaal dat de coördinatie en communicatie tussen de verschillende
diensten verbeterd is, waardoor minder dienstoverschrijdende klachten voorkomen. De installatie van
het Managementteam zou hierin een rol kunnen spelen. Het valt af te wachten of deze trend zich de
volgende jaren doorzet.
Opvallend is dat in 21 van deze dienstoverschrijdende klachten de Politie een rol speelt, in combinatie
met verschillende stadsdiensten als de Wegendienst, de dienst Leefmilieu, de Communicatiedienst, de
Mobiliteitscel, de Preventiedienst enz. Een goede communicatie en coördinatie tussen de politie- en de
stadsdiensten is dan ook van belang.
Dat de relatie tussen de Politie, de Wegendienst en de Mobiliteitscel belangrijk is, blijkt in deze rubriek bij uitstek uit verschillende door ons behandelde parkeer- en verkeersklachten. Deze sloegen ondermeer op foutparkeren voor de garagepoort, het negeren van parkeerverbod of de gewichtsbeperking (zie dossiers 200804-061, p. 68, 200804-067, p. 68-69, 200805-101, p. 70, 200805-104, p. 70-71
en 200809-195, p. 73-74). Daarbij drongen burgers in eerste orde aan op meer politiecontrole om de
wegcode te doen naleven en in tweede orde op infrastructurele maatregelen zoals het plaatsen van
paaltjes, het aanbrengen van gele lijnen of het aanleggen van een asverschuiving, zodat hardleerse bestuurders het verkeersreglement niet meer zouden kunnen overtreden. Tijdens zijn onderzoek en zijn
bemiddeling stelde de Ombudsman vast dat de betrokken diensten bij dergelijke klachten wel eens de
neiging vertonen om in elkaars richting te kijken. Niettemin konden verschillende van deze klachten
bijgestuurd worden.
Het klachtenbeeld in de rubriek ‘Meerdere diensten’ toont verder de afhankelijkheid van de Communicatiedienst aan van de diensten die haar moeten voorzien van informatie voor de burger. Deze diensten kunnen uiteenlopend zijn, van de Politie, over de Wegendienst en de Groendienst tot de Mobiliteitscel en andere diensten. Ook hier liep de coördinatie enkele keren fout of had de communicatie met
de burger minstens beter gekund (dossiers 200801-002, p. 57, 200801-009, p. 64, 200801-021/022,
p.64-65, 200802-032, p. 65, 200805-096, p.63, 200810-208/209, p. 75).
Een voor de hand liggende relatie is deze tussen de Groendienst en de Wegendienst, aangezien zij
beiden actief zijn op het openbare domein en er vaak samenwerken. Met het oog op het vermijden van
klachten is het dan ook een goede zaak dat beide diensten in één cluster ondergebracht zijn. Nog een te
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onderhouden relatie is deze tussen de Politie en de dienst Leefmilieu, ondermeer bij het efficiënt vaststellen van omgevingshinder en het remediëren ervan (dossiers 200803-048/052, p. 66 en 200805-093,
p. 69).

5.2. Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening
Over de Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening liepen in het totaal 70 klachten binnen, waarvan 54 rechtstreekse klachten en 16 klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’.
1. De Ombudsman behandelde over de diensten Ruimtelijke Ordening (Bouwvergunningen/Urbanisatie/Monumentenzorg) 30 klachtdossiers waarvan er 14 gegrond of deels gegrond
werden verklaard. Dat is nagenoeg de helft. Nooit eerder lag het aantal gegronde klachten voor
deze diensten zo hoog.
De Ombudsman ziet hiervoor verschillende verklaringen:
a. Zes dossiers werden gegrond of deels gegrond verklaard omdat de diensten de wettelijke behandelingstermijnen voor de bouwaanvragen andermaal niet respecteerden (zie p. 112117.). De wet schrijft voor dat een bouwaanvraag maximum 75 dagen onderweg mag zijn.
Moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden, dan krijgt de dienst 105 dagen de tijd.
De dossierachterstand van de bouwaanvragen is een oud zeer dat maar niet opgelost geraakt.
Al tien jaar sleept dit structurele probleem aan. Dat komt in de eerste plaats omdat de wettelijke behandelingstermijnen krap zijn en het voor de gemeenten moeilijk is om eraan te voldoen,
zeker als burgers complexe bouwaanvragen indienen. Eerste voorwaarde om de termijnen te
halen, is dan ook een voldoende personeelsbezetting en een strikte organisatie van de behandeling van de bouwaanvragen.
Om deze organisatie te verbeteren werd in 2007 een nieuw elektronisch dossieropvolgingssysteem Nestor in gebruik genomen. Van dit systeem werd (en wordt) verwacht dat het de behandeling van de bouwaanvragen zal bespoedigen, ondermeer door een vlotte verstrekking van
gegevens, de bewaking van de behandelingstermijnen en een voortdurende opvolging van het
bouwdossier. De Ombudsman deelde deze verwachting toen hij ook in 2007 vijf dossiers gegrond of deels gegrond moest verklaren wegens het niet respecteren van de wettelijke behandelingstermijnen.1
Deze verwachting is voorlopig niet ingelost. Hoewel de opbouw van het computerprogramma
intensief wordt opgevolgd door de betrokken diensten en het private softwarebedrijf, verloopt
deze moeizaam. Nestor lijkt de behandeling van de dossiers in 2008 eerder te hebben bemoeilijkt dan bespoedigd. Zo had het programma ondermeer moeite met de tekstuele verwerking
van de goedgekeurde bouwvergunningen waardoor de dienst Bouwvergunningen achterstand
opliep bij de administratieve afhandeling ervan (dossiers 200807-150, p. 113-115 en 200810203, p. 116-117).
Vandaar dat de Ombudsman aanbevolen heeft om het dossieropvolgingssysteem eerst stevig
uit te bouwen, vooraleer de Stad Brugge het statuut van ‘ontvoogde gemeente’ aanvraagt, al
voldoet zij nu al aan de vijf wettelijk voorwaarden (dossier 200808-166, p. 115). Zodra Brugge ontvoogd wordt, kan zij zelfstandiger bouwvergunningen verlenen. Daar staat wel tegenover dat de behandelingstermijnen strikt bindend worden. Als de Stad er niet in slaagt om deze
te respecteren, dan moet de burger in beroep zijn bouwvergunning halen bij de Bestendige
Deputatie. Hoe dan ook dringt de tijd want door een wijziging van het Decreet Ruimtelijke
Ordening worden de behandelingstermijnen eind 2009 sowieso bindend, of steden en gemeenten nu ontvoogd zijn of niet.

1

Zie Jaarverslag 2007, p. 45-46.
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Het klachtenonderzoek wees verder uit dat de goedgekeurde personeelskaders voor de diensten Ruimtelijke Ordening nog niet volledig ingevuld zijn. Dat kan de dossierachterstand mee
helpen verklaren (dossiers 200807-150, p. 113-115, 200809-188, p. 116 en 200810-203, p.
116-117). De Personeelsdienst werkt hieraan, zowel voor wat het aantal architecten als de personeelsbezetting van de dienst Bouwvergunningen betreft.
b. De voorrang die gegeven wordt aan de afhandeling van de bouwaanvragen heeft als keerzijde
dat twee klachtdossiers gegrond werden verklaard omdat bouwovertredingsdossiers niet
goed werden opgevolgd. Daardoor raakte de redelijke behandelingstermijn overschreden
(dossiers 200811-225, p. 121-122 en 200812-245, p. 122-123).
Het beleid, vooral in de dienst Urbanisatie, is er tot nog toe altijd op gericht geweest voorrang
te geven aan de bouwaanvragen, gezien de dossierachterstand. De Ombudsman herhaalde zijn
aanbeveling uit 2006 dat ook bouwovertredingsdossiers binnen een redelijke termijn behandeld moeten worden. Vergunningenbeleid en handhaving gaan hand in hand. Het College
keurde de aanbeveling goed en ook het hoofd van de dienst Ruimtelijke Ordening onderschrijft haar.
Via bemiddeling kon de Ombudsman verkrijgen dat de bouwcontroleur overtreders onmiddellijk en schriftelijk inlicht over het bestaan van een proces-verbaal, ook als het bouwwerk niet
stil gelegd wordt. In het Decreet op de Ruimtelijke Ordening is dat niet voorzien. De wet zegt
alleen dat bouwovertreders bij stopzetting van de werken binnen de acht dagen een kopie van
het proces-verbaal moeten krijgen. In het kader van de informatieplicht door de overheid leek
het de Ombudsman aangewezen dat overtreders ook bij niet stopzetting verwittigd worden,
zeker omdat tussen de vaststelling van de overtreding en de beoordeling ervan door het College verschillende maanden kunnen liggen (dossier 200809-174, p. 128-129).
c. De informatiecampagne door de Stad Brugge in verband met de inventaris van het bouwkundig erfgoed leverde verschillende klachten op, zowel bij de dienst Ombudsman (dossiers
200805-087, p. 126, 200805-090, p. 117-118 en vooral 200805-107, p. 118-119) als bij de
dienst Monumentenzorg zelf.
Tussen eind 2007 en het voorjaar van 2008
schreef de dienst Monumentenzorg in opdracht van het College 3.500 eigenaars aan
van wie hun eigendom opgenomen is op de
inventaris van het bouwkundig erfgoed. Deze lijst van waardevolle panden in de deelgemeenten is een Vlaams project zonder juridische waarde waaraan de Stad Brugge juridische consequenties heeft verbonden.
Wie eigenaar is van een pand op de inventaris, is gebonden aan extra vergunningsplicht.
Hoewel deze extra vergunningsplicht al sedert juli 2006 opgenomen was in de stedenbouwkundige verordening, wachtte de Stad
Brugge tot het voorjaar van 2008 om de eigenaars hiervan op de hoogte te brengen.
Tot zolang hadden zij geen vermoeden van
de bijzondere status van hun eigendom noch
van de vergunningsplicht waaronder zij vielen.
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Dat deze informatiecampagne alsnog georganiseerd werd, is uiteraard een goede zaak maar de
laattijdigheid ervan heeft voor sommige eigenaars belangrijke consequenties gehad, bijvoorbeeld bij de verkoop van eigendommen, waarvan zij de status niet kenden, of op het vlak van
de betwistingsmogelijkheid bij de Raad van State.
De Vlaamse Ombudsman onderschrijft het standpunt van zijn Brugse collega en meent dat zodra juridische gevolgen verbonden worden aan de inventaris van het bouwkundig erfgoed, de
betrokken eigenaars recht hebben op een onmiddellijke kennisgeving en, naargelang van de
draagwijdte van deze juridische consequenties, ook op een betwistingsmogelijkheid.
2. Over de Wegendienst liepen 21 rechtstreekse klachten binnen. Ook in 16 dossiers in de rubriek
‘Meerdere diensten’ was zij betrokken. Dat maakt samen 37 klachtdossiers, wat evenveel is als in
2007. De klachten wijzen op het belang dat de burger hecht aan een goed onderhouden openbare
weg.
a. Vijf gegronde klachten omwille van niet goed opgevolgde meldingen over gebreken aan de
openbare weg (dossiers 200805-082, p. 60, 200808-164, p. 131, 200809-180, p. 61-62,
200809-192, p. 62-63 en 200810-202, p. 133) tonen aan dat het op te richten stedelijk Meldpunt een nuttig instrument zal zijn voor de Wegenfoon en de Wegendienst om deze signalen
van de burger nog nauwer op te volgen.
Dat impliceert wel dat de meldingen nauwgezet geregistreerd zullen moeten worden. Daarna
zal de software de behandeling ervan bewaken en controleren of de afgesproken termijnen
voor beantwoording gerespecteerd worden. Het telefoonnummer van de Wegenfoon (050 44
85 85) blijft bestaan zodat de meldingen rechtstreeks door de medewerkers ingegeven kunnen
worden. Aangezien remediëring op til is, schreef de Ombudsman geen aanbevelingen voor
deze klachten.
b. Gelijke behandeling van burgers blijft een aandachtspunt voor de Wegendienst. Het is niet
vanzelfsprekend dat gelijkaardige situaties altijd op dezelfde manier worden beoordeeld. Soms
laten de medewerkers zich leiden door billijkheidsoverwegingen - wat op zich een goede houding is - omdat zij tegemoet willen komen aan de vraag van de burger.
Lastig wordt het wel als daarbij afgestapt wordt van het reglement want dat kan een kettingreactie veroorzaken. Zo vroeg een burger aan de Ombudsman of de Stad Brugge op haar kosten
een oprit voor hem wilde aanleggen op het openbare domein. Hij stelde de vraag omdat hij
wist dat de Wegendienst enkele jaren geleden uit billijkheidsoverwegingen afgestapt was van
het reglement en in zijn wijk enkele opritten had aangelegd op stadskosten. Na een klacht was
de Wegendienst het reglement weer strikt gaan toepassen, in die zin dat eigenaars zelf moeten
betalen voor hun oprit als ze hem over het openbare domein willen aanleggen. De Ombudsman kon in het dossier van verzoeker moeilijk argumenteren dat ook zijn oprit op stadskosten
zou worden aangelegd omdat hij de Wegendienst anders zou moeten vragen opnieuw af te
stappen van haar reglement (dossier 200803-051, p. 66-67).
Een andere burger klaagde dat de Wegendienst de private rioolaansluiting van zijn overburen
herstelde omdat het probleem dringend was. Toen zijn private rioolaansluiting stuk was, beriep de Wegendienst zich op het reglement dat dit op kosten van de eigenaar moet gebeuren
(dossier 200809-171, p. 132-133).
c. De overige klachten sloegen ook dit jaar op rioleringsproblemen, losliggende tegels, versleten
wegdek en andere gebreken aan de openbare weg. De meeste problemen werden snel opgelost.
In opvolging van klachten uit 2007 over de toestand van de voetpaden in Sint-Jozef, voorziet
de Wegendienst voor 2009 en 2010 het nodige budget voor de heraanleg van de trottoirs en de
paadjes door de groenstroken in verschillende straten van deze wijk2.
2

Zie Deel 5, p. 214.
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5.3. Dienst Burgerzaken
De dienst Burgerzaken (Bevolking en Burgerlijke Stand) ziet het aantal klachten licht toenemen. In
2006 waren er 18 klachten, in 2007 24, in 2008 26 (25 rechtstreekse klachten en 1 in de rubriek
‘Meerdere diensten’). Vijf dossiers werden gegrond of deels gegrond verklaard. Er waren ook drie terechte opmerkingen. Dat is evenveel als in 2007. In de rangschikking van de diensten komt de dienst
Burgerzaken wel prominenter naar voren.
1. Geregeld werd geklaagd over een gebrek aan klantgerichtheid van het loketpersoneel (dossiers
200805-099, p. 89, 200806-139, p. 90-91, 200806-140, p. 91, 200808-168, p. 91-92, 200809-189,
p. 86-87, 20080-190, p.81, 200810-215, p. 87-88, 200810-217, p. 93-94).
Dat soort klachten moet in zijn juiste context worden geplaatst en gezien worden in de totaliteit
van de duizenden contacten die de dienst jaarlijks heeft met burgers. Volgens de klagers zouden de
bedienden onvoldoende hulpvaardig of onvriendelijk zijn geweest of te weinig uitleg hebben gegeven.
In enkele gevallen bevestigde het onderzoek de klachten en had de dienstverlening beter gekund,
andere onderzoeken leverden een genuanceerd of onvoldoende duidelijk beeld op.
Burgers worden geconfronteerd met ingewikkelde wetgeving en reglementering en komen zelden
voor hun plezier naar de dienst Burgerzaken. Zij verwachten dat het personeel hen ten dienste
staat. Het is een uitdaging voor de medewerkers om dagelijks op een professionele manier om te
gaan met dit kritische en veeleisende publiek.
Het College van burgemeester en schepenen vindt klantgerichtheid belangrijk. Vandaar dat het
naar aanleiding van een concreet klachtdossier aan het Managementteam heeft gevraagd om na te
gaan hoe de klantgerichtheid van de diensten van dichterbij zou kunnen worden opgevolgd, bijvoorbeeld via klantenbevragingen, tevredenheidskaartjes enz.
2. Niet alleen burgers maar ook het personeel van de dienst Burgerzaken zelf wordt geconfronteerd
met deze ingewikkelde wetgeving en reglementering die bovendien geregeld wijzigen, vaak onder impuls van de FOD Binnenlandse Zaken. Voor de burger is het niet altijd eenvoudig inzicht te
krijgen in deze procedures. Daardoor menen zij, soms ten onrechte, dat de dienst Burgerzaken in
de fout gaat, terwijl deze slechts de wet toepast. Anderzijds gebeurde het ook dat het personeel de
reglementering, procedures en werkwijzen niet correct toepaste wat leidde tot gegronde of terechte
klachten, bijvoorbeeld in verband met identiteitskaarten die ten onrechte geannuleerd of vernietigd
werden (dossiers 200802-024, p. 80-81, 200809-197, p. 82).

5.4. Minder klachten voor Groendienst en dienst Leefmilieu
De Groendienst en de dienst Leefmilieu konden het aantal klachten aanzienlijk reduceren. Waren er
dat in 2007 nog 32, dan daalde dat aantal vorig jaar voor beide diensten naar 21 (rechtstreekse klachten en klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’ samen).
De klachten voor de Groendienst gingen zoals gebruikelijk over achterstallig groenonderhoud en
snoeiwerk of uitblijvend onderhoud van omheiningen of beken. Nagenoeg alle dossiers werden via
bemiddeling opgelost.
Ook de Groendienst zal zijn voordeel doen met de installatie van het stedelijk Meldpunt want enkele
klachten hadden vermeden kunnen worden als de burger een bericht had ontvangen over de behandelingsstatus van zijn melding. Omdat hij hierover niets meer vernam, stapte hij naar de dienst Ombudsman.
De dienst Leefmilieu zette tegen eind 2007 samen met de private leverancier de software van het diftar-systeem in de containerparken op punt waardoor klachten over de foute registratie van het gratis
tegoed in 2008 volledig wegvielen. Dat zorgde voor een aanzienlijke daling van het aantal klachten.
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Dat neemt niet weg dat vier van de negen rechtstreekse klachten over de dienst Leefmilieu vanuit de
containerparken komen.

5.5. Nagenoeg geen klachten over de dienst Financiën
De dienst Financiën reduceerde het aantal klachten verder naar 8 dossiers (in 2007 10 klachten waarvan 4 in de rubriek ‘Meerdere diensten’), waarvan er drie ongegrond werden verklaard. Deze klachten
sloegen ondermeer op parkeertaksen waarbij de dienst Belastingen slechts de wettelijke bezwaarprocedure had toegepast. Het ging om taksen die de betrokken burgers nooit hadden betaald en waarvoor
de dienst Belastingen uiteindelijk de gerechtsdeurwaarder moest inschakelen om het verschuldigde
bedrag te innen.
De aanpassing van het mobiliteitsplan eind 2008 leverde geen extra klachten op. Wel signaleerden enkele burgers dat zij een parkeertaks hadden opgelopen omdat zij een fout hadden gemaakt toen zij de
eerste keer het nieuwe systeem van sms-parkeren uittestten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Antwerpen opteerde Brugge op dat vlak voor nultolerantie. De dienst Ombudsman verwees deze burgers naar
de bezwaarprocedure.

5.6. Politie
In 2008 daalde het aantal rechtstreekse klachten voor de Politie licht van 35 naar 32. Van deze klachten werden er drie gegrond of deels gegrond verklaard. Er waren ook twee terechte opmerkingen. In de
rubriek ‘Meerdere diensten’, goed voor nog eens 21 politieklachten, waren er vier gegronde klachten
waarbij de Politie van dichtbij betrokken was.
1. Zoals gezegd bracht begin 2008 een klachtdossier (200801-004, p. 163-164) aan het licht dat tussen het Parket en de Politie de doorstroming van informatie beter kon over de voorwaarden waaraan voorlopig in vrijheid gestelden zich moeten houden. In het concrete dossier trad de lokale politiepatrouille niet op tegen een man die een minderjarig meisje lastig wilde vallen. Hij was daarvoor eerder veroordeeld maar onder voorwaarden weer vrijgelaten. Het Parket had de lokale Politie niet verwittigd en de databank van de Federale Politie was niet up to date. Daardoor vond de
patrouille geen informatie terug over de voorwaarden. Via Slachtofferonthaal was de lokale Politie
wel verwittigd maar ook deze informatie was voor de patrouille niet beschikbaar omdat deze gegevens beheerd worden door een andere politiedienst en niet zomaar voor iedereen toegankelijk
zijn.
Dat deze doorstroming van informatie vlot moet verlopen, is essentieel aangezien de wet op het
politieambt voorschrijft dat de politiediensten toezicht moeten houden op de voorwaardelijk in
vrijheid gestelde veroordeelden. Dat kunnen zij alleen maar efficiënt doen als zij tijdig ingelicht
worden.
De Parketten en de onderzoeksrechters hebben dat recent ingezien en zijn overeengekomen dat
omwille van de eenduidigheid nog maar via één informatiekanaal zal worden gewerkt. De databank van de Federale Politie zal daarvoor instaan. Het engagement is genomen om deze steeds up
to date te houden zodat de informatie snel beschikbaar is voor alle politiediensten in het land.
2. Het nachtonthaal bij de Politie in de Hauwerstraat zou kwaliteitsvoller kunnen (dossier 200804072, p. 162-163). Burgers staan er ’s nachts voor een gesloten deur. Deze wordt gesloten omwille
van de veiligheid van het politiepersoneel. Ook het wachtlokaal in de inkom is niet bemand.
Toen verzoekers zich ’s nachts aanmeldden, was de ingang niet verlicht. De bel werd niet gehoord.
Daardoor moesten zij eerst naar de 101 bellen om te melden dat zij het politiekantoor niet binnen
geraakten. Zij hadden daar nochtans een afspraak.
De Korpschef stelt dat het nachtonthaal in de Hauwerstraat niet beter kan gezien de verouderde
structuur van het gebouw en de personeelsbezetting. Grote investeringen hebben geen zin meer
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aangezien een nieuwe politietoren wordt gebouwd langs de Louis Coiseaukaai. Daar zal wel kwaliteitsvol nachtonthaal worden voorzien.
Ondertussen brandt constant een spaarlamp in de inkom in de Hauwerstraat en zal de bel versterkt
worden. De Korpschef wijst er op dat de klacht uitzonderlijk was aangezien wekelijks klanten ’s
nachts aanbellen in de Hauwerstraat zonder dat er problemen zijn.
3. Naast de reeds aangehaalde, complexere parkeer- en verkeersklachten in de rubriek ‘Meerdere
diensten’ (zie onder 5.1.) gingen ook verschillende rechtstreekse klachten over een al dan niet
vermeend gebrek aan politiecontrole op verkeersinbreuken. Zo klaagden verzoekers dat de Politie
te weinig zou optreden tegen het misbruik van de blauwe schijf, tegen het parkeren op voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap, tegen geparkeerde vrachtwagens in woonwijken of
tegen foutparkeerders in de speelstraten. Vanuit Zeebrugge klonk de verzuchting dat het ’s nachts
lang kan duren vooraleer de patrouille aankomt omdat deze aangestuurd wordt vanuit de dispatching in Brugge (dossier 200806-121, p. 171-172).

5.7. OCMW
Het aantal klachten over het OCMW nam toe van 11 in 2007 naar 19 in 2008. Vijf klachten werden
gegrond verklaard. Er was ook één terechte opmerking.
1. De belangrijkste klacht was deze over de kwaliteit van de maaltijden die bereid worden in de
nieuwe centrale keuken Ruddersstove. Niet alleen via de dienst Ombudsman maar ook via de pers
ventileerden de klanten hierover hun ongenoegen. Het OCMW ontkende de problemen niet en zette een verbeterprogramma op het getouw waardoor klachten over de smaak en de temperatuur van
het eten, de hoeveelheid, de samenstelling van het menu enz. systematisch worden aangepakt. Ook
voor 2009 zijn bijkomende bijsturingen gepland, zoals kwaliteitsmeetings, opleiding van personeel, evaluatievergaderingen per doelgroep enz. (dossier 200801-003, p. 178-179).
2. In een paar dossiers (200805-095, p. 179-180 en 200801-008, p. 182) stelde de dienst Ombudsman
vast dat het OCMW lang talmde om enkele aanslepende problemen in haar woningen op een
structurele manier aan te pakken. Daardoor raakte de redelijke termijn overschreden.
Zo meldde een bejaarde verzoeker al in juli 2007 aan het OCMW dat zijn huisje kampte met ernstige vochtproblemen. Daardoor werkte zijn verwarming in de badkamer niet meer en zag hij zich
verplicht om zijn kleren in kartonnen dozen te bewaren. Het OCMW injecteerde de muren tegen
opstijgend vocht en bracht wat extra verluchting aan maar dat had weinig effect. Toen verzoeker
de handgreep van zijn zitbad uit de vochtige muur trok en hij daardoor een maand lang geen bad
meer kon nemen, stapte hij in mei 2008, bijna een jaar na zijn eerste melding, naar de dienst Ombudsman. Resultaat was dat het OCMW besliste om de badkamer volledig te renoveren maar het
duurde toch nog tot maart 2009 tot het werk werd uitgevoerd.
Een andere verzoeker had al drie keer geklaagd over een slecht werkend gasfornuis. Telkens werden kleine herstellingen uitgevoerd. Het duurde meer dan een jaar voor het OCMW zijn conclusies
trok en een nieuw fornuis plaatste.
3. Zoals steeds was het OCMW bereid heel wat dossiers via bemiddeling op te lossen. Belangrijke
dossiers waren de aanvankelijk fout gelopen aanwerving van een personeelslid voor het AZ SintJan dat nochtans als eerstvolgende gerangschikt stond op de werfreserve (dossier 200811-223,
p. 180-181), en de aanleg over privaat terrein van een toegangsweg naar de OCMW-serviceflats
Meulewech. Daar hadden de bejaarde en minder mobiele bewoners geklaagd dat zij door de afbraak van het rusthuis Fabiola afgesneden werden van het centrum van Sint-Andries (dossier
200812-242, p. 181-182). Het OCMW had hier voorzieniger kunnen zijn.
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5.8. Eandis
Eandis zag het aantal klachten dalen van 25 in 2007 naar 16 in 2008. Mogelijk speelt hierin de goed
werkende ombudsdienst van Eandis een rol. Er waren vier gegronde klachten en één terechte opmerking.
Nog één klacht werd gegrond verklaard omdat een herstelling door een aannemer te lang op zich liet
wachten (dossier 200805-089, p. 189-190). In 2006 nam Eandis maatregelen om het herstelwerk van
zijn aannemers beter op te volgen. Dat geeft resultaat want dat soort klachten is opgedroogd. In 2006
werden er tien dergelijke klachten gegrond verklaard, in 2007 nog vier, in 2008 amper één.
Twee klachten vallen de Ombudsman op over administratieve fouten die Eandis maakte bij het vervangen van meters met als gevolg dat verzoekers niet meer wijs geraakten uit hun elektriciteitsrekeningen (dossiers 200811-230, 200812-232, p. 190-191)
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INLEIDING
In dit deel van het Jaarverslag krijgt u een overzicht van de klachtdossiers die in 2008 door de dienst
Ombudsman behandeld werden.
De klachten worden geordend per dienst. Bij de grote Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening
maken we een onderverdeling per afdeling. Zoals gezegd houden wij nog geen rekening met de omvorming van deze afdelingen naar aparte diensten zoals die in november 2008 werd doorgevoerd. Ook
bij het OCMW plaatsen we de Vereniging SVK (Sociaal Verhuurkantoor) apart. Klachten waarbij verschillende diensten betrokken zijn of bevraagd werden, kunt u terugvinden onder ‘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 wordt.
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 terechte opmerkingen staat
onderaan tussen haakjes welk criterium in het gedrang kwam.
AANBEVELING: hier worden maatregelen voorgesteld om gelijkaardige klachten in de toekomst te
voorkomen, of bij te sturen.
REACTIE VAN …: geeft de datum van de Collegezitting 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 aanbevelingen of een klacht gegeven worden.
Binnen elke rubriek worden eerst de gegronde en deels gegronde klachten, de terechte opmerkingen,
de ongegronde en onbevoegde klachten opgesomd. Daarna volgen in chronologische volgorde de
klachten die het label ‘ander oordeel’ kregen. Uitzonderingen vormen de terugkerende klachten die
we samen hebben gezet.
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1. STADSBESTUUR
MEERDERE DIENSTEN
overzicht klachten
TOTAAL 39
Onbevoegd 0
Bevoegd 39
BEOORDELING
Gegrond 8
Deels gegrond 0
Terechte opmerking 1
Ongegrond 0
Ander oordeel 30

BEOORDELING:

LATE BEWONERSBRIEF
(dossier: 200801-002)
Diensten: Politie, Communicatiedienst

Gegrond
KLACHT:
Op vrijdagavond 4 januari merkt verzoeker dat in
een stuk van de Astridlaan in Assebroek parkeerverbod ingaat voor werkzaamheden die de volgende
maandag zullen starten. Hij werd niet ingelicht.

ONDERZOEK:
Op 19 december 2007 hielden Eandis en de dienst
Verkeersbelemmeringen van de Politie een werkvergadering. Na afloop gaf het hoofd van de dienst
Verkeersbelemmeringen aan een medewerker de
opdracht een nota voor de Communicatiedienst op
te maken. De agent verloor deze taak uit het oog.
De fout werd pas op 2 januari opgemerkt. Diezelfde
dag vertrok de nota naar de Communicatiedienst
die de bewonersbrief opmaakte. Op 4 januari vertrokken de brieven naar de Post. Dat was te laat,
aangezien de werken al op 7 januari startten.
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Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dienst
Verkeersbelemmeringen van de Politie vergat tijdig
een nota op te maken voor de Communicatiedienst.
De Communicatiedienst maakte geen fout. Zij stelde alles in het werk om de bewonersbrief zo snel
mogelijk te verspreiden.
De Ombudsman schrijft geen aanbeveling. Als gevolg van klachten in 2006 over late bewonersbrieven zijn structurele maatregelen genomen opdat deze brieven tijdig bij de bewoners terecht zouden
komen. Het gaat volgens de Ombudsman om een
eenmalige fout.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 mei 2008).

POLIO
(dossier: 200802-030)
Diensten: Leefmilieu, Politie
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Gegrond
KLACHT:
Begin mei 2006 geeft verzoeker aan de balie in het
stadhuis een bewijs af dat zijn zoon alle polioinentingen gekregen heeft. Hij krijgt geen ontvangstbewijs maar de onthaalbediende verzekert
hem dat het document overgemaakt zal worden aan
de dienst Leefmilieu.
Begin januari 2007 krijgt verzoeker een brief van
de dienst Leefmilieu. Hij zou de polio-inentingen
voor zijn zoontje niet in orde gebracht hebben.
Verzoeker reageert met een e-mail aan een medewerkster van de dienst Leefmilieu waarin hij aankondigt dat hij een kopie van het gezondheidsboekje zal faxen. Tien dagen later bevestigt zij dat de inentingen van zijn zoontje in orde zijn.
Anderhalve week later stuurt de dienst Leefmilieu
opnieuw een brief waarin staat dat hij niet orde is
met de inentingen. Verzoeker begrijpt het niet
meer.
Hij reageert dat hij alle bewijzen begin mei 2006
binnenbracht en dat hij midden januari 2007 nog
eens een kopie van het gezondheidsboekje heeft
overgemaakt aan de dienst Leefmilieu. Hij krijgt
een nieuwe brief van de dienst Leefmilieu dat deze
kopie ondertussen is overgemaakt aan de Gezondheidsinspectie.
Verzoeker veronderstelt dat alles in orde is tot hij
acht maanden later, eind oktober 2007, uitgenodigd
wordt door de Politie voor een verhoor omdat hij
niet in orde is met de polio-inenting van zijn zoontje. Verzoeker neemt contact op met de FOD
Volksgezondheid die hem schriftelijk bevestigt dat
hij wel degelijk in orde is.
Verzoeker brengt de Politie op de hoogte die toegeeft dat er de jongste tijd wel meer problemen zijn
met verhoren in verband met de polio-inenting.

ONDERZOEK:
Volgens verzoeker gaf hij op 3 mei 2006 het inentingsbewijs af in het stadhuis. Het document kwam
niet toe bij dienst Leefmilieu. Het onderzoek brengt
geen duidelijkheid waar het document gebleven is.
Omdat het document weg bleef, stuurde de dienst
Leefmilieu op 29 september 2006 een herinnering.
Verzoeker zegt dat hij deze brief niet ontving.
Omdat de dienst Leefmilieu geen inentingsbewijs
ontving, gaf zij de naam van de zoon op 22 december 2006 door aan de gezondheidsinspecteur van de
Provinciale Geneeskundige Commissie van WestVlaanderen. Diezelfde dag stuurt de dienst Leefmilieu verzoeker een standaardbrief om hem hierover
in te lichten.
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Verzoeker reageert op 5 januari 2007 per e-mail.
Daarin stelt hij aan de dossierbehandelaar voor een
kopie van het gezondheidsboekje door te faxen. Op
10 januari 2007 nodigt de medewerkster van de
dienst Leefmilieu hem uit om dat te doen. Op 15
januari 2007 bevestigt zij dat de polio-inentingen
van verzoekers zoontje in orde zijn.
Op 26 januari 2007 stuurt de dienst Leefmilieu via
een andere contactpersoon een officiële brief als
antwoord op verzoekers e-mail van 5 januari 2007.
Daarin staat dat de dienst Leefmilieu na achttien
maanden nog altijd geen attest van polio-inenting
heeft ontvangen. De brief stelt dat verzoeker niét in
orde is met de inenting en zich rechtstreeks tot de
gezondheidsinspecteur moet wenden, wil hij het
dossier regulariseren. Naar de kopie van het gezondheidsboekje wordt niet verwezen.
Verzoeker weet niet meer welke ambtenaar hij
moet geloven.
De dienst Leefmilieu antwoordt op 9 februari dat de
brief van 26 januari de enige juiste informatie bevat, dat verzoeker ten onrechte en in tegenspraak
met de brief van 22 december 2006 een kopie van
het gezondheidsboekje aan de dienst Leefmilieu
overmaakte, maar dat verzoeker verder niets meer
hoeft te doen omdat de dienst de kopie eind januari
zelf heeft overgemaakt aan de gezondheidsinspecteur.
De brief vermeldt verder dat het eerdere emailverkeer met de dossierbehandelaar slechts informatieve waarde heeft en de Stad Brugge tot niets
verbindt.
Verzoeker verneemt niets meer en denkt dat de
zaak in orde is tot hij op 24 oktober 2007 door de
Politie uitgenodigd wordt voor een verhoor omdat
hij niet in orde zou zijn met de polio-inenting van
zijn zoon.
Zoals hierboven aangehaald had de dienst Leefmilieu op 22 december 2006 de naam van verzoekers
zoontje doorgegeven aan de gezondheidsinspecteur.
Deze had op zijn beurt een lijst met de vermoedelijke overtreders overgemaakt aan het Parket.
Omdat de Politie zich afvroeg of zij op basis van de
omzendbrief van 1 december 2006 (richtlijnen tot
het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie) wel nog
onderzoek moest voeren naar de verplichte polioinenting, stelde het Parket voor deze vraag af te
toetsen bij de gezondheidsinspecteur. Daardoor
werden de dossiers bevroren. Het Parket gaf negen
maanden later aan de Politie de opdracht deze dossiers toch weer te openen.
De Politie nodigde de mogelijke overtreders uit
voor een verhoor zonder na te gaan of zij ondertussen al niet aan hun verplichtingen hadden voldaan.
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Toen de fout aan het licht kwam, hoefde verzoeker
uiteindelijk niet verhoord te worden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
om volgende reden:
GEBREKKIGE COÖRDINATIE:
De coördinatie loopt mank op twee niveaus:
Binnen de dienst Leefmilieu worden de informele
correspondentie via e-mail tussen de dossierbehandelaar en verzoeker, en de officiële correspondentie
via brief tussen de dienst en verzoeker niet op elkaar afgestemd. Daardoor weet verzoeker niet meer
welke ambtenaar hij moet geloven.
Dat het e-mailverkeer van de medewerkster geen
verbintenissen van de Stad Brugge inhoudt, is juridisch juist maar slechts een excuus. De overheid
moet erop toezien dat zij eenduidige communicatie
voert.
Ook de coördinatie tussen de Politie, het Parket en
de gezondheidsinspecteur loopt spaak. Als duidelijk
wordt dat de Politie de verhoren alsnog moet uitvoeren, schrijft zij de mogelijke overtreders aan
zonder na te gaan of zij zich al niet in regel gesteld
hebben. Verzoeker krijgt verkeerdelijk de indruk
dat deze fout gelinkt is aan zijn communicatiestoornis met de dienst Leefmilieu.
De Ombudsman schrijft geen aanbeveling. Het individuele dossier kwam in orde. De Korpschef stelt
dat gezien de afspraken met het Parket gelijkaardige problemen zich niet meer zullen voordoen. De
communicatiestoornis binnen de dienst Leefmilieu
acht de Ombudsman incidenteel.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 juni 2008).

ROEFEL

op 12 maart opgehaald konden worden. Ook dat
stond fout in Bruggespra@k.
De dochter van verzoekster kreeg dit jaar geen informatiebrochure van Roefel via de school. Andere
jaren was dit wel het geval.

ONDERZOEK:
De verkeerde datum (5 maart in plaats van 12
maart) is te wijten aan een personeelswissel in de
Jeugddienst waardoor de datum voor het ophalen
van de reservatiekaarten verplaatst werd naar 12
maart. Deze wijziging werd niet aangepast in de
tekst voor Bruggespra@k.
Het verkeerde telefoonnummer is een tikfout. De
Jeugddienst merkte de fout niet op bij het nalezen
van de tekst. De dienst Pers en Publicaties kan niet
alle telefoonnummers controleren, zegt zij. Het is
de Jeugddienst die moet zorgen voor correcte informatie.
De dienst Pers en Publicaties en de Jeugddienst ontkennen niet dat de informatie te laat kwam, aangezien Bruggespra@k pas in de bus viel toen de afhaaldag al voorbij was. Volgens de perschef was
het artikel slechts bedoeld als aanvulling van een
informatiefolder die via de scholen verspreid werd
op 29 februari. Daarin stond de afhaaldatum wel
correct vermeld. Sommige scholen hebben deze
folder niet of te laat onder de leerlingen verspreid.
De Jeugddienst kaart dit aan via de dienst Flankerend Onderwijsbeleid.
De Persdienst zal nog nauwer toezien op het afstemmen van de data van de activiteiten op de bedelingsdatum van Bruggespra@k. In de redactieraad zal nog eens benadrukt worden dat de verschijningsdatum halverwege de maand ligt. Ook zal
gewezen worden op het belang van controle van de
teksten en het nalezen van cijfergegevens en data.
De Jeugddienst neemt zich voor haar teksten beter
na te lezen.

BEOORDELING:

(dossier: 200803-047)
Diensten: Jeugddienst, Dienst Pers en Publicaties

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster krijgt het nummer van Bruggespra@k
van 8 maart 2008 in de bus op 13 maart. Ze leest
dat zij de reservatiekaart voor Roefel op 5 maart
kon ophalen. Deze informatie kwam te laat. Ook
het vermelde telefoonnummer klopt niet. Verzoekster komt uiteindelijk toch bij de Jeugddienst terecht. Daar hoort ze dat de reservatiekaarten in feite
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Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de burger heeft recht op juiste informatie die op tijd
komt. Dat het artikel in Bruggespra@k slechts een
aanvulling was op een folder kan niet als verzachtende omstandigheid ingeroepen worden, aangezien
het de taak van een overheid is erop toe te zien dat
al haar informatiedragers de juiste informatie bevatten.
De individuele klacht kon niet gecorrigeerd worden. Er wordt wel structureel bijgestuurd.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 juni 2008).

AANPLAKZUILEN
(dossier: 200806-118)
Diensten: Politie, Vergunningen, Cultuur

GEEN REACTIE OP BRIEF

Gegrond

(dossier: 200805-082)
Diensten: Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Wegendienst), Secretarie, Archief

Gegrond
KLACHT:
Na het ondergronds brengen van de nutsleidingen
ligt de straat van verzoeker er verwaarloosd bij. Hij
klaagt ondermeer over putten in de onverharde
berm. Verzoeker schreef hierover eind januari een
klachtbrief naar het College van burgemeester en
schepenen. Begin mei heeft hij nog altijd geen reactie ontvangen.

ONDERZOEK:
De brief kwam toe in de Secretarie. De eerste paragraaf ging over de geplande naamsverandering van
de straat, de volgende alinea’s over de toestand van
de straat. De Secretarie stuurde de brief door naar
het Archief en naar de Wegendienst. Het Archief
maakte de melding over de verloedering van de
straat nog eens per e-mail over aan de Wegenfoon.
De kopie van de brief zit niet in het stratendossier
van de Wegendienst. De reden daarvoor is onduidelijk. De e-mail van het Archief bevatte volgens de
Wegenfoon geen bijlage met de oorspronkelijke
klachtbrief.
Noch de melding via de Secretarie, noch deze via
het Archief werden gezien door de Wegendienst.
Daardoor bleef zij onbehandeld.
Na de klacht vult de Wegendienst de putten op.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de brief kwam
zeker toe bij de Stad maar bleef, wat het aspect verwaarlozing betreft, zonder reactie van de Wegendienst.
De Ombudsman doet geen aanbeveling. Het stedelijk Meldpunt zal ervoor zorgen dat meldingen niet
onbehandeld kunnen blijven.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

KLACHT:
Verzoeker verspreidt affiches voor evenementen
van een voetbalclub. Zijn club krijgt daarvoor in
april 2008 een schriftelijke toelating van de dienst
Vergunningen, samen met een lijst van de openbare
aanplakzuilen en de geldende politieverordening.
Hij stelt vast dat de politieverordening in de praktijk dode letter blijft. Zijn affiches worden al na enkele uren overplakt. Volgens de verordening is dat
verboden.
Verzoeker vindt het niet kunnen dat de Stad Brugge
een reglement verspreidt dat zij niet toepast noch
controleert.

ONDERZOEK:
De politieverordening op de aanplakkingen dateert
van 25 mei 1984. Zij is nog altijd geldig.
Hoewel aanvragers de politieverordening nog altijd
opgestuurd krijgen, worden verschillende artikels
niet meer toegepast of gecontroleerd. Zo ook artikel 5 dat zegt dat affiches pas overplakt mogen
worden vanaf de vijftiende dag na de afstempeling
door de Politie of als de aangekondigde manifestatie voorbij is.
De Politie stelt dat zij geen tijd heeft om proactief
op te treden tegen mogelijke inbreuken. Bovendien
heeft zij geen zekerheid dat het Parket de overtreders zou vervolgen.
Volgens de dienst Vergunningen dienen de meeste
organisatoren geen officiële aanvraag meer in. Ze
gaan ervan uit dat er op de aanplakzuilen vrij geplakt mag worden. De essentie van de politieverordening is het tegengaan van wildplakken. Daarover
zijn er geen klachten.
De Burgemeester vroeg al in 2001 aan de dienst
Vergunningen om de oude politieverordening te actualiseren. De dienst Cultuur riep hierover in december 2006 een werkgroep bijeen. Deze bereikte
in augustus 2008 geen consensus over een voorontwerp. De vraag bleef open wie toezicht moet
houden.
Het dossier is nu in handen van de dienst Vergunningen die een nieuw reglement opstelt waarbij uitgegaan wordt van realistische plichten, rechten en
controle.

Akte genomen (26 september 2008).
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BEOORDELING:

ONDERZOEK:

Deze klacht is gegrond om volgende reden:
SCHENDING
RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL: elke overheid moet zijn burgers duidelijkheid
en zekerheid bieden over zijn rechten en plichten.
Dat is niet meer het geval met betrekking tot de
aanplakkingen, aangezien de oude politieverordening wel nog van kracht is en toegestuurd wordt
aan de burger maar verschillende artikels in de
praktijk dode letter blijven.
Het lijkt de Ombudsman weinig zinvol een politieverordening in leven te houden waarvan verschillende artikels niet toegepast (kunnen) worden. Maar
zolang de oude verordening niet herroepen wordt,
blijft zij van kracht. Dat schiep onrealistische verwachtingen bij verzoeker.

De Jeugddienst maakte op 24 juni de werkbon op
voor de Gebouwendienst. Het duurde negen dagen
voor de bon deze dienst bereikte want een aanvraag
moet worden ondertekend door de schepenen van
Jeugd en van Gebouwen.
De Gebouwendienst schatte de werkbon verkeerd in
en beoordeelde hem als niet dringend. De opdracht
werd toegewezen aan een medewerker die drie weken met vakantie was.
Toen verzoeker op 22 juli terugkeerde, beloofde de
Gebouwendienst aan de Jeugddienst dat het dak ten
laatste tegen 25 juli hersteld zou zijn. Dat gebeurde
niet.
Twee dagen na de klacht bij de Ombudsman wordt
het dak hersteld.
De dienst Informatica plant in de nabije toekomst
de installatie van software waardoor werkaanvragen
elektronisch verstuurd en opgevolgd zullen kunnen
worden. Daardoor zouden zij aanzienlijk sneller
opgepikt kunnen worden. De aanvragende dienst
zal kunnen opvolgen wat er met zijn werkaanvraag
gebeurt.

AANBEVELING:
“Actualiseer de politieverordening op de aanplakkingen. Zorg ervoor dat de herwerking strookt met
de essentie van het nut van de aanplakzuilen en met
realistische en reële mogelijkheden op het vlak van
toezicht.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (12 december 2008).

OPVOLGING:
Bij het afsluiten van Jaarverslag 2008 werkt de
dienst Vergunningen nog aan een nieuw reglement,
met inachtneming van de aanbeveling.

LEK JEUGDLOKAAL
(dossier: 200807-151)
Diensten: Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Gebouwendienst), Jeugddienst

Gegrond
KLACHT:

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REDELIJKE TERMIJN: het
duurt vijf weken voor het gat in het dak hersteld
wordt. Intussen loopt het jeugdlokaal waterschade
op.
De klacht wordt individueel gecorrigeerd: het dak
wordt hersteld.
De Ombudsman doet geen aanbeveling. Het aangekondigde nieuwe informaticasysteem voor de verwerking van werkaanvragen lijkt hem een structurele oplossing om gelijkaardige klachten in de toekomst te vermijden. Ook het aangekondigde stedelijk Meldpunt zal een betere opvolging van meldingen mogelijk maken.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 december 2008).

Eind juni trappen vandalen een gat in het dak van
een jeugdlokaal in Assebroek. Het regent binnen.
Verzoeker geeft de schade onmiddellijk aan bij de
Jeugddienst. Deze verwittigt de Gebouwendienst.
Een maand later is het dak nog altijd niet hersteld,
al ging verzoeker op 22 juli nog eens langs bij de
Jeugddienst om aan te dringen op herstel. Ondertussen slikte het lokaal al twee zware onweders.
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NATTE VOETEN

FIETSROUTEBORD

(dossier: 200809-180)

(dossier: 200809-192)

Diensten: Politie, Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Wegendienst)

Diensten: Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Wegendienst), Groendienst

Gegrond

Gegrond

KLACHT:

KLACHT:

Door werkzaamheden en aanhoudende regen is de
straat van verzoekster herschapen in een modderpoel. Zij vraagt aan de wijkinspecteur of er planken
gelegd kunnen worden. Na een maand is dat nog altijd niet gebeurd.

Verzoeker klaagt op 18 september via e-mail dat
een eerder gemeld probleem over de bewegwijzering van een fietsroute niet opgelost geraakt. Hij
stuurt de e-mail naar de schepen van Openbare
Werken, naar de Wegenfoon en naar de dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman neemt contact op met de
Wegendienst die op zijn beurt TMVW verwittigt
die de werkzaamheden uitvoert. Dezelfde dag nog
worden planken gelegd.
De Wegendienst stelt dat de vraag van verzoekster
nooit eerder op de dienst toekwam. De wijkinspecteur bevestigt nochtans dat zij de vraag van verzoekster onverwijld overmaakte aan de dienst Verkeersbelemmeringen. Deze dienst stelt dat zij de
melding van de wijkinspecteur ontving en dat zij de
boodschap doorbelde naar de Wegendienst.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de wijkinspecteur gaf de melding correct door aan de
dienst Verkeersbelemmeringen. De gegrondheid
slaat niet op haar functioneren. De fout ligt in de
verdere afhandeling van de melding tussen de
dienst Verkeersbelemmeringen en de Wegendienst.
Waar de fout precies ligt, valt niet te reconstrueren.
De dienst Verkeersbelemmeringen zegt dat zij de
Wegendienst opbelde maar kan dat niet bewijzen.
De Wegendienst zegt dat zij nooit eerder hoorde
over de melding.
De Ombudsman doet geen aanbeveling. Het stedelijk Meldpunt zal dergelijke meldingen registreren
en opvolgen. Niet alleen de stadsdiensten maar ook
de Politie zullen op de software aangesloten worden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 november 2008).

ONDERZOEK:
Verzoeker meldt het probleem een eerste keer op 8
juni aan de Wegenfoon. Deze reageert pas twee
maanden later per e-mail dat zijn melding doorgegeven is aan de regieploeg van de Wegendienst.
Half augustus stelt verzoeker vast dat het fietsroutebord verdwenen is. Alleen de paal staat er nog.
Half september constateert hij dat hetzelfde bord er
opnieuw hangt maar dat de bewegwijzering onlogisch blijft. Op 18 september brengt hij hiervan de
bevoegde schepen, de Wegendienst en de dienst
Ombudsman op de hoogte.
De Wegenfoon bevestigt dat zij de eerste melding
midden augustus doorstuurde naar de Groendienst.
Verzoeker werd niet op de hoogte gebracht van deze doorverwijzing.
De Groendienst nam het bord weg. Naderhand
bleek het wel de juiste informatie te bevatten maar
iemand had het verdraaid waardoor de fietsers de
verkeerde richting werden uitgestuurd. De Groendienst plaatste het bord terug in de juiste positie.
Verzoeker werd niet ingelicht over deze ingreep en
bleef zich vragen stellen over de bewegwijzering.
De Wegenfoon stuurt ook de nieuwe melding van
18 september door naar de Groendienst. De Groendienst geeft verzoeker nu wel rechtstreeks toelichting per e-mail.
De Wegendienst kan niet uitleggen waarom de melding van juni pas in augustus werd aangepakt omdat niet bijgehouden wordt wie de melding behandelt. De bevoegde ingenieur vermoedt dat de melding wel tijdig aangepakt zal zijn maar dat het tijd
zal gevergd hebben om na te zien wie bevoegd was.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
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GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Wegenfoon stuurt pas twee maanden na de eerste melding
de vraag van verzoeker door naar de Wegendienst.
Pas dan wordt verzoeker geïnformeerd over wat er
met zijn melding gebeurt. Indien zijn vraag nader
onderzoek vergde over de verantwoordelijkheid,
dan had verzoeker een ontvangstmelding moeten
krijgen. Uiteindelijk belandt de melding bij de
Groendienst maar verzoeker wordt daar niet over
ingelicht. Daardoor blijft hij zich in zijn hernieuwde
melding richten tot de Wegendienst.
De Ombudsman doet geen aanbeveling. Van het
stedelijk Meldpunt, dat meldingen zal registreren en
opvolgen, wordt verwacht dat het gelijkaardige
klachten zal voorkomen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 december 2008).

PLANNEN INZIEN
(dossier: 200805-096)
Diensten: Communicatiedienst, Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Wegendienst)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker leest in een bewonersbrief dat de voetpaden en de parkeerstroken in zijn straat heraangelegd zullen worden. Er wordt ook een fietssuggestiestrook aangebracht.
Als de werken uitgevoerd worden, merkt hij dat de
parkeerstrook voor zijn zaak vervangen wordt door
de fietssuggestiestrook. Hij klaagt dat hij hierover
niet werd gehoord noch geïnformeerd.
Volgens de Wegendienst en de Politie zijn in dit
stuk van de straat geen parkeerstroken meer nodig
omdat alle aangelanden een oprit en een garage
hebben.
Verzoeker vindt de veiligheid van de fietsers ook
belangrijk maar vraagt zich af waar zijn klanten
moeten parkeren. Andere handelszaken in de straat
zitten met hetzelfde probleem.

ONDERZOEK:
Eind januari 2008 werd een coördinatievergadering
georganiseerd met ondermeer de Wegendienst, de
dienst Verkeersbelemmeringen en de Communicatiedienst over de heraanleg van de straat.
In februari en maart verspreidde de Communicatiedienst twee bewonersbrieven. Daarin staat niet verJAARVERSLAG 2008 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

meld dat de plannen ter inzage zijn. Volgens de
dienst gebeurde dat niet omdat zij niet kon inschatten dat het alsnog om ingrijpende werkzaamheden
ging.
De organisatie van een inspraakvergadering werd
niet overwogen. De verantwoordelijke stadsdiensten achtten dit niet nodig. Het College ging daarmee akkoord. De impact van een werk speelt een
rol bij de beoordeling of een inspraakvergadering
noodzakelijk is. Richtlijnen of normen hierover bestaan niet en zijn ook moeilijk te bepalen.
De Wegendienst besliste in overleg met de Politie
en de Mobiliteitscel tot waar het fietspad zou komen. Volgens de Wegendienst is er voldoende parkeermogelijkheid in de zijstraten en andere delen
van de straat. De Mobiliteitscel is dezelfde mening
toegedaan.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige informatieverstrekking).
De Communicatiedienst maakte een beoordelingsfout. Het was beter geweest dat de plannen ter inzage waren gelegd, zoals zo vaak gebeurt, en dat dit
ook in de bewonersbrieven vermeld had gestaan.
Nu werden de bewoners verrast toen de parkeerstroken geschrapt bleken en hadden ze geen verhaal
meer. De inzagemogelijkheid zou geen echte inspraak geboden hebben maar wel een verruiming
van de informatieverstrekking.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 september 2008).

VANDALISME
(dossier: 200801-007)
Diensten: Bibliotheek, Sportdienst, Groendienst,
Jeugddienst, Preventiedienst, Politie

Ander oordeel
KLACHT:
Als gevolg van een klacht van een voetbalploeg uit
Dudzele gaf de Sportdienst de conciërge van het
sportpark in de Amaat Vynckestraat in 2007 de opdracht de toiletten te openen tijdens de matchen van
de zaterdagmorgen3.

3

Zie dossier 200710-208, Jaarverslag 2007, p. 86.
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De hoofdbibliothecaris is daar niet gelukkig mee
want sinds de beslissing regent het klachten over
vandalisme in de toiletten. Er is ingebroken in de
sportlokalen, er zijn ruiten ingegooid en de conciërge werd bekogeld met stenen.
Ze vraagt het sanitair weer te sluiten omdat ze
vreest dat vandalen de deur naar de bibliotheek zullen intrappen en de boel overhoop halen.

haar straat en het al dan niet behouden van de bomen.
Bijna drie maanden later heeft de Stad de resultaten
van de enquête nog altijd niet bekend gemaakt of
informatie gegeven over de heraanleg van de straat.
Verzoekster vangt wel officieuze informatie op
over de heraanleg. Ze vindt dat het tijd wordt dat de
Stad de bewoners informeert.

ONDERZOEK:

ONDERZOEK:

De Sportdienst meent dat de conciërge het best de
toiletten op vaste tijdstippen opent en sluit want niet
alle sportverenigingen beschikken over eigen toiletten. Ook de jeugdverenigingen en de kinderen op
het speelplein maken gebruik van het sanitair,
waarschuwt de Jeugddienst.
De wijkinspecteur is op de hoogte van het vandalisme. Hij houdt toezicht maar het is moeilijk de
jongeren op heterdaad te betrappen. Hij raadt aan
alle feiten te melden.
De overlastambtenaar van de dienst Preventie belegt een vergadering met alle bevoegde diensten.
De Sportdienst maakt een schema op wanneer de
toiletten open moeten zijn. De conciërge blijft verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de
deuren en treedt op als contactpersoon met de Politie. De Sportdienst wijst de sportverenigingen erop
dat een verantwoordelijke aanwezig moet blijven
tot alle jongeren vertrokken zijn.
De Groendienst plaatst een bord dat vermeldt wie
welkom is op het speelplein. Samen met de Jeugddienst wordt onderzocht of de toegang tot het speelplein aangepast kan worden zodat er geen brommers en fietsers meer op kunnen.

Midden november 2007 besliste het College van
burgemeester en schepenen om het ontwerp voor de
heraanleg van de voetpaden, zoals goedgekeurd in
de Gemeenteraad van juni 2007, niet te gunnen
omdat de bewoners er niet voor te vinden waren.
Dat was gebleken uit de enquête.
De Wegendienst en de Groendienst tekenden nieuwe plannen die eind februari 2008 door de Gemeenteraad werden goedgekeurd.
Begin maart 2008 worden de bewoners via een bewonerbrief op de hoogte gebracht van deze beslissing.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De bewoners werden vier maanden na het afnemen
van de enquête geïnformeerd. Gezien de complexiteit van het dossier is dat een aanvaardbare termijn.

WEST-BRUGGE
(dossiers: 200801-021 en 200801-022)
Diensten: Communicatiedienst, Mobiliteitscel

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De klacht leidt tot een meer gecoördineerde aanpak
van het vandalisme in het sportpark van Dudzele.

ENQUÊTE
(dossier: 200801-009)
Diensten: Communicatiedienst, Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Wegendienst),
Groendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster vulde eind oktober 2007 een enquêteformulier in over de heraanleg van de voetpaden in
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Ander oordeel
KLACHT:
Twee bewoners uit West-Brugge zijn ontevreden
over de manier waarop de Stad besliste om betalend
parkeren in te voeren in de wijk. Ze vrezen dat het
systeem ervoor zal zorgen dat nog meer chauffeurs
op zoek zullen gaan naar een parkeerplaats, waardoor er nog zelden plaats zal zijn voor de bewoners.
De Stad organiseerde een enquête maar slechts
veertien procent van de bewoners stuurde het formulier terug. Volgens verzoekers is de rondvraag
niet representatief. Het enquêteformulier vroeg naar
het nummer van het bewonersvignet waardoor alleen autobezitters de enquête invulden. De rondvraag vond plaats in de herfstvakantie. Er was te
weinig tijd om hem in te vullen.
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ONDERZOEK:
Sinds de invoering van het nieuwe mobiliteitsplan
klaagden de bewoners van West-Brugge over een
gebrek aan voorbehouden plaatsen, terwijl ze moesten betalen voor hun bewonerskaart.
Omdat een ministeriële brief van 18 december 1991
verbiedt dat in West-Brugge nog meer parkeerplaatsen voorbehouden zouden worden voor bewoners, ging de Stad op zoek naar een alternatief. De
voorkeur ging uit naar het invoeren van betalend
parkeren in de wijk. De Stad motiveerde haar keuze
tijdens een inspraakvergadering.
Om deze voorkeur te onderbouwen, organiseerden
de Mobiliteitscel en de Communicatiedienst een
enquête. De resultaten werden bekend gemaakt aan
de bewoners. Op basis van deze resultaten keurden
het College en de Gemeenteraad eind november
2007 het betalend parkeren in West-Brugge goed.
Volgens de Mobiliteitscel was de doelgroep van de
enquête de autobezitters. Maar omdat de Communicatiedienst wel wist dat er 446 wagens ingeschreven waren in de wijk maar de autobezitters niet kon
identificeren, werd het enquêteformulier in de hele
wijk gebust. Boven aan de brief stond aangegeven
dat alleen autobezitters de enquête mochten invullen, terwijl verder in het formulier toch werd gevraagd of de respondent een auto had of niet.
De Communicatiedienst kreeg 141 van de 1008 formulieren terug. Dat is slechts 14 procent. De 141
bewoners die reageerden, waren evenwel allemaal
autobezitters wat betekende dat 32 procent van de
autobezitters reageerde. Volgens de Mobiliteitscel
was dat resultaat wel representatief. 55 procent van
de autobezitters bleek pro, 45 procent tegen.
De bewoners kregen het formulier in de bus op 26
oktober 2007 en kregen tot 6 november de tijd op
het terug te sturen. Deze periode viel deels samen
met de herfstvakantie. Volgens de Communicatiedienst worden vakanties zo veel mogelijk vermeden
maar in dit dossier was de timing krap. De Gemeenteraad wilde over het dossier beslissen eind november. Normaal gezien krijgen bewoners meer dan
twee weken de tijd om een enquête in te vullen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De klacht handelt over de representativiteit van de
enquête. Volgens verzoekers was een respons van
14 procent van alle bewoners onvoldoende, terwijl
de Mobiliteitscel meent dat een respons van 32 procent van alle autobezitters wel representatief was.
De doelgroep van de enquête waren immers de autobezitters en alle respondenten waren autobezitters.
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De korte termijn om te antwoorden en de timing in
de herfstvakantie zijn aandachtspunten. Tien dagen
zijn kort maar volgens de dienst Ombudsman toch
nog behoorlijk omdat het om een korte vragenlijst
ging die vlot in te vullen was.
De bewonersbrief gaf een duidelijk beeld van de
stelling. Misschien was enige verwarring mogelijk
over de doelgroep, hoewel dat niet blijkt uit het resultaat, aangezien alleen autobezitters reageerden.

BOOMVERJONGING
(dossier: 200802-032)
Diensten: Groendienst, Politie, Communicatiedienst

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker stelt in februari 2008 vast dat de Groendienst in de Akkerstraat alle bomen aan het rooien
is. De bewoners werden niet ingelicht.

ONDERZOEK:
De Groendienst vroeg in januari 2008 aan de
Communicatiedienst om een bewonersbrief te verspreiden over het rooien en heraanplanten van de
bomen.
De Communicatiedienst vroeg advies aan de dienst
Verkeersbelemmeringen van de Politie. Omdat deze
dienst er eerst van uitging dat de Groendienst nog
geen aanvraag had ingediend voor de werken – wat
volgens de Groendienst wel degelijk het geval was
– en daarna oordeelde dat deze geen noemenswaardige hinder zouden veroorzaken, adviseerde zij
geen bewonersbrief te verspreiden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Verkeersbelemmeringen oordeelde dat er
geen bewonersbrief verstuurd hoefde te worden.
Over werken met beperkte hinder wordt normaliter
geen bewonersbrief verspreid.
Anderzijds vraagt de Ombudsman zich af of het
aangewezen is dat de dienst Verkeersbelemmeringen een initiatief van een stadsdienst, in casu de
Groendienst, om de bewoners te informeren negatief adviseert, ook al zou het gaan om werken met
een beperkte omvang.
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(dossier: 200803-043)

Ombudsman. Waarom en of verzoeker aanvankelijk
geen gehoor vond bij de bouwcontroleur wordt niet
duidelijk uit het onderzoek.

Diensten: Politie, Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Urbanisatie), Leefmilieu

STOF- EN GELUIDSHINDER

BOUWMATERIALEN IN TUIN

Ander oordeel

(dossiers: 200803-048 en 200803-052)
Diensten: Leefmilieu, Politie

KLACHT:
Verzoeker woont in een residentiële wijk. Zijn
overbuur is aannemer. Anderhalf jaar geleden begon deze rond zijn villa bouwmaterialen, machines
en afval te stapelen. Het terrein is een modderpoel
geworden omdat er voortdurend op gereden wordt.
Een klein jaar geleden bouwde de aannemer achteraan het terrein een houten constructie om zijn machines in op te bergen. Verzoeker vraagt zich af of
hij hiervoor een vergunning kreeg.
In februari 2008 nam verzoeker contact op met de
bouwcontroleur maar hij werd doorverwezen naar
de wijkagent. Verzoeker sprak de wijkagent aan
maar de situatie verandert niet.

ONDERZOEK:
De wijkagent sprak de eigenaar inderdaad aan. De
huur van zijn opslagruimte werd opgezegd waardoor hij geen andere mogelijkheid zag dan zijn materiaal en afval rond zijn huis en op het aanpalende
perceel te stapelen. De wijkagent vroeg hem om het
afval weg te halen, wat al gedeeltelijk gebeurde.
De dienst Leefmilieu stelt vast dat er bouwmaterialen gestapeld zijn. Daarvoor is geen milieuvergunning nodig want het terrein is kleiner dan een hectare. De eigenaar moet wel een bouwvergunning hebben. De dienst Leefmilieu geeft de zaak door aan de
bouwcontroleur. Zij maant de eigenaar aan het afval weg te halen.
De dienst Urbanisatie maakt een overtredingsdossier op dat op 6 juni 2008 voorgelegd wordt aan het
College van burgemeester en schepenen. De eigenaar moet binnen een maand het materiaal opruimen en een vervallen metalen bergplaats afbreken.
De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur en
de Hoge Raad voor het herstelbeleid gaan akkoord
met deze beslissing.
Omdat de eigenaar de beslissing niet uitvoert,
maakt de Stad het dossier midden september 2008
over aan het Parket.

Ander oordeel
KLACHT:
Een firma heeft een opslagplaats in open lucht in
een residentiële wijk. De omwonenden klagen al jaren over geluids- en stofhinder.
In 2005 en 20074 klaagden verzoekers bij de dienst
Ombudsman omdat de Stad Brugge niet doeltreffend zou optreden tegen deze inbreuken op de milieuvergunning. Met de firma werden toen afspraken
gemaakt om de hinder te beperken.
Volgens verzoekers kwam het bedrijf zijn belofte
niet na om het puin weg te halen. Vrachtwagens rijden geregeld omstreeks 6 uur het terrein op. De
omwonenden vragen een structurele oplossing.

ONDERZOEK:
De Politie en de dienst Leefmilieu stelden al verschillende overtredingen vast.
Begin juni 2008 organiseert de dienst Leefmilieu
samen met de uitbaters een vergadering waarbij
nieuwe afspraken worden gemaakt, ondermeer over
de herschikking van de activiteiten op het terrein.
De afspraken worden niet of zeer traag uitgevoerd
waardoor nieuwe klachten rijzen.
In januari 2009 maakt de dienst Leefmilieu ten behoeve van de Burgemeester een round up van de situatie. Daarin stelt zij voor ofwel de milieuvergunningsvoorwaarden te wijzigen m.b.t. het opslaan
van materiaal in open lucht, ofwel ermee te dreigen
dat het terrein niet meer gebruikt zal mogen worden
als zich nieuwe klachten voordoen die door metingen worden bevestigd. Het is aan de Burgemeester
te oordelen welke maatregelen genomen moeten
worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De eigenaar was in overtreding. De bevoegde diensten pakten de zaak aan na de klacht bij de dienst
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Zie dossier 200511-227, Jaarverslag 2005, p. 156
en dossiers 200705-093, 200705-094 en
200705-095, Jaarverslag 2007, p. 166.
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Het al dan niet opleggen van dwangmaatregelen is
een bevoegdheid van de Burgemeester.

BLOEMBAK EN OPRIT
(dossier: 200803-051)
Diensten: Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Wegendienst), Groendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker vraagt midden september 2007 aan de
Wegendienst of zij op stadskosten de bloembak in
de openbare oprit kan wegnemen en vervangen
door betontegels. Hij wil zijn achterliggende bergplaats gebruiken als tweede garage maar de bloembak ligt in de weg. Verzoeker weet dat de Wegendienst eerder al op stadskosten enkele bloembakken
heeft weggenomen in zijn buurt en ze vervangen
heeft door betontegels.
Na een vroegere herstelling van de riolering door de
Wegendienst zijn de planten in de bloembak nooit
vervangen. Daardoor is de bak een stortplaats voor
blikjes en afval geworden. Bovendien wordt het
onkruid in en rond de bak nooit gewied.
De Wegendienst antwoordt op 1 oktober 2007 dat
zij de vraag heeft overgemaakt aan de Groendienst.
Verzoeker verneemt niets meer.
Nu het plantseizoen nadert, wil verzoeker vermijden dat de Groendienst de beplanting vernieuwt
zonder uitspraak te doen over zijn vraag om de
bloembak te verwijderen. Op 16 maart 2008 stuurt
hij een nieuwe e-mail naar de Wegendienst maar er
komt geen reactie. Tien dagen later contacteert hij
de Ombudsman.

ONDERZOEK:
De Groendienst adviseerde eind oktober 2007 dat
de bloembak weggenomen mocht worden. Of de
aanleg van de oprit op stadskosten kon gebeuren,
was volgens haar een vraag die door de Wegendienst zelf beantwoord moest worden. Waarom de
Wegendienst zo lang talmde om hierover een uitspraak te doen, wordt niet duidelijk uit het onderzoek.
De Wegendienst antwoordt midden mei 2008 dat
verzoeker de bloembak kan verwijderen en de vrijgekomen ruimte kan heraanleggen in betontegels
maar dat dit op zijn eigen kosten moet gebeuren. Zij
beroept zich op de stedenbouwkundige verordening
(art. 19) die zegt dat particulieren die een nieuwe
oprit willen aanleggen op het private en/of openbare terrein, dat op eigen kosten moeten doen.
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Aangezien verzoeker zijn bergplaats nog moet inrichten als garage en het stuk oprit achter de rooilijn
nog niet aangelegd werd in betontegels, stelt de
Wegendienst dat verzoeker in feite de aanleg van
een nieuwe oprit beoogt op het private en openbare
domein.
De Ombudsman brengt in dat de Wegendienst in
2005 en 2006 op stadskosten op vier plaatsen in dezelfde wijk de bloembakken heeft weggenomen en
vervangen door betontegels waardoor telkens een
openbare oprit ontstond naar de achterliggende particuliere garage. De Wegendienst repliceert dat
door een vorig klachtdossier5 aan het licht kwam
dat in deze vier gevallen ten onrechte afgeweken
werd van het reglement. Zij meent dat het niet de
bedoeling kan zijn deze afwijkingen verder te zetten.
De Ombudsman oordeelt dat het inderdaad moeilijk
ligt om op basis van het gelijkheidsbeginsel een
verderzetting te vragen van deze afwijking, aangezien deze niet geldt voor de rest van het grondgebied.
De Ombudsman kan door bemiddeling verkrijgen
dat de Groendienst op haar kosten de bloembak
weg wil nemen. De Wegendienst is bereid het deksel van de hoofdriool te verlagen. De rest van de
vrijgekomen ruimte moet verzoeker op eigen kosten
opvullen met betontegels.
Verzoeker gaat niet in op dit compromis. Hij verlaat het idee om zijn bergplaats in te richten als
tweede garage en dringt aan op een heraanplanting
van de bloembak. De Groendienst is bereid de planten weer aan te vullen en bij een volgende onderhoudsbeurt het onkruid in en rond de bak te wieden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

OPVOLGING:
De Groendienst plaatst eind januari 2009 nieuwe
planten in de bloembak.

5

Zie dossier 200604-071, Jaarverslag 2006, p. 134.
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DRAAD

Ander oordeel

(dossier: 200804-056)

KLACHT:

Diensten: Sportdienst, Politie

Ander oordeel
KLACHT:
Een jaar geleden trapten supporters van AA Gent na
een voetbalmatch tegen Club Brugge de afsluiting
plat op de scheiding tussen verzoekers eigendom en
het Olympiapark. Verzoeker verwittigde de Politie
en ook de wijkagent kwam langs. Maar na een jaar
is de draad nog altijd niet hersteld.

ONDERZOEK:
Op 9 mei 2007 stelde de Politie een proces-verbaal
op over de beschadigde draad. Zij lichtte de Sportdienst, de Begrotingscel en Club Brugge in.
De Sportdienst stuurde Club Brugge op 11 mei
2007 een brief waarin de schade werd gemeld. Club
werd gevraagd de nodige herstellingen uit te voeren. De kosten kon zij naderhand recupereren bij
AA Gent.
Club Brugge herstelde de draad niet omdat zij ervan
uitging dat de schade betaald zou worden door het
schadefonds. De draad is eigendom van de Stad
Brugge.
Club Brugge liet aan de Stad niets weten. De Sportdienst volgde het dossier niet verder op omdat zij
ervan uitging dat Club Brugge het nodige zou doen.
Na de klacht wordt Club Brugge opnieuw aangemaand de draad te herstellen. Dat gebeurt eind mei
2008.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De Sportdienst en de Politie verwittigden Club
Brugge wel degelijk over de schade. De club liet na
het herstel uit te voeren.

PARKEREN VOOR GARAGEPOORT (1)

Verzoeker woont in een doodlopende straat in de
Gouden Driehoek. Aan één zijde zijn enkele parkeerplaatsen afgebakend. Tegenover zijn huis geldt
parkeerverbod. Toch parkeren zeer geregeld auto’s
voor zijn garagepoort.
De Politie controleert te weinig, vindt verzoeker.
Hij dringt aan op een structurele oplossing.

ONDERZOEK:
De Politie bevestigt het probleem maar kan moeilijk optreden omdat de verkeerssignalisatie niet volledig sluitend gemaakt kan worden. In de doodlopende straat geldt tweerichtingsverkeer. De wegcode schrijft voor dat verkeersborden in de rijrichting
rechts van de rijweg moeten worden geplaatst. Toch
kunnen chauffeurs in de parkeervrije zone voor het
huis van verzoeker hun auto achter laten zonder een
verbodsbord voorbij te komen.
De Ombudsman stelt voor gele onderbroken strepen
te schilderen maar dat stuit op verzet van de Wegendienst omdat de straat zich in de buurt van een
beschermd monument bevindt. Zij suggereert om
het parkeren te verplaatsen naar de kant van de woningen.
Noch de Wegendienst noch de Politie zijn te vinden
voor het plaatsen van bloembakken of paaltjes voor
het huis van verzoeker. De Mobiliteitscel vindt
fietsstaanders geen goede oplossing.
De Politie legt alle voorstellen voor aan de Stedelijke Werkgroep Verkeer. De optie om gele onderbroken strepen te schilderen, krijgt een gunstig advies.
Het wordt op 9 januari 2009 bekrachtigd door het
College van burgemeester en schepenen. De Wegendienst zal de lijnen schilderen en de verkeersborden zullen weggenomen worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling. Het zal wel noodzakelijk zijn dat de Politie toezicht blijft houden. Zij zal
doeltreffender kunnen optreden aangezien de nieuwe signalisatie sluitend is.

(dossier: 200804-061)
Diensten: Politie, Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Wegen), Mobiliteitscel
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PARKEREN VOOR GARAGEPOORT (2)

LAWAAIHINDER

(dossier: 200804-067)

(dossier: 200805-093)

Diensten: Politie, Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Wegendienst)

Diensten: Politie, Leefmilieu

Ander oordeel

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster wordt al vijftien jaar geconfronteerd
met chauffeurs die voor haar garagepoort parkeren.
Dat gebeurt doorgaans na 18 uur, als er minder politiecontrole is. Vaak zijn het buren die in overtreding staan.
Er zijn enkele parkeervakken afgebakend. In de rest
van de straat geldt parkeerverbod dat aangeduid
wordt met onderbroken gele lijnen.
Verzoekster belt regelmatig de Politie. Soms wordt
er getakeld, vaak niet. Structureel geraakt het probleem niet opgelost. Verzoekster vraagt een strenger optreden van de Politie.

ONDERZOEK:
Verkeerstechnisch is de parkeerregeling duidelijk
aangebracht. Volgens de Politie zijn de buurtbewoners in de fout.
De Ombudsman stelt voor paaltjes te plaatsen voor
de garagepoort maar de Politie en de Wegendienst
vinden dat geen goede oplossing.
De Politie belooft meer toezicht, ook door de wijkagente die de overtreders zal aanspreken. Verzoekster kan altijd contact opnemen als zij geblokkeerd
wordt.
Verzoekster gelooft niet in deze oplossing en stapt
naar de Burgemeester. Hij vraagt ook of paaltjes
geplaatst kunnen worden. Bij het afsluiten van het
dossier is hierover nog geen uitsluitsel.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Na bemiddeling belooft de Politie meer toezicht en
een opvolging van het probleem door de wijkagente. Mogelijk kunnen paaltjes alsnog een oplossing
bieden.

OPVOLGING:
De Politie stapt begin 2009 af van de werkwijze dat
voertuigen alleen getakeld worden als de bewoner
niet weg kan rijden uit zijn garage of van zijn oprit.
Als de foutparkeerder niet gevonden kan worden,
wordt de takelprocedure sowieso ingezet. Daarbij
speelt het geen rol meer of de bewoner wil vertrekken of toekomt met zijn wagen.
JAARVERSLAG 2008 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

KLACHT:
Al jaren klaagt verzoeker over nachtlawaai van een
nabijgelegen jeugdhuis6. Hij blijft erbij dat de milieuvergunning ongeldig is en dat er een loopje genomen wordt met het BPA.
Hij klaagt dat de Politie zelden of nooit reageert op
zijn klachten. De muziekinstallatie staat veel te luid
en jongeren maken te veel lawaai als ze buiten komen.
Verzoeker wil dat de Politie en de dienst Leefmilieu
meer toezicht houden en streng optreden als de milieuvergunning overtreden wordt.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Urbanisatie voldoet de inplanting
van het jeugdhuis aan het BPA. Ook het provinciebestuur bevestigt dat.
De Politie erkent dat ze regelmatig oproepen krijgt
van verzoeker over nachtlawaai. Het is niet altijd
mogelijk onmiddellijk een patrouille ter plaatse te
sturen, waardoor het voorvalt dat de hinder al voorbij is als zij ter plekke komt. Zo kwam de Politie
pas anderhalf uur na een melding van verzoeker
langs omdat zij op hetzelfde ogenblik de handen vol
had met klachten over een muziekfestival in de
buurt.
In het kader van het protocolakkoord ‘nachtlawaai’
tussen de dienst Leefmilieu en de Politie wordt gerichter opgetreden. Daarbij wordt vastgesteld dat
het jeugdhuis enkele keren de voorwaarden van de
milieuvergunning overtreedt. De muziekinstallatie
moet een paar keer herverzegeld worden op de toegelaten 90 dB(A).
Midden 2008 worden aanpassingswerken uitgevoerd aan het jeugdhuis. Omdat een tweede zaaltje
gebruikt kan worden voor fuiven, acht de dienst
Leefmilieu een nieuwe milieuvergunning noodzakelijk na een nieuw akoestisch onderzoek. Tot zolang blijven de voorwaarden van de oude milieuvergunning geldig.
Bij het afsluiten van het jaarverslag wacht de dienst
Leefmilieu nog op de nieuwe milieuvergunningsaanvraag.
6

Jaarverslag 2003, 200307-126, p. 100 en Jaarverslag 2007, 200705-101, p. 76
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Leefmilieu controleert gerichter of de
voorwaarden van de milieuvergunning nageleefd
worden. Het is wachten op de nieuwe milieuvergunningsaanvraag.

ZWERFKATTEN
(dossier: 200805-094)
Diensten: Leefmilieu, Politie

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt opnieuw over zwerfkatten in zijn
buurt7 en acht zijn buurvrouw hiervoor verantwoordelijk. Zij voedert de dieren en laat het kattenvoer
buiten staan. Dat is tegen een eerder gemaakte afspraak.
Toen in 2003 verschillende zwerfkatten gevangen
werden, werd met de buurvrouw afgesproken dat zij
één teruggeplaatst katje mocht voederen op voorwaarde dat zij het etensbakje nadien weer binnen
nam.
Verzoeker protesteert omdat de wijkagente aan de
buurvrouw de toelating gegeven zou hebben om de
zwerfkatten te voederen.

ONDERZOEK:
De Groendienst bevestigt dat de buurvrouw teveel
eten buiten zet.
De dienst Leefmilieu telt ter plekke vijf katten. Een
nieuwe poging om de katten te vangen heeft maar
zin als ook de Politie meewerkt en bij de buurvrouw aandringt om geen eten meer buiten te laten
staan.
De nieuwe wijkinspecteur maant de buurvrouw aan
om zich aan de afspraken te houden, wat zij ook
doet. De toestand stabiliseert. De dienst Leefmilieu
en de Politie achten het voorlopig niet nodig is om
de zwerfkatten te vangen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

7

VOETGANGERSZONE
(dossier: 200805-101)
Diensten: Politie, Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Wegendienst), Leefmilieu

Ander oordeel
KLACHT:
Het woonproject Pandreitje is aangelegd als voetgangerszone. Er geldt parkeerverbod. Toch stelt
verzoeker vast dat heel wat bewoners dat verbod
negeren. De Politie zou niet ingaan op zijn vraag
om meer te controleren. Ook op zijn vraag om de
bewoners via een brief in te lichten over het statuut
van de wijk komt geen reactie.
Verzoeker vraagt de Ombudsman om aan te dringen op meer toezicht en suggereert enkele structurele maatregelen. Hij vindt ook dat er teveel zwerfvuil rondslingert in de wijk en kijkt daarvoor in de
richting van scholieren die ’s middags samen komen in het Astridpark.

ONDERZOEK:
De Politie en de Wegendienst stellen vast dat op de
hoek van de Stalijzerstraat en de Diamantslijpersstraat het verkeersbord dat de voetgangerszone aanduidt, niet helemaal sluitend opgesteld staat. Bestuurders zouden kunnen inbrengen dat zij de wijk
binnen reden zonder dat zij een verbodsbord voorbij kwamen.
Op vraag van de Politie plaatst de Wegendienst een
bijkomend bord. De wijkagent krijgt de opdracht
eerst sensibiliserend op te treden. Daarna kan de
Politie nog altijd repressief optreden. Na het plaatsen van het verkeersbord vermindert het aantal
foutparkeerders.

Zie ook dossier 200508-160, Jaarverslag 2005,
p. 154-155.
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(dossier: 200805-104)

Verzoeker is niet overtuigd van de effectiviteit van
deze controles en blijft aandringen op infrastructurele maatregelen.
Aanvankelijk blijft de Wegendienst bij zijn negatieve advies maar als door een omleiding nog meer
zwaar verkeer door de straat rijdt en verzoeker
steun krijgt van zijn buren, stelt zij alsnog aan het
College voor om een wegversmalling en een asverschuiving aan te brengen.
Het College gaat niet in op dat voorstel. Zij baseert
zich op het terughoudende advies van de Mobiliteitscel en roept budgettaire beperkingen in. Ze rekent erop dat de werken aan de spoorwegovergang
het probleem grotendeels zullen oplossen. Het is
aan de Politie om repressief op te treden.
De Politie belooft de nodige controles. Verzoeker
reageert ontgoocheld.

Diensten: Politie, Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Wegendienst), Mobiliteitscel

BEOORDELING:

De dienst Leefmilieu ontkent dat de wijk vol
zwerfvuil zou liggen aangezien hij opgenomen is in
de dagelijkse veegronde.
Door het initiatief ‘Boterhammen in het park’ zullen jongeren ’s middags hun boterhammen kunnen
opeten in het paviljoentje aan de ingang van het Astridpark. Hierdoor zal het aantal jongeren dat picknickt in het park vermoedelijk verminderen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

ZWAAR VERKEER

Ander oordeel
KLACHT:
Vrachtwagens van en naar de haven van Zeebrugge
gebruiken de straat van verzoeker als sluikweg. De
landelijke straat is smal en er is een spoorwegovergang. Verzoeker klaagt over lawaai- en trillingshinder. Op vraag van de Burgemeester werd enkele jaren geleden een gewichtsperking tot max. 3,5 ton
ingevoerd maar de vrachtwagenchauffeurs lappen
dit verbod aan hun laars.
Verzoeker klaagt dat de Politie niet controleert. De
Politie repliceert dat zij wel controleert maar dat het
zeer moeilijk is om overtreders op heterdaad te betrappen.
Verzoeker drong al verschillende keren bij de Burgemeester aan op infrastructurele maatregelen.
Maar de Wegendienst, de Mobiliteitscel en de Politie adviseerden telkens negatief omdat de door verzoeker voorgestelde asverschuiving geen ontradend
effect zou hebben. Ook het landbouwverkeer zou er
hinder van ondervinden.

ONDERZOEK:
Infrabel zal in het voorjaar van 2009 het wegdek
aan de spoorwegovergang vernieuwen. Er zal
streelrubber gelegd worden aan beide zijden van de
overweg. Verzoeker is niet overtuigd van het nut
van deze werken. Hij blijft erbij dat alleen het weren van zwaar vervoer effect zal hebben.
De Ombudsman vraagt de Politie meer te controleren op te gewichtsbeperking. De Politie schrijf het
item in bij de opdrachten van de patrouille Noord.
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Ander oordeel.
Het College van burgemeester en schepenen nam
een gemotiveerde beslissing. De Ombudsman is
niet bevoegd om deze in vraag te stellen. Het is aan
de Politie te controleren of de gewichtsbeperking
wordt nageleefd.

TRILLINGEN
(dossier: 200806-116)
Diensten: Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Wegendienst), Politie

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt over de slechte staat van het wegdek in de Sint-Jorisstraat. Hij en enkele buren gingen al verschillende keren klagen bij de Wegendienst over slecht uitgevoerde herstellingen. De
bewoners vrezen voor schade aan hun huizen door
voorbijrijdende vrachtwagens en bussen. Verzoeker
vraagt meer snelheidscontroles en snelheidsremmende maatregelen

ONDERZOEK:
De Wegendienst kent de slechte staat van de SintJorisstraat. Het College van burgemeester en schepenen besliste al om de asfaltlaag te vernieuwen.
De straat wordt heraangelegd in augustus 2008
waardoor de klachten over het wegdek wegvallen.
Volgens de Politie worden regelmatig snelheidscontroles gehouden in de Sint-Jorisstraat. Uit metingen blijkt niet dat er excessief te snel gereden
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wordt. De Wegendienst noch de Politie zien snelheidsremmende maatregelen zitten. Fietsers mogen
er in beide richtingen rijden. Bovendien rijden heel
wat lijnbussen door de straat. Verkeersdrempels
zouden opnieuw voor trillingen zorgen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Op het moment dat verzoeker aandringt op de heraanleg van zijn straat, is het dossier al goedgekeurd
door het College van burgemeester en schepenen.
De klachten over trillingen vallen weg na de heraanleg.

STINKENDE RIOOL

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker, die in de Robrecht van Vlaanderenlaan
woont, stelt vast dat opstekende wortels van straatbomen schade veroorzaken aan zijn gevel en in zijn
voortuin. De Groendienst rooit twee bomen voor
zijn huis en opent een schadedossier bij Ethias.
Verzoeker vindt dat de Stad Brugge nalatig is. Al
sinds 1993 klagen de bewoners over de staat van de
voetpaden en van de rijweg en over het feit dat de
Japanse kerselaars de tegels van het voetpad opsteken. Doordat onderhoud uitgebleven is, heeft hij nu
schade aan zijn eigendom.

(dossier: 200806-117)

ONDERZOEK:

Diensten: Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Wegendienst), Leefmilieu

De Stad Brugge vatte al in 1993 het plan op om de
Robrecht van Vlaanderenlaan her aan te leggen. Er
vond een inspraakvergadering plaats maar het project ging niet door.
In 2002 wordt het project weer opgenomen maar in
2003 wijst een enquête uit dat de bewoners verdeeld zijn over het behoud van de bomen. Eind december 2003 informeert de Stad de bewoners dat
een heraanleg maar zinvol is als ook het rioolstelsel
wordt vernieuwd. Dat impliceert een aanzienlijke
meerkost. Bovendien moeten de bomen gerooid
worden. Voor dat rooien blijkt er onvoldoende
draagvlak bij de bewoners. De plannen worden
weer stop gezet.
Na een petitie antwoordt de Communicatiedienst in
juni 2008 dat een volledige heraanleg van de Robrecht van Vlaanderenlaan niet voorzien is voor de
volgende jaren. Er wordt punctueel hersteld.
In juli 2008 beslist de Stad de Robrecht van Vlaanderenlaan toch volledig her aan te leggen in 2011.
Het nodige budget zal voorzien worden.
Verzoekers schade wordt voorgelegd aan Ethias.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de riolering in zijn straat
stinkt. Bij mooi weer kan hij geen venster meer
open zetten. Hij verwittigde al een paar keer de
Wegendienst. Ook de wijkagent heeft de klacht al
overgemaakt aan de Wegendienst maar er gebeurt
niets.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu reinigt opnieuw de rioolkolken al zijn die minder dan twee maanden geleden
schoon gemaakt. Zij stelt geen geurhinder vast.
De Wegendienst vindt geen spoor terug van meldingen over geurhinder in de straat. Ter plekke stelt
zij vast dat in twee rioolkolken de stankafsluiters
verdwenen zijn. Vermoedelijk zijn ze doorgeroest.
Ze worden vervangen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Of het probleem eerder werd gemeld bij de Wegendienst en wat met de meldingen gebeurde, valt niet
meer te achterhalen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Of een straat al dan niet heraangelegd wordt is een
beleidskwestie waarvoor de dienst Ombudsman niet
bevoegd is. Dat de mening van de bewoners over
het behoud van de bomen verdeeld was, bemoeilijkte het dossier.

ROBRECHT VAN VLAANDERENLAAN
(dossier: 200806-131)
Diensten: Groendienst, Dienst Infrastructuur en
Ruimtelijke Ordening (Wegendienst)
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de jongeren zijn niet onder de indruk. De Ruim- en
Reinigingsdienst komt het afval opruimen maar ook
dat biedt geen structurele oplossing.

HUISVUIL
(dossier: 200806-134)
Diensten: IVBO, Politie, Leefmilieu

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster woont in een appartementsgebouw.
Het huisvuil blijft geregeld buiten staan na de ophaling door IVBO. Het gebeurt ook dat de bewoners
zakken buiten zetten na de ophaling. Het afval
stinkt en trekt ongedierte aan.
De syndicus biedt geen oplossing. De wijkagent
weet geen raad en de dienst Leefmilieu verwijst
naar de syndicus. Ook IVBO zou geen oplossing
bieden.

ONDERZOEK:
De Ombudsman vraagt de overlastambtenaar de situatie te onderzoeken.
De overlastambtenaar organiseert een overleg met
de betrokken diensten. Zowel hijzelf, de gemeenschapswachten als de Politie zullen controle houden
en de jongeren aanspreken mocht hun gedrag te
wensen overlaten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Door een gecoördineerde aanpak worden de klachten teruggedrongen.

LUIDE COMMENTAAR

ONDERZOEK:
De wijkagent kan tijdens een nieuwe controle niet
vaststellen dat er huisvuilzakken blijven staan. De
Politie kan sowieso niet optreden want de zakken
worden op privaat domein gezet. Het is aan de syndicus om op te treden.
De dienst Leefmilieu spreekt met verzoekster af dat
ze nieuwe problemen altijd kan melden. Inbreuken
kan zij ter plaatse niet vaststellen. Ook IVBO ziet
tijdens een controle niets abnormaals. Zij raadt verzoekster aan een vergadering met de syndicus te beleggen, eventueel samen met IVBO.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De syndicus moet in de eerste plaats optreden. Verzoekster krijgt tips van de diensten.

HANGJONGEREN
(dossier: 200809-185)
Diensten: Preventiedienst, Politie

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt over hangjongeren op het binnenplein van het Gruuthusemuseum. Ze laten afval
achter en plassen tegen de gevels. Als verzoekster
de jongeren aanspreekt, reageren ze door meer kattekwaad uit te halen.
Verzoekster belt geregeld de Politie maar dat haalt
weinig uit. De wijkinspecteur doet wat hij kan maar
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(dossier: 200809-193)
Diensten: Leefmilieu, Toerisme Brugge

Ander oordeel
KLACHT:
De dienst Leefmilieu mat het geluidsniveau van de
micro’s van de reienbootjes. Verzoeker klaagt dat
er met de resultaten niets gebeurt, al zijn de normen
overschreden. Hij pleit voor het gebruik van audioguides.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu mat geluidsniveaus tot 70
dB(A). Dat kan hinderend zijn. De dienst lichtte alle bootjesmannen schriftelijk in over de klachten
over lawaaihinder.
Toerisme Brugge bespreekt de klachten op het jaarlijkse overleg met de bootjesmannen. Zij verwerpen
het idee om te werken met audioguides wegens
technisch en financieel niet haalbaar. Zij beloven
wel om het geluidsniveau van hun microfoons te
beperken tot de toegelaten 65 dB(A). Na 22 uur zullen zij commentaar geven zonder microfoon.
Houden de bootjesmannen zich niet aan de belofte,
dan zal de dienst Leefmilieu zo nodig procesverbaal opstellen.

BEOORDELING:
Ander oordeel
Het probleem wordt via bemiddeling opgelost.
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GEEN CONTROLE GENOEG?

VERZAKT TUINMUURTJE

(dossier: 200809-195)

(dossier: 200809-196)

Diensten: Politie, Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Wegendienst)

Diensten: Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Wegendienst), Begrotingscel (Verzekeringen)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt over vandalisme, nachtlawaai,
foutparkeren en wildplassen op het plein waar ze
woont. Ze belt daarvoor zeer regelmatig naar de Politie. In de weekendnachten parkeren heel wat auto’s op het plein terwijl er parkeerverbod geldt. De
jonge chauffeurs schelden haar uit of plassen tegen
de gevel of garagepoort. De patrouille zou vaak te
laat toekomen of niets ondernemen.

ONDERZOEK:
De Politie belooft meer toezicht, vooral in het
weekend. Er is wel een probleem met de verkeersborden waardoor zij minder gericht kan optreden
tegen foutparkeerders.
Verzoekster blijft ontevreden en start een petitie.
Resultaat is dat de Wegendienst midden december
arduinen paaltjes plaatst waardoor er niet meer voor
haar huis geparkeerd kan worden. De verkeersborden worden aangepast. Het College beslist de toestand regelmatig te evalueren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Of de Politie niet doeltreffend genoeg reageerde op
de aanhoudende klachten van verzoekster valt
moeilijk uit te maken. Verzoekster vindt van niet,
de Politie meent van wel.

OPVOLGING:
Enkele handelaars uit de buurt klagen in januari
2009 dat doorgaand verkeer onmogelijk geworden
is op het plein. De situatie wordt opnieuw geëvalueerd door de Verkeersdienst van de Politie, de Wegendienst en de Brandweer. De Brandweer adviseert negatief omwille van de brandveiligheid. Het
College beslist op 20 februari 2009 om de paaltjes
weer weg te nemen en te opteren voor controle door
de Politie.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagde al eind 2003 over schade aan het
voetpad en de tuinafsluiting ter hoogte van het huis
van zijn grootvader. De Wegendienst beloofde toen
het trottoir te herstellen en paaltjes te plaatsen zodat
vrachtwagens niet langer over het voetpad zouden
kunnen rijden. De schade aan het tuinmuurtje zou
overgemaakt worden aan de verzekeringsmaatschappij van de Stad8.
Verzoeker klaagt in september 2008 dat de schade
na vijf jaar nog altijd niet hersteld is. Hij dreigt ermee het muurtje zelf te herstellen en de kosten terug te vorderen op de Stad Brugge.

ONDERZOEK:
Het voetpad werd eind januari 2004 hersteld. De
Wegendienst plaatste toen ook twee palen waardoor
indraaiende vrachtwagens niet langer over het voetpad kunnen rijden.
De schade aan de tuinafsluiting is niet hersteld. De
dienst Verzekeringen gaf het dossier indertijd door
aan Ethias. De verzekeringsmaatschappij oordeelde
dat er geen oorzakelijk verband bestond tussen de
schade aan het muurtje en de staat van het openbare
domein. Verzoeker werd over dit standpunt ingelicht en kon zijn visie kenbaar maken aan de maatschappij. Hij liet dat na waardoor Ethias het dossier
afsloot in 2005.
Ethias is bereid het dossier te heropenen als verzoeker een oorzakelijk verband kan aantonen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Wegendienst herstelde het voetpad. De Ombudsman is niet bevoegd om te oordelen over het
verzekeringsdossier bij Ethias.

8
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Zie dossier 200311-212, Jaarverslag 2003,
pag. 93.
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AMBTELIJKE SCHRAPPING

Ander oordeel

(dossier: 200810-207)

KLACHT:

Diensten: Bevolking, Politie

Ander oordeel
KLACHT:
De schoonmoeder van verzoeker is afkomstig uit
China. Sinds 2005 is zij gedomicilieerd bij haar
schoonzoon. Ze reist vaak voor lange tijd naar haar
geboorteland omdat haar man daar nog woont. Van
oktober 2007 tot april 2008 was zij afwezig.
Begin oktober 2008 stelt verzoeker vast dat zijn
schoonmoeder al in het voorjaar ambtelijk geschrapt is na een onderzoek van de wijkagent. Verzoeker begrijpt niet waarom de wijkagent niet bij
hem informeerde naar de werkelijke verblijfsplaats
van zijn schoonmoeder. Dan was een ambtelijke
schrapping niet nodig geweest.
In de dienst Vreemdelingen trekt de ambtenaar de
vreemdelingenkaart van zijn schoonmoeder in omdat hij geannuleerd is. Verzoeker wil zijn schoonmoeder zo snel mogelijk regulariseren want eind
oktober wil zij opnieuw naar China reizen.

ONDERZOEK:
De dienst Bevolking contacteert de dienst Vreemdelingenzaken. Op basis van art. 19 van de vreemdelingenwet (wet van 15 december 1980) mag de
schoonmoeder opnieuw ingeschreven worden in de
registers. Er zal wel een nieuwe woonstvaststelling
moeten gebeuren. Eind oktober doet de wijkagent
de woonstvaststelling. Daarmee is het probleem
opgelost.
Verzoeker vraagt aan de Ombudsman het dossier
niet verder ten gronde te onderzoeken. Hij is tevreden met de snelle oplossing.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling. Het dossier wordt stop
gezet op vraag van verzoeker.

PETITIE
(dossiers: 200810-208, 200810-209)
Diensten: Communicatiedienst, Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Wegendienst)

JAARVERSLAG 2008 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Een actiecomité dat ijvert voor het behoud van het
straatprofiel in een aantal Brugse straten klaagt
midden oktober over een onbeantwoorde petitie
waarin buurtbewoners hun grieven hierover uitten.
De Burgemeester had begin juli een antwoord beloofd met daarin de argumentatie van het stadsbestuur en de Wegendienst. Verzoekers kregen eind
juli ook van de Wegendienst een brief waarin beloofd werd dat de petitie grondig onderzocht zou
worden, waarna een antwoord geformuleerd zou
worden via de Communicatiedienst.

ONDERZOEK:
De bewonersbrief werd begin oktober opgemaakt.
De verzending liep twee weken vertraging op omdat de brief manueel in omslagen moest worden gestopt doordat hij zo dik was. De medewerker die tot
1 september dit werk op zich nam, had de Communicatiedienst verlaten, waardoor de andere medewerkers het werk moesten overnemen.
De Stad wachtte sowieso met antwoorden tot de
Gemeenteraad van 2 september de heraanleg definitief had goedgekeurd. De bewonersbrief bevat zowel informatie over de concrete heraanleg als gemotiveerde antwoorden op de vragen van de bewoners, gesteld tijdens een bewonersvergadering in
mei en via de petitie van begin juli.
Midden december 2008 verspreidt de Communicatiedienst nog een bewonersbrief over de fasering
van de heraanleg van deze straten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De petitie van begin juli wordt pas begin oktober
beantwoord. Het antwoord valt nog net binnen de
redelijke termijn, meent de Ombudsman, gegeven
het feit dat de Stad uitgebreid en gemotiveerd antwoordt op alle door de bewoners gestelde vragen.
Deze antwoorden vergden een grondig onderzoek,
gezien het protest in de wijk tegen de heraanleg van
de kasseistraten in asfalt.
Men kan zich wel de bedenking maken of het niet
behoorlijker was geweest de petitie te beantwoorden vooraleer de Gemeenteraad de heraanleg definitief goedkeurde.
De keuze om de straten her aan te leggen in asfalt,
is een beleidsbeslissing die de Ombudsman niet kan
beoordelen.
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GEEN ANTWOORD OP E-MAIL

BLADAFVAL

(dossier: 200810-214)

(dossier: 200811-231)

Diensten: Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Monumentenzorg), Leefmilieu

Diensten: Groendienst, Leefmilieu

Ander oordeel

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker stuurt in juni via het e-mailformulier van
de Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening
op de website van de Stad Brugge een melding over
lawaaihinder door. Daarin vraagt hij ook hoe lang
er gewerkt zal worden op een aanpalende bouwwerf. Hij krijgt geen reactie9.
Ondertussen contacteert hij ook rechtstreeks de
dienst Leefmilieu die de lawaaihinder onderzoekt.
Deze dienst mailt zijn vraag over de duur van de
werken midden augustus nog eens door naar de
dienst Monumentenzorg. Ook nu komt er geen reactie.
Midden oktober neemt verzoeker opnieuw contact
op met de dienst Leefmilieu die zijn vraag opnieuw
doorstuurt naar de dienst Monumentenzorg. Een
week later heeft hij nog altijd geen antwoord gekregen.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu toont aan dat zij verzoekers
vraag over de duur van de bouwwerken op 18 augustus doormailde naar het persoonlijke emailadres van de bouwcontroleur. Op 16 oktober
stuurde zij de vraag nog eens door naar hetzelfde
adres.
De bouwcontroleur verzekert tot twee maal toe dat
hij de e-mail van 18 augustus nooit gekregen heeft.
Hij raakte pas op 16 oktober op de hoogte van de
vraag van verzoeker. Hierop antwoordde hij na anderhalve week.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het is niet duidelijk wat er met de e-mail van 18
augustus gebeurde. De dienst Leefmilieu stuurde
hem zeker door. Waarom hij niet toegekomen is op
het e-mailadres van de bouwcontroleur kan niet
achterhaald worden.

9

Zie ook dossier 200806-124, p. 119
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KLACHT:
Verzoekster woont tegenover een stadspark. Ze
kuist meerdere keren per week het voetpad en de
greppels voor haar woning en bij haar hoogbejaarde
buurvrouw.
In november verzamelt de Groendienst met een
bladblazer de bladeren in en rond het park. Ze worden op een hoop geblazen aan de rand van het park,
recht tegenover de woning van verzoekster. De
Groendienst neemt de bladeren niet mee.
De volgende dagen blaast een strakke wind de bladeren de straat in. Een hoop komt tegen de gevel
van verzoekster en haar buren terecht.
Verzoekster vult twee afvalzakken met bladeren.
De rest natte pulp laat ze liggen op het voetpad.
Een week later komen werklui van de Stad - verzoekster vermoedt opnieuw van de Groendienst - de
rest van de bladeren weghalen. Als haar buurvrouw
aan de werklui vraagt of zij ook de natte pulp op het
voetpad willen meenemen, weigeren zij. Verzoekster en haar buurvrouw betreuren de houding van de
werklui.

ONDERZOEK:
De werklui die weigerden om de bladeren mee te
nemen, waren geen arbeiders van de Groendienst
maar van de Ruim- en Reinigingdienst die met een
veegmachine de straat kwamen reinigen. Zij nemen
geen bladeren mee die door de Groendienst verzameld zijn. Dat moet de Groendienst zelf doen.
Strikt genomen hoeven de werklui ook het voetpad
niet schoon te maken. Dat is de verantwoordelijkheid van de burger.
Gezien de omstandigheden meent de meestergast
van de Ruim- en Reinigingsdienst dat het beter was
geweest dat zijn werklui het restje bladpulp toch
hadden meegenomen. Hij bespreekt de zaak met
verzoekster en met de arbeiders. Hij maakt met de
Groendienst de afspraak dat deze dienst de bijeengeblazen bladeren in het park sneller weghalen.
Volgens het hoofd van de Groendienst worden de
bladeren in de herfst door de regieploegen bijeen
geblazen en geveegd. Naderhand komen de bladzuigers van de centrale ploeg de bladeren ophalen.
Normaliter wordt de tijdspanne tussen het verzamelen en het ophalen van de bladeren zo klein moge-
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lijk gehouden. In dit specifieke geval duurde het
iets langer.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Strikt genomen hoefden de werklui van de Ruimen Reinigingsdienst de bladeren niet mee te nemen.
Of de buurvrouw de voorgeschiedenis aan hen meedeelde is niet duidelijk.
Het was beter geweest dat de Groendienst de bladeren sneller had opgehaald maar dat moet ook praktisch mogelijk zijn. De Groendienst zal de bladeren
in het park in het vervolg sneller ophalen.

Pas na de klacht wordt de Wegendienst op de hoogte gebracht. Het werk wordt snel uitgevoerd.
Bij het afsluiten van het jaarverslag heeft de dienst
Maatschappelijke Begeleiding nog niet geantwoord
op de vraag hoe dergelijke dossiers in de toekomst
beter gecoördineerd kunnen worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het dossier is nog niet afgewerkt.

VERLAAGDE STOEPRAND
(dossier: 200812-241)
Diensten: Politie, Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Wegendienst), Maatschappelijke
Begeleiding

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster is rolstoelgebruikster. Ze kan moeilijk
het voetpad voor haar appartement afrijden omdat
de stoeprand te hoog is.
Een klein jaar geleden meldde ze het probleem aan
de Mobiliteitscel. Een medewerkster van de dienst
Maatschappelijke Begeleiding kwam langs en stelde voor om parkeerverbod in te voeren voor haar
appartement en de stoeprand te verlagen.
Nog voor de zomer van 2008 werden twee onderbroken gele strepen geschilderd. Maar de verlaging
van de stoeprand werd nooit uitgevoerd.

ONDERZOEK:
Het verslag van de dienst Maatschappelijke Begeleiding dateert van 3 april 2008. Daarin wordt
voorgesteld de stoeprand te verlagen en parkeerverbod in te voeren over anderhalve meter. Deze voorstellen werden overgemaakt aan de verkeerstechnische dienst van de Politie.
De Politie legde wel het invoeren van het parkeerverbod voor aan de Stedelijke Werkgroep Verkeer
maar niet de verlaging van de stoeprand omdat deze
vraag niets met verkeer te maken heeft. Volgens de
Politie had de dienst Maatschappelijke Begeleiding
deze vraag rechtstreeks moeten doorgeven aan de
Wegendienst. De Politie acht dit niet haar taak en
controleert ook niet of de dienst Maatschappelijke
Begeleiding de Wegendienst inlicht.
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BIBLIOTHEEK
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

BIBLIOTHEEKPAS
(dossier: 200805-102)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster is leerkracht en wil in de stadsbibliotheek gratis dvd’s ontlenen.
Zij kan de pas die zij hiervoor kreeg, niet voorleggen. De baliemedewerkster zegt dat ze een nieuwe
pas moet aanvragen. Verzoekster brengt de aanvraag in orde maar de pas blijft op zich wachten.
Verzoekster ontleent ondertussen drie dvd’s op haar
persoonlijke pas en betaalt daarvoor 6 euro.
Als ze een derde keer informeert, komt aan het licht
dat ze geen nieuwe pas had moeten aanvragen omdat de oude pas geldig blijft. Als verzoekster opmerkt dat ze door die verkeerde informatie drie keer
heeft moeten betalen, merkt de baliebediende op dat
zijzelf ook schuld treft omdat zij de eerste keer de
oude pas niet kon voorleggen.
Verzoekster gaat niet akkoord. Zij vindt dat het bibliotheekpersoneel had moeten zeggen dat de oude
pas geldig bleef. Ze vraagt haar 6 euro terug.

ONDERZOEK:
Uit het onderzoek blijkt dat verzoekster bij haar
eerste bezoek wist dat ze een pas moest voorleggen
om gratis dvd’s voor lesgebruik te kunnen ontlenen.
Omdat ze die niet bij had, liet de baliebediende haar
een nieuwe aanvraag invullen. De huidige passen
moeten jaarlijks vernieuwd worden. Deze werkwijJAARVERSLAG 2008 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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ze staat uitgelegd op de documenten die verzoekster
meekreeg. Verzoekster heeft één van deze formulieren voor akkoord ondertekend en terugbezorgd aan
de bibliotheek. Normaal gezien had zij moeten weten dat ze haar oude pas verder kon gebruiken,
meent de directeur.
Bij volgende bezoeken liet verzoekster nazien of er
al een nieuwe pas voorhanden was. Toen dat niet zo
was, ontleende ze dvd’s op haar persoonlijke pas.
Pas bij het derde bezoek vroeg de baliemedewerkster of verzoekster vroeger al een multipas had gekregen. Verzoekster legde de pas, die ze toen kennelijk wel bij zich had, voor aan de baliemedewerkster. Het probleem was opgelost. Verzoekster kon
opnieuw gratis dvd’s ontlenen.
De directeur meent dat de baliebedienden bij het
eerste en het laatste bezoek correct werkten. Bij het
bezoek tussenin was er waarschijnlijk sprake van
verwarring omdat verzoekster vroeg naar haar
nieuw aangemaakte pas terwijl het ging om het verder zetten van een reeds eerder aangevraagde pas.
Het bibliotheekpersoneel had de zaak toen verder
moeten onderzoeken, meent de hoofdbibliothecaris.
Daarom is zij bereid om verzoekster de 6 euro terug
te betalen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen volledige duidelijkheid.
Er moet zich een communicatiestoornis hebben
voorgedaan tussen het bibliotheekpersoneel en verzoekster. Het bibliotheekpersoneel had wel sneller
de zaak kunnen uitzoeken, toen bleek dat de aangevraagde pas maar niet opdook.
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Het probleem wordt opgelost door bemiddeling.
Verzoekster krijgt haar geld terug.

INTERNET IN BIBLIOTHEEK
(dossier: 200810-205)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker beweert dat drie jaar geleden in de leeszaal van de Biekorf leidingen werden gelegd voor
internetaansluiting met de laptop van bezoekers.
Maar het personeel blijft zeggen dat deze aansluiting is uitgesteld.

ONDERZOEK:
Bibliotheekbezoekers kunnen hun eigen laptop niet
aansluiten op het internet. De kabels waarvan sprake dienen voor een eventuele uitbreiding van de
publiekscatalogi. Externe apparatuur kan er niet op
aangeschakeld worden.
De Bibliotheek overlegde wel al met de Informaticadienst om internetaansluitingen voor het publiek
te voorzien. Momenteel wordt onderzocht of in de
nieuwe inkomhal draadloos internet kan worden geinstalleerd.
In de bibliotheek zijn wel gratis internetpc’s beschikbaar. Met de vernieuwing van de inkomhal in
2009 zullen deze gevoelig uitgebreid worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het probleem wordt opgelost door informatieverstrekking.
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BURGERZAKEN
overzicht klachten
TOTAAL 25
Onbevoegd 0
Bevoegd 25
BEOORDELING
Gegrond 3
Deels gegrond 2
Terechte opmerking 4
Ongegrond 0
Ander oordeel 16

INGEHOUDEN IDENTITEITSKAART
(dossier: 200802-024)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker stelt vast dat zijn oude identiteitskaart
vervalt op 19 januari 2008. Hij heeft nog altijd geen
nieuwe elektronische identiteitskaart. Hij biedt zich
spontaan aan bij de dienst Bevolking.
Als verzoeker zijn identiteitskaart aan de balie afgeeft, houdt de medewerkster hem in. De identiteitskaart blijkt al geannuleerd sedert eind 2006
omdat verzoeker niet inging op de herhaalde oproepen om hem te vervangen door een elektronisch
exemplaar.
Verzoeker maakt bezwaar. Hij heeft de oproepingsbrieven nooit ontvangen en kwam spontaan naar de
balie. Bovendien betwist hij dat de dienst Bevolking zijn oude maar nog geldige identiteitskaart
mocht annuleren.
Verzoeker krijgt een vervangend attest in afwachting van zijn nieuwe elektronische identiteitskaart.
Omdat hij van plan is een gerechtelijke procedure
op te starten tegen de dienst Bevolking, geeft hij het
attest af aan zijn verzekeringsmaatschappij. Als hij
zich naderhand met een kopie van het document
aanbiedt bij de dienst Bevolking om zijn nieuwe
elektronische identiteitskaart af te halen, krijgt hij
hem niet mee. De dienst eist het originele attest
maar verzoeker kan dat niet meer terughalen.
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ONDERZOEK:
De oude maar nog geldige identiteitskaart van verzoeker werd geannuleerd op 14 februari 2007. Dat
kwam omdat verzoeker niet reageerde op twee uitnodigingen van de dienst Bevolking om hem te
vervangen door een elektronisch exemplaar. De
dienst is er zeker van dat zij de brieven naar het
juiste adres verstuurde. Verzoeker zegt dat hij ze
nooit ontvangen heeft.
Uit gelijkaardige klachtdossiers in 200710 is gebleken dat de dienst Bevolking de oude maar nog geldige identiteitskaart van verzoeker annuleerde zonder wettelijke grond. Zij handelde daarbij volgens
een officieuze instructie van een hoge ambtenaar
van de FOD Binnenlandse Zaken.
Als gevolg van klachten bij de federale en de Brugse Ombudsman bleek dat het ministerie geen wet
had voorzien die dit soort annuleringen regelde. De
dienst Bevolking zette haar werkwijze stop in augustus 2007. De annulering van verzoekers identiteitskaart gebeurde voor deze datum.
De medewerkster hield op 15 januari 2008 de identiteitskaart van verzoeker in en verving hem door
een attest. Nochtans was in september 2007 binnen
de dienst Bevolking afgesproken dat ten onrechte
geannuleerde identiteitskaarten niet meer ingehouden mochten worden, als bleek dat zij nog geldig
waren. De kaart van verzoeker was op 15 januari
2008 nog vier dagen geldig, dus had de medewerkster hem niet mogen inhouden.
10

Zie dossiers 200702-026, 200706-142, 200708168 en 200708-169, Jaarverslag 2007, p. 92.
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De Ombudsman bemiddelt over de afgifte van de
elektronische identiteitskaart. Uiteindelijk kan verzoeker op basis van een ondertekende verklaring
zijn nieuwe kaart krijgen.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: na de
aanbevelingen van de federale en de Brugse Ombudsman om de annulering van oude maar nog geldige identiteitskaarten stop te zetten in afwachting
van een KB dat dit soort annuleringen zou regelen,
vaardigde de dienst Bevolking een interne instructie
uit waarbij ten onrechte geannuleerde identiteitskaarten niet meer ingehouden mochten worden als
zij nog geldig bleken. De medewerkster overtrad
deze instructie toen zij de geannuleerde identiteitskaart van verzoeker op 15 januari 2008 inhield. Deze identiteitskaart was op dat moment nog geldig.
Na de klacht wordt deze instructie opnieuw doorgepraat met de medewerkers van de dienst Bevolking.
GEEN WETTELIJKHEID: de dienst Bevolking
annuleerde in februari 2007 zonder wettelijke grond
de oude maar nog geldige identiteitskaart van verzoeker. Verzachtende omstandigheid is dat zij handelde volgens een officieuze instructie van een
ambtenaar van de FOD Binnenlandse Zaken. Daarbij komt nog dat de dienst Bevolking de basisdocumenten niet afdrukte in aanwezigheid van verzoeker. Dat is in tegenspraak met de instructies van
de FOD Binnenlandse Zaken.
De Ombudsman doet geen aanbeveling aangezien
ondertussen een KB dergelijke annuleringen regelt
en de dienst Bevolking de interne instructie over het
inhouden van onterecht geannuleerde identiteitskaarten opnieuw doornam.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 mei 2008).

VERLOREN PASPOORTEN
(dossier: 200809-190)

Gegrond
KLACHT:

zoon. De dienst belooft de zaak te onderzoeken en
terug te bellen. Dat gebeurt niet.
Verzoekster belt zelf enkele keren terug naar de
dienst Bevolking, zonder resultaat. Omdat de tijd
dringt, geeft de dienst haar eind juli te kennen dat
de aanvraagprocedure overgedaan zal moeten worden en dat verzoekster opnieuw zal moeten betalen.
Zij doet dat omdat ze vreest dat haar zoon anders
niet op tijd zijn paspoort zal hebben. Ze betaalt opnieuw 78,5 euro.
Verzoekster spreekt een schepen van de Stad Brugge aan. Deze informeert bij de dienst Bevolking.
Het toeval wil dat de schepen ook zelf een paspoort
heeft aangevraagd. De dienst geeft toe dat ook zijn
paspoort vermist is.
De dienst Bevolking gaat opnieuw op zoek naar de
twee paspoorten en vindt ze uiteindelijk terug achter een printer.
Verzoekster moet een maand wachten op de terugbetaling.

ONDERZOEK:
Het diensthoofd geeft toe dat zijn dienst onzorgvuldig is geweest in de behandeling van de bewuste internationale paspoorten. De medewerkers zouden
evenwel onmiddellijk aan verzoekster gezegd hebben dat zij de kosten voor de nieuwe procedure terugbetaald zou krijgen.
De Ombudsman brengt in dat het klantvriendelijker
was geweest, mocht de dienst Bevolking de nieuwe
aanvraagprocedure meteen op zich hebben genomen, aangezien het duidelijk was dat de fout bij de
dienst zelf lag. Dan had verzoekster geen maand
moeten wachten op de terugbetaling. Het diensthoofd bevestigt dat deze oplossing de beste was
geweest.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
dienst Bevolking ging onzorgvuldig met de paspoorten om. De oplossing die de dienst voorstelde,
was niet klantgericht noch efficiënt. Verzoekster
moest opnieuw betalen, hoewel de fout bij de dienst
Bevolking lag. Daardoor moest zij onnodig wachten op de terugbetaling.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 november 2008).

Verzoekster vraagt eind juni een internationaal paspoort aan voor haar zoon. Als verzoekster midden
juli het document wil afhalen, blijken twee paspoorten vermist op de dienst, waaronder die van haar
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VERNIETIGDE IDENTITEITSKAARTEN
(dossier: 200809-197)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster woont met haar kinderen in Zeebrugge
in afwachting van haar verhuizing naar Gent.
In november 2007 vraagt ze in de gemeenteafdeling
van Zeebrugge nieuwe elektronische identiteitskaarten aan voor zichzelf en haar kinderen.
Na haar verhuizing naar Gent, waar ze ingeschreven wordt in de bevolkingsregisters, wil verzoekster midden januari 2008 de identiteitskaarten afhalen in Zeebrugge. Zij blijken intussen vernietigd.
Volgens de ambtenaar kwam verzoekster de kaarten
niet tijdig afhalen. Zij moet er nieuwe aanvragen in
Gent omdat ze daar gedomicilieerd is.
Verzoekster verneemt in Gent dat de gemeenteafdeling van Zeebrugge de identiteitskaarten niet had
hoeven te vernietigen. Zij hadden doorgestuurd
kunnen worden naar Gent.
Verzoekster vraagt dat de kosten voor de identiteitskaarten terugbetaald zouden worden.

ONDERZOEK:
Verzoekster vroeg begin november 2007 de elektronische identiteitskaarten aan in Zeebrugge. De
kaarten liepen eind november binnen. Verzoekster
reageerde niet op drie uitnodigingen om ze op te
halen.
Midden januari 2008 verneemt de gemeenteafdeling van Zeebrugge dat verzoekster en haar kinderen ingeschreven zijn in Gent. De ambtenaar vernietigt de kaarten omdat hij ervan uitgaat dat zij
slechts uitgereikt kunnen worden in de gemeente
waar de burger gedomicilieerd is. Als verzoekster
alsnog opdaagt, stuurt hij haar terug naar Gent.
In de “Algemene onderrichtingen betreffende de
elektronische identiteitskaart” (14 november 2005)
staat dat elektronische identiteitskaarten die na drie
maanden niet afgehaald worden, vernietigd moeten
worden. De gemeenteafdeling vernietigde de drie
identiteitskaarten al na anderhalve maand.
De onderrichtingen voorzien wat moet gebeuren als
een burger zijn elektronische identiteitskaart heeft
aangevraagd in de ene gemeente maar ondertussen
gedomicilieerd is in een andere gemeente. De burger moet dan ingelicht worden over de mogelijkheden. De nieuwe gemeente kan de kaart recupereren.
Zij zorgt dan voor de activering en de adreswijziging. De burger kan de kaart ook afhalen bij de vorige gemeente van inschrijving en ze daar laten acJAARVERSLAG 2008 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

tiveren. Daarna moet hij naar zijn nieuwe gemeente
om zijn adreswijziging te laten doorvoeren.
Het hoofd van de dienst Bevolking bevestigt dat de
gemeenteafdeling geen gebruik maakte van deze
wettelijke mogelijkheden en de identiteitskaarten
ten onrechte vernietigde.
Alle medewerkers worden ingelicht over de juiste
interpretatie van de richtlijnen.
Verzoekster zal de gemaakte kosten terugbetaald
krijgen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN WETTELIJKHEID: de gemeenteafdeling
van Zeebrugge maakte geen gebruik van de wettelijke mogelijkheid om de identiteitskaarten over te
maken aan Gent waar zij geactiveerd konden worden. De kaarten werden geannuleerd en vernietigd,
nog voor de wettelijk voorziene afhaaltermijn van
drie maanden verstreken was. Dat verzoekster niet
inging op drie uitnodigingen om de kaarten af te halen, gaf de gemeenteafdeling niet het recht de kaarten te vernietigen voor het verstrijken van deze termijn.
De klacht wordt gecorrigeerd: de medewerkers
worden onderricht over de juiste interpretatie van
de richtlijnen en verzoekster zal worden terugbetaald.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 februari 2009).

DIGITAAL LOKET
(dossier: 200804-078)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster wil eind april van Brugge naar Nederland verhuizen. Eind maart meldde ze zich aan in
haar nieuwe woonplaats in Nederland om een inschrijving vanuit het buitenland aan te vragen.
In de tweede helft van april stelt ze vast dat haar
ziekenfonds in Brugge niet meer tussenkomt in haar
medische kosten omdat ze al uitgeschreven is uit
België.
Volgens de dienst Bevolking heeft zij zichzelf al
begin maart uitgeschreven via het digitale loket.
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Verzoekster is zich daar niet van bewust. Ze had alleen geprobeerd om via het e-loket informatie op te
vragen over een uitschrijving naar het buitenland.
Ze werd ongewild uitgeschreven.
De dienst Bevolking verzekert haar dat zij een model 8 opgestuurd heeft naar haar nieuwe adres in
Nederland. Verzoekster zegt dat ze dit document
nooit ontvangen heeft.
Om te bewijzen dat ze nog altijd in Brugge woont,
stapt verzoekster naar de Politie voor een woonstvaststelling. Maar dat blijkt niet zomaar te kunnen.
Wil verzoekster weer ingeschreven worden, dan
moet ze de hele procedure opnieuw doorlopen.

ONDERZOEK:
Verzoekster had al eerder met de dienst Bevolking
getelefoneerd over haar adresverandering. De medewerker zei haar dat de aangifte het best zo dicht
mogelijk zou aansluiten bij haar effectieve vertrek.
Hoewel zij pas eind april zou verhuizen, stuurde
verzoekster al op 2 maart via het digitale loket een
aangifte door voor vertrek naar het buitenland. Volgens verzoekster gebeurde dat onbewust en ongewild. Dat resulteerde meteen in een uitschrijving uit
de bevolkingsregisters.
Verzoekster kon niet meer geholpen worden. Voor
een nieuwe inschrijving moet de procedure voor
adresverandering opnieuw doorlopen worden. Dat
bleek onmogelijk omdat verzoekster ondertussen al
een adreswijziging in Nederland had aangevraagd.
De digitale aangifte genereert onmiddellijk een automatische e-mail naar de aanvrager. De tekst van
deze e-mail vermeldt niet dat de burger is uitgeschreven uit het bevolkingsregister, wel dat een
model 8 zal worden opgestuurd naar het nieuwe
adres in het buitenland. Wat dat model 8 precies inhoudt, wordt niet uitgelegd.
Zoals gebruikelijk stuurde de dienst Bevolking op
18 maart nog een brief naar het nieuwe adres in het
buitenland. Op het model 8 in bijlage staat wel dat
de betrokken burger afgevoerd is uit de registers.
Verzoekster ontkent dat ze de e-mail en de brief
ontving.
De dienst Ombudsman onderzoekt de informatieverstrekking op het webformulier ‘aangifte vertrek
buitenland’.
Op het formulier kan de burger zijn nieuwe adres in
het buitenland invoeren. Het bevat geen informatie
of waarschuwing dat wie het doorstuurt, onmiddellijk de onomkeerbare uitschrijvingsprocedure uit de
bevolkingsregisters in gang zet.
De aanvullende informatie, bereikbaar via een aparte knop, verwijst niet naar het wetsartikel dat zegt
dat de afvoering start op de datum van de aangifte
van vertrek.
JAARVERSLAG 2008 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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Wie de knop ‘doorvoeren’ indrukt, krijgt geen
waarschuwing dat een proces van uitschrijving
wordt opgestart.
Het webformulier is weinig beveiligd. Iedereen die
over iemands rijksregisternummer beschikt, kan in
principe een aangifte doorsturen, met een uitschrijving uit de registers tot gevolg.
De Ombudsman stelt vast dat de informatieverstrekking bij de meeste andere webformulieren op
het e-loket wel voldoende is.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
of verzoekster zich uitschreef door een bewuste of
onbewuste manipulatie van het webformulier, valt
niet te achterhalen. De Ombudsman meent dat verzoekster deels verantwoordelijk is omdat zij kon
vermoeden dat het invullen en doorvoeren van een
webformulier een bepaalde bewerking door de
dienst Bevolking zou genereren.
Anderzijds meent de Ombudsman dat de klacht
deels gegrond is omdat de informatieverstrekking
op het webformulier onvoldoende is. Het is de verantwoordelijkheid van de Stad om te voorkomen
dat een burger via het e-loket in de problemen
komt.
Ook de beveiliging kan beter, al moet hier altijd het
gevoelige evenwicht gerespecteerd worden tussen
veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.

AANBEVELING:
“Het is aangewezen dat de dienst Bevolking de nodige stappen zet om de informatieverstrekking en
mogelijk ook de beveiliging van het bewuste webformulier op het e-loket te verbeteren.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (7 november 2008).

OPVOLGING:
De dienst Bevolking vraagt aan Cevi de nodige aanpassingen uit te voeren aan het e-loket. Dat zal gebeuren bij een volgende update.
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VERPLAATST GRAF
(dossier: 200810-204)

Deels gegrond
KLACHT:
Als de broer van verzoekster in april 2008 overlijdt,
vraagt zij via de begrafenisondernemer of hij op het
kerkhof naast het graf van haar vader begraven kan
worden. De Begrafenissendienst vindt dat geen
goed idee omdat de zone waar haar vader al twintig
jaar begraven ligt in het najaar ontruimd wordt om
er grafkelders te voorzien. De dienst kondigt aan
dat de nabestaanden hierover na de zomer een brief
zullen ontvangen.
De Begrafenissendienst stelt aan verzoekster voor
om het graf van haar vader te verhuizen naast de
plaats waar haar broer begraven zal worden. Daar is
ruimte genoeg. De dienst treft de nodige schikkingen voor de begrafenis van de broer maar kan niet
zeggen wanneer de herbegraving van de vader
plaats zal vinden. Daarvoor is het op dat moment te
druk.
Verzoekster laat de zaak rusten, in de veronderstelling dat ze schriftelijk geïnformeerd zal worden
over de verplaatsing van het graf.
Begin oktober gaat verzoekster het graf van haar
vader bezoeken. De grafsteen is verdwenen. Ze ziet
nog duidelijk de afdruk van de zerk maar geen sporen van graafwerken. Ze merkt dat de grafsteen van
haar vader naast die van haar broer is geplaatst.
Ook daar zijn geen sporen van graafwerken. Verzoekster meent dat de stoffelijke resten van haar
vader niet mee verplaatst zijn want bij andere verplaatsingen zijn altijd graafsporen te zien.
De uitleg van de Begrafenissendienst dat er geen
graafsporen te zien zijn omdat de grafdelvers zorgvuldig te werk zijn gegaan, overtuigt haar niet.

en de betrokken arbeider. Verzoekster kan haar
twijfels uitspreken. Een gedetailleerde uitleg over
de manier van werken overtuigt haar grotendeels
dat de stoffelijke resten van haar vader wel degelijk
verplaatst zijn.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: verzoekster
had schriftelijk verwittigd moeten worden over de
verplaatsing van het graf. Dat was beloofd maar
gebeurde niet door een vergetelheid. Daardoor
kreeg verzoekster niet de kans aanwezig te zijn bij
de herbegraving. Volgens de Ombudsman ontstonden de hardnekkige twijfels van verzoekster mede
door het feit dat zij bij verrassing had moeten vaststellen dat het graf van haar vader verplaatst was.
Het vergde heel wat overtuigingskracht om verzoekster gerust te stellen.
De klacht is slechts deels gegrond omdat er geen
twijfel over mag bestaan dat de stoffelijke resten
wel degelijk werden verplaatst. Hier gebeurde geen
fout.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 januari 2009).

VERBLIJFSVERGUNNING
(dossier: 200802-035)

Terechte opmerking
KLACHT:

De Burgerlijke Stand geeft toe dat verzoekster niet
verwittigd werd over het verplaatsen van het graf
van haar vader. Daardoor kon zij niet aanwezig zijn
op de herbegraving, wat in tegenstelling tot de opgraving toegelaten is. Het gaat volgens het diensthoofd om een vergetelheid. Normaal gezien worden
de nabestaanden altijd schriftelijk op de hoogte gebracht over een herbegraving.
Het diensthoofd bevestigt dat de stoffelijke resten
eind september verplaatst zijn. Omdat verzoekster
hiermee niet gerust gesteld kan worden, organiseert
de dienst Ombudsman een gesprek met het diensthoofd, de verantwoordelijke van de begraafplaatsen

Een maatschappelijk werkster begeleidt een gezin
van vreemde origine. Midden januari 2008 licht de
FOD Binnenlandse Zaken het gezin in dat de leden
recht hebben op een verblijfsvergunning van één
jaar en dat ze in het vreemdelingenregister ingeschreven mogen worden.
In de Vreemdelingendienst krijgen de maatschappelijk werkster en het gezin op 21 januari 2008 te horen dat er nog geen bericht van de FOD Binnenlandse Zaken binnen is. Pas na aandringen levert
een tweede zoektocht resultaat op. De brief is er
toch.
De Vreemdelingendienst verwittigt de wijkagent
die eind januari de woonstvaststelling doet. De
wijkagent belooft de vaststelling snel door te geven
aan de Vreemdelingendienst.
Op 15 februari stappen de maatschappelijk werkster
en het gezin naar het OCMW om financiële steun te
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vragen. Deze steun is gekoppeld aan een inschrijving in het vreemdelingenregister. De inschrijving
blijkt nog altijd niet in orde. Daardoor kan het
OCMW voorlopig geen steun geven.
In de Vreemdelingendienst zegt de ambtenaar dat
de woonstvaststelling van de wijkagent nog niet
binnen is. Daardoor is de inschrijving nog niet kunnen gebeuren. Maar na aandringen vindt de dienst
de woonstvaststelling toch terug.
Toch kan volgens de Vreemdelingendienst het gezin niet ingeschreven worden in het vreemdelingenregister omdat de gezinsleden geen paspoort kunnen voorleggen. In de brief van de FOD Binnenlandse Zaken die het gezin heeft gekregen, staat
nochtans alleen dat de ouders tussen de 45ste en de
30ste dag voor de vervaldatum van hun tijdelijke
verblijfsvergunning van één jaar een geldig paspoort moeten kunnen voorleggen, willen zij hun
verblijf verlengen. De Vreemdelingendienst blijft er
evenwel bij dat nu al een geldig paspoort noodzakelijk is.
De maatschappelijk werkster schakelt de advocaat
van het gezin in die de Vreemdelingendienst wijst
op haar wettelijke verplichting. Begin maart worden de gezinsleden ingeschreven.
Hoewel het individuele dossier in orde kwam, wil
de maatschappelijk werkster de werkwijze van de
Vreemdelingendienst aankaarten.

ONDERZOEK:
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid waarom
de Vreemdelingendienst de brief van de FOD Binnenlandse Zaken eerst niet vond en daarna wel. De
Dienst Vreemdelingenzaken zou uitzonderlijk een
brief in plaats van een fax gestuurd hebben.
Volgens het diensthoofd was de brief onduidelijk.
Daarom nam de medewerkster van de Vreemdelingendienst contact op met de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze zou geantwoord hebben dat een paspoort noodzakelijk was vooraleer het gezin een tijdelijke verblijfsvergunning van één jaar kon krijgen
en ingeschreven kon worden in het vreemdelingenregister. De ambtenaar van de Vreemdelingendienst
noteerde dat op het dossier. Dit gesprek kan niet gereconstrueerd worden.
De dienst Ombudsman onderzoekt de brief van de
Dienst Vreemdelingenzaken aan de Stad Brugge.
Zij laat aan duidelijkheid weinig te wensen over.
De Dienst Vreemdelingenzaken schrijft dat het gezin een tijdelijke verblijfsvergunning krijgt en ingeschreven kan worden in het vreemdelingenregister
en dat het gezin tussen de 45ste en de 30ste dag voor
de vervaldatum van deze verblijfsvergunning een
verlenging van het verblijf kan aanvragen. Pas op
dat moment moet een geldig paspoort of reisdocument voorgelegd worden.
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De Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat de gebruikte formulering standaard is en louter verwijst
naar de basiswetgeving. Dagelijks vertrekken gelijkaardige brieven naar de gemeenten. Volgens de
Dienst Vreemdelingenzaken zouden zowel de medewerkers van de eigen dienst als de medewerkers
van de Vreemdelingendienst op de hoogte moeten
zijn van deze basiswetgeving.
De Vreemdelingendienst geeft toe dat de woonstvaststelling verkeerd geklasseerd werd.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen goede uitvoeringspraktijk).
De Vreemdelingendienst weigerde ten onrechte de
tijdelijke verblijfsvergunning en de inschrijving in
het vreemdelingenregister. De Ombudsman meent
dat van de medewerkers van de Vreemdelingendienst verwacht mag worden dat zij de basiswetgeving over het verblijf van vreemdelingen kennen.
De Ombudsman houdt zijn beoordeling op een terechte opmerking omdat het positief is dat de medewerkster naar de Dienst Vreemdelingenzaken
belde omdat ze toch twijfelde. Dat getuigt van een
actieve inzet.
Dat de woonstvaststelling van de wijkagent verkeerd geklasseerd werd, is op zich een kleine fout.
Toch kan een dergelijke fout gevolgen hebben voor
de tijdige inschrijving van de burger in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 juli 2008).

RIJBEWIJS
(dossier: 200807-148)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker vraagt op donderdag 17 juli in de dienst
Bevolking een voorlopig rijbewijs aan. Hij mag er
ten vroegste op dinsdag 22 juli om komen. Verzoeker vindt deze termijn te lang.

ONDERZOEK:
Volgens de omzendbrief van 1 oktober 1998 moet
een rijbewijs “in principe afgeleverd worden binnen
de kortst mogelijke tijd na het voorleggen van de
aanvraag en in geen geval mag de termijn van een
week (5 werkdagen) overschreden worden.”
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Verzoeker klaagt op 23 juli dat hij zijn rijbewijs
nog altijd niet gekregen heeft. De dienst Rijbewijzen is die dag de aanvragen van 16 juli aan het
verwerken.
De dienst Rijbewijzen wordt vanaf juni overrompeld doordat de Franse politie buitenlandse chauffeurs beboet die geen Europees rijbewijs hebben.
Heel wat reislustige Bruggelingen komen tegelijk
hun rijbewijs vernieuwen. Het gaat dagelijks om
meer dan honderd aanvragen.
Verzoeker kan zijn rijbewijs ophalen op 25 juli. Dat
is na zes werkdagen.
In september is de achterstand nog altijd niet ingelopen waardoor de dienst Bevolking rekening houdt
met een termijn van veertien dagen. Als het rijbewijs vroeger klaar is, wordt de aanvrager opgebeld
als hij daarom heeft verzocht.
Tegen oktober is de dossierachterstand bijgebeend.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (overschrijding wettelijke
behandelingstermijn).
De dienst Rijbewijzen haalt in het geval van verzoeker de opgelegde maximale behandelingstermijn
van vijf werkdagen niet. Verzoeker maakt een terechte opmerking, zij het dat de overschrijding zeer
beperkt blijft.
Tot in september vraagt de dienst Bevolking aan de
aanvrager om rekening te houden met een maximale behandelingstermijn van 14 kalenderdagen, gezien de dossierachterstand.
Er is een belangrijke verzachtende omstandigheid.
Door het optreden van de Franse politie kwamen de
Bruggelingen massaal hun rijbewijzen vernieuwen.
Daardoor was het quasi onmogelijk om de opgelegde behandelingstermijn van maximaal 5 werkdagen
te halen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 november 2008).

ONDUIDELIJKE COMMUNICATIE
(dossier: 200809-189)

Terechte opmerking
KLACHT:

teitskaart moest voldoen. Bovendien communiceerde hij niet klantvriendelijk.
Verzoekster bood zich aan om haar identiteitskaart
te vernieuwen. Ze had de pasfoto thuis afgesneden
maar blijkbaar niet zoals het hoort. De ambtenaar
reageerde dat de foto niet in zijn ‘machientje’ paste.
Verzoekster ervaarde de toon als vernederend. Ze
kreeg haar documenten toegeschoven en kon vertrekken.
De volgende dag biedt verzoekster zich opnieuw
aan met haar pasfoto’s. Ze vraagt aan de ambtenaar,
een vrouw dit keer, of zij ze zelf op de correcte afmetingen wil knippen.
De mannelijke ambtenaar komt naast zijn collega
staan en merkt fluisterend op dat de foto’s een grijze achtergrond en niet de vereiste witte achtergrond
hebben. Hij richt zich niet rechtstreeks tot verzoekster.
Verzoekster vraagt waarom hij haar dat de dag
voordien niet heeft gezegd. Dat had haar een bezoek bespaard. De ambtenaar zegt haar dat hierover
niet gediscussieerd kan worden. Ze krijgt haar documenten terug. De ambtenaar verwijst haar naar
één bepaalde beroepsfotograaf in het centrum.

ONDERZOEK:
Het hoofd van de dienst Bevolking noemt de klacht
gegrond. Hij zal de ambtenaar wijzen op zijn houding en zijn plicht om transparant met de klanten te
communiceren.
De ambtenaar reageert niet op de uitnodiging van
de dienst Ombudsman om zijn versie van de feiten
te geven.
Het diensthoofd twijfelt eraan of de ambtenaar verzoekster doorverwezen zou hebben naar één bepaalde fotograaf. Verzoekser blijft erbij dat dit zo
was.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
De ambtenaar communiceerde onvoldoende klantgericht. Bij de eerste beoordeling van de foto’s had
hij meteen moeten zeggen dat de achtergrond niet
oké was. Dat hij zich de volgende dag niet rechtstreeks tot verzoekster richtte en geen uitleg wilde
geven, was niet klantvriendelijk.
Of de ambtenaar verzoekster naar een bepaalde fotograaf doorverwees, is niet duidelijk. Over dit aspect van de klacht kan de Ombudsman niet oordelen.

Verzoekster klaagt dat een ambtenaar van de dienst
Bevolking haar onvoldoende informatie gaf over de
eisen waaraan de pasfoto voor haar nieuwe identi-
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Het College vraagt aan het Managementteam te onderzoeken hoe de klantvriendelijkheid aan de loketten nog nauwer kan worden opgevolgd (12 december 2008).

Als ze aan het loket vraagt of iemand het melkflesje
voor haar baby zou kunnen opwarmen, reageert de
medewerker dat het niet zijn taak is om zich daarmee bezig te houden. Hij vraagt verzoekster wie
haar naar boven gezonden heeft en zegt dat de microgolfoven alleen voor het personeel bedoeld is.
Verzoekster zegt nog dat zij het flesje zelf wil opwarmen, mocht de bediende het te druk hebben, en
dat ze er ook voor wil betalen.
Uiteindelijk springt een collega spontaan bij en gaat
het flesje opwarmen.
Verzoekster is niet te spreken over de manier waarop de loketbediende haar bejegende.

ONDERZOEK:
De dienst Bevolking meent dat het opwarmen van
een melkflesje niet behoort tot de kerntaak van de
medewerker en dat deze de vraag van verzoekster
terecht mocht weigeren, gezien de drukte aan het
loket. Volgens het diensthoofd moet klantgerichtheid altijd gekoppeld worden aan de kerntaak van
de medewerkers. Hij meent dat de vraag van verzoekster buiten de dienstverlening viel. Hij kan er
wel mee instemmen dat de commentaar van de medewerker minder gepast was.
De ambtenaar stelt dat hij altijd kort van stof is
zonder daarom onvriendelijk te willen zijn. Hij
vindt de klacht overdreven omdat het opwarmen
van een melkflesje niet tot zijn taak behoort.
Het Charter voor Behoorlijk Bestuur roept de stadsmedewerkers op steeds hoffelijk, luisterbereid, behulpzaam en respectvol te zijn voor de klanten, ongeacht de situatie.

MELKFLESJE

BEOORDELING:

(dossier: 200810-215)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster wil op een zaterdagmorgen haar nieuwe bewonerskaart afhalen in de Mobiliteitswinkel.
Ze neemt haar twee maanden oude baby mee.
De rij is lang. Omdat het tijd wordt voor haar flesje,
wordt de baby onrustig. Verzoekster vraagt aan het
snelloket of ze in het gebouw een flesje zou kunnen
opwarmen. De medewerkster van de dienst Bevolking verwijst haar door naar de kantoren van haar
dienst op de bovenverdieping waar er een microgolfoven staat. Verzoekster vertrouwt haar huilende
baby toe aan mensen die in de rij staan te wachten.
In de dienst Bevolking is het druk. De rij wachtenden heeft begrip voor haar probleem en laat haar
voorgaan.
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Terechte opmerking (geen correcte bejegening).
De Ombudsman meent dat klantgerichtheid verder
reikt dan de kerntaak van de medewerker. Hij acht
het de opdracht van elke stadsmedewerker om
steeds hoffelijk, luisterbereid, behulpzaam en respectvol te zijn tegenover de klant.
Dat de medewerker het te druk had om zelf verzoekster te helpen, kan de Ombudsman nog begrijpen. Maar de manier waarop hij haar afwees, getuigt van weinig respect.
De Ombudsman meent dat het gepast was geweest
dat de medewerker bijstand had gevraagd aan een
minder druk bezette collega. Verzoekster (en haar
baby) bevonden zich in een moeilijke situatie waarbij zij een hulpvaardiger houding hadden mogen
verwachten. Ook de medewerkster van het snelloket had verondersteld dat verzoekster boven geholpen zou worden door haar collega’s.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 februari 2009).

IDENTITEITSBEWIJS MINDERJARIGEN
(dossier: 200804-069)

Ander oordeel

2.

KLACHT:
Verzoekster heeft een zoontje van drie dat bij haar
gedomicilieerd is. Ze is gescheiden van haar man.
Beiden oefenen het ouderlijke gezag uit.
De gemeenteafdeling van Sint-Michiels laat haar
weten dat haar ex-man een identiteitsbewijs voor
zijn zoontje is komen afhalen. Verzoekster is boos
dat zij daar niet vooraf van op de hoogte is gebracht.
Bovendien stelt ze vast dat op het identiteitsbewijs
alleen de vader vermeld staat als te contacteren persoon in geval van nood. Verzoekster vindt dat niet
correct. Ze meent dat beide ouders vermeld moeten
staan.
Het hoofd van de dienst Bevolking legt haar uit dat
de vader het identiteitsbewijs voor zijn kind kon
meekrijgen zonder dat zij daar vooraf van verwittigd moest worden.
Verzoekster klaagt dat de informatie binnen de
dienst Bevolking niet eenduidig is. De gemeenteafdeling van Sint-Michiels zei haar enkele maanden
geleden dat de andere ouder wel zijn goedkeuring
moest geven.
Verzoekster klaagt ook over de houding van de
ambtenaar bij de gemeenteafdeling van SintMichiels. Zij snauwde haar af. De ambtenaar stuurde enkele dagen later de Politie op haar af omdat ze
klacht tegen verzoekster wilde neerleggen wegens
bedreiging.

ONDERZOEK:
1.

De Algemene Onderrichtingen over het houden
van de bevolkingsregisters schrijven voor dat
een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan
twaalf jaar afgegeven wordt op verzoek van de
persoon of personen die het ouderlijke gezag
uitoefenen over het kind.
Deze afgifte staat los van het feit of deze ouder
al dan niet het hoederecht over het kind uitoefent en of het kind al dan niet bij deze ouder in
de bevolkingsregisters is ingeschreven. In de
onderrichtingen staat dat “in het geval dit identiteitsbewijs wordt aangevraagd door een ou-
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3.

4.

der bij wie het kind niet is ingeschreven, de
gemeente over geen enkele juridische basis beschikt om de afgifte ervan te weigeren, tenzij de
andere ouder zich op schriftelijke wijze heeft
verzet tegen de afgifte van het identiteitsdocument.”
In dit dossier kon de vader aan de hand van het
echtscheidingsvonnis bewijzen dat ook hij het
ouderlijke gezag uitoefende. Verzoekster had
zich niet schriftelijk verzet.
Naast de naam van de ouders kunnen op het
identiteitsbewijs ook de coördinaten vermeld
worden van een (derde) persoon. Wie deze persoon moet zijn, staat niet vermeld in de wet.
Volgens het afdelingshoofd van de centrale
dienst Bevolking is het eerder logisch dat het
om een ‘derde’ persoon zou gaan. In de praktijk gaat het meestal om een grootouder. De
gemeenteafdeling van Sint-Michiels noteerde
opnieuw de coördinaten van de vader. De wet
verbiedt dat niet.
Over de dubbelzinnige informatie bevestigt de
ambtenaar dat de bevolkingsdienst van SintMichiels tot eind 2007 de handtekening van
beide ouders vroeg om het identiteitsbewijs
voor het kind aan te vragen. Maar na een algemene omzendbrief van de FOD Binnenlandse
Zaken dat dit niet wettelijk is, werd deze
werkwijze veranderd. De ambtenaar kan zich
niet herinneren dat zij hierover verkeerde informatie zou hebben gegeven.
In verband met de bejegening stelt de ambtenaar dat verzoekster samen met een man haar
ongenoegen kwam uiten. Beiden waren agressief. Omdat de ambtenaar zich bedreigd voelde
door de man, riep ze de hulp van de Politie in
maar de man was al vertrokken.
De ambtenaar nam naderhand opnieuw contact
op met de Politie omdat ze overwoog om
klacht in te dienen tegen deze man. De wijkagent kon haar overhalen om dat niet te doen.
Hij ging bemiddelen bij verzoekster.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Dat momenteel op het identiteitsbewijs maar één
naam van een contactpersoon kan worden ingevoerd via het computerprogramma, is een tekort.
De ambtenaar in de gemeenteafdeling van SintMichiels vulde de naam van de vader in. Strikt genomen is dat niet fout omdat de wet niet voorschrijft welke naam ingevuld moet worden. In de
toekomst zullen via de federale overheid aanpassingen gebeuren, waardoor het mogelijk zal worden
meer namen in te vullen.
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Dat de vader het identiteitsbewijs mee kreeg, was
conform de wetgeving. Dat de ambtenaar toch nog
informatie zou hebben gegeven over de oude, foutieve werkwijze valt niet te achterhalen. Over de
bejegening kan de Ombudsman niet objectief oordelen.

BEOORDELING:

WETTELIJKE SAMENWOONST

MIJN KINDEREN

(dossier: 200805-099)

(dossier: 200805-100)

Ander oordeel.
Het blijft een moeilijke evenwichtsoefening om uit
te maken hoe actief de overheid zelf informatie
moet geven aan de burger.

Ander oordeel

Ander oordeel
KLACHT:

KLACHT:

Verzoekster vindt dat de Vreemdelingendienst haar
onvoldoende actief informeerde over het verschil
tussen een samenlevingscontract, een aangifte van
wettelijke samenwoonst en een ‘verbintenis tot tenlasteneming van een partner die in concubinaat samenleeft’. Daardoor ondervinden zij en haar man
moeilijkheden met de FOD Financiën.
Verzoekster legde in februari 2006 bij de Vreemdelingendienst een verbintenis tot tenlasteneming af
voor haar toenmalige vriend, nu haar echtgenoot.
Doordat ze geen echte aangifte van wettelijke samenwoonst deed, dreigt ze nu belastingen te moeten bijbetalen.

Verzoekster is sinds een jaar verwikkeld in een
echtscheidingsprocedure. De rechtbank besliste
midden december 2007 dat haar twee zoontjes bij
haar gedomicilieerd moesten worden.
Begin mei 2008 stelt verzoekster toevallig vast dat
haar kinderen ingeschreven zijn op het adres van
hun vader in plaats van op haar adres. De dienst
Bevolking deed dat op basis van een advies van de
FOD Binnenlandse Zaken. Verzoekster neemt het
niet dat zij daarover niet werd ingelicht.
De dienst Bevolking belooft de inschrijving ongedaan te maken aangezien de FOD Binnenlandse
Zaken het vonnis niet zomaar had mogen negeren.
Een week later is de fout nog altijd niet rechtgezet.
Verzoekster vraagt de dienst Bevolking schriftelijk
om uitleg maar een antwoord blijft uit.

ONDERZOEK:
Verzoekster vroeg spontaan aan het loket van de
Vreemdelingendienst om een ‘verbintenis tot tenlasteneming’ op te maken.
De dienst Bevolking stelt dat er wel degelijk een
verschil bestaat tussen een ‘verbintenis tot tenlasteneming’ en een aangifte van wettelijke samenwoonst. De verbintenis hoort thuis in de vreemdelingenwetgeving, de wettelijke samenwoonst is een
soort huwelijk ‘light’-versie waarover een verklaring wordt afgelegd tegenover de ambtenaar van de
Burgerlijke Stand.
De Vreemdelingendienst acht het niet haalbaar om
telkens aan de burger te vragen waarom hij kiest
voor een verbintenis tot tenlasteneming in plaats
van een wettelijke samenwoonst. Bovendien beschikten verzoekster en haar vriend over een advocaat. Ook hij lichtte hen niet in.
Het hoofd van de dienst Bevolking stelt een brief
op met het dossierverloop waarmee verzoekster
haar bezwaarschrift kan stofferen. Maar de FOD
Financiën blijft een attest van wettige samenwoonst
vragen. Verzoekster dient klacht in bij de federale
Ombudsman.
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ONDERZOEK:
De FOD Binnenlandse Zaken had de dienst Bevolking geadviseerd om de jongens in te schrijven op
het adres van hun vader. Zij hield geen rekening
met het vonnis. Blijkbaar nam het ministerie deze
beslissing voordat het vonnis op deze dienst toekwam.
De dienst Bevolking doet het nodige om de bevolkingsregisters met terugwerkende kracht aan te passen zonder te wachten op het akkoord van de FOD
Binnenlandse Zaken. De vader van de jongens
wordt ingelicht.
De e-mail die verzoekster naar de dienst Bevolking
verstuurde, werd niet uit het oog verloren maar het
duurde een tijdje vooraleer de officiële brieven over
de rechtzetting verstuurd konden worden.
De dienst Bevolking licht in principe beide ouders
in over de inschrijving van hun kinderen op een
vreemd adres. Bij co-ouderschap wordt een uitzondering gemaakt, omdat de ouders meestal samen de
inschrijving regelen na een vonnis van de rechtbank. Komt toch maar één ouder de adreswijziging
vragen, dan vraagt de dienst altijd of deze beslis-
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sing in onderling overleg genomen werd. Het baliepersoneel is niet bevoegd te onderzoeken of dat ook
werkelijk zo is. In dit specifieke geval kwam er nog
bij dat de FOD Binnenlandse Zaken de inschrijving
op het adres van de vader gunstig had geadviseerd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Bevolking zet de foute inschrijving snel
weer recht.
De FOD Binnenlandse Zaken zette de dienst Bevolking op het verkeerde been door de inschrijving
op het adres van de vader positief te adviseren. Ook
de ex-partner is medeverantwoordelijk omdat hij
verzoekster niet inlichtte. Hij verzweeg aan de
dienst Bevolking dat de inschrijving niet in onderling overleg met zijn ex gebeurde.

OPVOLGING:
In de loop van 2008 legt een ministeriële omzendbrief nieuwe regels op voor het inschrijven van kinderen van gescheiden ouders. De nieuwe procedure
vermijdt dat kinderen zonder medeweten van een
ouder ingeschreven worden op een vreemd adres.

GEEN REACTIE
(dossier: 200806-133)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers moeten zich aanbieden bij de dienst
Bevolking om hun nieuwe elektronische identiteitskaart aan te vragen. Ze zijn in het buitenland en
kunnen onmogelijk binnen de voorziene termijn deze formaliteiten vervullen.
Op 2 juni 2008 sturen zij vanuit hun vakantieadres
een e-mail naar de dienst Bevolking met de vraag
of de termijn verlengd kan worden. De dienst reageert niet. Tien dagen later contacteren verzoekers
de Ombudsman.

king. De medewerker kan de zaak telefonisch oplossen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Dat verkeerde klassering van de e-mail acht de
Ombudsman te klein om in rekening te nemen. Het
probleem kon kort na de klacht opgelost worden.

ONTHAAL AAN HET LOKET (1)
(dossier: 200806-139)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers bieden zich aan op hun gemeenteafdeling voor een nieuwe elektronische identiteitskaart.
De medewerkster reageert kortaf. Als zij hun oproepingsbrief tonen, zegt ze bars dat ze van elk de
oude identiteitskaart en een pasfoto moet hebben en
dat ze 25 euro moeten betalen.
Als haar collega opmerkt dat het computerprogramma niet werkt, reageert ze kort dat ze toch
eerst het geld moet ontvangen voor ze kan starten.
Ze uit haar bedenkingen over het feit dat verzoekers
hun pasfoto’s zelf hebben afgedrukt.
Als het computerprogramma nergens blijkt te werken, geeft ze met tegenzin de papieren en het geld
terug en zegt ze dat verzoekers moeten terugkeren
als het programma wel werkt. Wanneer dat is, kan
ze niet zeggen.
De volgende dag keren verzoekers terug. Het computerprogramma doet het weer. Een andere medewerker onthaalt hen vriendelijk.
Verzoekers zijn niet te spreken over de houding van
de medewerkster.

ONDERZOEK:

Verzoekers stuurden hun e-mail naar het adres
info@brugge.be. De Communicatiedienst gaf het
bericht door aan de dienst Bevolking waar het op 4
juni doorgestuurd werd naar de gemeenteafdeling
van Zeebrugge voor verdere behandeling.
De gemeenteafdeling klasseerde per vergissing de
e-mail bij enkele afgewerkte dossiers. Kort na de
klacht belde verzoeker zelf naar de dienst Bevol-

De medewerkster ontkent dat ze kortaf en onbeleefd was. Bij aanvragen voor elektronische identiteitskaarten werkt ze altijd op dezelfde manier. Ze
vraagt eerst alle papieren en het geld, daarna handelt ze het computerwerk af. Volgens de medewerkster was haar beoordeling over de foto’s terecht, omdat in negentig procent van de gevallen
zelfgemaakte foto’s in Brussel niet aanvaard worden. Het feit dat het computerprogramma niet werkte, zorgde voor enige spanning omdat ze verzoekers
niet kon helpen.
Het hoofd van de dienst Bevolking vindt het antwoord van zijn medewerkster niet bevredigend. Hij

JAARVERSLAG 2008 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

90

ONDERZOEK:

DOSSIERS 2008 IN DETAIL

BURGERZAKEN

wijst haar op haar attitude omdat het niet de eerste
keer is dat daarover opmerkingen komen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan geen standpunt innemen omdat hij geconfronteerd wordt met een woord-tegenwoord situatie. Verzoekers zeggen dat de medewerkster onbeleefd was, de medewerkster ontkent
formeel.
Uit de reactie van het diensthoofd kan de Ombudsman wel opmaken dat er al eerder klachten waren
over deze medewerkster. Zij kwamen niet binnen
via de Ombudsman en werden als dusdanig niet
door hem onderzocht of beoordeeld.
Het diensthoofd verontschuldigt zich tegenover verzoekers, wat zij appreciëren.

daarom vraagt. De medewerker in de gemeenteafdeling was daar niet van op de hoogte. Het afdelingshoofd van de centrale dienst Bevolking beslist
alle gemeenteafdelingen in te lichten over de
werkwijze die zij volgt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het was klantgerichter geweest mocht de medewerker een attest hebben uitgeschreven toen verzoeker
daarom vroeg. De medewerker ging er evenwel van
uit dat dat niet mocht. Hij was niet op de hoogte
van de werkwijze in de centrale bevolkingsafdeling.
Dat wordt recht gezet.

ONTHAAL AAN HET LOKET (3)
(dossier: 200808-168)

ONTHAAL AAN HET LOKET (2)

Ander oordeel

(dossier: 200806-140)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker mag van zijn werkgever uitzonderlijk tijdens de werkuren zijn nieuwe rijbewijs afhalen op
de gemeenteafdeling van Sint-Kruis. De werkgever
vraagt hem een attest mee te brengen dat bevestigt
dat hij naar de bevolkingsdienst is geweest. De
ambtenaar weigert zulk een attest mee te geven.
Verzoeker wordt doorverwezen naar de Politie.
Ook daar kan of wil men geen attest afleveren. Verzoeker wordt teruggestuurd naar de dienst Bevolking. De medewerker blijft erbij dat hij geen attest
kan uitschrijven en maakt een einde aan de discussie.

ONDERZOEK:
De baliemedewerker bevestigt dat hij verbaasd reageerde op de vraag van verzoeker omdat het rijbewijs toch het beste bewijs was dat hij dit document
zelf had afgehaald. De wet schrijft voor dat dat persoonlijk moet gebeuren.
Toen verzoeker aandrong, zei de medewerker dat
hij in feite niet bevoegd was om een dergelijk attest
uit te schrijven. Daarom stuurde hij hem door naar
de Politie in de hoop dat zij zou kunnen helpen.
Toen verzoeker morrend terugkwam, zei de medewerker dat het probleem eerder bij de werkgever
lag die zijn medewerker niet vertrouwde.
De baliemedewerkers van de centrale dienst Bevolking maken wel altijd een attest op als de burger
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KLACHT:
Verzoekster klaagt dat een medewerkster van de
dienst Bevolking haar onheus behandeld heeft.
Toen zij een attest ging afgeven aan de balie, weigerde de ambtenaar het document voor haar te kopiëren, omdat dit volgens haar niet mocht. Toen
verzoekster aandrong, werd de bediende boos. Ze
zei dat verzoekster haar hele “zootje” terug kon
nemen als ze zo moeilijk bleef doen.
Na wat gediscussieer nam de ambtenaar toch een
kopie van het attest.

ONDERZOEK:
De ambtenaar ontkent dat ze geweigerd zou hebben
om een kopie te nemen. Ze had wel gezegd dat ze
in feite geen kopie mocht nemen van officiële documenten.
De medewerkster wijt de klacht aan een communicatiestoornis. Zij had er geen weet van dat verzoekster wat vertwijfeld was geraakt omdat ze problemen had met haar identiteitspapieren en daarom zo
sterk aandrong op de kopie.
De medewerkster verontschuldigt zich voor haar
woordgebruik waar zij onmiddellijk spijt van had.
Verzoekster aanvaardt deze excuses.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman beschouwt de zaak als opgelost
door bemiddeling. Dat de ambtenaar onmiddellijk
besefte dat zij een ongepast woord had gebruikt en

91

DOSSIERS 2008 IN DETAIL

BURGERZAKEN

zich ervoor verontschuldigt, getuigt van een goede
ingesteldheid. Verzoekster deelt deze mening.

ren op hetzelfde adres woonde, onmogelijk de klant
kon zijn waarnaar de firma op zoek was, is onzeker.

PRIVACY

PIN- EN PUKCODE

(dossier: 200808-156)

(dossier: 200809-177)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Verzoekster krijgt een factuur van een orthopedisch
bedrijf. Nochtans heeft ze niets besteld. Ze belt de
firma die toegeeft dat het om een vergissing gaat.
De factuur was bedoeld voor een naamgenote die
verhuisde zonder haar nieuwe adres achter te laten.
De firma kreeg het adres van verzoekster via de
dienst Bevolking.
Verzoekster is ontstemd. De dienst Bevolking had
toch moeten zien dat zij al meer dan twintig jaar op
hetzelfde adres woont, nooit een aanvraag tot adresverandering indiende en dus onmogelijk de klant
kon zijn waar de firma naar op zoek was. Ze vindt
dat haar privacy geschonden is.

Verzoeker wil zijn elektronische identiteitskaart afhalen in het gemeentehuis van Sint-Andries. Als de
ambtenaar vraagt of hij zijn elektronische handtekening wil activeren, weigert verzoeker omdat hij
principieel gekant is tegen de elektronische identiteitskaart. Hij vreest inbreuken op zijn privacy.
De ambtenaar reageert dat hij de elektronische
identiteitskaart dan niet kan afleveren. Verzoeker
protesteert en stelt dat dit in tegenspraak is met de
wet. Hij vertrekt zonder zijn elektronische identiteitskaart.

ONDERZOEK:
Het KB van 16 juli 1992 schrijft voor dat gegevens
uit de bevolkingsregisters nooit aan derden meegedeeld mogen worden. Maar om de rechtsgang niet
te stuiten zijn enkele uitzonderingen voorzien. Op
basis van een wettelijke titel kan wel informatie opgevraagd worden. Een openstaande schuldvordering is zo’n wettelijke titel.
De vraag van de firma sloeg op een klant die in
Sint-Michiels zou hebben gewoond. Omdat de
dienst Bevolking niemand met deze naam terugvond, vroeg zij aan de firma de geboortedatum van
de gezochte persoon. Het bedrijf maakte een datum
over. Op basis hiervan kwam de dienst Bevolking
uit bij verzoekster die in Sint-Andries woont. Haar
adres werd overgemaakt aan de firma.
De dienst Bevolking stelt dat zij niet hoefde na te
gaan hoe de firma aan de geboortedatum van verzoekster geraakte.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Bevolking mocht het adres meedelen,
aangezien de firma zich baseerde op een wettelijke
titel.
Hoe de firma aan de geboortedatum van verzoekster geraakte, is onduidelijk. Of de dienst Bevolking
had kunnen concluderen dat verzoekster, die al ja-
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ONDERZOEK:
Verzoeker meldde zich aan om zijn nieuwe elektronische identiteitskaart op te halen. Op het moment
dat de ambtenaar de activeringsprocedure wilde opstarten en hem vroeg om zijn pin- en pukcode in te
geven, protesteerde verzoeker omdat zijn privacy
geschonden kon worden. De discussie liep hoog op.
De ambtenaar deelde verzoeker mee dat de kaart
dan niet geactiveerd kon worden.
Volgens de dienst Bevolking gaf verzoeker op geen
enkel ogenblik te kennen dat hij alleen maar geen
gebruik wilde maken van zijn digitale handtekening. Als hij dat had gedaan, zou er geen probleem
geweest zijn.
De onderrichtingen betreffende de elektronische
identiteitskaart schrijven voor dat de ambtenaar de
burger eerst moet uitnodigen om via zijn pin- en
pukcode zijn elektronische identiteitskaart te activeren. Op dat moment worden ook de elektronische
functies, waaronder de digitale handtekening geactiveerd. Na afloop van de activeringsprocedure
moet de ambtenaar aan de burger vragen of hij al
dan niet gebruik wil maken van deze elektronische
functies. Als de burger daarvan wil afzien, moet de
bediende deze functies onmiddellijk herroepen.
Daarna wordt de identiteitskaart uitgereikt.
Volgens de dienst Bevolking kreeg de ambtenaar
niet de kans om deze procedure uit te leggen en/of
volledig af te werken. Verzoeker was al boos opgestapt.

92

DOSSIERS 2008 IN DETAIL

BURGERZAKEN

De Ombudsman legt de activeringsprocedure uit
aan verzoeker. Hij gaat zijn elektronische identiteitskaart afhalen.

VOLMACHT
(dossier: 200809-187)

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het gesprek tussen verzoeker en de ambtenaar kan hij niet objectief
reconstrueren.

PAPIER IS OP
(dossier: 200809-184)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker vraagt eind augustus een voorlopig rijbewijs aan voor zijn motor. Het document laat op
zich wachten. Bij de dienst Bevolking hoort hij telkens dat het papier om de rijbewijzen te drukken,
op is. Midden september heeft hij zijn rijbewijs nog
altijd niet ontvangen.

ONDERZOEK:
De dienst Bevolking bestelde per fax op 1 september een voorraad voorlopige rijbewijzen bij de FOD
Mobiliteit en Vervoer. Het diensthoofd verzekert
dat dat altijd op tijd gebeurt.
Toen de documenten midden september nog altijd
niet aangekomen waren, telefoneerde de dienst Bevolking naar de FOD. Daar vond men geen spoor
van de bestelling. Onmiddellijk werden enkele documenten overgemaakt.
Het valt niet te achterhalen waarom de fax niet aankwam bij de FOD. De dienst Bevolking kan met
een faxrapport bewijzen dat zij de bestelling doorstuurde.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De wettelijke termijn voor het afleveren van een
voorlopig rijbewijs werd overschreden. De dienst
Bevolking bestelde evenwel tijdig nieuwe documenten bij de FOD Mobiliteit en Verkeer en kan
dat ook bewijzen met een faxrapport. Omdat de bestelling het ministerie niet bereikte, raakten de documenten uitgeput.
Misschien was het beter geweest dat de dienst Bevolking eerder telefonisch contact had opgenomen
met de FOD. Verzoeker had immers verschillende
keren geïnformeerd bij de dienst. Pas na twee weken stak de dienst bij het ministerie haar licht op.
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Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker gaat met zijn vader naar de dienst
Vreemdelingen. Hij vraagt een volmacht aan om de
papieren te helpen regelen van zijn vader die weer
naar Marokko wil. De dienst weigert en roept de
Politie.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Vreemdelingen kwam de vader
van verzoeker eind augustus in België aan. Zijn
aanvraag tot inschrijving werd doorgestuurd naar
Brussel maar daar werd ze geweigerd omdat de vader verzoeker niet erkend had als zijn kind. De vader kan slechts blijven voor de duur van het visum.
Om zijn terugkeer te helpen regelen vroeg verzoeker een volmacht aan bij de dienst Vreemdelingen.
De dienst reageerde dat zij eerst moest nagaan of
dat wel kon. Blijkbaar interpreteerde verzoeker dit
meteen als een afwijzing. De dienst kreeg de tijd
niet om de zaak uit te leggen.
Omdat de medewerkers zich bedreigd voelden, belden zij de Politie.
Via bemiddeling kan verzoeker in alle kalmte terug
naar de dienst Vreemdelingen om zijn volmacht te
halen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.

TICKETZUIL
(dossier: 200810-217)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster zit te wachten aan de deur van de
Vreemdelingendienst. Ze hoort van andere buitenlanders dat zij eerst binnen in de loketzaal een ticket moet nemen. Dat staat nergens vermeld. Als zij
in de loketzaal het ticket neemt, krijgt ze onvriendelijk te horen dat ze buiten moet wachten. Verzoekster begrijpt niet waarom de ticketzuil niet in de
gang staat waar ook het volgnummer verschijnt van
wie binnen mag.
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Ze is ook niet te spreken over de manier waarop een
andere medewerkster van de dienst Bevolking haar
bejegende. Hoewel er geen volk aan haar loket
stond, reageerde zij nors dat verzoekster moest
wachten omdat ze bezig was.

BURGERZAKEN

VREEMDELINGENKAART
(dossier: 200811-219)

Ander oordeel

ONDERZOEK:
In de gang staat normaliter aangegeven dat de
wachtenden binnen in de loketzaal een ticket moeten nemen. Dat bericht was weggenomen en vervangen door informatie over de elektronische identiteitskaart voor vreemdelingen. Na de klacht wordt
het bericht teruggehangen.
De ticketzuil staat in de loketzaal omdat de medewerkers anders niet weten of er volk in de gang zit.
De loketzaal is afgesloten met volle houten deuren.
Die mogen omwille van hun historische waarde niet
vervangen worden door een glazen schuifdeur.
Daarom laat de Vreemdelingendienst de klanten
eerst binnen komen zodat de medewerkers een zicht
hebben op wie buiten wacht in de gang. De deuren
van de loketzaal open zetten is geen optie omdat het
dan tocht. Het diensthoofd grijpt de klacht aan om
met de Gebouwendienst te zoeken naar een betere
oplossing.
Over de bejegening door de medewerkster brengt
het onderzoek geen duidelijkheid. Volgens de medewerkster richtte verzoekster zich tot haar terwijl
ze bezig was met een andere klant. Zij vroeg om
even te wachten waarop verzoekster zelf agressief
reageerde.

KLACHT:

BEOORDELING:

FOUTE HUISNUMMERS

Ander oordeel.
De klacht ontstond omdat het bericht over de ticketzuil om praktische redenen was weggehaald van
het boodschappenbord. Deze fout is te licht om hem
in rekening te nemen. Structureel zou de verbinding
tussen de loketzaal en de gang kunnen verbeteren
maar dat ligt niet voor de hand. De klacht kan daartoe een hefboom zijn.
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Verzoekster heeft de Portugese nationaliteit. Ze is
sinds augustus 2008 ingeschreven in Brugge. Ze
vroeg toen haar vreemdelingenkaart aan. De dienst
Vreemdelingen stelde dat haar dossier binnen de
zes weken in orde zou zijn. Ondertussen zijn meer
dan twee maanden voorbij. Haar identiteitsdocumenten zijn nog altijd niet geregeld. Daardoor kan
ze niet aansluiten bij een ziekenfonds.

ONDERZOEK:
Volgens het diensthoofd moest verzoekster nog een
bewijs van tewerkstelling indienen. Pas daarna kan
zij een elektronische identiteitskaart voor vreemdelingen aanvragen.
Verzoekster laat enkele dagen later weten dat het
dossier in orde gekomen is.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via informatieverstrekking en bemiddeling.

(dossier: 200812-244)

Ander oordeel
KLACHT:
Een bedrijf in de achterhaven van Zeebrugge is in
volle expansie. Er worden nieuwe bedrijfsgebouwen opgetrokken. De firma belt begin 2008 met de
Politie van Zeebrugge over de toekenning van de
huisnummers. Verzoekster stelt voor de nummering
te koppelen aan de nummers van de zones van het
bedrijfsterrein. De ambtenaar noteert de afspraak.
Zonder tegenbericht mag verzoekster de voorgestelde nummering gebruiken.
De firma verneemt niets meer en voert de nummering door.
Eind november krijgt het bedrijf een brief, kennelijk van de Politie, waarin staat dat zij foute huisnummers gebruikt. De panden krijgen andere huisnummers toegekend.
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Verzoekster dringt aan om de bestaande huisnummers te behouden. Zij staan vermeld op alle documenten en zijn doorgegeven aan de leveranciers en
de klanten.

ONDERZOEK:
De Politie van Zeebrugge ontkent dat zij het dossier
zou hebben behandeld en toezeggingen deed aan
verzoekster, aangezien zij niet bevoegd is voor het
toekennen van huisnummers. Alle agenten weten
dat dit de bevoegdheid is van de dienst Bevolking.
Het districtshoofd vermoedt dat zijn personeel verzoekster doorschakelde naar de bevolkingsafdeling
van Zeebrugge.
De brief van eind november, onder de hoofding van
de Politie, werd verstuurd door de dienst Bevolking
van Zeebrugge. Zij gebruikt nog de oude formulieren uit de tijd toen de Politie de huisnummers moest
controleren.
Het betrokken personeelslid van de bevolkingsafdeling ontkent formeel dat bepaalde toezeggingen zijn
gedaan aan verzoekster.
Het hoofd van de dienst Bevolking en de bevolkingsafdeling van Zeebrugge bereiken met verzoekster een aanvaardbare oplossing. De twee huisnummers die al in voege zijn, mogen behouden
blijven. Voor nieuwe percelen moet contact opgenomen worden met de bevolkingsafdeling.

niet. Tijdens een ruzie wees zij haar vriendin eind
november de deur.
Begin december vraagt verzoekster aan de dienst
Bevolking om de domiciliëring zo snel mogelijk
ongedaan te maken. Drie weken later stapt ze naar
haar wijkagent. Die heeft nog niets ondernomen.

ONDERZOEK:
De wijkagent maakt midden december zijn verslag
over aan de dienst Bevolking waarin hij voorstelt de
vriendin ambtelijk te schrappen van het adres van
verzoekster.
De dienst Bevolking maakt een dossier op voor het
College.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De klacht wordt opgelost. De Ombudsman kan
geen noemenswaardige vertraging vaststellen.

AMBTELIJKE SCHRAPPING (2)
(dossier: 200812-249)

Ander oordeel
KLACHT:

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Of de bevolkingsafdeling van Zeebrugge bepaalde
toezeggingen deed aan verzoekster, wordt niet duidelijk uit het onderzoek. Het onderzoek mondt uit
in een woord-tegen-woordsituatie.
Het zou goed zijn dat de bevolkingsafdeling van
Zeebrugge actuele formulieren gebruikt. Oude formulieren gebruiken met de hoofding van een andere, niet langer bevoegd dienst, is verwarrend voor
de burger.

AMBTELIJKE SCHRAPPING (1)
(dossier: 200812-248)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster liet een vriendin tijdelijk bij haar inwonen. Zonder haar medeweten liet de vrouw zich
op haar adres domiciliëren. Verzoekster wilde dat
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Eind augustus verlaat de vriend van verzoekster na
een slaande ruzie de woning. Zij wil dat haar vriend
zo snel mogelijk geschrapt wordt van haar adres. Ze
gaat telkens aan de dienst Bevolking melden waar
haar ex-vriend verblijft. Begin december meldt zij
opnieuw zijn nieuwe adres. Hij blijkt nog altijd gedomicilieerd is op haar adres.

ONDERZOEK:
De dienst Bevolking bevestigt dat verzoekster enkele keren langs kwam. Een dossier werd niet onmiddellijk opgestart omdat duidelijk was dat de exvriend nog geen definitief onderkomen gevonden
had. Het is in eerste instantie aan de burger zelf om
zijn adresverandering te melden aan de dienst Bevolking.
Toen de man in december een definitief onderkomen had gevonden en daarvan aangifte kwam doen,
deed de wijkagent de woonstvaststelling. De exvriend werd geschrapt van het adres van verzoekster.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
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COMMUNICATIEDIENST

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

1
0
1
0
0
0
0
1

De brief verwijst expliciet naar het volledig verslag
van de vergadering op de stedelijke website. Daar
worden alle vragen en reacties in extenso weergegeven.

PARTIJDIG VERSLAG?
(dossier: 200812-243)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker vindt de bewonersbrief over de informatievergadering in verband met fuifzaal Kant op het
Kraanplein partijdig. Heel wat bewoners protesteerden tijdens deze vergadering tegen de overlast
die zij verwachten maar hun klachten worden volgens verzoeker in de brief geminimaliseerd tot enkele lijntjes.
Verzoeker geeft toe dat de lezer voor het volledige
verslag verwezen wordt naar de website maar volgens hem kwam de uitnodiging voor de informatievergadering zeer laat. Daardoor bleven heel wat
buurtbewoners en handelaars afwezig. Op basis van
de bewonersbrief zullen zij niet geneigd zijn het
uitgebreide verslag op de website te lezen, meent
verzoeker. Hij spreekt over partijdige informatieverstrekking in het voordeel van een stadsproject
dat door heel wat buurtbewoners gecontesteerd
wordt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Wie volledig geïnformeerd wil worden, heeft daartoe de mogelijkheid, op voorwaarde uiteraard dat
hij over internet beschikt of het kan raadplegen.

ONDERZOEK:
Volgens de Communicatiedienst was het de bedoeling om met de bewonersbrief de ruime buurt te informeren over de visie van het stadsbestuur. In de
brief worden ook kort de tussenkomsten vanuit de
zaal vermeld.
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CULTUUR

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

ONDUIDELIJKE HUURPRIJS
(dossier: 200808-158)

Ander oordeel

1
0
1
0
0
0
0
1

de prijs voor één exposant. Toen duidelijk werd dat
er toch meerdere kunstenaars zouden tentoonstellen, kon de dienst niet anders dan de tarieven toepassen.
Verzoeker betaalt de openstaande factuur en neemt
een optie op de zaal voor volgend jaar.

KLACHT:

BEOORDELING:

Eind 2007 neemt verzoeker een optie op een stadszaal voor het organiseren van een kunsttentoonstelling. De dienst Cultuur geeft een blaadje mee met
de kostprijs per dag. Deze informatie wordt later in
een brief bevestigd.
Verzoeker gaat op zoek naar partners voor zijn tentoonstelling. Als hij in augustus praktische afspraken wil maken met de dienst Cultuur merkt de ambtenaar dat er vijf kunstenaars op één affiche staan.
Het gebruik van de zaal zal hierdoor een stuk meer
kosten want de prijs die verzoeker kreeg was bedoeld voor één exposant.
Verzoeker is verbaasd dat er andere tarieven gelden
als verschillende kunstenaars samen tentoonstellen.
Hij kan de extra kosten niet betalen en vindt het niet
eerlijk dat de ambtenaar hem hierover niet vooraf
geïnformeerd heeft.

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet objectief oordelen over
wat al dan niet gezegd werd.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Cultuur had verzoeker het bij
aanvang over een tentoonstelling van eigen werk.
Omdat het voor één kunstenaar duur is om een tentoonstelling op te zetten, suggereerde de ambtenaar
zelf om er andere kunstenaars bij te betrekken.
Omdat verzoeker op geen enkel ogenblik de indruk
liet dit voorstel te overwegen, is vastgehouden aan
JAARVERSLAG 2008 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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CULTUURCENTRUM

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

1
0
1
0
0
0
0
1

TICKETS
(dossier: 200812-234)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster reserveerde begin 2008 via het internet
twee tickets voor een voorstelling in de Magdalenazaal in een organisatie van het Cultuurcentrum.
Ze stelt vast dat zij op 9 januari 2009 niet vrij is en
wil haar tickets wisselen voor de voorstelling van 8
januari. Op het internet ziet ze dat er voor deze
voorstelling nog heel wat plaatsen vrij zijn.
De ticketorganisatie weigert de kaartjes te wisselen
of het geld aan verzoekster terug te betalen.

ONDERZOEK:
Op de achterkant van de tickets staat dat ze niet ingewisseld of terugbetaald worden.
Het Cultuurcentrum zoekt een oplossing zodat verzoekster de voorstelling van 8 januari toch kan bijwonen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het probleem wordt opgelost.

JAARVERSLAG 2008 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

98

DOSSIERS 2008 IN DETAIL

FINANCIËN

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

BELASTINGEN
BEDRIJFSTAKS
(dossier: 200802-025)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker krijgt een dwangbevel van een gerechtsdeurwaarder omdat hij de taks op het gebruik van
bedrijfsruimten voor 2006 nog altijd niet betaald
heeft. Het aanslagbiljet werd hem volgens het
dwangbevel overgemaakt op 30 maart 2007 en op 7
september 2007 volgde een aanmaning. Verzoeker
beweert dat hij geen van beide documenten ontving.
Verzoeker stopte op 31 december 2005 met zijn
zelfstandige activiteiten. Hij vraagt zich af waarom
hij de belasting voor 2006 nog moet betalen.
Bij de dienst Belastingen krijgt hij te horen dat hij
na betaling van de taks bezwaar kan indienen maar
dat dit niets zal uithalen omdat de termijn verstreken is.

8
0
8
0
0
0
3
5

Pas na drie brieven werd de gerechtsdeurwaarder
ingeschakeld en kreeg verzoeker een dwangbevel.
Verzoeker zette zijn zelfstandige activiteit pas definitief stop op 1 maart 2007. Volgens de taksverordening op het economisch gebruik van bedrijfsruimten is de belasting verschuldigd als op 1 januari
van het belastingjaar een zelfstandige activiteit
wordt uitgeoefend.
De dienst Belastingen raadt verzoeker aan om zo
snel mogelijk aan te tonen dat de BTW-aangiften
voor het eerste kwartaal van 2007 nihil waren, anders moet hij ook nog de belasting voor 2007 betalen.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De dienst Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur vaststellen. Verzoeker wordt aangeraden zo
snel mogelijk het bedrag aan de gerechtsdeurwaarder te storten.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 juni 2008).

ONDERZOEK:
De dienst Belastingen stuurde op 30 maart 2007 het
aanslagbiljet op. Een aanmaning volgde op 4 juli
2007. Verzoeker haalde een laatste aangetekende
waarschuwing van 7 september 2007 niet af bij de
Post. Had hij dat wel gedaan, dan had hij tijdig bezwaar kunnen indienen.
JAARVERSLAG 2008 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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PARKEERTAKS (1)
(dossier: 200803-037)

Ongegrond

verworpen. Verzoeker is er nochtans zeker van dat
zijn bewonerskaart achter de voorruit lag.
Hij klaagt dat hij van de dienst Belastingen te weinig informatie krijgt over het verwerpen van zijn
bezwaren.

ONDERZOEK:
KLACHT:
In maart 2008 legt een gerechtsdeurwaarder uitvoerend beslag op roerende goederen van verzoeker.
Die is boos omdat hij niet op voorhand verwittigd
werd. Verzoeker zou een parkeertaks uit 2005 nooit
betaald hebben maar hij beweert van niets te weten.

ONDERZOEK:
De dienst Belastingen stuurde in januari 2006 een
aanslagbiljet van 30 euro naar verzoeker. Begin mei
2006 volgde een aanmaning, daarna nog een aangetekende brief als laatste waarschuwing. Verzoeker
haalde de aangetekende zending niet af bij de Post.
Midden oktober 2006 vroeg de dienst Belastingen
aan de gerechtsdeurwaarder om bij verzoeker een
dwangbevel te betekenen. Die moest uiteindelijk
overgaan tot een uitvoerend beslag omdat verzoeker
niet reageerde op het dwangbevel.
Verzoeker schrijft de verwarring toe aan zijn langdurige afwezigheid in het buitenland in deze periode.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De dienst Belastingen handelde correct.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 juni 2008).

Het eerste bezwaarschrift voldeed niet aan de vormvereisten. De dienst Belastingen lichtte verzoeker
hierover in en gaf hem de kans om na betaling van
de taks een tweede bezwaarschrift in te dienen.
Verzoeker ging daarop in.
Ondertussen werd het eerste bezwaarschrift door
het College van burgemeester en schepenen onontvankelijk verklaard en geklasseerd.
Het tweede bezwaarschrift werd verworpen omdat
uit de foto’s van de hulpagent bleek dat de bewonerskaart niet zichtbaar achter de voorruit lag. De
dienst Belastingen lichtte verzoeker hierover in en
gaf hem de kans zijn zaak nog eens te bepleiten tijdens een hoorzitting. Verzoeker ging niet in op dat
voorstel.
De dienst Belastingen stuurde verzoeker in totaal
vijf brieven in verband met zijn bezwaarschriften.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De dienst Belastingen lichtte verzoeker correct in
en volgde de procedure.
De Ombudsman is niet bevoegd om te oordelen
over de inhoud van het bezwaar.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 juli 2008).

VERKEERD ADRES

PARKEERTAKS (2)

(dossier: 200803-038)

(dossier: 200804-071)

Ander oordeel

Ongegrond
KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker krijgt in januari een parkeertaks omdat
zijn bewonerskaart niet leesbaar achter de voorruit
lag. Zijn bezwaarschrift is volgens de dienst Belastingen niet ontvankelijk.
Verzoeker betaalt de taks omdat zijn nieuwe bezwaarschrift anders niet ontvankelijk kan worden
verklaard. Toch wordt ook zijn tweede bezwaar

Verzoeker protesteert tegen een taks op een tweede
verblijf voor zijn bedrijfsgebouw in Zeebrugge.
Daar is een filiaal gevestigd van zijn informaticabedrijf met zetel in Vorst. Omdat hij de taks nooit
betaalde, kreeg hij een gerechtsdeurwaarder over de
vloer. De kosten lopen op.
Verzoeker wil tegen deze taks bezwaar indienen
maar volgens de dienst Belastingen kan dat niet
meer omdat de termijn verstreken is.
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Volgens verzoeker kreeg hij nooit de kans om te
betalen omdat hij nooit een aanslagbiljet noch aanmaning ontving. De dienst Belastingen geeft toe dat
zij deze brieven naar het verkeerde adres stuurde.
De straat waar verzoeker woont, loopt zowel over
het grondgebied van Ukkel als van Vorst. De naam
van de straat is dezelfde, alleen het postnummer
verschilt. De brieven werden verkeerdelijk naar
Ukkel gestuurd in plaats van naar Vorst.
De dienst Belastingen stuurde een laatste, aangetekende waarschuwing wel naar het juiste adres in
Vorst maar ook deze brief heeft verzoeker nooit gekregen. Hij weet niet hoe dat komt.
Verzoeker vraagt toch een tegemoetkoming want
volgens hem verstreek de termijn om bezwaar in te
dienen doordat de Stad Brugge het aanslagbiljet, de
aanmaning en een eerste aangetekende zending telkens naar het verkeerde adres stuurde.

FINANCIËN

brieven naar het verkeerde adres te sturen. Anderzijds verstuurde ze de laatste aangetekende zending
wel naar het juiste adres en dat twee maanden voor
het verstrijken van de termijn om bezwaar in te dienen. Deze brief werd niet afgehaald. Was dat wel
gebeurd, dan had verzoeker nog tijdig bezwaar
kunnen indienen.
De dienst Belastingen kan moeilijk het adres van
rechtspersonen nagaan. Allicht is op dat vlak verbetering mogelijk. Anderzijds liet verzoeker zelf niet
weten dat de dienst het verkeerde adres gebruikte
voor zendingen die wel bij hem toekwamen.

ONTERECHTE TAKS?
(dossier: 200804-064)

Ander oordeel

ONDERZOEK:
Het klopt dat de dienst Belastingen het aanslagbiljet
en de aanmaning naar het verkeerde adres in Ukkel
stuurde. De brieven keerden niet terug, dus ging de
dienst ervan uit dat ze besteld waren.
Een laatste aangetekende waarschuwing werd begin
november 2007 weer naar het verkeerde adres gestuurd maar keerde als onbekend terug. De dienst
Belastingen onderzocht de zaak en kon de aangetekende zending eind november versturen naar het
correcte adres in Vorst. Deze brief kon niet afgeleverd worden. De postbode liet een bericht na dat
verzoeker de brief kon afhalen in het postkantoor.
Midden december was dat nog altijd niet gebeurd.
De brief werd als niet afgehaald teruggestuurd naar
de dienst Belastingen. Deze tweede waarschuwing
werd verstuurd twee maanden voor het verstrijken
van de bezwaartermijn.
De dienst Belastingen stuurde vroeger al brieven
naar het foute adres in Ukkel waarop verzoeker telkens reageerde. De dienst ging er dan ook van uit
dat zij het juiste adres hanteerde. Verzoeker meldde
nooit dat zijn adres fout was. Bovendien steekt in
het archief een brief van verzoeker waarin hij zijn
firma zelf ook adresseert in Ukkel.
Voor natuurlijke personen controleert de dienst Belastingen elk adres in België met de meest recente
inschrijving in het rijksregister. Voor rechtspersonen is controle veel moeilijker en is de dienst afhankelijk van informatie aangereikt door de firma
zelf, de Post, de Kruispuntbank enz.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman oordeelt genuanceerd. De dienst
Belastingen maakte een fout door verschillende
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KLACHT:
In april 2007 krijgt verzoeker een aangifte voor een
taks op een tweede verblijf. Verzoeker meent dat
het om een vergissing gaat omdat hij wel degelijk
op dit adres woont en ingeschreven is. Hij stuurt
een fax naar de dienst Belastingen. Toch valt in juli
2007 een aanslagbiljet in de bus.
Verzoeker dient een eerste bezwaar in maar dat
wordt onontvankelijk verklaard. Hij gaat niet in op
de suggestie van de dienst Belastingen om een
tweede bezwaarschrift in te dienen. Als eind januari
2008 een aanmaning in de bus valt, is het te laat om
opnieuw bezwaar in te dienen.
De dienst Belastingen blijft erbij dat zij de fax van
verzoeker nooit ontving. Omdat hij blijft aandringen, wil het diensthoofd de zaak opnieuw onderzoeken als hij kan bewijzen dat hij de fax gestuurd
heeft.
Verzoeker legt een factuur voor van Belgacom
waaruit blijkt dat hij op 16 april 2007 wel degelijk
een fax stuurde naar de dienst Belastingen. Toch
aanvaardt de dienst het bewijsstuk niet, omdat niet
aangetoond wordt welk document doorgestuurd
werd.
Verzoeker dringt na een tweede aanmaning opnieuw aan opdat de taks kwijt gescholden zou worden. Het diensthoofd waarschuwt dat hij best betaalt, anders zal het dossier overgemaakt worden
aan een gerechtsdeurwaarder. Dat gebeurt midden
april 2008.

ONDERZOEK:
Verzoeker domicilieerde zich pas op 21 februari
2006 op zijn huidige adres. De taks op een tweede
verblijf wordt vastgesteld op basis van de inschrij101
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ving op 1 januari van het lopende aanslagjaar.
Daardoor kreeg hij een taks.
Toen verzoeker de eerste keer verklaarde dat hij de
aangifte wel degelijk midden april 2007 per fax had
teruggestuurd, gaf de dienst hem de raad een bezwaarschrift in te dienen, vergezeld van de nodige
bewijsstukken. Dit bezwaarschrift was onontvankelijk omdat het niet voldeed aan de vormvereisten.
Bewijsstukken stuurde verzoeker niet mee.
De dienst Belastingen nodigde hem uit een nieuw
bezwaarschrift in te dienen maar verzoeker liet dat
na.
Na de tweede aanmaning is de dienst toch bereid
het bezwaar opnieuw te bekijken als verzoeker kan
aantonen dat hij de aangifte correct doorfaxte. Verzoeker kan wel aantonen dat er faxverkeer was met
de dienst Belastingen maar niet dat hij het bewuste
document doorfaxte.
Op de vraag van de Ombudsman of de dienst Belastingen via de ontvangstrapporten kan aantonen dat
de fax van verzoeker niet toekwam, geeft de dienst
toe dat zij dat niet kan. Volgens het diensthoofd ligt
de bewijslast bij de belastingplichtige. Toch zal de
dienst in de toekomst alle faxrapporten een jaar
lang bewaren om discussies vermijden.
De Ombudsman raadt verzoeker aan de taks te betalen. Dat doet hij met tegenzin.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Verzoeker liet na tijdig een tweede bezwaarschrift
in te dienen.
De dienst Belastingen blijft erbij dat de taks niet
geschrapt kan worden, omdat verzoeker niet kan
bewijzen dat hij de aangifte doorfaxte.
Anderzijds kan ook de dienst Belastingen niet aantonen dat de fax van verzoeker niet toekwam omdat
zij de ontvangstrapporten niet bewaarde. Het is
evenwel aan de bezwaarindiener de nodige bewijsstukken over te maken.

AANHANGWAGEN
(dossier: 200809-175)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker loopt in 2006 twee reclametaksen op
omdat hij de aanhangwagen van zijn firma, met op
het dekzeil de naam en het adres van zijn bedrijf,
twee keer kort na elkaar geparkeerd had langs de
openbare weg. De eerste keer vond hij voor zijn
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huis geen parkeerplaats. De tweede keer had hij zijn
aanhangwagen nodig om ermee naar het containerpark te rijden.
De bouwcontroleur van de dienst Urbanisatie zag
daarin twee overtredingen op de reclameverordening die niet toeliet dat aanhangwagens met een
duidelijke reclameboodschap losgekoppeld langs de
openbare weg werden geparkeerd.
Verzoeker betwistte dat hij reclame had willen maken voor zijn bedrijf.
De Ombudsman voerde in 2006 een onderzoek11.
Zowel de dienst Urbanisatie als de dienst Belastingen waren bereid om verzoeker het voordeel van de
twijfel te gunnen. Gesteld werd dat de taksen ingingen tegen de geest van de reclameverordening die
niet de bedoeling had om aanhangwagens van bedrijven te betaksen waarop louter de coördinaten
van de firma vermeld werden.
De dienst Belastingen engageerde zich eind 2006
om de taksen terug te betalen.
Begin september 2008, anderhalf jaar na het afronden van het dossier, klaagt verzoeker bij de Ombudsman dat de taksen nog altijd niet teruggestort
zijn.

ONDERZOEK:
De dienst Belastingen verzekerde al eind 2006 aan
de Ombudsman en aan verzoeker dat de onterechte
taksen terugbetaald zouden worden.
De dienst greep het dossier aan om eerst een aanpassing aan het taksreglement door te voeren. In januari 2007 besliste het College van burgemeester
en schepenen vrijstelling van taks te verlenen aan
de rechtmatig geparkeerde losse aanhangwagens op
plaatsen waar parkeren toegestaan is.
Eind februari 2007 kondigde de dienst Belastingen
aan dat het terugbetalingsdossier voorgelegd zou
worden aan het College van burgemeester en schepenen van maart 2007. Maar tegen haar eigen verwachtingen in slaagde zij er niet in om een sluitende fiscale motivering te vinden voor de terugbetaling van de taksen.
Verzoeker informeerde in 2007 verschillende keren
naar de terugbetaling. De dienst Belastingen stuurde hem midden december 2007 een brief met verontschuldigingen, waarbij de terugbetaling ten
vroegste in de loop van de maand januari 2008 in
het vooruitzicht werd gesteld.
In augustus 2008 neemt verzoeker opnieuw contact
op met de Ombudsman omdat er nog altijd geen terugbetaling gebeurd is. De Ombudsman opent een
nieuw klachtdossier.
11

Dossier 2006-157, Jaarverslag 2006, p. 74.
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Door de hernieuwde klacht komt de patstelling aan
het licht waarin de dienst Belastingen verzeild was
geraakt maar die zij niet had durven bekennen aan
verzoeker of de Ombudsman. Zij bestudeert het
dossier opnieuw en slaagt er nu wel in de terugbetaling sluitend te motiveren.
Verzoeker wordt in november 2008 terugbetaald.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman oordeelt mild omdat de dienst Belastingen zich van in het begin tegenover hem en
verzoeker engageerde om de taksen terug te betalen. Hoewel de redelijke termijn ruim overschreden
werd, acht de Ombudsman het resultaat belangrijker dan een streng oordeel dat de dienst Belastingen
zou kunnen demotiveren om zich ook in de toekomst te engageren voor burgers die onbillijk werden behandeld.

NIET VERVALST
(dossier: 200809-176)

ONDERZOEK:
De administratiekosten zijn het gevolg van het feit
dat verzoeker de parkeertaks aanvankelijk niet wilde betalen. De parkeertaks is een contantbelasting.
Dat wil zeggen dat de taks eerst betaald moet worden vooraleer de dienst Belastingen het bezwaar
kan behandelen. Aangezien verzoeker lange tijd
niet wilde betalen, moest de dienst Belastingen
aanmaningen sturen en daarvoor kosten aanrekenen. Deze kunnen niet gerecupereerd worden.
Indien verzoeker niet akkoord ging met de beslissing van het College om slechts 30 euro terug te
storten, dan had hij tot midden augustus in beroep
kunnen gaan bij de rechtbank. Verzoeker deed dat
niet. Toen hij bij de Ombudsman klacht indiende,
was de termijn verstreken.
De Stad Brugge betaalt pas verwijlintresten uit vanaf 860 euro. Dat is wettelijk voorgeschreven.
Het bezwaar tegen de parkeertaks van 2004 werd
indertijd als ongegrond afgehandeld. Verzoeker had
drie maanden de tijd om in beroep te gaan bij de
rechtbank maar deed dat niet.

BEOORDELING:

Ander oordeel
KLACHT:
Een voorlopig bewindvoerder van een mentaal gehandicapte vrouw liep in 2004 en 2006 een parkeertaks op omdat hij geparkeerd zou hebben met een
vervalste parkeerkaart voor personen met een handicap.
Het dossier uit 2006 kwam voor de rechtbank. De
rechter sprak verzoeker vrij omdat de agent de kaart
niet had gecontroleerd op zijn echtheid.
Voor de parkeertaks van 2006, waartegen hij bezwaar had ingediend, maakte verzoeker gebruik van
de hoorzitting voor het College van burgemeester
en schepenen. Door het vonnis kon hij het schepencollege tot terugbetaling bewegen.
Verzoeker stelt vast dat de Stad Brugge slechts 30
euro terugbetaalt. De administratiekosten voor de
aanmaningen worden niet teruggestort. Verzoeker
vindt dat niet kunnen. Hij weigerde aanvankelijk
om te betalen omdat hij wist dat hij recht in zijn
schoenen stond. De rechter bevestigde dat naderhand.
Hij meent ook dat hij recht heeft op verwijlintresten
en op de terugbetaling van de parkeertaks van 2004
die uitgeschreven werd op basis van dezelfde vermoedens.
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Ander oordeel.
De dienst Belastingen volgde de voorgeschreven
procedures en reglementering. Anderzijds kreeg
verzoeker twee parkeertaksen, hoewel zijn gehandicapentenkaart echt was. Het is begrijpelijk dat hij
daar moeite mee had.

RESTAURATIEPREMIE
(dossier: 200811-224)

Ander oordeel
KLACHT:
De Gemeenteraad kent verzoeker begin september
een restauratietoelage toe. Hij wacht tevergeefs op
de uitnodiging om samen met de Stad Brugge voor
een notaris te verschijnen.
Midden oktober belt verzoeker met de dienst Financiën. Deze stelt hem gerust: er is een notaris
aangesteld en de brief is opgemaakt voor verzending.
Eind oktober heeft verzoeker de uitnodiging nog altijd niet gekregen. De dienst Financiën vraagt hem
opnieuw geduld.
In de Secretarie blijkt midden november helemaal
geen brief voor verzoeker te liggen. De dienst Financiën zegt hem dat de brief nog bij de afdelingschef ligt.
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ONDERZOEK:
Volgens de dienst Financiën hoefde de Stad Brugge
helemaal geen brief naar verzoeker te sturen. Er
moest wel een brief gestuurd worden naar de notaris. Omdat verzoeker een eigen notaris verkoos,
nam dat meer tijd.
Het premiedossier wordt na controle overgemaakt
aan de notaris die de akte opmaakt. Het ontwerp
wordt opnieuw voor nazicht overgemaakt aan de
dienst Financiën. Als de ontwerp-akte juist is,
wordt een datum afgesproken met de notaris.
De ambtenaar ontkent dat hij verzoeker gezegd zou
hebben dat de brief bij de afdelingschef lag. Wel
heeft hij het circuit van ondertekening van de uitgaande correspondentie toegelicht.
Verzoeker krijgt zijn restauratietoelage midden december uitbetaald.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen volledige duidelijkheid
over wat precies gezegd werd. Mogelijk deed zich
een communicatiestoornis voor waarbij verzoeker
de informatie van de dienst Belastingen verkeerd
interpreteerde.
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GROENDIENST
overzicht klachten
TOTAAL 14
Onbevoegd 0
Bevoegd 14
BEOORDELING
Gegrond 0
Deels gegrond 0
Terechte opmerking 0
Ongegrond 0
Ander oordeel 14

GEBROKEN DAKPANNEN

BESCHADIGD GROEN

(dossier: 200801-017)

(dossier: 200801-019)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker woont in de buurt van een stedelijk
sportpark. Op de perceelsgrens staat een rij populieren op stadsgrond. Regelmatig vallen zware takken
op het dak van het huis. Verzoeker betaalt telkens
zelf de schade. Maar het soort dakpan dat hij nodig
heeft, wordt steeds zeldzamer.
Verzoeker vroeg eerder al aan de arbeiders van de
Groendienst om de bomen te snoeien. Ondanks de
beloften gebeurt er niets.

Verzoeker klaagt dat jonge vandalen de paplaurieren vernield hebben die de Groendienst heeft aangeplant tussen het sportpark en zijn tuin. Ook de
omheining is beschadigd. De wijkinspecteur heeft
weet van het vandalisme en heeft al pv’s opgemaakt. Toch verbetert de toestand niet.

ONDERZOEK:
De Groendienst snoeit de populieren in februari
2008. De werklui hadden de melding wel degelijk
doorgegeven aan hun oversten en de snoeibeurt was
opgenomen in het winterprogramma 2008.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het probleem wordt zeer snel opgelost. De klacht
had vermeden kunnen worden, mocht de Groendienst verzoeker hebben ingelicht (eventueel telefonisch) dat zijn melding opgevolgd was.
Het stedelijk Meldpunt in oprichting voorziet dat de
burger een ontvangstmelding en een definitief antwoord zal krijgen.
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ONDERZOEK:
De paplaurieren werden beschadigd door spelende
kinderen en gevild door jonge vandalen. Daardoor
zijn de struiken onderaan kaal geworden waardoor
verzoeker aan privacy inboet in zijn tuin. De
Groendienst belooft in het voorjaar alle struiken afte zetten zodat ze weer uitschieten tot een volwaardig groenscherm.
De klachten over vandalisme worden gecoördineerd
aangepakt door de Preventiedienst, de Groendienst,
de Jeugddienst, de Sportdienst en de Politie. Zij
maken afspraken om het vandalisme terug te dringen12.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
12

Zie ook dossier 200801-007, p. 63
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Opgelost door bemiddeling.

ONDERZOEK:

PLAS
(dossier: 200803-054)

Ander oordeel

De Groendienst herhaalt zijn engagement en benadrukt dat het dossier niet vergeten is. De Wegendienst zal eerst de verhardingen aanleggen, pas
daarna kan het gras grondig hersteld worden.
De Groendienst verzekert dat de grasstroken ondertussen het normale onderhoud krijgen en niet verwaarloosd worden.

KLACHT:

BEOORDELING:

In het Astridpark loopt het wandelpad bij de speeltuin altijd onder water als het fel regent. De plas
blijft dagen liggen.
Verzoeker meldde het probleem al in 2007. De
Groendienst kwam het euvel herstellen, zonder blijvend resultaat. Verzoeker vraagt een structurele oplossing.

Ander oordeel.
De Groendienst en de Wegendienst werken het dossier verder uit. Dat neemt enige tijd in beslag.

TEVEEL BLADEREN
(dossier: 200805-97)

ONDERZOEK:
De Groendienst zal het probleem grondig aanpakken. Het pad wordt opgenomen in een aanbesteding
voor de renovatie van wandelpaden. Als het budget
het toelaat, zal het herstel uitgevoerd worden in de
loop van 2009. Ondertussen wordt het pad in mei
2008 plaatselijk hersteld.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.

GROENSTROKEN
(dossier: 200804-070)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker kaartte in april 2007 voor het eerst de
slechte toestand aan van de groenstroken in de Watervlietstraat. Na een klacht bij de Ombudsman in
augustus 200713 engageerde de Groendienst zich
om de stroken aan te pakken. In november 2007
maakte zij een ontwerp over aan de Wegendienst
omdat ook verhardingen aangelegd moesten worden langs de huizen.
Acht maanden later neemt verzoeker weer contact
op. De groenstroken zijn nog altijd niet aangepakt.

13

Zie dossier 200708-171, Jaarverslag 2007, p. 121.
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Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker woont in een doodlopende straat waar
heel wat bladrijke platanen staan. Het zijn bomen
van de Stad Brugge. Door de vorm van de straat en
de wind die er vrij spel heeft, waaien de bladeren
telkens voor zijn oprit. Verzoeker klaagt al jaren dat
hij die massa’s bladeren moet opruimen.
Na een klacht in 200414 ging de Groendienst ermee
akkoord om de bladeren op te halen op het moment
dat de overlast voor verzoeker te groot werd. Hij
moest dat laten weten.
In mei 2008 klaagt verzoeker opnieuw. De afspraak
werd nooit goed nageleefd. Omdat hij het beu was,
had hij de bladeren op een hoop geveegd op de
openbare weg. Gevolg was dat de wijkagent hem
een taks van 50 euro had uitgeschreven wegens
sluikstorten. Verzoeker wil dat de taks wordt kwijt
gescholden.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman vraagt de Groendienst de afspraak te behouden, aangezien zij formeel werd
toegezegd. Of zij niet goed werd nageleefd, valt
niet te achterhalen omdat het betrokken personeelslid met pensioen is. De Groendienst hernieuwt de
afspraak. Verzoeker mag bij zware overlast de bladeren verzamelen in de grasstrook. De Groendienst
zal ze opruimen met de bladzuiger.
De taks kan niet kwijt gescholden worden. De burger mag bladeren van openbare bomen die op het
14

Zie dossier 200412-229, Jaarverslag 2004, p. 68.
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private eigendom vallen, niet opnieuw deponeren
op de openbare weg.

ZIEKE BOMEN
(dossier: 200806-129)

BEOORDELING:

Ander oordeel

Ander oordeel
Opgelost via bemiddeling.

OPVOLGING:

KLACHT:

Het College van burgemeester en schepenen verwerpt op 23 februari 2009 het bezwaarschrift van
verzoeker tegen de taks op sluikstorten.

De bomen in de straat van verzoeker zitten vol
zwammen. Zijn vrouw sprak een werkman van de
Groendienst aan. Die vertrouwde haar toe dat de
bomen meer dan 25 jaar oud zijn en al vijf jaar
wachten op vervanging. Verzoeker vraagt zich af
waarom dat nog niet gebeurd is.

TREURWILG
(dossier: 200806-122)

ONDERZOEK:

Ander oordeel
KLACHT:

De Groendienst bevestigt dat de kerselaars aan een
schimmelziekte lijden waardoor de bomen traag
verrotten. De bomen zullen vervangen worden in de
loop van 2009.

Op minder dan een meter van de perceelsgrens staat
een treurwilg op het openbare domein. Verzoekers
klagen dat de goten verstopt geraken door de bladeren en dat de boom hun zonlicht afneemt.
Verzoekers vroegen aan de Groendienst of zij de
boom wilde snoeien maar de dienst wilde daar liever niet op ingaan omdat de boom beschermd is.
In het verleden werd door tussenkomst van de bevoegde schepen één tak verwijderd. Verzoekers
vragen bemiddeling opdat de boom jaarlijks gesnoeid zou worden.

BEOORDELING:

ONDERZOEK:

(dossier: 200806-143)

Ander oordeel.

OPVOLGING:
In oktober 2008 wordt een bewonersbrief verstuurd
over de geplande boomverjonging in 2009. De
buurt kan de plannen inzien in de Communicatiedienst.

ZONNEPANELEN

De Groendienst belooft een grondige snoei in het
winterseizoen 2008. De verdere snoei zal afgestemd
worden op de ontwikkeling van de boom.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.

OPVOLGING:
De Groendienst snoeide de treurwilg in januari
2009.
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Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers willen zonnepanelen plaatsen. In februari contacteren zij de Groendienst met de vraag
of de twee openbare bomen voor hun huis gerooid
dan wel drastisch teruggesnoeid kunnen worden.
De Groendienst gaat schriftelijk akkoord om de
vraag te onderzoeken. Verzoekers wordt gevraagd
tekeningen met de zonnestand binnen te brengen,
dit om de optimale inplanting van de panelen te bepalen en na te gaan welke schaduw van welke bomen hinderend zou kunnen zijn.
Verzoekers gaan ervan uit dat de Groendienst definitief akkoord gaat met het plaatsen van de zonnepanelen en dienen begin maart een bouwaanvraag
in. De bouwvergunning wordt al een maand later
afgeleverd. Verzoekers plaatsen hun bestelling en
sluiten een hypothecaire lening af.
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Eind juni ontvangen verzoekers de beslissing van
het College van burgemeester en schepenen dat de
twee openbare bomen niet gerooid mogen worden.
Verzoekers stellen vast dat zij wel een bouwvergunning voor de zonnepanelen hebben maar dat deze onuitvoerbaar is aangezien de twee straatbomen
een maximale bezonning verhinderen.
De Groendienst stelt dat aan het principiële standpunt van het schepencollege niets veranderd kan
worden. Beide straatbomen kunnen, gezien hun
soort, ook niet drastisch teruggesnoeid worden.

ONDERZOEK:
Verzoekers vroegen al in januari of de bomen drastisch teruggsnoeid konden worden. Dat was niet
mogelijk zonder de bomen te beschadigen.
De Groendienst ging in februari ter plaatse. De conducteur stelde voor dat verzoekers aan het College
de vraag zouden stellen of de twee straatbomen gerooid mochten worden.
Op het papier dat de conducteur overhandigde, staat
alleen dat de Groendienst haar medewerking wil
verlenen aan het dossier, waarbij gevraagd wordt
om tekeningen met de zonnestand over te maken.
Volgens de Groendienst werd hierbij nooit de indruk gewekt dat de vraag van verzoekers zonder
meer zou leiden tot een goedkeuring. Zij acht zich
dan ook niet aansprakelijk voor het feit dat verzoekers al een bouwaanvraag indienden, vooraleer de
Groendienst en het College hun vraag voor het
rooien van de bomem hadden beoordeeld.
De dienst Urbanisatie verleende de bouwvergunning begin april. In hun bouwaanvraag vermelden
verzoekers niet dat twee straatbomen de lichtinval
belemmeren. De dienst Urbanisatie vroeg derhalve
geen advies aan de Groendienst.
Verzoekers maakten de tekeningen en hun officiële
vraag de straatbomen te rooien pas over aan de
Groendienst nadat zij hun bouwvergunning hadden
gekregen.
Het College wees de vraag midden juni af. Bovendien werd principieel beslist dat burgers die zonnepanelen willen plaatsen, zich er vooraf van moeten
vergewissen of de inplanting van bepaalde obstakels (bomen, gebouwen enz.) een maximale bezonning niet in de weg staat. Zij kunnen daarbij niet eisen dat bomen worden gerooid. Om gelijkaardige
problemen te vermijden besliste het College ook dat
de dienst Urbanisatie bij bouwaanvragen voor zonnepanelen advies moet vragen aan de Groendienst
als de locatie zich in de omgeving van openbaar
groen bevindt.
De Groendienst blijft niet bereid de bomen drastisch terug te snoeien omdat dit onherstelbare schade zou toebrengen. Zij is wel bereid de takken te
snoeien die te dicht tegen de gevel groeien.
JAARVERSLAG 2008 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Verzoekers interpreteerden het bericht van de
Groendienst verkeerdelijk als een gunstig advies.
Zonder het eindoordeel van het College af te wachten dienden zij al een bouwaanvraag in. Pas als de
bouwaanvraag binnen is, dienen zij bij de Groendienst hun officiële aanvraag in om de bomen te
rooien.
De Ombudsman kan niet objectief nagaan of tijdens
het gesprek met de tuinconducteur bepaalde verwachtingen gecreëerd werden.
Dat de dienst Urbanisatie aan de Groendienst advies moet vragen over bouwaanvragen voor zonnepanelen als de locatie zich in de omgeving van
openbaar groen bevindt, zal gelijkaardige klachten
helpen vermijden.

DOORGEKNIPT
(dossier: 200808-153)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat vandalen steeds opnieuw de
omheining rond het domein Zandberg in Assebroek
doorknippen. Ze dringen binnen en beschadigen de
jeugdlokalen. De Groendienst herstelt telkens de
draad maar dat houdt de vandalen niet tegen.
In juli hoort verzoeker tijdens een vergadering dat
de Groendienst een poort met spijlen zal plaatsen.
De omheining zal intussen niet meer hersteld worden omdat dit toch geen zin heeft. Verzoeker vindt
dat geen goede oplossing omdat de vandalen ondertussen vrij spel hebben.

ONDERZOEK:
De Groendienst kan het aantal meldingen van vandalisme niet meer volgen. Zij acht het onhaalbaar
om telkens de draad te herstellen. De afsluiting is
op verschillende plaatsen doorgeknipt. Vandaar dat
zij ervoor opteert een hek met spijlen te plaatsen.
De Groendienst signaleert het aanhoudende vandalisme aan de Politie en de Preventiedienst.
Het aanbestedingsdossier voor het vernieuwen van
de omheining wordt eind oktober 2008 goedgekeurd. De werken zullen uitgevoerd worden in het
voorjaar van 2009.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
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De Groendienst geeft de voorkeur aan het vervangen van de omheining en het hek in plaats van de
draad voortdurend te herstellen.

SNOEIEN EN MAAIEN
(dossier: 200808-160)

Ander oordeel
KLACHT:

KLIMOP
(dossier: 200808-157)

Ander oordeel
KLACHT:
Naast de woning van verzoekster staat een elektriciteitscabine. Enkele jaren geleden plantte de Groendienst er klimop. Verzoekster klaagt dat de plant
nooit grondig gesnoeid wordt en haar tuin overwoekert. Bovendien verstopt hij de verluchtingsgaten van de cabine.
Eerder dit jaar vroeg verzoekster aan de Groendienst om de klimop te snoeien maar er gebeurt
niets.

ONDERZOEK:
De Groendienst kwam wel degelijk eind juli langs
en snoeide de klimop ter hoogte van de omheining
over een breedte van dertig centimeter. Ook de verluchtingsgaten werden vrijgemaakt.
Na de klacht spreekt de Groendienst met verzoekster af dat de klimop tijdens de wintersnoei verder
ingesnoeid zal worden. De klimop in haar tuin moet
verzoekster zelf verwijderen. Ze krijgt tips hoe zij
de plant tuin kan bedwingen.

Verzoekster klaagt dat het groenonderhoud in haar
straat te wensen overlaat. Ze vroeg de Groendienst
al twee keer om de bomen te snoeien maar dat gebeurt niet.
Zij vindt ook dat het gras slordig afgereden wordt.
Kort geleden werd het gazon maar aan één kant van
de straat gemaaid. Na een telefoontje met de
Groendienst kwam er een werkman met een kleine
maaier langs. Daarmee reed hij het gras af rond de
bomen en struiken. De rest van het gras bleef ongemoeid. Pas 's anderendaags werd de rest van het
gazon met een grotere maaier afgereden.
Verzoekster vroeg al verschillende keren om de
doorntruiken te snoeien. Ze zijn een gevaar voor de
kinderen, vindt ze.

ONDERZOEK:
De berken in de straat werden vroeger al gekandelaard. De Groendienst belooft ze opnieuw te snoeien tijdens de wintersnoei 2008-2009.
Het maaien verliep niet zoals het hoorde maar dat
kwam door een defect aan een grasmachine waardoor een andere ploeg het werk moest overnemen.
Dat gebeurde in twee keer. Een man kwam de
boorden afrijden, de rest van het gazon werd de
volgende dag gemaaid met de zitmaaier.
De Groendienst belooft de doornstruik bij te knippen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Groendienst legt uit wat er mis liep en doet het
nodige.

OPVOLGING:
De berken worden gesnoeid in december 2008. Het
werk wordt op de lijst met terugkerende snoeiwerken geplaatst.

BEOORDELING:
Ander oordeel
Opgelost door bemiddeling.
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ONDERZOEK:

KALE PLEKKEN
(dossier: 200809-186)

Ander oordeel
KLACHT:
Midden 2001 klaagt verzoeker voor het eerst over
de aanblik van het groenperk voor zijn deur. De
Groendienst zet nieuwe plantjes in het najaar. Een
jaar later klaagt verzoeker opnieuw dat de plantjes
er mager bij staan. De Groendienst vraagt geduld
omdat het drie jaar duurt vooraleer de beplanting
toegegroeid is.
Vijf jaar later neemt verzoeker opnieuw contact op.
Het groenperk ligt er nog altijd slecht bij.

ONDERZOEK:
De Groendienst vulde de groenstrook al verschillende keren opnieuw in maar de plantjes pakken
niet goed aan. Het perk ligt onder een boom. Voorbijgangers lopen erop. Ook strooizout doet geen
goed.
De Groendienst zal de plantvakken weer aanpakken
in de winter. Waar de plantjes moeilijk groeien, zal
een sterkere soort gekozen worden.

De Groendienst vermoedt dat het contact gelegd is
met een medewerker die ondertussen met pensioen
is. Zijn opvolger kan niet achterhalen of er afspraken gemaakt zijn en of ze teruggekoppeld werden
aan verzoekster.
De beek ligt op een perceelsgrens. Beide percelen
zijn eigendom van Vivendo. De Groendienst belooft de beek zo snel mogelijk op te kuisen. De
knotwilgen moeten door Vivendo aangepakt worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel
Opgelost door bemiddeling.
Of de Groendienst niet reageerde op de eerste vraag
van verzoekster, kon niet meer achterhaald worden.
Via het stedelijk Meldpunt zullen afspraken in de
toekomst wel nagezien kunnen worden.

OPVOLGING:
De Groendienst maakt de beek schoon in januari
2009.

OMHEINING
(dossier: 200810-212)

BEOORDELING:

Ander oordeel

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

KLACHT:

ONDERHOUD BEEK
(dossier: 200810-206)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster had in 2007 contact met een stadsmedewerker over het onderhoud van een aanpalende
beek. De medewerker beloofde na te gaan wie verantwoordelijk was, ofwel de Stad Brugge ofwel de
sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo. Hij zou
ook navragen wie de knotwilgen in de aanpalende
weide moest onderhouden.
Na een jaar heeft verzoekster nog altijd niets vernomen. De beek is vervuild. Haar man onderhield
die maar hij is overleden.

Verzoeker woont naast een voetbalveld van de
Stad. In 2006 klaagde hij erover dat een groot deel
van de omheining vernield was en niet vervangen
werd. Ter hoogte van de kantine was de omheining
nochtans wel vervangen. Na bemiddeling van de
Ombudsman beloofde de Groendienst ook dat deel
van de omheining te vervangen in het najaar van
2007 of begin 200815.
Eind 2008 is de kapotte omheining nog altijd niet
vervangen.

ONDERZOEK:
Door een tekort aan krediet kon de Groendienst de
vervanging van de afsluiting niet meer opnemen in
de aanbesteding najaar 2007- voorjaar 2008. Omdat
de omheining nog aanvaardbaar was en geen hinder
veroorzaakte, werd het herstel doorgeschoven naar
de begroting van 2009.

15
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Groendienst was de herstelling niet vergeten
maar er was te weinig krediet om haar uit te voeren.
Het was beter geweest dat verzoeker hierover was
ingelicht.
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DIENST INFRASTRUCTUUR EN
RUIMTELIJKE ORDENING
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

RUIMTELIJKE ORDENING
BEHANDELINGSTERMIJN (1)
(dossier: 200801-011)

Deels gegrond

54
1
53
14
5
1
2
31

ONDERZOEK:
Verzoeker diende zijn bouwaanvraag in op 11 september 2007. Als hij in januari 2008 zijn klacht uit,
zijn meer dan vier maanden voorbij. De wettelijke
behandelingstermijn van 75 dagen is overschreden.
Op 6 februari 2008 maakt de dienst Urbanisatie de
collegenota op. Op 21 maart 2008 beslist het College van burgemeester en schepenen dat verzoeker
zijn plannen moet aanpassen.

KLACHT:

BEOORDELING:

Verzoeker diende eind augustus 2007 een bouwaanvraag in voor het plaatsen van een houten schutting. Midden januari 2008 heeft hij zijn bouwvergunning nog altijd niet gekregen.
De behandelende architecte geeft toe dat zij met een
dossierachterstand kampt en licht hem in dat hij
naar de Bestendige Deputatie kan stappen, aangezien de wettelijke behandelingstermijn van 75 dagen overschreden is.
De architecte deelt hem mee dat zijn aanvraag
waarschijnlijk niet vergund zal kunnen worden omdat houten schuttingen niet toegelaten zijn op deze
plaats. Verzoeker betwist dat en voelt zich ongelijk
behandeld. Hij kent heel wat buren die zonder
bouwaanvraag houten schuttingen hebben gezet.
Hij is zo eerlijk om een bouwaanvraag in te dienen
maar dreigt nu geen vergunning te krijgen.

Deze klacht is deels gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING WETTELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: de wet schrijft voor dat een
bouwaanvraag waarvoor geen openbaar onderzoek
georganiseerd wordt, binnen de 75 dagen afgehandeld moet zijn. Het dossier van verzoeker was bijna
zeven maanden onderweg.
De klacht is slechts deels gegrond. In verband met
de ongelijke behandeling meent de Ombudsman dat
verzoeker moeilijk het onbehoorlijke gedrag van
zijn buren kan inroepen om een uitzondering te
vragen op de voorwaarden van het BPA en de bepalingen van de stedenbouwkundige verordening.
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systeem. Anders is het risico reëel dat ze uit het oog
worden verloren, met tijdverlies tot gevolg.”

BEHANDELINGSTERMIJN (2)
(dossier: 200805-113)

Gegrond

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (18 juli 2008).

KLACHT:

OPVOLGING:

Verzoekers dienden op 22 februari 2008 een bouwaanvraag in voor het plaatsen van een veranda op
een binnenkoer. Meer dan drie maanden later hebben zij nog altijd geen nieuws. Verzoekers vrezen
dat de dienst Monumentenzorg gekant is tegen hun
aanvraag.
Het decreet schrijft voor dat het College van burgemeester en schepenen binnen de 75 dagen moet
beslissen over een bouwaanvraag zonder openbaar
onderzoek. Als verzoekers hun klacht formuleren
zijn 90 dagen voorbij.

Het nieuwe dossieropvolgingssysteem Nestor wordt
uitgerust met zogenaamde ‘plakbriefjes’ waarin telkens de plaats van het bouwdossier en de bijhorende opdracht genoteerd worden. Het personeel volgt
deze werkwijze goed op, zoals blijkt uit een demonstratie van het computerprogramma.

BEHANDELINGSTERMIJN (3)
(dossier: 200807-150)

Deels gegrond

ONDERZOEK:
De dienst Monumentenzorg bevestigt dat het dossier op 22 februari 2008 werd ingediend. Drie dagen later vroeg zij aan de dienst Bouwvergunningen
om een vorig bouwdossier toe te voegen met het
oog op het opmaken van de historiek.
De dienst Bouwvergunningen kon het bij te voegen
dossier pas op 20 mei 2008 terugvinden. Het lag op
het kabinet van de schepen van Ruimtelijke Ordening. In het dossieropvolgingssysteem stond niet
ingeschreven waar het zich bevond. De laatste beweging werd genoteerd op 21 september 2007. Het
valt niet uit te maken wie het vergat in te schrijven.
Over het gedisciplineerd inschrijven van de dossiers
in het opvolgingssysteem bestaan interne instructies
die niet altijd even nauwgezet worden opgevolgd.
De aanvraag wordt snel na de klacht behandeld. Het
College van burgemeester en schepenen verleent de
bouwvergunning op 4 juli 2008. Op dat moment
zijn 130 dagen voorbij.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
wettelijke behandelingstermijn van 75 dagen raakte
overschreden doordat in het dossieropvolgingssysteem niet genoteerd stond waar een bij te voegen
dossier zich bevond. Het dossier bleef lange tijd
onvindbaar waardoor de bouwaanvraag achterstand
opliep.

AANBEVELING:
“De vindplaats van de bouwdossiers moet nauwgezet bijgehouden worden in het dossieropvolgings-
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KLACHT:
Verzoekers dienden in augustus 2007 een bouwaanvraag in. Volgens de architect zou er geen
openbaar onderzoek nodig zijn aangezien er buurakkoorden waren. Verzoekers gingen ervan uit dat
zij hun bouwvergunning binnen de 75 dagen zouden krijgen.
In januari 2008 wordt toch een openbaar onderzoek
gehouden omdat de aanvraag afwijkt van het BPA.
Na het openbaar onderzoek wordt het dossier met
gunstig advies overgemaakt aan ARO WestVlaanderen. Daar blijft het liggen tot juli 2008. Dan
laat ARO verzoekers weten dat het dossier teruggestuurd is naar de Stad Brugge omdat deze er niet op
gelet had dat de bouwaanvraag nog op een ander
punt afweek van het BPA.
Eind juli wachten verzoekers al bijna een jaar op
hun bouwvergunning. Zij stappen naar de Ombudsman.
Hoewel hun bouwaanvraag eind augustus definitief
goedgekeurd wordt, hebben verzoekers hun vergunning midden september nog altijd niet gekregen.
Dat betekent een bijkomende vertraging.

ONDERZOEK:
Het dossier werd bij de dienst Urbanisatie ingediend op 23 augustus 2007. Al bij het eerste nazicht
bleek de aanvraag af te wijken van het geldende
BPA en in strijd met de stedelijke bouwverordening. Aangepaste plannen werden eind september
2007 ingediend.
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De dienst Bouwvergunningen wilde begin oktober
het openbaar onderzoek opstarten maar de bouwheer wachtte tot midden januari 2008 vooraleer hij
de bekendmaking kwam aphalen. Tot zolang kon
het openbaar onderzoek niet starten.
Begin maart stuurde het College het dossier met
gunstig advies door naar ARO West-Vlaanderen.
Bijna vier maanden later werd het met ongunstig
advies teruggestuurd omdat ARO een bijkomende
afwijking op het BPA had vastgesteld die door de
dienst Urbanisatie niet was onderkend. De dienst
beslist in het vervolg dezelfde norm te hanteren als
ARO om bijkomende vertraging te vermijden.
Eind juli loopt het gunstige advies van ARO binnen
maar het bouwdossier wordt pas na het zomerreces
eind augustus definitief goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen.
Het hoofd van de Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening brengt in dat de architect zijn cliënt
op het verkeerde been zette door te verklaren dat er
geen openbaar onderzoek nodig zou zijn. De diensten krijgen de opdracht voortaan de verplichte architectennota beter na te zien en deze te weigeren
als zij onvolledig, onjuist of misleidend is.
De bouwheer neemt midden september opnieuw
contact op met de Ombudsman omdat hij zijn
goedgekeurde bouwvergunning na drie weken nog
altijd niet gekregen heeft.
De dienst Bouwvergunningen geeft een ernstige
dossierachterstand toe bij de administratieve verwerking van de goedgekeurde bouwdossiers. De
achterstand wordt veroorzaakt door verschillende
factoren:
1. Belangrijkste oorzaak is de moeizame opbouw
van het nieuwe bouwvergunningenprogramma
Nestor. Deze opbouw wordt intensief opgevolgd maar de aanpassingen zijn talrijk en nemen veel tijd in beslag.
2. In de vier collegezittingen tussen 22 augustus
en 12 september worden 165 dossiers behandeld. Voor de administratieve afwerking van
deze bouwdossiers staat slechts één personeelslid van de dienst Bouwvergunningen in. Maar
twee personeelsleden zijn voor deze administratieve afwerking opgeleid. Volgens het
diensthoofd kunnen andere personeelsleden
sowieso niet inspringen door het vele werk.
In het goedgekeurde personeelskader van de dienst
Bouwvergunningen is versterking voorzien maar
deze invulling raakte geblokkeerd door het wegvallen van subsidies.
In november, bij het afsluiten van het dossier,
kampt de dienst Bouwvergunningen nog altijd met
achterstand bij de administratieve afhandeling van
de vergunningen.
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BEOORDELING:
Deze klacht wordt beoordeeld als deels gegrond
om volgende reden:
OVERSCHRIJDING WETTELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: verzoeker dient eind september
2007 definitieve bouwplannen in maar krijgt pas
midden september 2008 zijn bouwvergunning.
De klacht is slechts deels gegrond omdat ook de architect, de bouwheer en ARO West-Vlaanderen
mee verantwoordelijk zijn voor de lange doorlooptijd.
De klacht is deels gegrond omdat ook de Stad
Brugge verantwoordelijkheid draagt:
1. De dienst Urbanisatie hanteerde een andere beoordelingsnorm dan ARO waardoor het dossier
werd teruggestuurd.
2. Het gunstige advies van ARO liep eind juli
binnen maar het College kwam wegens het
zomerreces pas eind augustus bijeen. De Ombudsman stelde eerder al dat dit problemen kan
geven op het moment dat de Stad ontvoogd zal
worden voor de toekenning van bouwvergunningen omdat de wettelijk voorgeschreven behandelingstermijnen dan strikt bindend worden. Hij beval het College in 2007 aan na te
denken over een werkwijze waardoor de gestage doorstroming van de bouwdossiers zou
kunnen worden verzekerd.
3. De administratieve verwerking van de goedgekeurde bouwvergunningen liep vertraging op
als gevolg van de zeer moeizame implementatie van het nieuwe bouwvergunningenprogramma en de krappe personeelsbezetting.

AANBEVELING:
“Het zou goed zijn dat de Stad een nieuwe poging
onderneemt om het dossier in verband met de uitbreiding van het personeelsbestand van de dienst
Bouwvergunningen weer vlot te krijgen.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (12 december 2008).

OPVOLGING:
Begin maart 2009 krijgt de dienst Bouwvergunningen een extra administratief medewerkster toegewezen. De Personeelsdienst bereidt samen met de
dienst Bouwvergunningen een dossier voor i.v.m.
de verdere invulling van het personeelskader.
Meer personeelsleden op de dienst Bouwvergunningen worden opgeleid om de goedgekeurde
bouwvergunningen administratief af te handelen.
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In de nieuwe stedenbouwkundige verordening,
goedgekeurd in de Gemeenteraad van eind februari
2009, wordt ingeschreven dat de verklarende nota
van de architect moet voldoen aan de wettelijke
voorschriften. De dienst stelt daarvoor een model
op.

BEHANDELINGSTERMIJN (4)
(dossier: 200808-166)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster dient op 5 september 2007 een aanvraag in voor het verbouwen van een eengezinswoning. Half augustus 2008 heeft zij nog altijd geen
bouwvergunning. Het pand is in slechte staat. De
renovatie dringt zich op. Bovendien moet verzoekster extra maanden huur betalen samen met haar
maandelijkse aflossingen voor het huis.

ONDERZOEK:
Het bouwdossier werd effectief ingediend op 17
december 2008 maar de behandeling start pas officieel op 13 februari 2008 omdat de architect zijn
plannen moest aanpassen. De aanvraag week af van
het BPA.
Op 20 februari start de dienst Bouwvergunningen
de procedure voor het openbaar onderzoek op. Eén
maand gaat voorbij voor dat effectief start. Reden is
dat de dienst Bouwvergunningen de adressen van
de aanpalende eigenaars moet opzoeken. In het
nieuwe bouwvergunningenprogramma Nestor zouden deze gegevens automatisch moeten verschijnen,
maar dat systeem werkt nog niet sluitend.
Op 19 mei maakt de dienst Monumentenzorg het
collegedossier op en op 6 juni beslist het College
het dossier met gunstig advies over te maken aan
ARO West-Vlaanderen. Op dat moment zijn 120
dagen voorbij. De wet schrijft voor dat een bouwaanvraag met een openbaar onderzoek binnen de
105 dagen definitief beslist moet zijn.
Het advies van ARO West-Vlaanderen loopt binnen
op 22 september. Het dossier wordt opnieuw voorgelegd aan het College op 26 september 2008. De
bouwvergunning wordt verleend.
De dienst Monumentenzorg wijst erop dat ARO
West-Vlaanderen niet aan termijnen gebonden is
voor een advies op een afwijking van een BPA.
Volgens de dienst is er geen sprake van een abnormaal tijdsverloop, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de procedure bij een afwijking
van een BPA.
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BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING WETTELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: De wet schrijft voor dat een
bouwaanvraag met een openbaar onderzoek definitief beslist moet zijn binnen 105 dagen. Er zijn al
120 dagen voorbij als de Stad het dossier voor advies overmaakt aan ARO.
Anderzijds stelt de Ombudsman vast dat de diensten het dossier niet manifest lieten liggen. Er ligt
wel een maand tussen de opstart van de procedure
voor het openbaar onderzoek en de effectieve start
ervan. Tussen het afsluiten van het openbaar onderzoek en de opmaak van de collegenota ligt een
kleine maand. Tussen de opmaak van de collegenota en het behandelen van het dossier door het College liggen drie weken. Dat is al genoeg om het
dossier over tijd te laten gaan.
De klacht toont aan dat de wettelijke behandelingstermijnen krap zijn. Zonder een strikte organisatie
van de aanvragen is het moeilijk om eraan te voldoen. Niettemin zullen deze termijnen dwingend
worden op het moment dat de Stad Brugge ontvoogd wordt voor het toekennen van bouwvergunningen.

AANBEVELING:
“Het is van zeer groot belang dat de behandeling
van de bouwaanvragen organisatorisch op punt
staat, ondermeer via het nieuwe bouwvergunningenprogramma Nestor, anders kunnen problemen
ontstaan op het moment dat de ontvoogding een feit
wordt.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (23 januari 2009).

OPVOLGING:
Het hoofd van de Dienst Ruimtelijke Ordening
treedt de aanbeveling bij. Hoewel de Stad Brugge
aan de vijf voorwaarden voldoet om ontvoogd te
worden, meent ook hij dat het nieuwe bouwvergunningenprogramma eerst op punt moet staan. Ook de
aanwerving van nieuwe architecten en extra personeel voor de dienst Bouwvergunningen moet eerst
in orde zijn.
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BEHANDELINGSTERMIJN (5)
(dossier: 200809-188)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker dient in november 2007 een bouwaanvraag in voor een veranda. Het openbaar onderzoek
wordt georganiseerd vanaf 3 maart 2008 maar er
worden geen bezwaren ingediend. Verzoeker klaagt
eind september 2008 dat zijn dossier nog altijd niet
afgehandeld is.

volledig ingevuld is wat helpt verklaren dat bij een
lange afwezigheid van een architect snel een achterstand opgebouwd wordt. In het kader is een extra
architect voorzien die kan optreden als vlinder. Bij
het afsluiten van het Jaarverslag is de selectieprocedure voor de aanwerving van nieuwe architecten
nog bezig.

BEHANDELINGSTERMIJN (6)
(dossier: 200810-203)

Gegrond

ONDERZOEK:

KLACHT:

De plannen werden ingediend op 20 november
2007.
De behandelende architecte ging met zwangerschapsverlof. Het dossier werd overgenomen door
een collega.
Het openbaar onderzoek liep af op 1 april 2008. Er
waren geen bezwaren.
Na het openbaar onderzoek werd het dossier overgemaakt aan weer een andere architect van de
nieuwe sector Noord binnen de dienst Urbanisatie.
De verdere afhandeling bleef uit. Sector Noord
geeft toe dat door de lange afwezigheid van de collega-architecte met zwangerschapsverlof een dossierachterstand werd opgebouwd. De inzet van een
vervangster kon dat niet beletten.
Na de klacht wordt het dossier eind september voor
advies overgemaakt aan ARO West-Vlaanderen
voor een afwijking op de verkavelingsvoorschriften.

Verzoeker diende in maart 2008 een bouwaanvraag
in. Er was een openbaar onderzoek nodig. Hij rekent erop dat hij 105 dagen later zijn bouwvergunning zal hebben. Zes maanden later heeft hij zijn
vergunning nog altijd niet gekregen. Hij verneemt
dat het College zijn dossier pas eind september met
gunstig advies overmaakte aan ARO WestVlaanderen.
Het College kent zijn bouwvergunning toe op 5 december 2008. Het duurt nog tot 21 januari 2009
voor hij het document toegestuurd krijgt.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING WETTELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: de wet schrijft voor dat een
bouwaanvraag met openbaar onderzoek binnen de
105 dagen afgehandeld moet zijn. Het dossier van
verzoeker is tien maanden onderweg vooraleer het
voor advies wordt overgemaakt aan ARO WestVlaanderen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 november 2008).

OPVOLGING:
Het hoofd van de Dienst Ruimtelijke Ordening
merkt op dat het kader van de architecten nog niet
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ONDERZOEK:
De bouwaanvraag werd ingediend op 26 maart . Na
het openbaar onderzoek, dat afliep op 21 mei, bleef
het dossier bij de dienst Urbanisatie liggen tot 12
september. Het dossier werd op 30 september overgemaakt aan ARO West-Vlaanderen. Het gunstige
advies liep binnen op 1 december, waarna de aanvraag door het College vergund werd op 5 december. Op dat moment zijn meer dan acht maanden
voorbij.
Het bouwdossier liep een grote achterstand op omdat een van de twee architecten van de sector Noord
met zwangerschapsverlof was tot midden 2008.
Daardoor moest één architect alle dossiers verder
behandelen. Hij kreeg wel een vervangster maar die
moest hij opleiden, wat ook weer tijd in beslag
nam. Na de terugkeer van zijn collega in augustus
2008 werd de achterstand weer ingelopen16.
De administratieve afhandeling van de goedgekeurde bouwvergunning liep vertraging op door problemen met het nieuwe bouwvergunningenprogramma Nestor dat moeite heeft met de tekstuele
verwerking van de goedgekeurde bouwvergunningen. Bovendien stond tot eind 2008 slechts één per16

Zie het gelijkaardige dossier 200809-188 hiervoor.
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soneelslid in voor deze administratieve afhandeling17.
Deze achterstand is intussen weggewerkt omdat in
de loop van januari 2009 meer medewerkers van de
dienst Bouwvergunningen werden opgeleid om de
goedgekeurde bouwvergunningen administratief af
te werken.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING WETTELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: verzoeker moest meer dan negen
maanden wachten op zijn bouwvergunning. De wet
schrijft voor dat een bouwaanvraag met een openbaar onderzoek binnen 105 dagen afgehandeld moet
zijn.
De opsplitsing van de dienst Urbanisatie in verschillende sectoren biedt, naast voordelen, ook enkele nadelen. Als een architect wegvalt, loopt zijn
collega snel achterstand op doordat hij alle dossiers
alleen verder moet zetten en/of doordat hij desgevallend ook een vervanger moet opleiden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 februari 2009).

OPVOLGING:
Zie dossier 200809-188 hiervoor.

BOUWKUNDIG ERFGOED (1)
(dossier: 200805-090)

Gegrond

voor de sloop- en bouwvergunning afleverde. Bovendien is hij al sinds 2006 geen eigenaar meer.

ONDERZOEK:
De inventarissen van het bouwkundig erfgoed zijn
opgemaakt door de Vlaamse overheid en vermelden
de gebouwen in de deelgemeenten die enige historisch-architecturale waarde hebben. De inventarissen voor de Brugse deelgemeenten waren klaar in
2005-2006.
Midden 2007 besliste het College van burgemeester
en schepenen om alle eigenaars van dergelijke panden aan te schrijven omdat de Stad Brugge bepaalde werken aan deze gebouwen vergunningsplichtig
had gemaakt via de stedenbouwkundige verordening. In totaal werden 3.500 eigenaars aangeschreven. Dat gebeurde door de dienst Monumentenzorg.
De eigenaars werden aangeschreven op basis van
minder actuele kadastrale gegevens. Dat komt omdat het Kadaster maar één keer per jaar een geactualiseerde lijst overmaakt aan de Dienst Infrastructuur
en Ruimtelijke Ordening. Daardoor kregen meerdere verkeerde eigenaars een brief. De dienst roept als
verzachtende omstandigheid in dat het niet doenbaar was om eerst de exacte gegevens bij het Kadaster op te vragen. Dat zou ook duur geweest zijn.
De dienst controleerde niet of voor deze panden de
voorbije jaren stedenbouwkundige of sloopvergunningen waren afgeleverd door de Stad. Deze gegevens waren nochtans beschikbaar in het eigen computerbestand. Deze controle gebeurde niet omdat zij
te tijdrovend geweest zou zijn. Daardoor kregen
sommige eigenaars een brief met richtlijnen voor
een gebouw dat inmiddels al gesloopt was.
De dienst Monumentenzorg schat de foutenmarge
op twee procent van de 3500 brieven of 70 brieven.
Op de standaardbrief reageerden vijf procent van de
eigenaars, of zo’n 175 eigenaars.

KLACHT:

BEOORDELING:

Verzoeker krijgt eind april van de diensten Urbanisatie en Monumentenzorg een brief waarin staat dat
zijn eigendom opgenomen is op de inventaris van
het bouwkundig erfgoed.
Volgens de brief is het pand kunsthistorisch waardevol. Aan de opname op de lijst verbindt de Stad
Brugge een reeks vergunningplichtige werken.
Verzoeker begrijpt niet dat de Stad Brugge een dergelijke brief kan schrijven. Het pand in kwestie
werd al in 2006 gesloopt en vervangen door een fitnesscentrum. Het was de Stad Brugge zelf die daar-

Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
overheid moet erop toezien dat zij aan de burger
brieven stuurt die steek houden. Door een gebrek
aan controle en het gebruik van verouderde gegevens stuurde de dienst Monumentenzorg verzoeker
een brief waarvan de inhoud achterhaald was.
De Ombudsman begrijpt dat de dienst Monumentenzorg het aanschrijven van de eigenaars zo snel
mogelijk heeft willen uitvoeren. Dat was dringend
nodig want de stedenbouwkundige verordening
vermeldt al sedert juli 2006 dat eigenaars van panden op de inventaris van het bouwkundig erfgoed
een bouwaanvraag moeten indienen voor bepaalde
werken. De betrokken eigenaars wisten niet dat zij

17

Zie het gelijkaardige dossier 200807-150 hiervoor.
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op de inventaris van het bouwkundig erfgoed stonden. Aangezien de Stad Brugge aan de opname op
de inventaris bepaalde juridische consequenties
verbonden had, was het haar verantwoordelijkheid
de eigenaars hiervan te verwittigen18. Deze communicatie, die snel moest worden uitgevoerd, leverde een zekere foutenmarge op.
Als gevolg van de klacht actualiseert de Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening haar kadastrale gegevens.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 juli 2008).

OPVOLGING:
Het hoofd van de Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening vindt de klacht vanuit het oogpunt
van de klager gegrond maar vraagt begrip voor de
werkwijze die zijn dienst heeft gevolgd. Volgens
hem zou het qua werkuren ondoenbaar geweest zijn
om de bijna 4000 adressen vooraf te controleren en
na te gaan welke werken ondertussen vergund waren.

BOUWKUNDIG ERFGOED (2)
(dossier: 200805-107)

Deels gegrond
KLACHT:
Een firma protesteert tegen de opname van haar bedrijfsgebouw op de inventaris van het bouwkundig
erfgoed en tegen de bijkomende vergunningsplicht
die de Stad Brugge daaraan verbonden heeft. De
Stad Brugge lichtte verzoeker hierover eind april
2008 in via een standaardbrief.
Verzoekster klaagt dat er geen voorafgaand overleg
over deze opname op de inventaris is geweest, noch
met de Vlaamse overheid, noch met de Stad Brugge. Zij brengt in dat zij op geen enkel moment bezwaar kon indienen tegen deze opname noch tegen
de extra vergunningsplicht.
Verzoekster vreest dat deze extra vergunningsplicht
potentiële investeerders zal afschrikken. Zij vraagt
aan de Ombudsman of het bedrijfsgebouw geschrapt kan worden uit de inventaris.

18

Zie ook dossier 200805-107 hieronder.
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ONDERZOEK:
De inventaris van het bouwkundig erfgoed is een
Vlaams initiatief waaraan de dienst Monumentenzorg van de Stad Brugge heeft meegewerkt. De inventarissen voor de Brugse deelgemeenten waren
eind 2005 klaar.
De Ombudsman is niet bevoegd de schrapping van
het bedrijfsgebouw te bepleiten. Daarvoor verwijst
hij verzoekster door naar de Vlaamse Ombudsman.
Hij kan wel oordelen over de informatieverstrekking door de Stad Brugge over de extra vergunningsplicht en over de mogelijkheden die geboden
werden om daartegen bezwaar in te dienen.
Doel van de inventaris is om waardevolle panden in
de deelgemeenten op te lijsten. De selectie gebeurde zeer breed, op basis van historische, artistieke,
industrieel-archeologische, volkskundige, wetenschappelijke of socio-culturele argumenten. De eigenaars werden hierbij niet betrokken. Door deze
brede selectiecriteria staan in de inventaris panden
die de bevolking niet vanzelfsprekend als historisch
of architecturaal waardevol zou bestempelen. Heel
wat eigenaars, waaronder verzoekster, konden dan
ook niet vermoeden dat hun eigendom een speciale
status had gekregen.
Op het Vlaamse niveau heeft de inventaris geen enkele juridische waarde. Het is slechts een wetenschappelijk werk. Dat is de reden waarom met de
eigenaars geen voorafgaand overleg werd georganiseerd.
Dubbel is dat de Vlaamse overheid deze inventaris
bij de gemeenten wel aanprijst als hulpmiddel
waarop zij hun beleid m.b.t. het architecturale patrimonium kunnen baseren. De Stad Brugge greep
deze inventaris aan om extra vergunningsplicht op
te leggen voor panden op deze lijst. Deze werd verankerd in de stedenbouwkundige verordening, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 juli
2006. Op dat moment verbond de Stad Brugge juridische consequenties aan een lijst die op het
Vlaamse niveau geen juridische waarde heeft.
Omdat de Vlaamse overheid hen niet actief aanschreef, wisten heel wat eigenaars niet dat hun eigendommen in een databank opgenomen waren.
Omdat de Stad Brugge de eigenaars niet inlichtte,
hadden zij lange tijd geen vermoeden van de extra
vergunningsplicht waar zij onder vielen sedert 5 juli
2006. Ook uit de persberichten van de Stad Brugge
bleek niet dat er een link bestond tussen de inventaris van het bouwkundig erfgoed en de extra vergunningsplicht.
Pas op 6 juli 2007 beslist het College van burgemeester en schepenen om alle eigenaars van panden
op de inventaris actief aan te schrijven over de status van hun eigendom en de extra vergunningsplicht. Deze beslissing werd door de dienst Monu118
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mentenzorg afgewerkt tegen het einde van het eerste kwartaal van 2008. Het stadsbestuur zag de
noodzaak van deze informatiecampagne in nadat
een jong echtpaar een pand had gekocht waarvan
het pas achteraf vernam dat het op de inventaris
stond. Het koppel werd onverwacht geconfronteerd
met de financiële consequenties hiervan19.
Aangezien de inventaris op het Vlaamse niveau
geen juridische waarde heeft, werd door de Vlaamse overheid geen mogelijkheid voorzien om tegen
de opname bezwaar in te dienen.
Elke burger kan wel bij de Raad van State bezwaar
indienen tegen een gemeentelijk reglement. Dat
moet gebeuren “binnen de zestig dagen nadat de
bestreden akten, reglementen of beslissingen werden bekendgemaakt of betekend. Indien ze noch
bekendgemaakt nocht betekend dienen te worden,
gaat de termijn in met de dag waarop de verzoeker
er kennis van heeft gehad.”
Aangezien de nieuwe stedenbouwkundige verordening reeds op 5 juli 2006 bekend gemaakt werd via
het Belgisch Staatsblad, verstreek de beroepstermijn zestig dagen later. Omdat verzoekster niet in
kennis gesteld was, liet zij deze termijn nietsvermoedend voorbij gaan.
Toch is een andere eigenaar in de loop van 2008
een procedure bij de Raad van State gestart tegen
de extra vergunningsplicht. Hij brengt in dat hij pas
in april 2008 door de Stad Brugge in kennis werd
gesteld van de status van zijn pand en de beroepstermijn derhalve pas begon te lopen vanaf deze datum. Het valt af te wachten of de Raad van State
gevoelig zal zijn voor dit argument en het beroep
ontvankelijk zal verklaren.

BEOORDELING:
Deze klacht is deels gegrond om volgende reden:
LAATTIJDIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
pas in april 2008 stelt de Stad Brugge verzoekster
in kennis van het feit dat het bedrijfsgebouw op de
inventaris van het bouwkundig erfgoed staat en onderhevig is aan extra vergunningsplicht. Nochtans
had de Stad Brugge al sedert juli 2006 juridische
consequenties verbonden aan een opname op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De Stad
Brugge had de eigenaars, omwille van de rechtszekerheid, veel sneller hiervan op de hoogte moeten
brengen.
Dat de eigenaars sedert eind april 2008 allen ingelicht zijn, heeft de fout voor een groot gedeelte
recht gezet.

19
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Niettemin heeft deze laattijdige informatieverstrekking consequenties gehad:
Eigenaars die tegen de extra vergunningsplicht bezwaar wilden indienen bij de Raad van State, hadden dat al moeten doen binnen de zestig dagen na
de publicatie van de stedenbouwkundige verordening in het Belgisch Staatsblad. Aangezien zij geen
vermoeden hadden van de status van hun eigendom, verstreek deze beroepstermijn.
De late informatieverstrekking zorgde ervoor dat
panden die op de inventaris staan, verkocht werden
zonder dat de kopers op de hoogte waren van de
bijzondere status van hun nieuwe eigendom.
Nietsvermoedende eigenaars kunnen tussen juli
2006 en april 2008 ingrepen hebben gedaan aan hun
panden zonder dat zij daarvoor de nodige bouwvergunningen hebben aangevraagd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 februari 2009).

OPVOLGING:
De Burgemeester vraagt aan de bevoegde stadsdiensten dat tijdig gecommuniceerd wordt over de
nieuwe versie van de stedenbouwkundige verordening, goedgekeurd door de Gemeenteraad van 24
februari 2009.
De Vlaamse Ombudsman treedt de Brugse Ombudsman bij. Hij meent dat zodra juridische gevolgen verbonden worden aan de inventaris van het
bouwkundig erfgoed, de eigenaars recht hebben op
een onmiddellijke kennisgeving en, naargelang van
de draagwijdte van deze juridische consequenties,
ook op een betwistingsmogelijkheid.

GEBLOKKEERDE E-MAILS (1)
(dossier: 200806-124)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker verstuurde drie e-mails aan de Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening waarin hij
klaagde over hinder door bouwwerken. Hij gebruikte daarvoor de toets ‘contacteer ons’ op de pagina
van de dienst op de website van de Stad Brugge. Na
zijn eerste e-mail stuurde verzoeker nog twee herinneringen. Hij krijgt geen antwoord.

Zie ook dossier 200706-140, Jaarverslag 2007,
p. 144.
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ONDERZOEK:

ONDERZOEK:

De Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening
(Centrale Cel) test de link op de website. Die werkt
niet.
De Informaticadienst vindt de oorzaak. Emailberichten via het digitale contactformulier
moeten normaal gezien toekomen op het adres
diro@brugge.be. Een van de gebruikers van dit
adres heeft de e-mailadressen afkomstig van het
domein brugge.be als ‘ongewenst/geblokkeerd’ ingesteld. Ook de e-mails die verstuurd worden via
het contactformulier, vallen daaronder.
De Informaticadienst verwijdert de foute instelling
maar de geblokkeerde e-mails kunnen niet meer gerecupereerd worden. Het valt niet te achterhalen
hoeveel e-mails onbeantwoord bleven.

Uit het onderzoek blijkt dat een voormalige medewerker van de dienst Monumentenzorg onbewust
en door een verkeerde manipulatie van computertoetsen àlle e-mails met een hotmail- of skynetadres als ongewenst blokkeerde. Daardoor kwamen
400 e-mails niet toe bij de dienst Monumentenzorg,
waaronder dus ook reserveringen voor Open Monumentendag. Wanneer de fout gebeurde, kan het
onderzoek niet uitmaken. De geblokkeerde e-mails
kunnen niet meer gerecupereerd worden.
De Ombudsman stelt vast dat zich bij de Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening op korte termijn twee gelijkaardige problemen voordoen20.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de emails van verzoeker bleven onbeantwoord omdat
een medewerker van de Dienst Infrastructuur en
Ruimtelijke Ordening een foute computerinstelling
invoerde.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 september 2008).

OPVOLGING:
In opdracht van het College van burgemeester en
schepenen zet de Informaticadienst de optie uit om
individueel volledige e-maildomein te blokkeren.

GEBLOKKEERDE E-MAILS (2)
(dossier: 200809-181)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker wil voor Open Monumentendag bezoeken reserveren aan een drietal panden. Zoals gevraagd in de brochure stuurt hij daarvoor op 5 september
2008
een
e-mail
naar
monumentenzorg@brugge.be. Hij krijgt geen antwoord. Ook op een herinneringsbericht komt geen
reactie.
Als hij op zondag 14 september de panden gaat bezoeken, blijkt zijn naam niet op de lijst met reserveringen te staan.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de emails van verzoeker bleven onbeantwoord omdat
een voormalige medewerker van de dienst Monumentenzorg een foute computerinstelling had ingevoerd. Daardoor gingen 400 e-mails verloren.

AANBEVELING:
“De Informaticadienst verspreidt een dienstnota
naar alle stadsdiensten waarin zij wijst op het risico dat de computergebruiker bij een verkeerde manipulatie een volledig e-maildomein kan uitschakelen bij het blokkeren van ongewenste e-mails.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Het College van burgemeester en schepenen neemt
kennis van de gegrondheid van de klacht maar beslist niet in te gaan op de aanbeveling van de Ombudsman uit vrees voor ongewenste neveneffecten.
De Informaticadienst krijgt de opdracht te onderzoeken hoe dergelijke manipulaties onmogelijk
gemaakt kunnen worden (26 september 2008).

OPVOLGING:
De dienst Informatica schakelt de Spamfunctionaliteit uit op de individuele mailboxen. Deze oplossing wordt door het College goedgekeurd
op 21 november 2008.

20
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SCHOTELANTENNE
(dossier: 200810-216)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker wil een schotelantenne plaatsen op de
achtergevel van zijn woning, niet zichtbaar vanop
de straat. De dienst Bouwvergunningen zegt hem
dat hij een bouwvergunning nodig heeft.
Verzoeker spant zich in om zijn dossier snel samen
te stellen. Als hij zijn aanvraag gaat bespreken met
de dienst Urbanisatie, reageert de architecte dat hij
geen bouwvergunning nodig heeft aangezien de antenne niet zichtbaar is vanop de straat.
Verzoeker begrijpt niet dat twee afdelingen van
eenzelfde dienst verschillende standpunten innemen.

ONDERZOEK:
De dienst Bouwvergunningen en de juridisch coördinator reageren dat de formulering van art. 6/2 van
de stedenbouwkundige verordening dubbelzinnig
is. Enerzijds staat er dat voor het plaatsen van een
schotelantenne een bouwvergunning nodig is als het
toestel gemonteerd wordt tegen een gebouw “langs
of zichtbaar vanaf de openbare weg”. Anderzijds
staat er dat “schotelantennes zichtbaar vanop de
openbare weg verboden zijn”.
De dienst Bouwvergunningen concludeerde dat
voor een schotelantenne altijd een bouwvergunning
nodig is, behalve voor aanvragen voor toestellen
zichtbaar vanop de openbare weg, aangezien deze
sowieso verboden zijn.
De dienst Urbanisatie verduidelijkt haar standpunt.
De Vlaamse regelgeving zegt dat de plaatsing van
een schotelantenne geen bouwvergunning behoeft
als hij niet groter is dan 80 centimeter diameter, op
de achtergevel van het huis is gemonteerd en een
neutrale kleur heeft. De Brugse stedenbouwkundige
verordening maakt een bijkomende restrictie, met
name dat schotelantennes die zichtbaar zijn vanaf
de openbare weg niet toegelaten zijn. Verzoeker
heeft geen bouwvergunning nodig.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
SCHENDING
RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL: de overheid moet de burger duidelijkheid bieden over zijn rechten en plichten. Dat was niet het
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geval. Volgens de dienst Bouwvergunningen had
verzoeker een bouwvergunning nodig, volgens de
dienst Urbanisatie niet.
De klacht wordt gecorrigeerd. De dienst Urbanisatie verduidelijkt haar standpunt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 januari 2009).

VERGETEN BOUWOVERTREDING (1)
(dossier: 200811-225)

Deels gegrond
KLACHT:
Na een klacht van verzoeker21 beslist het College
van burgemeester en schepenen midden januari
2008 dat zijn buurman zijn terras gedeeltelijk moet
uitbreken. Er is kans op wateroverlast.
Tien maanden later heeft de buurman het terras nog
altijd niet aangepast. Verzoeker vraagt zich af of de
Stad Brugge het dossier wel opvolgt.

ONDERZOEK:
Net als verzoeker werden eind januari ook de buurman, het Parket en de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur (GSI) ingelicht. De GSI moest
advies uitbrengen over de herstelmaatregel vooraleer het dossier voorgelegd kon worden aan het
Hoge Raad voor het Herstelbeleid. Hij liet dat na.
Na de klacht neemt de dienst Bouwvergunningen
het dossier weer op. Het advies van de GSI loopt
midden december binnen. Het dossier wordt begin
januari 2009 overgemaakt aan de Hoge Raad voor
het Herstelbeleid. Pas als zij groen licht geeft, zal
de buurman de herstelmaatregel moeten uitvoeren.
De dienst Bouwvergunningen merkt pas na de
klacht dat het dossier niet opgevolgd is.
Als reden wordt opgegeven dat de dienst begin
2008 nog werkte met het oude bouwvergunningenprogramma en het vaak gebeurde dat de memo’s
over de op te volgen dossiers niet uit de printer liepen. In augustus werd overgeschakeld op het nieuwe bouwvergunningenprogramma Nestor maar daar
is nog geen performant opvolgingssysteem actief.
Bij de overschakeling van het oude naar het nieuwe
bouwvergunningenprogramma werd het dossier
verkeerdelijk als afgewerkt geklasseerd, terwijl het
21

Zie dossier 200707-151, Jaarverslag 2007, p. 147.
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bij de lopende overtredingsdossiers had moeten zitten.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt deze klacht als deels
gegrond.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur talmde om
zijn advies over te maken aan de Stad.
De klacht is deels gegrond omdat ook de dienst
Bouwvergunningen verantwoordelijkheid draagt
om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dienst
Bouwvergunningen merkte pas na de klacht dat het
advies van de GSI niet binnen gekomen was. Noch
het oude noch het nieuwe bouwvergunningenprogramma had/heeft een sluitend opvolgingssysteem.
Het dossier werd verkeerd geklasseerd waardoor
het uit het oog werd verloren.
De Ombudsman wees er eerder op dat het van het
grootste belang is dat het nieuwe bouwvergunningenprogramma Nestor op punt wordt gezet22.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 februari 2009).

VERGETEN BOUWOVERTREDING (2)
(dossier: 200812-245)

Gegrond
KLACHT:
Begin februari 2003 kopen verzoekster en haar
zoon een pand dat bestaat uit een hoofd- en een bijgebouw. Hun notaris wint stedenbouwkundige inlichtingen in. Volgens de Dienst Ruimtelijke Ordening rust op het goed geen bouwmisdrijf.
Op het moment van de aankoop wonen er huurders
in het bijgebouw. De geregistreerde huurovereenkomst maakt deel uit van de koopakte.
In de loop van 2008 wil verzoekster haar deel van
het eigendom schenken aan haar zoon. Tot haar
verbazing antwoordt de Stad Brugge nu wel aan
haar notaris dat het goed bezwaard is met een
bouwovertreding. In het bijgebouw mag niet gewoond worden. Deze overtreding werd al vastgesteld kort na de verkoop. Verzoekster werd hierover

22

Zie dossier 200808-166 hiervoor.
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nooit ingelicht. Het dossier werd nooit in behandeling genomen door de dienst Urbanisatie.
De huidige huurders kunnen niet ingeschreven worden. Verzoekster ziet haar toekomstplannen gedwarsboomd.

ONDERZOEK:
Verzoekster en haar zoon kochten in februari 2003
ter goeder trouw het pand. Het bijgebouw was al jaren bewoond, minstens sedert oktober 2001. De
bouwovertreding bestaat erin dat bewoning in het
bijgebouw strijdig is met het geldende BPA dat als
bestemming alleen kantoren, handel, horeca of berging toelaat. Op het moment van de aankoop had de
Stad Brugge geen kennis van de bouwovertreding.
Dus antwoordde zij de notaris in deze zin.
De bouwcontroleur stelde de overtreding drie
maanden na de verkoop vast naar aanleiding van
een melding van de dienst Bevolking over de gewijzigde huursituatie.
De dienst Urbanisatie liet het overtredingsdossier
vijf jaar onaangeroerd. Daardoor geraakten verzoekster en haar zoon er nooit van op de hoogte. De
dienst Urbanisatie roept de toenmalige dossierachterstand in waardoor voorrang gegeven werd aan de
bouwaanvragen.
De overtreding kan volgens de dienst Urbanisatie
niet geregulariseerd worden omdat de bestemming
van het bijgebouw strijdig is met het BPA. Een herziening van het BPA acht zij niet haalbaar.
De dienst Urbanisatie stelt voor de bewoning te gedogen tot het einde van het huurcontract in 2011.
Verzoekster vraagt de Ombudsman om de bewoning in het bijgebouw voor langere tijd te gedogen,
aangezien de Stad Brugge fouten maakte in het dossier.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dienst
Urbanisatie liet het overtredingsdossier onaangeroerd. Daardoor geraakten verzoekster en haar zoon
nooit op de hoogte van de bouwovertreding. Vijf
jaar later wordt verzoekster geconfronteerd met een
bouwovertreding waar zij niet voor verantwoordelijk is, waar ze niets van afwist en die haar toekomstplannen dwarsboomt.
Een oplossing voor het probleem zal beoordeeld
moeten worden door het College. Bij het afsluiten
van het Jaarverslag was dit nog niet gebeurd.

AANBEVELING:
“Ook bouwovertredingsdossiers horen binnen een
redelijke termijn behandeld te worden.”
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (20 februari 2009).

OPVOLGING:
Het hoofd van de Dienst Ruimtelijke Ordening gaat
akkoord met de aanbeveling.

De klacht wordt gecorrigeerd: na de klacht wordt de
tweede vraag beantwoord.
De Ombudsman schrijft geen aanbeveling. Het
spreekt vanzelf dat brieven altijd volledig beantwoord moeten worden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (26 september 2008).

GEEN ANTWOORD

VERVANGENDE BOUWAANVRAAG

(dossier: 200804-057)

Deels gegrond

(dossier: 200803-044)

Ongegrond

KLACHT:
De advocaat van verzoeker stuurt op 31 juli 2007
een brief naar de dienst Bouwvergunningen waarin
hij meer uitleg vraagt over twee tussenkomsten van
de bouwcontroleur bij de buurman van verzoeker.
In april 2008 heeft verzoeker nog altijd geen antwoord gekregen.

ONDERZOEK:
De brief bevatte twee vragen over twee verschillende tussenkomsten van de bouwcontroleur in 2005
en 2007. De dienst Bouwvergunningen antwoordde
pas op 31 oktober 2007 op de eerste vraag maar niet
op de tweede. Verzoeker zou van deze brief een
kopie gekregen hebben.
Waarom het eerste deel van de brief laattijdig beantwoord werd, is niet duidelijk. Mogelijk kwam
dat omdat hij persoonlijk gericht was aan de administratieve dossierbeheerder die een tijdlang afwezig was.
De dienst Bouwvergunningen geeft geen uitleg
waarom het tweede deel van de brief onbeantwoord
bleef. Zij beantwoordt de tweede vraag begin juli
2008.

BEOORDELING:
Deze klacht wordt beoordeeld als deels gegrond
om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de brief van
verzoekers advocaat werd gebrekkig beantwoord.
De eerste vraag werd pas drie maanden later beantwoord, de tweede vraag werd niet beantwoord.
De Ombudsman beoordeelt de klacht slechts als
deels gegrond omdat verzoeker op 31 oktober 2007
wel al een antwoord gekregen had op de eerste
vraag en de dienst Bouwvergunningen zich in de
eerste lijn al verontschuldigd had voor dit laattijdige antwoord.
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KLACHT:
De dochter van verzoeker dient in 2007 een bouwaanvraag in. Als blijkt dat de kostprijs van het
bouwproject te hoog is, dient zij in 2008 een vervangende bouwaanvraag in. De verschillen zijn minimaal. Toch moet de hele procedure hernomen
worden. Verzoeker vindt dat onzinnig.

ONDERZOEK:
Een bouwaanvraag vervangen die al door het College voor advies werd doorgestuurd naar ARO
West-Vlaanderen, is niet evident. Nieuwe plannen
vergen steeds een nieuw ontvangstbewijs, een
nieuw openbaar onderzoek en nieuwe adviezen. Dat
is wettelijk verplicht.
De diensten Bouwvergunningen en Urbanisatie verliezen geen tijd tijdens de nieuwe procedure. De
routine-adviezen worden snel afgeleverd. Het
openbaar onderzoek wordt onmiddellijk opgestart.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. De diensten Urbanisatie en Bouwvergunningen houden zich aan de wetgeving en spannen zich in om de nieuwe bouwaanvraag zo snel
mogelijk af te handelen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 mei 2008).
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LOODS
(dossier: 200804-060)

Onbevoegd
KLACHT:
Verzoeker dient opnieuw klacht in in verband met
een loods die zijn buurman gebouwd heeft23. De
loods werd recent door de Bestendige Deputatie geregulariseerd. Hij vindt dat het gebouw zijn privacy
schendt.
Verzoeker vermoedt dat de dienst Urbanisatie procedurefouten gemaakt heeft bij de afhandeling van
de bouwaanvraag en vraagt de Ombudsman hierover een oordeel te vellen. In het vorige onderzoeksdossier uit 2006 moest de Ombudsman zich
uiteindelijk onbevoegd verklaren omdat verzoeker
een gerechtelijke procedure had ingezet tegen zijn
buurman.
Verzoeker overweegt om bij de Raad van State de
regularisatievergunning aan te vechten maar wil dat
de Ombudsman eerst een oordeel velt.

de de bouwovertreding omdat de bouwheer een oplossing aanreikte voor het afwateringsprobleem24.
De huidige eigenaar voerde de plannen niet uit zoals gevraagd door het College. Hij voorzag niet de
nodige afwatering. Integendeel, de nieuwe bouwheer legde rond de garagebox verharde paadjes aan.
Het pad achter de box watert af in de richting van
verzoekers tuin.
Verzoeker roept er de bouwcontroleur bij, die in
november 2007 vaststelt dat de plannen inderdaad
niet uitgevoerd zijn zoals vergund. Na twee maanden heeft verzoeker nog altijd niet vernomen of er
een proces-verbaal is opgemaakt. Hij neemt opnieuw contact op met de Ombudsman.

ONDERZOEK:

Onbevoegd.

Eind september 2007 stelde de bouwcontroleur vast
dat de bouwheer zonder vergunning een betonnen
plateau voor een tuinhuis had gegoten achteraan in
de tuin. Van deze overtreding werd een procesverbaal opgemaakt.
Een maand later diende de bouwheer een regularisatiedossier in. Een onderdeel van dat dossier was
ook de gewijzigde uitvoering van het afwateringssysteem.
Eind november 2007 voerden de bouwcontroleur en
de Wegendienst een nieuwe bouwcontrole uit.
Daarbij werd vastgesteld dat de oprit anders werd
uitgevoerd dan voorzien in de regularisatievergunning. De uitgevoerde werken waren evenwel niet
vergunningplichtig waardoor de bouwcontroleur
geen proces-verbaal kon opmaken.
De dienst Urbanisatie vraagt de bouwheer maatregelen voor te stellen zodat wateroverlast in de tuin
van verzoeker vermeden kan worden.

BOUWOVERTREDING

BEOORDELING:

(dossier: 200801-005)

Ander oordeel.
De nieuwe eigenaars zoeken een oplossing.

ONDERZOEK:
De Ombudsman voert zijn onderzoek maar hij
wordt uiteindelijk onbevoegd omdat een strafrechtelijke procedure wordt opgestart over deze zaak.
Art. 11 van het ombudsreglement verbiedt hem zijn
dossier verder te zetten.

BEOORDELING:

Ander oordeel
KLACHT:
Midden mei 2006 regulariseert het College van burgemeester en schepenen een bouwovertreding in
Sint-Michiels waarbij een garagebox te hoog gebouwd is in vergelijking met het bouwplan. Verzoeker, wiens tuin aan het perceel paalt, had daar
tegen geprotesteerd omdat de garagebox zijn uitzicht belemmert en zou zorgen voor wateroverlast
in zijn lager gelegen tuin. Het College regulariseer-

UITSTEL
(dossier: 200803-045)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster verhuurt de gelijkvloerse verdieping
van haar huis aan een bejaarde man. De dienst Monumentenzorg stelde drie jaar geleden vast dat het
24

23

Dossier 200606-132, Jaarverslag 2006, p. 131.
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Zie dossier 200509-188, Jaarverslag 2005,
p. 132-133.
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pand niet voldoet aan de normen voor opsplitsing
en maande verzoekster aan om de huurder op te
zeggen.
Het dossier sleepte aan omdat verzoekster daar morele bezwaren tegen had gezien de hoge leeftijd van
haar huurder. Bovendien raadde de Huurdersbond
de huurder af om zijn appartement te verlaten.
Verzoekster brengt de zaak uiteindelijk toch voor
de vrederechter. Die legt de huurder op om tegen
eind februari 2008 zijn appartement te verlaten.
Maar die doet dat niet omdat hij geen geschikte
woning vindt.
Verzoekster stapt naar de Ombudsman omdat zij
haar huurder liever niet wil uitdrijven. Ze vraagt of
de dienst Monumentenzorg uitstel kan verlenen tot
haar huurder een geschikte woning gevonden heeft.

ONDERZOEK:
De dienst Monumentenzorg stelde de overtreding in
verband met de opsplitsbaarheid van het pand al
vast in 2003. Verzoekster kreeg al eens uitstel tot
midden november 2004.
Omdat de opzeg niet correct verlopen was, protesteerde de Huurdersbond die stelde dat het huurcontract nog liep tot eind november 2007. Verzoekster
kreeg opnieuw uitstel tot eind juli 2005, op voorwaarde dat zij binnen de maand een dossier zou indienen met de bestemming van alle lokalen. Zij liet
dat na.
De dienst Monumentenzorg volgde de zaak kennelijk niet verder op want het dossier bevat na 31 juli
2005 geen stukken meer. Daardoor kreeg verzoekster in feite nog eens een uitstel van drie jaar.
De dienst Monumentenzorg is niet meer bereid om
nog meer uitstel te geven omdat noch verzoekster
noch de huurder stukken voorleggen waaruit blijkt
dat de huurder ernstige inspanningen levert om een
nieuwe woning te vinden.
De Ombudsman vraagt verzoekster deze bewijzen
voor te leggen maar zij reageert niet meer.
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RODE NONNEN
(dossier: 200803-050)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is tevergeefs op zoek naar informatie
over het geplande bouwproject op de site van het
klooster van de zusters Redemptoristinnen in de
Katelijnestraat. Hij vernam dat er een ondergrondse
parking voor tweehonderd wagens gebouwd zou
worden. Dat baart hem zorgen.
Hij belde met de dienst Monumentenzorg. Een medewerkster beloofde hem op de hoogte te houden
maar dat gebeurt niet. Hij krijgt geen inzage in de
plannen.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Monumentenzorg is nog geen
bouwaanvraag binnen voor het project en kunnen
nog geen plannen getoond worden. Wel zijn op basis van een vroegere princiepsvraag en een geweigerde bouwaanvraag gesprekken bezig over een
nieuw bouwdossier.
De dienst Monumentenzorg verzekert dat er een
openbaar onderzoek zal worden georganiseerd zodra een nieuw dossier ingediend wordt. Verzoeker
kan de plannen dan inzien en eventueel bezwaar indienen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.

GEEN NIEUWS?
(dossier: 200803-053)

Ander oordeel

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het dossier wordt afgesloten omdat verzoekster niet
meer reageert. De Ombudsman vindt geen argumenten om een nieuw uitstel te bepleiten.
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KLACHT:
Verzoekers stellen vast dat de vochtschade in hun
woning het gevolg is van een bouwovertreding bij
de buren. Hoewel vochtschade een burgerrechtelijke zaak is, verwijst de Ombudsman verzoekers naar
de bouwcontroleur omdat het de taak van de Stad is
om bouwovertredingen te beteugelen.
Het College beslist de overtreding niet te regulariseren. Volgens de collegebeslissing moeten verzoekers hierover schriftelijk ingelicht worden maar dat
gebeurt niet.

125

DOSSIERS 2008 IN DETAIL

DIENST INFRASTRUCTUUR EN RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERZOEK:
De dienst Monumentenzorg geeft toe dat de collegebeslissing van 21 september 2007 niet schriftelijk
werd overgemaakt. Er waren wel verschillende contacten met de dienst en de bevoegde schepen waarbij verzoekers mondeling op de hoogte werden gebracht over de behandeling van hun klacht en over
de te volgen procedure bij de rechtbank.
Het dossier kent zijn verdere verloop. De buurman
vraagt een herziening van de collegebeslissing omdat de voorgestelde oplossing praktisch onuitvoerbaar is. De dienst Monumentenzorg onderzoekt of
een alternatief mogelijk is.

BEOORDELING:

toen mondeling uitleg en ging ervan uit dat mevrouw daarmee voldoende ingelicht was.
Na de klacht antwoordt de dienst Monumentenzorg
nog eens formeel per brief.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Verzoekster had via de telefoon een antwoord gekregen.
Allicht is het beter om aangetekende brieven, die
een formeel karakter hebben, schriftelijk te beantwoorden.

GEEN REACTIE OP BEZWAAR

Ander oordeel.
Strikt genomen hebben verzoekers gelijk dat zij
schriftelijk niet op de hoogte werden gebracht over
de collegebeslissing. Zij kregen wel mondelinge
toelichting. Deze vergetelheid weegt te licht om
haar in rekening te brengen.

AANGETEKENDE BRIEVEN
(dossier: 200805-087)

Ander oordeel
KLACHT:
De Stad licht verzoeker eind 2007 per brief in over
het feit dat haar eigendom opgenomen werd op de
inventaris van het bouwkundig erfgoed en dat de
Stad aan deze opname bepaalde vergunningplichtige werken heeft verbonden.
Verzoekster betwist dat haar huis enige architecturale waarde heeft en begrijpt niet waarom niemand
van het Vlaamse Gewest of van de Stad Brugge
ooit het pand bezocht om de waarde ervan te bepalen.
Verzoekster stuurt eind 2007 en begin 2008 twee
aangetekende brieven naar het College van burgemeester en schepenen met de vraag of iemand van
de dienst Monumentenzorg een huisbezoek zou
kunnen brengen.
Ze krijgt geen reactie op haar brieven. In mei stapt
ze naar de Ombudsman.

ONDERZOEK:
De dienst Monumentenzorg bevestigt dat verzoekster twee brieven stuurde op 6 december 2007 en 5
januari 2008. Door de drukte tijdens het kerstreces
werden zij niet onmiddellijk beantwoord. Verzoekster nam ook telefonisch contact op. De dienst gaf
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(dossier: 200806-126)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker en zijn buren dienden op 7 mei 2007 bezwaar in tegen een verkavelingaanvraag. Op 15 mei
krijgt hij een ontvangstmelding. De dienst Bouwvergunningen belooft hem dat de bezwaarindieners
ten gepaste tijde geïnformeerd zullen worden over
het standpunt van het College. Ook de Burgemeester stuurt hem op 3 juli een gelijkaardige brief.
Verzoeker verneemt niets meer. Op 10 december
2007 stuurt hij nog een brief met bijkomende argumenten. Op deze brief krijgt hij geen antwoord.

ONDERZOEK:
De dienst Bouwvergunningen klasseerde de brief
van 10 december in het dossier, bij wijze van aanvulling bij het eigenlijke bezwaar. De brief bevatte
geen nieuwe elementen.
Na de eerste aanvraag werd nog een tweede verkavelingdossier ingediend voor een aanpalende zone.
Beide dossiers worden samen behandeld. De dienst
Bouwvergunningen herhaalt zijn engagement dat
verzoeker geïnformeerd zal worden zodra het College een standpunt ingenomen heeft over zijn bezwaarschrift. Dat gebeurt kort na de klacht.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het was beter geweest dat de dienst Bouwvergunningen nog een ontvangstmelding had gestuurd na
de brief van 10 december. Anderzijds had de dienst
al gereageerd op het bezwaarschrift van 7 mei en
een antwoord in het vooruitzicht gesteld zodra het
College een standpunt ingenomen had. Het dossier
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nam meer tijd dan verwacht omdat het gekoppeld
werd aan een tweede dossier.

STEDENBOUWKUNDIG ATTEST
(dossiers: 200806-136, 200806-137 en 200806138)

Ander oordeel
KLACHT:
Drie buren zijn aangeslagen omdat tegen een aanpalende residentiële villa een bijgebouw wordt aangebouwd dat zo hoog komt dat zij hun uitzicht
dreigen te verliezen. Op het bijgebouw komt een
zadeldak. Bij één buur komt het bijgebouw tot dicht
tegen de perceelsgrens.
In de tuin is een zwembad aangelegd waardoor de
perceelsbezetting ruim overschreden wordt. In de
verkaveling van verzoekers gelden strenge voorschriften op het vlak van de terreinbezetting.
Zij klagen dat zij door de Stad niet geïnformeerd
werden over de bouwplannen. Hun buurman heeft
hen altijd voorgehouden dat het om een bescheiden
bijgebouw zou gaan.

ONDERZOEK:
De bouwvergunning werd rechtstreeks verleend op
basis van een eerder door de Stad Brugge verleend
stedenbouwkundig attest.
Voor een dergelijk attest hoeft wettelijk geen openbaar onderzoek georganiseerd te worden. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar en de
dienst Urbanisatie achtten het bijgebouw aanvaardbaar voor zijn omgeving. Het College van burgemeester en schepenen verleende het attest op 22 juni 2007.
Een stedenbouwkundig attest blijft twee jaar geldig.
De bouwheer heeft zolang de zekerheid dat de gemeente niet op een andere manier over zijn definitieve bouwplannen zal oordelen. Voorwaarde is wel
dat deze definitieve plannen niet ingrijpend wijzigen tegenover de schetstekeningen die de bouwheer
bij zijn aanvraag voor stedenbouwkundig attest
moet voegen.
Begin oktober 2007 diende de bouwheer zijn bouwaanvraag in voor het bijgebouw en het zwembad.
Volgens de dienst Urbanisatie kwamen de definitieve bouwplannen overeen met de oorspronkelijke
schetstekeningen van het stedenbouwkundig attest.
In het definitieve bouwplan is het zwembad wel
drie keer groter en anders georiënteerd. Volgens de
dienst Urbanisatie was dat geen beletsel omdat het
zwembad op zich niet vergunningplichtig was.
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Een openbaar onderzoek hoefde wettelijk niet georganiseerd te worden aangezien de buurman tegen
wiens eigendom het bijgebouw werd aangebouwd,
zijn akkoord had gegeven op de bouwplannen.
De bouwvergunning werd rechtstreeks verleend
door het College op 25 januari 2008. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar hoefde niet
opnieuw advies te geven omdat hij al gunstig advies
had verleend voor het stedenbouwkundig attest en
de definitieve bouwplannen beantwoordden aan de
eerste schetstekeningen.
Het betrokken perceel ligt niet binnen een BPA
noch binnen de verkaveling waartoe de drie verzoekers behoren. De voorwaarden van deze verkaveling gelden niet voor het betrokken perceel.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het verlenen van het stedenbouwkundig attest en
van de bouwvergunning gebeurden volgens de wettelijke voorschriften.
De Ombudsman is niet bevoegd te oordelen over de
vraag of het bijgebouw past in een goede ruimtelijke ordening. Hij kan alleen vaststellen dat de inplanting beoordeeld werd door de bevoegde stedenbouwkundige ambtenaren van het Vlaamse Gewest
en van de dienst Urbanisatie en aanvaardbaar bevonden werd. Zij beschikken daartoe over een zekere appreciatiebevoegdheid.

BOUWOVERTREDING
(dossier: 200808-170)

Ander oordeel
KLACHT:
De buurvrouw van verzoeker heeft na anderhalf
jaar haar bouwovertreding nog altijd niet gecorrigeerd. Nochtans stelde de bouwcontroleur in maart
2007 een proces-verbaal op omdat de buurvrouw
een venster op de eerste verdieping veranderd had
in een terrasdeur waardoor zij het terras boven haar
keuken kon gebruiken als dakterras. Dat zorgde
voor storende inkijk bij verzoeker.
Na het proces-verbaal gebruikte de buurvrouw het
terras nooit meer maar de bouwovertreding maakte
ze niet ongedaan. Nu zij haar huis wil verhuren,
vreest verzoeker dat de nieuwe bewoners het dakterras weer zullen gebruiken.
Verzoeker vraagt aan de Stad wat er met de procesverbaal gebeurd is. Uit het antwoord maakt hij op
dat het dossier al die tijd blijven liggen is.
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ONDERZOEK:
De bouwcontroleur stelde op 22 maart 2007 een
proces-verbaal op. De dienst Monumentenzorg
maakte al de week nadien het overtredingsdossier
op en gaf het door aan het Kabinet van de schepen
van Ruimtelijke Ordening. Het dossier bleef er onbehandeld omdat de bouwcontroleur dat aangeraden had. Hij hoopte dat het probleem tussen verzoeker en zijn buurvrouw in der minne geregeld
zou worden. Zij had goede wil getoond en onmiddellijk de tuinzetels op het dakterras weggenomen.
Bovendien had zij nooit nog gebruik gemaakt van
het terras.
Het College beslist midden september 2008 tot een
herstelmaatregel.
Verzoeker vraagt het dossier te sluiten. Hij is er zeker van dat zijn buurvrouw binnen de drie maanden
de bouwovertreding zal herstellen en heeft begrip
voor de werkwijze van de bouwcontroleur.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De omstandigheden waarin het dossier bleef liggen,
zijn specifiek. De bouwcontroleur wilde de discussie tussen verzoeker en zijn buurvrouw niet op de
spits drijven en gaf hen bewust de tijd om de zaak
in der minne te regelen. Als blijkt dat het pand verhuurd zal worden, activeert het College het dossier.

PROCES-VERBAAL
(dossier: 200809-174)

Ander oordeel
KLACHT:
De buren van verzoekers dienen eind april bij de
Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening
klacht tegen hen in omdat zij de achterwand van
hun tuinhuisje opgetrokken hebben in cementvezellatten in plaats van in baksteen. De bouwvergunning schrijft een muurtje in baksteen voor. Verzoekers hadden nochtans vooraf van hun buren de
mondelinge toestemming gekregen dat zij dergelijke latten mochten gebruiken.
De bouwcontroleur stelt begin mei een procesverbaal van bouwovertreding op. Verzoekers zijn
niet op de hoogte van zijn bezoek en worden niet
ingelicht over het bestaan van een proces-verbaal.
Zij bouwen verder aan hun tuinhuisje.
Drie maanden later krijgen zij een aangetekende
brief van de Stad Brugge. Daarin staat dat het College van burgemeester en schepenen eind juli be-
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sliste tot een herstelmaatregel. Ondertussen is hun
tuinhuisje afgewerkt. Zij moeten het helemaal afbreken, willen zij voldoen aan de beslissing van het
College.
Verzoekers vragen zich af of de Stad Brugge hen
niet veel vroeger op de hoogte had moeten brengen
van het proces-verbaal. Dan waren zij hun werkzaamheden onmiddellijk gestopt. Nu worden zij geconfronteerd met een herstelmaatregel die hen op
kosten jaagt.

ONDERZOEK:
Het decreet op de Ruimtelijke Ordening zegt alleen
dat bij stopzetting van de werken een kopie van het
proces-verbaal binnen de acht dagen aan de bouwovertreder moet worden overgemaakt. De wet zegt
niet wat er moet gebeuren als de bouwcontroleur
een bouwovertreding vaststelt waarbij het werk niet
wordt stil gelegd.
De bouwcontroleur legde het werk niet stil. Aangezien de wet dat niet voorschrijft, lichtte de Stad
verzoekers niet in over het proces-verbaal. Zij raakten pas op de hoogte van het proces-verbaal nadat
het College het overtredingsdossier had beoordeeld.
De Ombudsman stelt aan de Dienst Infrastructuur
en Ruimtelijke Ordening voor om in het vervolg
niet te wachten tot de beoordeling van het dossier
om de overtreders in te lichten over het procesverbaal. Anders bestaat het risico dat de overtreding
naderhand moeilijker recht gezet kan worden. Dat
is niet in het belang van de Stad Brugge noch van
eventueel betrokken derden.
De Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening
gaat in op het voorstel. De bouwcontroleur wordt
gemachtigd om snel processen-verbaal te versturen
aan de overtreder, het Parket en ARO WestVlaanderen, samen met een door hem ondertekende
brief, ook over overtredingen waarbij het werk niet
werd stil gelegd.
Verzoekers vragen gemotiveerd uitstel bij het Parket om de herstelmaatregel uit te voeren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Verzoekers zijn in eerste instantie in fout omdat ze
een bouwovertreding pleegden. De Stad maakte
strikt genomen geen fout. De wet schrijft voor dat
de overtreder alleen bij een stillegging van het werk
een kopie van het proces-verbaal moet krijgen.
De Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening is
toch bereid om in het vervolg overtreders in te lichten over het bestaan van een proces-verbaal, zelfs al
werden de werken niet stil gelegd. Dat betekent een
belangrijke verbetering van de dienstverlening.
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LOKAAL OPVANGINITIATIEF

FUIFZAAL

(dossier: 200811-228)

(dossier: 200812-237)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Zo’n tien jaar geleden werd een pand in de straat
van verzoekster verkocht. De eigenaar deelde de
eengezinswoning op in verschillende woongelegenheden maar had daar geen bouwvergunning voor.
De Stad Brugge stelde een bouwovertreding vast.
De eigenaar vocht ze aan bij de Raad van State
maar kreeg ongelijk. Hij verkocht de onafgewerkte
woning aan het OCMW.
Verzoekster stelt vast dat het OCMW de woning
aan het verbouwen is. Zij vreest dat het OCMW de
overtreding wil bestendigen, aangezien het pand
ook nu weer in verschillende woongelegenheden
opgedeeld zal worden met de bedoeling er een
doorgangshuis voor asielzoekers in te richten.

Verzoeker ziet in de omgeving van het Kraanplein
de gele affiches uithangen voor het openbaar onderzoek van de fuifzaal Kant.
Op de affiche staat dat de bouwaanvraag slaat op
het “restaureren en renoveren van het handelspand
en het inrichten van zalen”. Verzoeker en zijn buren
vragen zich af of het project “fuifzaal” afgevoerd
zou zijn na de bewonersvergadering en de artikels
in de pers.
Als het project toch doorgaat, dan vindt verzoeker
de vage omschrijving ongepast omdat het buurtbewoners ervan zou kunnen weerhouden bezwaar in
te dienen tegen de fuifzaal. Hij meent dat de Stad
duidelijker moet communiceren over de precieze
inhoud van de bouwaanvraag. Het gaat tenslotte
over een bouwproject waarover de meningen verdeeld zijn.

ONDERZOEK:
De bouwcontroleur stelde in januari 1997 vast dat
de oorspronkelijke eigenaar zijn eengezinswoning
zonder vergunning omvormde tot een meergezinswoning. Het College vorderde het herstel in de oorspronkelijke toestand maar het Parket seponeerde
de vordering. De eigenaar kreeg in 1998 een regularisatievergunning van de Bestendige Deputatie
maar deze werd in 1999 vernietigd door de minister.
Eind 2005 vroeg het OCMW aan de Stad Brugge of
een bouwvergunning nodig was om het pand, dat
zij wilde aankopen, om te vormen tot een lokaal
opvanginitiatief (LOI) voor asielzoekers. Dat bleek
niet nodig omdat een LOI een gemeenschapsvoorziening is.
Bij een bouwcontrole in 2007 werd vastgesteld dat
het OCMW binnen de contouren van de wet handelt.

BEOORDELING:
Ander oordeel
Opgelost via informatieverstrekking.
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ONDERZOEK:
De bouwaanvraag gaat uit van het Regionaal Centrum voor Jongerencultuur Het Entrepot. Op het
aanvraagformulier voor de bouwaanvraag staat dat
deze slaat op “het restaureren en renoveren van een
handelspand en het inrichten van zalen”. De dienst
Bouwvergunningen nam deze formulering letterlijk
over op de gele affiches, zoals gebruikelijk is.
De juridisch adviseur van de Dienst Ruimtelijke
Ordening meent dat het beter was geweest dat het
aanvraagformulier expliciet had vermeld dat de
bouwaanvraag sloeg op het inrichten van een fuifzaal.
De dienst Bouwvergunningen brengt de nodige verduidelijkingen aan op de affiches.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De dienst Bouwvergunningen handelde niet verkeerd. Zij nam de formulering over uit het aanvraagformulier van de bouwheer, zoals gebruikelijk
is. Niettemin was de communicatie naar de burger
minder duidelijk.
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BOUWCONTROLE

ster aan haar buurvrouw een aangetekende brief te
sturen. Verzoekster voelt zich in de steek gelaten.
De architecte brengt in dat zij de zaak niet op de
spits wilde drijven en ervoor opteerde dat verzoekster de zaak in der minne zou regelen met haar buren. Bovendien had haar collega het dossier in 2006
afgesloten en was het Parket hiervan op de hoogte
gebracht.
Na de klacht eind december 2008 bij de dienst Ombudsman licht de dienst Bouwvergunningen de buren in dat hun muur in snelbouwstenen werd opgetrokken in plaats van in volsteense baksteen en dat
de deksteen nog altijd ontbreekt. De buren worden
ervoor gewaarschuwd dat dat vochtschade kan veroorzaken bij verzoekster. Midden februari volgt een
controlebezoek door de bouwcontroleur.
Midden maart nemen de buren contact op met de
Ombudsman. Volgens hen zou er binnen de dienst
Urbanisatie geen eensgezindheid bestaan over het
feit of de bakstenen die zij gebruikten beschouwd
kunnen worden als volle bakstenen.

(dossier: 200812-238)

Ander oordeel
KLACHT:
Meer dan twee jaar geleden bouwden de buren van
verzoekster een muur op de scheidingslijn. De buren hadden bij het aanleggen van hun terras de wetgeving op ‘lichten en zichten’ overtreden. De muur
regulariseerde deze overtreding. Het College van
burgemeester en schepenen had daartoe beslist.
Verzoekster merkt dat de scheidingsmuur altijd
vochtig is en aan het beschimmelen is. Hij slaat volledig uit.
In juni 2008 meldt zij het probleem aan de dienst
Urbanisatie. Verzoekster toont de architecte foto’s
van de aangetaste muur. De architecte stelt vast dat
de muur in het verkeerde materiaal opgetrokken is:
hij is niet gebouwd in volsteense baksteen, wat had
gemoeten, maar in holle snelbouwstenen waarop
geen deksteen ligt.
Toch zet de dienst Urbanisatie zelf geen stappen.
De architecte raadt verzoekster aan een aangetekende brief te sturen aan haar buren.

ONDERZOEK:
Het College van burgemeester en schepenen verleende op 7 oktober 2005 aan de buren een regularisatievergunning voor het bouwen van een volsteense bakstenen scheidingsmuur zodat de overtreding op de wetgeving op ‘lichten en zichten’ ongedaan zou worden gemaakt.
De stedenbouwkundige verordening (art. 30)
schrijft voor dat muren op de perceelsgrens opgetrokken moeten worden in volle baksteen.
Op 17 augustus 2006 controleert de bouwcontroleur
of de werken volgens de vergunning uitgevoerd
zijn. Hij stelt vast dat de muur werd opgericht, zij
het dat er nog geen deksteen op gelegd werd. Niettemin stelt hij aan de behandelende architecte voor
om het Parket en ARO West-Vlaanderen in te lichten dat de werken werden uitgevoerd zoals vergund.
De behandelende architecte geeft haar fiat. De
dienst Bouwvergunningen licht het Parket midden
december 2006 hierover in.
In juni 2008 toont verzoekster aan een andere architecte van de dienst Urbanisatie foto’s van de muur
die vochtig en aan het beschimmelen is. De architecte stelt vast dat de muur niet opgetrokken is in
volle bakstenen maar in snelbouwstenen die niet
afgedekt zijn met een deksteen. Ze raadt verzoek-
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het dossier is nog niet afgewerkt bij het afsluiten
van het jaarverslag.

WEGENDIENST
NIET UITGEVOERDE BESLISSING
(dossiers: 200805-111 en 200810-211)

Gegrond
KLACHT:
Twee aanpalenden van een steegje klagen dat de
Stad Brugge nooit haar schriftelijke belofte van
eind 2005 nakwam om het straatje enigszins te verharden, er een lichtpunt te installeren en het opnieuw af te sluiten met een hek.
In september 2007 laat de Wegendienst weten dat
het werk werd nog niet uitgevoerd werd omdat nog
gewacht werd op een offerte van Eandis voor de
openbare verlichting.
Twee en een half jaar later, in mei 2008 komt een
eerste verzoeker aankloppen bij de Ombudsman.
Hij had in afwachting van de beloofde werken het
hek in bewaring genomen in zijn garage maar is dat
beu. Een tweede verzoeker volgt in oktober 2008.
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ONDERZOEK:
Het toenmalige hoofd van de Dienst Infrastructuur
en Ruimtelijke Ordening onderhandelde in 2005
over het gebruik van het steegje met de bewoners.
Het brandstraatje bleek stadseigendom. Er werd
overeengekomen dat de aanpalenden het steegje
mochten gebruiken. De Stad zou een lichtpunt aanbrengen, de ondergrond wat verharden en het hek
terugplaatsen. Het College bekrachtigde het dossier
en de betrokkenen werden hierover eind oktober
2005 schriftelijk ingelicht.
De Wegendienst voerde de collegebeslissing nooit
uit omdat zij onuitvoerbaar zou zijn. Zij verlicht alleen openbare wegen in samenwerking met Eandis.
Omdat het steegje wel stadseigendom is maar geen
openbare weg, kon het verlichtingspunt niet aangebracht worden, zonder risico op precedenten.
De bewoners gaan ermee akkoord dat het lichtpunt
niet geplaatst wordt. Een van de aangelanden heeft
ondertussen zelf een licht met timer geplaatst. Ondertussen zijn niet alle bewoners meer te vinden
voor een gedeeltelijke verharding van het steegje.
Een van beide verzoekers heeft ondertussen zelf
wegneembare houten tegels gelegd en wil dat zo
houden. Alle bewoners wensen wel dat het hek zo
snel mogelijk teruggeplaatst wordt.
De Wegendienst belooft het hek terug te plaatsen.
Hoe dat zal gebeuren, moet technisch nog uitgewerkt worden want de positie van de gebouwen is
ondertussen veranderd. De Ombudsman volgt het
dossier verder op.

BEOORDELING
Deze klachten zijn gegrond om volgende reden:
SCHENDING VERTROUWENSBEGINSEL: de
Wegendienst voerde de collegebeslissing van oktober 2005 niet uit omdat zij om principiële redenen
onuitvoerbaar zou zijn. Zij liet het dossier bijna drie
jaar liggen. De bewoners bleven in het ongewisse,
al hadden zij een schriftelijke bevestiging gekregen
van de collegebeslissing. De Wegendienst had het
dossier opnieuw gemotiveerd kunnen voorleggen
aan het College maar liet dat na.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

DIENST INFRASTRUCTUUR EN RUIMTELIJKE ORDENING

GEEN REACTIE OP E-MAIL
(dossier: 200808-164)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker stuurt op 28 mei een e-mail naar wegenfoon@brugge.be waarin hij een gevaarlijke verkeerssituatie meldt langs de Pathoekeweg. Hij krijgt
geen antwoord.
Midden augustus contacteert hij de dienst Ombudsman en dringt opnieuw aan op maatregelen.

ONDERZOEK:
De Wegenfoon stuurde de eerste e-mail van 28 mei
voor verdere behandeling door naar de Wegendienst. Daar bleef de melding onbeantwoord.
De dienst reageert wel onmiddellijk op de herinnering die verzoeker op 19 augustus doorstuurt naar
de Wegenfoon. Zij zal een oplossing zoeken voor
het verkeersprobleem.
De Wegendienst geeft geen reden waarom de eerste
melding bijna drie maanden onbeantwoord bleef.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: een burger
mag binnen een redelijke termijn een antwoord verwachten op zijn melding.
De klacht wordt individueel gecorrigeerd. Verzoeker krijgt een antwoord. De Wegendienst belooft
een oplossing voor de gevaarlijke verkeerssituatie.
Op het structurele vlak doet de Ombudsman geen
aanbeveling. Het stedelijk Meldpunt zal ervoor zorgen dat meldingen niet onbehandeld kunnen blijven.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 september 2008).

Akte genomen (13 februari 2009).
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GEEN DEFINITIEF ANTWOORD

PRIVATE RIOOLAANSLUITING

(dossier: 200810-202)

(dossier: 200809-171)

Gegrond

Terechte opmerking

KLACHT:

KLACHT:

Begin juli 2006 meldt verzoekster aan de Wegendienst een ernstig probleem van wateroverlast in
een straat in Assebroek.
Twee weken later krijgt zij een brief van de Wegendienst dat de riolering grondig zal nagezien
worden en dat zij nadien schriftelijk op de hoogte
zal worden gebracht van het resultaat. Dat antwoord
blijft uit. Via een gemeenteraadslid verneemt ze
nog dat onderzocht wordt of een terugslagklep een
oplossing zou kunnen bieden.
Verzoekster verneemt niets meer van de Wegendienst.
In de zomer van 2008 worden de bewoners weer
geconfronteerd met wateroverlast.

Verzoeker meldt aan de Wegendienst een verzakking in het voetpad. Het onderzoek wijst uit dat de
oorzaak ligt bij een breuk in de private rioolaansluiting. Verzoeker moet zelf een aannemer zoeken om
de rioolaansluiting en het voetpad te herstellen.
Een week later doet zich bij de overburen een gelijkaardig probleem voor. Ook hier is het voetpad
verzakt en ook hier is er een probleem met de private rioolaansluiting. Die is verstopt. Verzoeker stelt
vast dat de Wegendienst zelf de private rioolaansluiting vervangt en ook het voetpad herstelt.
Verzoeker voelt zich ongelijk behandeld. Hij moest
zelf een aannemer zoeken en betalen. Bij zijn overbuur klaart de Wegendienst onmiddellijk de klus.

ONDERZOEK:

ONDERZOEK:

De Wegendienst onderzocht de riolering in 2006
maar kon geen gebrek vaststellen. De dienst beschouwde het dossier als afgewerkt. Daarom nam
zij geen contact meer op met verzoekster en de andere bewoners.
Na de nieuwe klacht wordt het probleem ten gronde
onderzocht. De Wegendienst neemt enkele maatregelen en maakt concrete afspraken met verzoekster.

Volgens de gemeentelijke verordening op het lozen
van huishoudelijk afvalwater “blijft het onderhoud,
de herstelling en de vernieuwing van de aansluiting
op de openbare riool privaat en ten laste van de eigenaar”. Bij verzoeker paste de Wegendienst het
reglement toe.
Bij de overbuur week de Wegendienst af van het
reglement en herstelde zelf de private rioolaansluiting en het voetpad. Naderhand stuurde zij de eigenaars wel een factuur.
Volgens de Wegendienst was het probleem bij de
buren heel dringend omdat het water niet meer weg
liep. De veiligheid van de voetgangers kwam in het
gedrang door de verzakking van het voetpad. De
overburen wisten niet waar ze een aannemer konden vinden.
Volgens verzoeker kwam de veiligheid van de voetgangers bij hem even goed in het gedrang en was
het probleem even dringend. Ook hij wist niet waar
hij een aannemer kon vinden. De Wegendienst wilde zijn rioolaansluiting niet herstellen. Een argument was dat de Stad de private aannemers niet wil
benadelen.
De Wegendienst stelt dat beide situaties telkens
door een ander personeelslid werden beoordeeld.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Wegendienst stuurde in 2006 wel een ontvangstmelding maar gaf, ondanks haar belofte, geen feedback
meer over het probleem en de mogelijke oplossingen.
De Ombudsman doet geen aanbeveling. Van het
stedelijk Meldpunt in oprichting mag worden verwacht dat het gelijkaardige klachten zal vermijden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 januari 2009).

BEOORDELING:
Terechte opmerking (ongelijke behandeling).
Beide situaties waren nagenoeg gelijk. Bij verzoeker beriep de Wegendienst zich op het reglement en
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moest hij zelf zijn probleem oplossen. Bij de overburen week de Wegendienst af van het reglement
en herstelde zij uit hulpvaardigheid zelf de private
rioolaansluiting en het voetpad.
De Ombudsman houdt zijn beoordeling op een terechte opmerking omdat hij de inzet van de Wegendienst bij de overburen niet uitdrukkelijk wenst
af te keuren. Hij begrijpt wel dat verzoeker zich afvraagt waarom hij dan niet van deze hulpvaardigheid kon genieten.

dienst en Ethias om opnieuw aan te dringen. Het
herstel wordt midden mei uitgevoerd.

BEOORDELING:

Het College merkt op dat eenheid van beleid evident nodig is (20 februari 2009).

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Het uitblijven van de herstelling lag vooral bij de
aannemer, die contractueel verplicht was om de
schade te herstellen. Hij liet dat na ondanks de
vraag van de Wegendienst.
Hoewel de aannemer in de eerste plaats verantwoordelijk is voor het uitgebleven herstel, raadt de
Ombudsman de Wegendienst aan dergelijke schadedossiers dichter op te volgen zodat sneller een
verzekeringsdossier geopend kan worden.

SCHADE AAN GEVEL

VERKEERSDREMPEL

(dossier: 200801-013)

(dossier: 200801-018)

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Ander oordeel
KLACHT:
Midden 2005 beschadigt een aannemer tijdens de
heraanleg van een straat in de binnenstad het pleisterwerk van verzoekers voorgevel. De Wegendienst
komt ter plaatse maar twijfelt eraan of de schade
wel veroorzaakt werd door de werken.
Verzoeker stuurt eind september 2005 via de website van de Stad Brugge een e-mail waarin hij de
schade meldt. Eind december 2005 krijgt hij van de
Communicatiedienst een voorlopig antwoord.
Verzoeker verneemt niets meer. Midden januari
2008 contacteert hij opnieuw de Wegendienst en de
Ombudsman omdat de schade nog altijd niet hersteld is.

ONDERZOEK:
De Wegendienst maande de aannemer al in oktober
2005 schriftelijk aan om de voorgevel te herstellen.
De aannemer liet dat na omdat hij zich niet verantwoordelijk achtte voor de schade. Aangezien verzoeker niet meer reageerde, ging de Wegendienst
ervan uit dat de schade hersteld was.
Als verzoeker in januari 2008 zijn klacht herhaalt,
vraagt de Wegendienst aan de dienst Verzekeringen
om een schadedossier te openen bij Ethias. Ethias
stuurt een expert en ook de aannemer komt ter
plaatse. Hij erkent de schade en bereikt met verzoeker een overeenkomst.
Omdat de aannemer de overeenkomst toch niet tijdig nakomt, vraagt de Ombudsman aan de Wegen-
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Ander oordeel
KLACHT:
Een verkeersdrempel in de Rijselstraat zorgt voor
trillingen en geluidshinder omdat er een plaat los
ligt. Midden januari 2008 wordt hij voorlopig hersteld maar korte tijd nadien keren de problemen terug. Verzoeker vraagt een degelijke oplossing.

ONDERZOEK:
Na bemiddeling herstelt een aannemer in opdracht
van de Wegendienst het plateau op een degelijke
manier. Hij had eerst gezocht naar andere oplossingen, evenwel zonder goed resultaat.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.
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INSPRAAK?

VERDWENEN DEKSELS

(dossier: 200802-029)

(dossier: 200804-059)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Verzoekers baten een restaurant uit op de hoek van
een plein dat in 2009 door de Stad heraangelegd zal
worden. Zij vernemen toevallig dat op het plan een
nieuwe uitrit is ingetekend op de plaats waar nu het
losse terras van hun restaurant staat. Naast het terras zullen bomen geplant worden. Ook daarvoor
zijn verzoekers niet te vinden.
De Wegendienst stelt dat het nog maar om voorlopige plannen gaat. De ingenieur belooft hun tegenvoorstellen voor te leggen aan de bevoegde diensten.
Ondanks de beloften merken verzoekers in februari
2008 dat er niets gewijzigd is aan de plannen. Over
een nakende bewonersvergadering zijn ze niet ingelicht.

Als gevolg van een klacht laat de Wegendienst een
stuk voetpad in Sint-Jozef25 heraanleggen.
Verzoeker maakt opmerkingen over de manier
waarop de heraanleg gebeurde. Zo zijn de deksels
van de rioolputjes verdwenen. Ook het deksel van
zijn sceptische put in de voortuinstrook zit onder
het zand. Als de aannemer op zijn aandringen het
deksel van zijn rioolputje terugplaatst, merkt hij dat
dwars door de controleschacht twee kabels lopen.
Hoe hij het rioolputje schoon moet maken, is hem
een raadsel.

ONDERZOEK:
Volgens de Communicatiedienst kregen verzoekers
tijdig een bewonersbrief over de informatievergadering van midden februari 2008. In deze brief stond
dat de plannen ingekeken konden worden. Verzoekers geven toe dat de bewonersbrief toekwam bij
hun moeder die boven de zaak woont. Zij vergat
hem door te geven.
De ingenieur van de Wegendienst bevestigt dat hij
met verzoekers hun tegenvoorstellen besprak. Hij
had gevraagd ze schriftelijk over te maken maar dat
gebeurde niet. Hoe dan ook, zegt de ingenieur, gaat
het nog maar om voorlopige plannen die nog aangepast kunnen worden na de bewonersvergadering.
Verzoekers maken gebruik van deze inspraakmogelijkheid. De plannen worden aangepast: de uitrit
voor auto’s naast het vaste terras wordt geschrapt
en de bomen worden niet aangeplant.

ONDERZOEK:
Volgens de Wegendienst is er niets veranderd aan
de controleputjes en de deksels van de sceptische
putten. De kabels in de rioolputjes waren er vroeger
ook al. De Wegendienst vraagt aan Eandis om hiervoor een oplossing te zoeken. De aannemer moet
wel nog de afsluitpotjes van TMVW vrij maken.
Dat gebeurt in juni 2008.
Het is normaal, zegt de Wegendienst, dat de deksels
van de sceptische putten niet overal bereikbaar zijn.
Het gaat om private deksels die op veel plaatsen
onder de aarde verborgen liggen. De bewoners
moeten de grond eerst weghalen voor er kan geruimd worden.
Het antwoord van de Wegendienst wijkt af van de
verklaring van verzoeker. De dienst gaat samen met
de aannemer op bezoek om de klachten door te praten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Verzoekers waren onnodig ongerust, aangezien het
nog maar ging om voorlopige plannen die nog aangepast konden worden. Verzoekers bereiken hun
doel via de inspraakvergadering.

25
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LOSLIGGENDE KLINKERS

ONDERZOEK:

(dossier: 200804-077)

De Wegendienst reageert dat de straten zeer binnenkort aangepakt worden. De werken worden uitgevoerd in mei 2008.

Ander oordeel
KLACHT:
In 2007 haalde een nutsmaatschappij bij werken
klinkers weg op het kruispunt van de Maria van
Bourgondiëlaan en de Leopold I-laan. Sindsdien
liggen ze los.
Verzoeker heeft het euvel al verschillende keren
gemeld aan de Wegendienst en aan de bevoegde
schepen maar de stenen blijven los komen. Vrachtwagens die over de verzakking rijden, maken lawaai. Verzoeker komt er wakker van.

ONDERZOEK:
De schepen bevestigt dat hij al verschillende keren
bij de Wegendienst aangedrongen heeft om het
probleem op te lossen.
De Wegendienst geeft toe dat de klinkers telkens
weer losgereden worden door vrachtwagens. Regelmatig worden ze gefixeerd met asfalt maar deze
oplossing is niet optimaal. Het gaat om een tijdelijke maatregel aangezien het kruispunt in 2009 heraangelegd wordt. Verzoeker kan problemen altijd
melden aan de Wegenfoon.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het is wachten op de heraanleg van het kruispunt in
2009.

VERSLETEN WEGDEK
(dossier: 200805-083)

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het probleem wordt opgelost.

RIOOLDEKSEL
(dossier: 200805-084)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagde eerder al over lawaaihinder
door een losliggend riooldeksel voor haar huis.
Twee jaar geleden werd haar straat heraangelegd.
Het probleem was opgelost. Sinds anderhalf jaar is
de hinder er opnieuw. Telkens er een voertuig over
het deksel rijdt, hoort ze een storend gebonk.

ONDERZOEK:
De Wegendienst vervangt het oude, verzakte riooldeksel.
Verzoekster reageert dat de situatie verbeterd is
maar dat ze het gebonk nog altijd hoort. Ze wil een
degelijke oplossing.
De Wegendienst stelt vast dat het riooldeksel minder dan één centimeter lager ligt dan de rijweg, wat
binnen de normen is die zij aan haar aannemers oplegt. De Wegendienst besluit geen verdere stappen
te ondernemen.
Verzoekster blijft ontevreden.

BEOORDELING:

Ander oordeel
KLACHT:
Het wegdek van de Pannenhuis- en de Aanborgersstraat in Assebroek is in slechte staat. Twee jaar geleden meldde verzoeker het probleem aan de schepen van Openbare Werken. Die beloofde dat het
wegdek in de loop van 2007 hersteld zou worden.
Eind april 2008 is dat nog altijd niet gebeurd. Verzoeker rijdt zijn fietsbanden stuk op de kiezelstenen
die uit het beton steken.
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Ander oordeel.

LOSLIGGEND DEKSEL
(dossier: 200805-085)

Ander oordeel
KLACHT:
Op 6 maart en op 9 april meldt verzoeker aan de
Wegendienst dat het riooldeksel in zijn straat los
ligt. Dat zorgt voor lawaaihinder. Drie weken later
is er nog niets veranderd.
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ONDERZOEK:
Het Vlaamse Gewest is verantwoordelijk voor de
straat van verzoeker.
De Wegendienst gaf de meldingen stipt door aan
het Vlaamse Gewest. Op 17 april gaf zij nog een
nieuwe, gelijkaardige melding van de stadswachten
door. Na de klacht dringt de Wegendienst een vierde keer aan. Het Vlaamse Gewest reageert dat zij
het probleem onmiddellijk zal aanpakken.

waterlek onder het Huidevettersplein aan de basis te
liggen.

GEEN REACTIE?
(dossier: 200807-149)

Ander oordeel

BEOORDELING:

KLACHT:

Ander oordeel.
De Wegendienst deed haar werk maar het Vlaamse
Gewest liet het afweten.

Verzoeker kreeg voor zijn huis een voorbehouden
parkeerplaats voor personen met een handicap. Er
staat een verkeersbord maar verzoeker vraagt zich
af of er nog grondmarkering wordt aangebracht.
Aan een gemeenteraadslid meldde hij een jaar geleden dat het voetpad ter hoogte van de parkeerplaats
te smal is waardoor hij met zijn rolstoel moeilijkheden ondervindt. Het gemeenteraadslid beloofde zijn
melding door te geven maar verzoeker hoorde er
niets meer van.
Verzoeker belt zelf naar de Wegendienst die belooft
het voetpad te verbreden. Na een maand is er nog
altijd niets gebeurd.

WATER IN DE KELDER
(dossier: 200805-092)

Ander oordeel
KLACHT:
Een aannemer komt de kasseien in de Rozenhoedkaai en de Vismarkt hervoegen. Dat gebeurt onder
hoge druk, waardoor de overtollige cement in de riolering terecht komt. Sindsdien heeft verzoeker last
van waterinsijpeling in de kelder van zijn winkel.
De Wegendienst wijst alle verantwoordelijkheid af.
Het is aan verzoeker om zijn kelder te dichten.
Verzoeker vindt deze reactie ongepast, omdat hij
nooit eerder water in zijn kelder kreeg.

ONDERZOEK:
De Wegendienst ziet de riolering en de straatkolken
na maar die werken perfect.
Volgens de dienst is er geen oorzakelijk verband
tussen de werken en de waterinsijpeling in de kelder. Zij blijft bij haar standpunt dat het verdichten
van de kelder de verantwoordelijkheid is van verzoeker.

ONDERZOEK:
De Wegendienst was de melding niet uit het oog
verloren. Na de klacht verbreedt zij het voetpad. Op
het parkeervak wordt het silhouet van een rolstoel
geschilderd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

VERKEERDE OPRIT
(dossier: 200806-161)

Ander oordeel

BEOORDELING:

KLACHT:

Ander oordeel.
Bij het afsluiten van het klachtdossier kan de Ombudsman niet oordelen of de waterschade bij verzoeker verband houdt met het hervoegen van de
straat.

In de nieuwe verkaveling waar verzoeker woont,
sleept de aanleg van de voetpaden en de opritten al
jaren aan26. Midden juni start de aannemer in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen, afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur
eindelijk met de aanleg.

OPVOLGING:
Andere bewoners komen naderhand waterinsijpeling in hun kelders melden. Uiteindelijk blijkt een
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Verzoeker stelt vast dat de aannemer de oprit op het
openbare domein breder aanlegt dan zijn private
oprit. Dat is niet volgens de verkavelingsvergunning. Niettemin brengt verzoeker zijn eigen oprit op
dezelfde breedte als de openbare oprit zodat beide
mooi aansluiten.
Twee dagen later komt de Wegendienst langs. Zij
houdt toezicht op het werk. De aannemer blijkt het
verkeerde plan te hebben gebruikt. De opritten op
het openbare domein zijn te breed en moeten weer
versmald worden.
Verzoeker is niet te spreken over deze manier van
werken. Hij heeft net zijn eigen oprit aangepast aan
de breedte van de openbare oprit. Als deze weer
versmald wordt, kan zijn oprit schade oplopen. Hij
is niet bereid zijn eigen oprit weer te versmallen en
eist dat de Wegendienst zijn private oprit met een
boordsteen versterkt.

DIENST INFRASTRUCTUUR EN RUIMTELIJKE ORDENING

BOOM VOOR HUIS
(dossier: 200811-226)

Ander oordeel

ONDERZOEK:
De opritten en voetpaden worden aangelegd in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen. Het ontwerpbureau bezorgde de aannemer
de verkeerde plannen. De Stad laat het werk stil
leggen omdat de aanleg in strijd is met de verkavelingsvoorwaarden.
Midden juli beslist het College van burgemeester en
schepenen dat de aannemer alle verkeerd aangelegde opritten moet aanpassen. Verzoeker hoeft zijn
private oprit niet weer aan te passen als hij dat niet
wil. De Wegendienst belooft te onderzoeken of de
uitstekende stukjes private oprit beschermd kunnen
worden met een boordsteen.
Na aanpassing van de oprit oordeelt de Wegendienst dat een boordsteen toch niet nodig is omdat
beide uiteinden van de private oprit voldoende gestut zijn door de groenzone.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Wegendienst is uiteindelijk niet bereid in te
gaan op de vraag van verzoeker omdat zij dat niet
nodig acht. Verzoeker legt zich daar met tegenzin
bij neer.

KLACHT:
De straat van verzoekster wordt heraangelegd. Er
worden bomen aangeplant. In het ontwerpplan
stond de boom op de scheidingslijn tussen haar huis
en dat van haar buren. In het definitieve plan is hij
vlak voor haar huis voorzien. Nu zal ze niet meer
kunnen parkeren voor haar deur. Ze hoopt dat de
boom wat opgeschoven kan worden.

ONDERZOEK:
In het voorontwerp was de boom ook al ingetekend
voor het huis van verzoekster, zij het iets dichter bij
de perceelsgrens. Ook in het voorontwerp kon verzoekster niet meer voor haar huis parkeren. Haar
auto zou te dicht bij de inrit van de buren gestaan
hebben.
Tijdens de inspraakvergadering, waarop verzoekster niet aanwezig was, werd de inplanting van de
bomen besproken. Op vraag van een buur werd er
toen voor geopteerd de boom een klein beetje op te
schuiven, anders kon de buur zijn garage niet meer
vlot in- en uitrijden.
Het is onmogelijk om aan alle vragen tegemoet te
komen, zegt de Wegendienst. Op verschillende
plaatsen in de straat zullen de bewoners een parkeerplaats voor hun huis verliezen.

BEOORDELING:
Ander oordeel
De Wegendienst heeft keuzes moeten maken.
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dienst gaf de melding door aan het Vlaamse Gewest. Die beloofde de rijweg te vegen tegen midden
december.

VERKEERSBORD
(dossier: 200812-233)

Ander oordeel
KLACHT:

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.

Verzoeker neemt het niet dat de Wegendienst een
verkeersbord plaatst vlak voor de gevel van zijn
restaurant. Dat verstoort het uitzicht op zijn zaak.
Hij stelde enkele alternatieven voor maar daar wil
de Wegendienst niet op in gaan. Verzoeker kan zich
daar niet bij neer leggen. Hij vindt de tegenargumenten van de Wegendienst niet overtuigend genoeg.

LAAG ROOSTER

ONDERZOEK:

Verzoeker meldt aan de Wegendienst dat een rooster vijf centimeter lager ligt dan zijn oprit waardoor
deze schade ondervindt als er auto’s over rijden. De
roosters werden aangelegd om wateroverlast tegen
te gaan in de straat en om kruisingsplaatsen te creëren.
De Wegendienst geeft verzoeker bij een plaatsbezoek gelijk maar zegt niet wanneer de aannemer de
herstelling zal uitvoeren.
Verzoeker neemt contact op met de Ombudsman.
Hij wil vermijden dat zijn oprit nog meer schade
oploopt.

De Wegendienst kan de verkeerspaal niet verplaatsen door andere obstakels in het voetpad. Het bord
ophangen is geen goed idee omdat de armatuur
aangereden kan worden door vrachtwagens.

BEOORDELING:
Ander oordeel
De dienst Ombudsman vindt geen argumenten om
de verplaatsing van het verkeersbord te bepleiten.

GEEN REACTIE

(dossier: 200812-236)

Ander oordeel
KLACHT:

ONDERZOEK:

(dossier: 200812-235)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker meldt eind oktober dat er steenslag ligt
op het fietspad langs de Pathoekeweg en aan de oude zeesluis in Zeebrugge. Langs de Vaartstraat in
Sint-Pieters zijn enkele afscheidingsblokken verschoven tussen de rijweg en het fietspad.
Een maand later klaagt verzoeker dat er niets veranderd is.

De Wegendienst bevestigt dat het rooster iets lager
ligt dan de oprit. Tijdens het plaatsbezoek werd
overeengekomen dat het probleem zou worden
doorgegeven aan de aannemer. Door de weersomstandigheden kon het herstel niet onmiddellijk gebeuren.
Verzoeker laat korte tijd later weten dat de herstelling is uitgevoerd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het probleem werd snel opgelost.

ONDERZOEK:
De Wegendienst plaatste de betonblokken in de
Vaartstraat wel degelijk terug en houdt er toezicht
op.
De steenslag op het fietspad in de Pathoekeweg
blijkt afkomstig van een private firma. Na de klacht
veegt de Wegendienst het voetpad.
Het wegdek aan de oude zeesluis maakt deel uit van
de Kustlaan. Dat is een gewestweg. De Wegen-
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BESCHADIGDE DORPEL

GEBOUWENDIENST

(dossier: 200812-240)

Ander oordeel

GEEN WEGWIJZERS
(dossier: 200805-109)

KLACHT:
Bij de heraanleg van de straat beschadigt de aannemer verzoekers dorpel. Hij belooft een nieuwe
dorpel te plaatsen maar doet dat niet.
Eind mei stuurt verzoeker per e-mail een herinnering aan de aannemer en aan de Stad Brugge. Noch
de aannemer noch de Wegendienst reageren. Verzoeker verneemt wel mondeling van de schepen dat
de aannemer een nieuwe dorpel besteld heeft.
Eind november stuurt verzoeker een nieuwe e-mail
naar de aannemer en naar de Wegendienst. Er komt
geen reactie.

ONDERZOEK:
Verzoeker stuurde zijn e-mails rechtstreeks naar de
aannemer. De Stad Brugge kreeg telkens een kopie.
Op basis van de eerste e-mail drong de Wegendienst aan bij de aannemer om de dorpel te herstellen. De hoofdopzichter had ook al vastgesteld dat
de herstelling lang op zich liet wachten en had de
aannemer ook al aangemaand het herstel uit te voeren. Na de klacht dringt de Wegendienst opnieuw
aan. De dorpel wordt midden december hersteld.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.
In eerste instantie had de aannemer moeten reageren op de e-mails van verzoeker.
Het was beter geweest dat de Wegendienst verzoeker op de hoogte had gehouden van haar inspanningen om de aannemer tot herstel te bewegen. Nu
kreeg hij de verkeerde indruk dat de Wegendienst
niets ondernam.

Gegrond
KLACHT:
Een moeder met een kinderwagen moet naar de
Mobiliteitswinkel in het AC Brugse Vrije en gebruikt daarvoor de buitenlift voor personen met een
handicap. Ze komt in de hal van de dienst Cultuur
terecht waar geen wegwijzers hangen naar de Mobiliteitswinkel. Er hangen wel wegwijzers naar de
schepenkabinetten maar die zijn, voor wie binnenkomt via de buitenlift, alleen vanop de rug te zien.
Verzoekster vindt het niet kunnen dat rolstoelgebruikers en ouders met een kinderwagen zelf de
weg moeten zoeken naar de stadsdiensten.

ONDERZOEK:
De Gebouwendienst erkent de klacht en brengt
wegwijzers aan zodat de stadsdiensten en de kabinetten ook voor de gebruikers van de buitenlift gemakkelijk terug te vinden zijn.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE TOEGANKELIJKHEID: de nodige wegwijzers ontbraken voor de gebruikers van de
buitenlift.
De klacht wordt gecorrigeerd. De bewegwijzering
wordt aangepast.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 juli 2008).
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GEWEIGERD ONTWERP
(dossier: 200801-016)

Ongegrond
KLACHT:
Een architecte dient samen met enkele collega’s een
offerte in om de binnenkoer van de Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening te overkoepelen.
Bij nazicht van alle offertes weerhoudt de Gebouwendienst hun voorstel niet. Volgens verzoekster
valt de dienst over bepaalde details in verband met
het geraamde budget en de erelonen.
Verzoekster voelt zich ongelijk behandeld. Andere
architecten, die wel mochten doorgaan, beperkten
zich tot een summier voorstel, terwijl zij en haar
partners een rijk gestoffeerd dossier voorlegden.

ambtshalve zal afbreken en dat hij voor de kosten
zal moeten opdraaien. Verzoeker laat het zo ver niet
komen en start op 19 april zelf met de afbraak van
het dak.
Eind juli 2007 krijgt hij weer een brief van de Gebouwendienst. Hij moet meer dan 1.000 euro betalen voor de huur van een hoogtewerker die de aannemer wilde inzetten tijdens de ambtshalve sloop.
Verzoeker weigert de factuur te betalen omdat de
ambtshalve sloop op het laatste nippertje niet hoefde door te gaan.
Midden januari 2008 krijgt hij opnieuw een brief,
dit keer van Ethias, de verzekeringsmaatschappij
van de Stad Brugge, die hem aanmaant zo snel mogelijk te betalen. Verzoeker blijft zich verzetten.

ONDERZOEK:

Verzoeker is vruchtgebruiker van een bouwvallige
loods. De buurt klaagt dat de dakbedekking bij
storm op de openbare weg terecht kan komen. Verzoeker betwist dat en wacht zo lang mogelijk om de
nodige herstellingen uit te voeren.
Op 17 april 2007 krijgt hij van de Gebouwendienst
een laatste waarschuwing dat een aannemer in opdracht van de Stad Brugge op 20 april het dak

De eerste klachten over de bouwvallige loods dateren van midden juni 2006. De bouwcontroleur stelde toen vast dat er een potentieel gevaar bestond dat
losliggende delen van het dak tijdens een storm op
de openbare weg terecht zouden komen. Eind juni
2006 nodigt de Gebouwendienst verzoeker uit om
het dak te herstellen tegen eigen september 2006.
Hij laat dat na.
Op 17 oktober 2006 vaardigt de Burgemeester een
besluit uit op basis van artikel 135 van de Nieuwe
Gemeentewet. Verzoeker krijgt tot 3 november
2006 de tijd om het dak te herstellen, zoniet zal dat
gebeuren door een aannemer in opdracht van de
Stad Brugge. De kosten van dit ambtshalve herstel
zullen op verzoeker verhaald worden. Het besluit
zegt niets over de voorbereidende kosten van dit
herstel.
De advocaat van verzoeker vraagt uitstel tot 30 november 2006 maar verzoeker voert geen werken uit.
De Gebouwendienst start de procedure voor de
ambtshalve sloop. Midden februari 2007 laat de
raadsman weten dat de vereiste werken uitgevoerd
zijn maar ter plaatse blijkt de toestand onveranderd.
Op 17 april 2007 waarschuwt de Gebouwendienst
verzoeker per aangetekende brief dat de ambtshalve
sloop gepland is voor 20 april. Verzoeker schiet in
actie en verwittigt de Gebouwendienst op 18 april
dat hij de volgende dag zelf het herstel zal uitvoeren. Na controle ter plaatse blaast de Gebouwendienst de ambtshalve sloop af, na een mondelinge
overeenkomst met de aannemer dat hij de voorbereidende kosten voor de hoogtewerker mag aanrekenen. Het College bevestigt deze afspraak op 6 juli
2007.
Verzoeker werkt het herstel niet af. De dakbedekking bevat asbest. De Gebouwendienst moet opnieuw dreigen met een ambtshalve tussenkomst.
Pas tegen midden september 2007 ruimt verzoeker
alle afval op.
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ONDERZOEK:
Het bestek vermeldt duidelijk het maximumbedrag
voor het bouwbudget en de erelonen. De offerte van
verzoekster en haar partners spreekt slechts over
een voorlopig budget en erelonen zonder BTW.
Daarom kon de Gebouwendienst haar offerte niet
weerhouden.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Verzoekster volgde het bestek niet.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 mei 2008).

AMBTSHALVE SLOOP
(dossier: 200802-028)

Ander oordeel
KLACHT:

DOSSIERS 2008 IN DETAIL

DIENST INFRASTRUCTUUR EN RUIMTELIJKE ORDENING

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Naar de letter van het Besluit van de Burgemeester
zou verzoeker kunnen stellen dat hij niet hoeft te
betalen voor de voorbereidende kosten van de
ambtshalve sloop. In het Besluit staat immers dat de
kosten van het ambtshalve herstel op verzoeker zullen worden verhaald. Dit herstel vond niet plaats.
Het is de taak van de Ombudsman de klacht in zijn
ruimere context te beoordelen. Uit het onderzoek
blijkt dat verzoeker opeenvolgende waarschuwingen van de Stad Brugge bewust naast zich neerlegde. Daardoor moest de aannemer voorbereidende
kosten maken. Het lijkt de Ombudsman logisch dat
wie bewust aanleiding geeft tot kosten, deze ook
moet betalen.
De Ombudsman raadt verzoeker aan de factuur te
betalen.
Om gelijkaardige betwistigen in de toekomst te vermijden, is het aangewezen in het Besluit van de
Burgemeester expliciet op te nemen dat ook de
voorbereidende kosten door de overtreder betaald
moeten worden.

OPVOLGING:
Verzoeker en zijn dochter blijven zich verzetten tegen de aanmaningen. Ethias dagvaardt hen in februari 2009.
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KABINET BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

1
0
1
0
0
0
0
1

TERUGBELLEN
(dossier: 200803-046)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat hij een paar keer tevergeefs
probeerde om de schepen van Ruimtelijke Ordening
te spreken over een problematisch bouwdossier.
Telkens hij het kabinet belde, was de schepen afwezig. Het kabinet noteerde de vraag en beloofde
telkens om terug te bellen maar dat gebeurde niet.
Als verzoeker terugbelde om daarover te klagen,
bleek er telkens iets tussen te zijn gekomen.

ONDERZOEK:
Het kabinet bevestigt dat verzoeker enkele keren
belde om de schepen aan de lijn te krijgen. Toevallig was zij telkens afwezig. Het kabinet stelt dat het
niet de bedoeling was om verzoeker niet van dienst
te zijn en verontschuldigt zich dat er niet werd teruggebeld. Het kabinet wijt dit aan de vele dossiers
die moeten worden behandeld.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het kabinet biedt zijn verontschuldigingen aan. Het
was niet de bedoeling om verzoeker niet van dienst
te zijn.
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LEEFMILIEU
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

VOLKSDANSEN
(dossier: 200804-058)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker huurt een parochiezaal voor maandelijkse volksdansinitiaties met versterkte live muziek.
Midden maart weigert de dienst Leefmilieu deze
dansavonden, evenwel zonder motivering.
Als verzoeker contact opneemt, hoort hij dat de
weigering het gevolg is van aanhoudende klachten
over geluidsoverlast vanuit de zaal, niet alleen van
zijn dansavonden maar ook van andere activiteiten.
Hij komt met de dienst overeen dat de dansinitiatie
van maart toch plaats kan vinden op voorwaarde dat
zonder versterking gespeeld wordt. Als hij naderhand vraagt om ook de drie volgende dansavonden
van april, mei en juni te laten doorgaan, weigert de
stadsecoloog omdat er nieuwe klachten zijn.
Verzoeker vraagt zich af op welke meetgegevens de
dienst Leefmilieu zich baseert. Er werden geen metingen uitgevoerd tijdens de dansavonden.

9
0
9
0
0
2
1
6

De dienst Leefmilieu mat de geluidsoverlast van de
volksdansavonden niet, maar beschikt wel over
meetgegevens van juni 2007 die bij de buren een
duidelijke overschrijding van het toegestane geluidsniveau aantonen als in de zaal muziek wordt
gemaakt. Sindsdien bleef het klachten regenen
waardoor de dienst Leefmilieu in februari 2008 besliste geen muziekaanvragen meer goed te keuren
voor de parochiezaal. Daardoor werden de dansinitiaties van verzoeker geweigerd.
De brief van de dienst Leefmilieu bevat geen motivering. Zij vindt dat derden geen zaken hebben met
de problemen die de zaaluitbater veroorzaakt.
Verzoeker legt de weigering naast zich neer en laat
de dansinitiatie van april toch doorgaan. De dienst
Leefmilieu komt meten, zowel bij de buren als in de
zaal en stelt zware geluidsoverlast vast. Nu verzoeker zelf kan vaststellen dat de geluidshinder niet te
harden is, beslist hij uit te wijken naar een andere
zaal.

BEOORDELING:

De parochiezaal wordt regelmatig verhuurd voor
feesten en optredens. De buurt klaagt al twee jaar
over geluidsoverlast. Verzoeker is daarvoor niet
verantwoordelijk, wel de uitbaters die nalieten om
te investeren in de zaal.

Terechte opmerking (schending motiveringsbeginsel).
Het weigeringsbesluit van de dienst Leefmilieu is
niet gemotiveerd. Een belangrijk principe van behoorlijk bestuur zegt dat de overheid haar beslissingen afdoende moet toelichten. Dat is naderhand wel
gebeurd maar verzoeker moest er zelf om vragen.
In feite was het aan de dienst Leefmilieu om proactief haar weigeringsbesluit te motiveren. Daarbij
is het niet noodzakelijk alle details uit het dossier
bekend te maken.
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De Ombudsman houdt zijn beoordeling op een terechte opmerking omdat er geen twijfel over mag
bestaan dat de dienst Leefmilieu de dansavonden
terecht weigerde.

AANBEVELING:
“De dienst Leefmilieu moet weigeringen van muziekaanvragen motiveren.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (12 juni 2008).

Beide parkwachters geven toe dat zij waterkranen
meegenomen hebben voor eigen gebruik. Zij overtreedden het reglement. Omdat zij telkens slechts
één feit toegeven, beoordeelt de Ombudsman de
klacht als een terechte opmerking.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 juni 2008).

DOSSIERKOSTEN
(dossier: 200807-146)

OPVOLGING:
Verzoeker vond een geschikte zaal in Assebroek.
De dienst Leefmilieu volgt de aanbeveling op. Voor
zij nieuwe aanvragen goedkeurt, onderzoekt zij
hoever de aanpassingswerken aan de zaal gevorderd
zijn. Aanvragers worden hierover ingelicht via de
ontvangstmelding.

WATERKRANEN
(dossier: 200804-068)

Terechte opmerking
KLACHT:
Een anonieme klager laat weten dat twee werknemers van een containerpark waterkranen zouden
demonteren van afgedankt sanitair. Verzoeker insinueert dat zij dat zouden doen voor eigen gebruik
of om ze door te verkopen. Volgens verzoeker mogen de parkwachters geen materiaal uit het containerpark meenemen.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu ondervraagt de betrokken personeelsleden. Zij geven toe dat zij elk één keer voor
eigen gebruik een kraan meegenomen hebben.
De dienst vermoedt dat de klacht van binnen het
containerpark zelf komt omdat zij zeer gedetailleerd
is. De twee beklaagde parkwachters maakten enkele
weken voordien zelf hun beklag over het gedrag
van enkele collega’s.
Beide parkwachters krijgen een schriftelijke verwittiging. Bij herhaling zal het dossier overgemaakt
worden aan het College van burgemeester en schepenen.

BEOORDELING:

Ongegrond
KLACHT:
In de zomer van 2007 gaf verzoeker steenafval af in
het containerpark in Sint-Michiels. Hij moest 2 euro
betalen. Omdat hij geen geld bij zich had, stelde hij
aan de parkwachter voor het bedrag thuis op te halen. De parkwachter reageerde dat dat niet nodig
was. Verzoeker zou een factuur nagestuurd krijgen.
Als hij de factuur ontvangt, merkt verzoeker dat er
5 euro administratiekosten worden aangerekend.
Hij klaagt dat hij niet de kans kreeg om het geld
thuis op te halen, hoewel hij in de buurt van het
containerpark woont. Volgens verzoeker ging hij
akkoord met de factuur omdat hem op geen enkel
ogenblik gezegd werd dat er administratiekosten
aangerekend zouden worden.
Hij wil dat de dossierkosten kwijtgescholden worden.

ONDERZOEK:
Het reglement verplicht de bezoeker onmiddellijk
ter plaatse te betalen. Kan dat niet, dan wordt een
factuur opgemaakt waarbij 5 euro dossierkosten
worden aangerekend.
Verzoeker ondertekende in het containerpark een
formulier waarop duidelijk vermeld staat dat 5 euro
administratiekosten aangerekend zouden worden.
Gezien het aantal bezoekers is het volgens de dienst
Leefmilieu niet haalbaar om bezoekers die niet
kunnen betalen terug naar huis te laten gaan om
daar geld op te halen. Dat zou het diftar-systeem
blokkeren en problemen geven bij de kostenopvolging.
De parkwachters krijgen de opdracht een factuur op
te maken als de klant niet kan of wil betalen. Alleen
bij een technisch defect aan de betaalautomaat worden geen administratiekosten aangerekend.

Terechte opmerking (geen wettelijkheid).
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De dienst Ombudsman adviseert verzoeker de factuur te betalen.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De parkwachter volgde het reglement. Verzoeker
ondertekende een formulier waarop duidelijk staat
dat 5 euro dossierkosten zouden worden aangerekend.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het gaat om een randgeval. Doordat het om zeer recente bebouwing ging, was het project nog niet in
de kadasterplannen opgenomen.
Het probleem wordt opgelost via de organisatie van
een bijkomend openbaar onderzoek.

PIEPSCHUIM
(dossier: 200802-034)

Akte genomen (18 september 2008).

BUSSENSTELPLAATS

Ander oordeel
KLACHT:

(dossier: 200801-015)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster is syndicus van een nieuwbouwproject
in de buurt van de bussenstelplaats van De Lijn in
Assebroek. Ze protesteert omdat heel wat eigenaars
niet op de hoogte gebracht werden van het openbaar
onderzoek naar aanleiding van de verlenging van de
exploitatievergunning van de stelplaats. Slechts één
eigenaar zou daarover een brief van de dienst
Leefmilieu ontvangen hebben, terwijl in het project
al vijftig eigenaars wonen.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu informeerde de gebruikers en
eigenaars binnen een straal van honderd meter. Dat
schrijft de milieuwetgeving voor. Het appartementsgebouw waarnaar verzoekster verwijst, valt
buiten deze perimeter. Wel blijkt een stukje van het
perceel binnen de perimeter te vallen.
Volgens de dienst Leefmilieu staat het gebouw niet
op het kadasterplan dat De Lijn indiende. Het gaat
dan ook om een zeer recent gebouw. Ook op de gispagina van de Stad Brugge staat het gebouw nog
niet ingetekend.
De dienst Leefmilieu komt de bewoners tegemoet.
Er wordt een bijkomend openbaar onderzoek georganiseerd. In alle bussen van de appartementsgebouwen op het perceel wordt een brief gepost. Ook
de eigenaars van de Blekerijstraat worden nog eens
extra aangeschreven en aan de exploitatiezetel
wordt een nieuwe affiche aangeplakt.
Eind januari 2008 adviseert het College van burgemeester en schepenen de milieuaanvraag negatief.
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Verzoeker wil piepschuim afleveren in het containerpark van Sint-Michiels. Omdat de zak vol is,
wordt verzoeker verwezen naar de grofvuilcontainer in het betalende gedeelte van het park. Daarvoor moet hij over de weegbrug rijden. Piepschuim
afleveren is altijd gratis, ook in het betalende gedeelte, maar toch wordt tien kilogram afgetrokken
van het gratis tegoed. Als verzoeker protesteert, reageert de parkwachter dat standaard tien kilogram
wordt aangerekend.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu kan het voorval niet meer reconstrueren omdat verzoeker zijn klacht pas ruim
een maand na de feiten indient.
De dienst registreerde wel dat verzoeker tien kilogram afval achterliet en dat dit gewicht afgetrokken
werd van het gratis tegoed. Of verzoeker piepschuim of ander afval afleverde, staat niet geregistreerd.
De dienst Ombudsman pleit ervoor verzoeker het
voordeel van de twijfel te gunnen en het gratis saldo weer aan te passen. Maar de dienst Leefmilieu
gaat hier niet op in omdat er teveel twijfels zijn
over de klacht.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek brengt onvoldoende duidelijkheid.
Omdat er teveel twijfels zijn, wil de dienst Leefmilieu niet ingaan op de bemiddelingspoging van de
dienst Ombudsman.
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PROPER OF NIET?

ONDERGELOPEN WEIDE

(dossier: 200804-062)

(dossier: 200805-105)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Verzoekster wil in het containerpark in Sint-Pieters
proper piepschuim deponeren in de zak. Een eerste
parkwachter verwijst haar onbeleefd naar de perscontainer. Als verzoekster vraagt hoe ze daar moet
geraken, reageert een tweede parkwachter dat hij
geen tijd heeft om dat uit te leggen.
Als verzoekster het piepschuim in de perscontainer
wil gooien, roept een derde parkwachter dat dat niet
mag en dat ze het in de zak moet gooien. Maar als
ze dat wil doen, vraagt de eerste arbeider of ze misschien niet goed geluisterd heeft.

Verzoeker pacht een weide. In de winter van 20072008 stond deze voortdurend onder water. Dat zou
komen omdat het Vlaamse Gewest de weide onder
water zet.
Verzoeker stapt midden april 2008 naar de dienst
Leefmilieu omdat de weide nog altijd onbruikbaar
is. Hij wil weten wie verantwoordelijk is zodat hij
een schadeclaim kan indienen.
De dienst Leefmilieu belooft een snel antwoord
maar een maand later heeft verzoeker nog altijd
niets vernomen. Hij merkt wel dat een afvoergracht
gegraven werd maar dat water moet stroomopwaarts wat uiteraard niet lukt. Het water komt daardoor opnieuw in zijn weilanden terecht.

ONDERZOEK:
De parkwachters beweren dat ze niet onbeleefd waren.
De eerste parkwachter herinnert zich dat hij verzoekster doorstuurde naar de perscontainer omdat
één zak met piepschuim vervuild was. Omdat zij
niet onmiddellijk de weg vond, kwam ze terecht bij
de tweede parkwachter aan de betaalautomaat. Hij
vroeg even geduld omdat hij bezig was met een andere klant. Verzoekster zou dat niet geapprecieerd
hebben. De parkwachter aan de perscontainer herinnert zich het voorval niet meer.
De dienst Leefmilieu vermoedt dat een deel van het
piepschuim proper was en een ander deel niet. De
eerste parkwachter had maar één zak gecontroleerd.
Verzoekster had verschillende zakken bij. Mogelijk
legde verzoekster aan de andere parkwachters niet
uit waarom ze doorgestuurd was.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu beloofde verzoeker te contacteren, mocht zij niets kunnen doen, zonder daar een
timing aan te verbinden. Ondertussen groef het
Vlaamse Gewest een nieuwe gracht.
Omdat de gracht geen oplossing biedt voor de afwatering van de weide, neemt de dienst Leefmilieu
opnieuw contact op met het Vlaamse Gewest om
aan te dringen op nieuwe maatregelen. Zij volgt het
dossier verder op.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Leefmilieu doet het nodige.

BEOORDELING:

OPVOLGING:

Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen volledige duidelijkheid.
Verzoekster voelde zich onbeleefd behandeld, de
parkwachters ontkennen dat. Het wordt niet duidelijk of het piepschuim nu al dan niet vervuild was.

Verzoeker neemt in januari 2009 opnieuw contact
op. Het Vlaamse Gewest is verantwoordelijk maar
het probleem raakt niet opgelost. De Ombudsman
raadt verzoeker aan zelf contact op te nemen met
het Vlaamse Gewest. Blijft een oplossing uit, dan
kan hij klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsman.
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INCONTINENTIE
(dossier: 200810-213)

Ander oordeel
KLACHT:
De negenjarige dochter van verzoekster is voor het
leven incontinent. Verzoekster gaat elk jaar bij de
dienst Leefmilieu gratis huisvuilzakken ophalen.
Daarbij legde ze telkens een medisch attest voor en
een bewijs van betaling van de huisvuiltaks. Nooit
eerder waren er problemen.
Als verzoekster in september weer om gratis huisvuilzakken gaat, weigert de ambtenaar het medisch
attest. Hij vraagt ook naar het aanslagbiljet van de
huisvuiltaks. Verzoekster heeft dat document niet
meer aangezien niemand haar ooit gezegd heeft dat
ze het moest kunnen voorleggen. Ze wordt wandelen gestuurd.
De dienst Belastingen is verwonderd dat de dienst
Leefmilieu niet opbelde en raadt verzoekster aan
met het betalingsbewijs terug te keren naar de
dienst Leefmilieu.
Opnieuw weigert dezelfde ambtenaar de zakken
mee te geven. Hij vraagt opnieuw naar het aanslagbiljet en naar de identiteitskaart van de dochter.
Verzoekster merkt op dat haar negenjarige dochter
nog geen identiteitskaart heeft. Weer wordt ze weggestuurd.
Verzoekster wil haar gratis huisvuilzakken. Ze wil
ook aankaarten dat personen die voor het leven incontinent zijn niet elk jaar opnieuw een medisch attest zouden moeten voorleggen.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu ontkent dat zij bij het eerste
contact het medisch attest geweigerd zou hebben.
Niemand herinnert zich het voorval.
De dienst vermoedt dat het juist is dat verzoekster
de vorige jaren de zakken meekreeg zonder het aanslagbiljet te tonen. De dienst gaat zo soepel mogelijk om met de gevraagde documenten. De interne
richtlijnen schrijven voor dat de dienst Leefmilieu
de dienst Belastingen moet contacteren als de burger het aanslagbiljet of het betalingsbewijs niet kan
voorleggen.
Of dat niet gebeurde in het geval van verzoekster,
wordt niet duidelijk uit het onderzoek. Alle loketmedewerkers bevestigen dat zij bij problemen naar
de dienst Belastingen bellen. Zij raden de rechthebbenden ook altijd aan het aanslagbiljet mee te nemen. Naar aanleiding van de klacht wordt bij de lo-
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ketmedewerkers aangedrongen om dat systematisch
te doen.
Volgens de betrokken ambtenaar zag hij verzoekster voor het eerst toen zij de tweede keer langs
kwam. Toen hij het aanslagbiljet vroeg, begon ze te
schelden. Verzoekster was zo boos dat hij niet de
kans kreeg om de dienst Belastingen te bellen.
De dienst Ombudsman onderhandelt over het medisch attest bij levenslange incontinentie. Overeengekomen wordt dat dit attest niet elk jaar nieuw
hoeft te zijn. Het kan eenmalig aangevraagd worden
bij de arts en mag door de rechthebbende gekopieerd worden. Deze kopie moet wel elk jaar voorgelegd worden, samen met de andere vereiste documenten.
Verzoekster kan de gratis huisvuilzakken afhalen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen volledige duidelijkheid
waardoor de Ombudsman niet kan oordelen. De
versie van verzoekster komt niet overeen met de
versie van de dienst Leefmilieu.
Het probleem wordt zowel individueel als structureel opgelost.

GELUIDSMETINGEN
(dossier: 200812-250)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker woont langs de spoorlijn naar Zeebrugge. Hij is bezorgd over de geplande spooruitbreiding en vraagt de dienst Leefmilieu in februari om
geluidsmetingen uit te voeren in zijn tuin.
Tien maanden later weet verzoeker nog altijd niets
over de meetresultaten. Hij vraagt zich af of de
dienst Leefmilieu bewust de cijfers achter houdt.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu voegde de meetresultaten bij
andere metingen in het ruimere kader van het MERrapport. Zij werden niet beschouwd als metingen in
verband met een individueel probleem van een burger.
Op basis van alle meetresultaten vroeg de dienst
Leefmilieu aan Infrabel welke maatregelen zij zou
nemen om geluidshinder te voorkomen. De dienst
wachtte dat antwoord af.
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De dienst Leefmilieu maakt verzoeker de resultaten
voor zijn specifieke situatie over, zodra Infrabel
antwoordt op de vragen van de dienst Leefmilieu.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING

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

TIJDIG INSCHRIJVEN
(dossier: 200806-135)

Ongegrond
KLACHT:
Het zoontje van verzoekster kan in de zomer niet
meer opgevangen worden in de buitenschoolse kinderopvang. Zij zou haar aanvraagformulier te laat
opgestuurd hebben.
Toch stuurde verzoekster al drie weken eerder het
aanvraagformulier terug naar de Stad. Op de brief
die bij het formulier stak, stonden twee adressen:
één van het secretariaat van de kinderopvang en één
van het College van Burgemeester en Schepenen.
Ze stuurde het formulier terug naar het stadhuis met
vermelding van de verantwoordelijken van de kinderopvang.

ONDERZOEK:
De brief kwam op 16 juni 2008 toe bij de dienst
Buitenschoolse Kinderopvang. De omslag werd pas
op 11 juni 2008 door de Post afgestempeld in Gent.
Op het inschrijvingsformulier en op de begeleidende brief, beiden verstuurd op 23 mei, staat duidelijk
vermeld dat de ouders hun kinderen konden inschrijven tot 8 juni.
De dienst ontkent dat het zoontje niet opgevangen
kan worden in de zomer. Alleen voor 1 en 3 juli is
er een probleem. Het personeel meldde dat al rechtstreeks aan de ouders en de grootouders.
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De brief vermeldt duidelijk dat het inschrijvingsformulier naar het secretariaat van de Buitenschoolse Kinderopvang moet worden gestuurd. Vermoedelijk stuurde verzoekster haar formulier naar het
stadhuis omdat het adres in de standaard voettekst
van de brief staat.

BEOORDELING:
Ongegrond.
Dat het inschrijvingsformulier te laat binnen kwam
bij de dienst Buitenschoolse Kinderopvang, is niet
de fout van de Stad. Ofwel stuurde verzoekster het
te laat op, ofwel verwerkte de Post de brief te laat.
De Ombudsman is niet bevoegd om klachten over
de Post te behandelen.
Dat verzoekster het formulier naar het stadhuis
stuurde, had geen invloed op het dossier. De brief
was sowieso te laat. Hoe dan ook kwam de brief
vrij snel bij de Buitenschoolse Kinderopvang terecht.
Het probleem raakte grotendeels opgelost. Het kind
kon, op twee dagen na, opgevangen worden.

REACTIE VAN HET COLLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (26 september 2008).
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MOBILITEIT

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

DUBBELE DEUR
(dossier: 200805-108)

Terechte opmerking
KLACHT:
Een jonge moeder met een pasgeboren baby in de
kinderwagen wil haar bewonerskaart ophalen in de
Mobiliteitswinkel. Omdat de dubbele deur maar
half open staat en ze niet binnen kan met de kinderwagen, vraagt ze aan de baliebediende om de
deur volledig open te maken. De baliebediende zegt
dat de tweede deur niet open kan. Ze laat haar drie
weken oude baby met tegenzin achter in de hal.
Verzoekster vindt dat alle stadsdiensten vlot toegankelijk moeten zijn voor kinderwagens.

Terechte opmerking (geen actieve dienstverlening).
Verzoeker moest ten onrechte haar pasgeboren baby achterlaten in de hal. De dubbele deur kon wel
degelijk volledig open maar de baliebediende wist
dat niet en nam geen initiatief om de deur open te
maken.
De Ombudsman houdt zijn beoordeling op een terechte opmerking omdat er geen toegankelijkheidsprobleem is voor de Mobiliteitswinkel. Het feit dat
het betrokken personeelslid nieuw was op de dienst
is een verzachtende omstandigheid.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 juli 2008).

ONDERZOEK:
Het diensthoofd reageert dat de dubbele deur van de
Mobiliteitswinkel wel volledig open kan maar dat
de baliebediende dat niet wist omdat ze nieuw in
dienst is. Niemand had haar gezegd dat beide deuren open kunnen.
Voortaan wordt de dubbele deur altijd volledig
open gezet zodat de Mobiliteitswinkel voor iedereen toegankelijk is.
Het diensthoofd stelt dat het om een spijtig misverstand ging en verontschuldigt zich.
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MUSEA

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

KUNST IN KASTJES
(dossier: 200805-115)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker heeft kritiek op de manier waarop de
dienst Musea de tentoonstellingskastjes in de Blinde Ezelstraat beheert. Hij heeft er werken hangen
maar doordat ze met kleefband opgehangen werden, zijn sommige tekeningen naar beneden gevallen. Door de vochtigheid is het papier gaan golven.
Verzoeker vindt de toestand antireclame voor zijn
kunstenaarsschap en eist een schadevergoeding. Hij
vindt geen gehoor.

1
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omdat het gaat om een sociaal-artistiek project in
samenwerking met het OCMW. De medewerkers
zullen wel nog duidelijker uitleggen wat de voorwaarden en de beperkingen zijn. Bovendien behouden de Musea zich het recht voor werken te weigeren als verwacht wordt dat zij problemen kunnen
geven door de materiaalkeuze en de manier van ophangen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman vindt geen argumenten om een
schadevergoeding te bepleiten. Toch leidt de klacht
tot een structurele bijsturing. De dienst Musea zal
nog beter communiceren met de kunstenaars over
de voorwaarden en de beperkingen van de tentoonstellingskastjes.

ONDERZOEK:
De dienst Musea wil niet ingaan op de vraag tot
schadevergoeding omdat verzoeker vooraf werd ingelicht over de beperkingen van de tentoonstellingskastjes. Ze zijn niet weerbestendig en niet beveiligd.
Vandaar dat verzoeker ervoor opteerde geen originele werken maar kleurenkopies op te hangen.
Doordat het papier te licht was, kon het moeilijk
opgehangen worden en ging het golven door de
vochtigheid. De dienst zocht tevergeefs naar een
betere oplossing. De directie meent dan ook dat de
schade vooral veroorzaakt werd door de materiaalkeuze van verzoeker.
De dienst Musea wil ondanks de beperkingen doorgaan met het presenteren van kunst in de kastjes
JAARVERSLAG 2008 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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ONDERWIJS

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

KLASLOKALEN
(dossiers: 200803-039, 200803-040 en 200804073)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekers volgen de cursus tekenen en schilderen
in het Deeltijds Kunstonderwijs. Ze zijn niet te
spreken over de lokalen in de gebouwen langs de
Lange Rei. De cursisten zitten opeengepakt in te
kleine klassen.
Verzoekers betalen 175 euro per jaar en vinden dat
zij recht hebben op geschikte lokalen. Ze hebben
het gevoel dat hun klachten niet gehoord worden.
Even was er een oplossing in zicht in het Seminarie.
Deze optie ging niet door.

ONDERZOEK:
De eerstelijnsklachten van cursisten dateren al van
oktober 2006. Ze klaagden erover dat zij met hun
schildersezels opeen gepakt zaten in een te klein
lokaal. Bij het begin van het schooljaar 2007-2008
zaten 25 leerlingen samen in een klas die maar geschikt was voor zestien cursisten.
In januari 2008 kon het atelier gesplitst worden in
twee kleinere groepen maar ondertussen waren drie
ateliers overgekomen van lokalen in de Vijverhoflaan waar de huurovereenkomst was stop gezet. Dat
maakte de situatie onhoudbaar.
De schepen van Onderwijs, de dienst Onderwijs en
de directie van het Deeltijds Kunstonderwijs gaan
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op zoek naar een alternatief. Beslist wordt om drie
van de vijf ateliers van de Langerei over te brengen
naar de basisschool in Dudzele. Twee ateliers blijven langs de Langerei. De directie van het Deeltijds
Kunstonderwijs neemt zich voor de groepen cursisten gelijkmatiger te verdelen, eventueel door een
begrenzing van het aantal cursisten per leraar.

BEOORDELING:
Deze klachten worden beoordeeld als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klachten zijn gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE TOEGANKELIJKHEID: verzoekers klaagden terecht dat zij recht hadden op geschikte lokalen. Overheidsgebouwen moeten vlot
toegankelijk zijn. Dat geldt evenzeer voor klaslokalen.
De klachten worden gecorrigeerd. De ateliers worden gespreid.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 juni 2008).

OPVOLGING:
Verzoekers reageren tevreden.
Het College van burgemeester en schepenen bevestigt op 24 juli 2008 dat het Deeltijds Kunstonderwijs vrijgekomen klaslokalen kan gebruiken in de
gemeentelijke basisschool van Dudzele.
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ONDERWIJS

INSCHRIJVING

SCHOOLREIS

(dossier: 200808-155)

(dossier: 200811-227)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Tijdens de opendeurdag van de Stedelijke Kunstacademie in mei schrijft verzoekster haar twaalfjarige dochter in voor het volgende schooljaar. De
school deelt mee dat de inschrijving onder voorbehoud is omdat het aantal leerlingen beperkt is. Meer
details krijgt ze niet. Verzoekster verwacht geen
problemen.
Eind juli schrijft de Academie haar dat haar dochter
niet ingeschreven kan worden. Op school krijgt ze
te horen dat het aantal toegelaten leerlingen bereikt
is. Ze krijgt de raad haar dochter opnieuw in te
schrijven vanaf de eerste schooldag.
Verzoekster vindt dat ze onvoldoende geïnformeerd
werd. Nu moet ze voor een jaar op zoek naar een
andere school voor haar dochter.

Het kleinkind van verzoekster wil niet mee op
schoolreis naar Barcelona, al betaalde zij al een
voorschot van 125 euro. De Academie probeert de
jongen nog te overtuigen maar dat lukt niet. Op de
dag van het vertrek komt hij naar school met een
ziektebriefje, zoals de leraar had gevraagd.
Midden februari krijgt verzoekster een brief van de
reisverzekeringsmaatschappij. Zij moet een extra
medisch dossier indienen.
Verzoekster meent dat alles in orde is tot zij op het
einde van het schooljaar toch een factuur van de
school krijgt voor de resterende 125 euro. Zij betaalt niet. In november krijgt ze een herinnering. De
Academie wil het bedrag niet kwijt schelden.

ONDERZOEK:
De inschrijving van nieuwe leerlingen start vanaf
de opendeurdag in mei. Alle kandidaten worden
chronologisch ingeschreven in een officieel register. Pas als bekend is welke leerlingen verder studeren, welke hun jaar overdoen en na inschrijving van
voorrangsgerechtigde broers of zussen, wordt het
aantal aangevuld aan de hand van dit register. Dat
kan ten vroegste na juni. De ouders van de leerlingen die in aanmerking komen, worden snel geïnformeerd. Ook wie niet weerhouden wordt, krijgt
tijdig een bericht.
Door het succes moet de Academie werken met een
maximum capaciteit aan leerlingen per afdelingsjaar. Er kunnen 448 leerlingen ingeschreven worden, met een beperking van 24 leerlingen per klas.
Daarmee zit de Academie aan zijn limiet.
Voorlopig staat de dochter van verzoekster bovenaan de wachtlijst.

ONDERZOEK:
De Academie vordert het openstaande bedrag omdat de reisverzekeringsmaatschappij niet wilde tussenkomen. De verzekeraar oordeelde op basis van
het medische dossier dat de reden voor de afwezigheid van de kleinzoon buiten de reisverzekering
viel. De school had de volledige reis al betaald toen
de jongen niet meer mee wilde.
Als verzoekster niet akkoord kan gaan met de beslissing van de reisverzekeringsmaatschappij kan
zij een klacht indienen bij de Ombudsdienst van de
Verzekeringen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Aangezien de reisverzekeringsmaatschappij niet
wilde tussen komen, is het begrijpelijk dat de Academie de gemaakte kosten terugvorderde van verzoekster. De Ombudsman is niet bevoegd voor
klachten over reisverzekeringsmaatschappijen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De inschrijving van leerlingen is gebonden aan
strikte regels waarvan niet afgeweken kan worden.
Het valt niet te achterhalen of verzoekster in mei
voldoende duidelijk gewaarschuwd werd dat het
niet zeker was dat haar dochter zou kunnen starten
in de Academie.
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PERSONEEL

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

SELECTIEPROCEDURE

2
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ONDERZOEK:

(dossier: 200809-183)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker dient op 5 september zijn kandidatuur in
voor een tijdelijke contractuele betrekking bij de
Stad Brugge. De Personeelsdienst zegt hem dat er
een interview plaats zal vinden maar dat er door een
teveel aan kandidaten vooraf nog een schriftelijke
proef georganiseerd zal worden. De Personeelsdienst zegt niet wanneer dat zal gebeuren.
De Personeelsdienst vraagt naar zijn e-mailadres.
De schriftelijke thuisproef zal via deze weg naar de
kandidaten worden gestuurd. Verzoeker waarschuwt de Personeelsdienst uitdrukkelijk dat hij
door omstandigheden niet elke dag zijn mailbox zal
kunnen openen. De Personeelsdienst geeft geen
verdere uitleg.
De deadline voor de kandidaturen verstrijkt vier
dagen later, op 9 september.
Verzoeker kan zijn mailbox pas weer openen op
vrijdagnamiddag 12 september. Hij merkt dat de
Personeelsdienst al op woensdagmiddag 10 september de e-mail met de schriftelijke proef heeft
doorgestuurd. Er zat een strikte deadline van 48 uur
op. Als verzoeker zijn mailbox opent, is hij enkele
uren te laat.
Verzoeker contacteert de Personeelsdienst. Die
blijft erbij dat hij niet kan deelnemen aan het interview van 7 oktober 2008.
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De Personeelsdienst geeft toe dat op 5 september
nog niet duidelijk was wanneer de schriftelijke
proef doorgestuurd zou worden. Pas op 9 september
werd definitief beslist om een eliminerende schriftelijke proef aan de selectieprocedure toe te voegen
om het aantal kandidaten te reduceren.
De Personeelsdienst stuurde op 10 september de
schriftelijke thuisproef onaangekondigd en per email naar alle kandidaten. Om fraude te vermijden
werd er een korte deadline van 48 uur op gezet. Alleen wie slaagde, zou worden uitgenodigd voor het
interview. Van de 93 kandidaten reageerden er 32
niet, zes kandidaten dienden te laat in.
De Ombudsman vraagt de Personeelsdienst of een
deadline van 48 uur wel redelijk en fair was, aangezien de schriftelijke proef onaangekondigd verstuurd werd. Daardoor werd een toevalligheid –het
al dan niet openen van de mailbox binnen een tijdsspanne van 48 uur – een selectiecriterium.
De Personeelsdienst brengt in dat zij van de kandidaten toch enige alertheid mag verwachten. Maar
de Ombudsman vraagt zich af of de Personeelsdienst van de kandidaten zoveel alertheid kan eisen
dat zij anticiperen op een schriftelijke proef waarvan zij niet weten dat hij op komst is.
De Ombudsman constateert dat het bij de overheid
en in de bedrijfswereld gebruikelijk is dat de selectieprocedure binnen een redelijke termijn aangekondigd wordt zodat de kandidaten zich kunnen
voorbereiden. Doorgaans wordt een termijn van
veertien kalenderdagen in acht genomen.
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Op voorstel van de Personeelsdienst keurde het
College op 9 maart 2007 nieuwe selectieprocedures
voor contractuele aanwervingen goed. Daarin stelt
de Personeelsdienst zelf dat “de kandidaten nog
steeds 14 kalenderdagen vooraf verwittigd zullen
worden van de eerste proef.” In tegenspraak met
haar eigen voornemens werden de kandidaten niet
vooraf verwittigd van de eerste selectieproef.

PERSONEEL

dien mogelijk deelt de Personeelsdienst al in de advertentie de planning van de proeven mee.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de Personeelsdienst kondigde de eerste schriftelijke
selectieproef niet vooraf aan bij de kandidaten,
hoewel het algemeen gangbaar is en als behoorlijk
wordt beschouwd dat kandidaten binnen een redelijke termijn ingelicht worden over de voorziene selectieprocedure- en proeven. De Personeelsdienst
volgde daarbij haar eigen voornemen niet, zoals
opgenomen in het collegebesluit van 9 maart 2007.
De Personeelsdienst verraste de kandidaten met een
zeer korte deadline van 48 uur, wat niet redelijk
was, aangezien de schriftelijke proef niet aangekondigd was. Daardoor vielen verzoeker en andere
kandidaten uit de boot. De Ombudsman meent dat
een korte deadline op een schriftelijke thuisproef
wel kan maar dan alleen als de thuisproef vooraf
aangekondigd werd binnen een redelijke termijn.

AANBEVELING:
“Om alle verdere betwistingen te vermijden, zou
het goed zijn dat de lopende selectieprocedure
wordt hernomen.”
“De Personeelsdienst moet er in de toekomst over
waken dat kandidaten binnen een redelijke termijn
op de hoogte worden gebracht van de selectieproeven die zij mogen verwachten, ook als het gaat om
tijdelijke contractuele betrekkingen die snel moeten
worden ingevuld.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (10 oktober 2008).

OPVOLGING:
De Personeelsdienst herneemt de selectieprocedure.
In de nieuwe Rechtspositieregeling, die eind 2008
door de Gemeenteraad wordt goedgekeurd, staat dat
de kandidaten van het verloop van de selectieprocedure op de hoogte moeten worden gebracht en dat
zij ten minste veertien kalenderdagen op voorhand
geïnformeerd moeten worden over de plaats waar
en dag en uur waarop de eerste selectieproef wordt
afgenomen. Deze mededeling gebeurt per brief. In-
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AANBESTEDING
(dossier: 200804-079)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker vindt het niet kunnen dat de Stad Brugge
voor de aanbesteding van het project ‘coachend leiding geven’ naar vijf referenties vraagt waarvan
twee in de openbare sector. Dat neigt naar “geïnstitutionaliseerd cliëntilisme”, meent hij.
Hij heeft vrienden met een rijke ervaring in coaching maar overheidsopdrachten hebben zij nog
niet uitgevoerd. Hoewel zij de opdracht perfect
zouden kunnen uitvoeren, kunnen ze toch niet deelnemen.
Als verzoeker contact opneemt met de vormingsambtenaar krijgt hij een nul op het rekwest. Via de
Vlaamse Ombudsman komt verzoeker bij de Brugse Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 “betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten en de concessies
van openbare werken” stelt in art. 71:
“De bekwaamheid van de dienstverlener kan worden beoordeeld aan de hand van zijn vakkundigheid, doeltreffendheid, ervaring en betrouwbaarheid.
De technische bekwaamheid van de dienstverlener
kan aangetoond worden door één of meer van de
volgende referenties, afhankelijk van de aard, de
hoeveelheid en het gebruik van de te verlenen diensten:
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PERSONEEL

1.
2.

(…)
door de lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- en privaatrechtelijke instanties waarvoor
zij bestemd waren (…)
De aanbestedende overheid geeft in de aankondiging van de opdracht of in de uitnodiging tot het
indienen van een offerte aan, welke van deze referenties zij verlangt.”
De Personeelsdienst paste dit artikel toe.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Stad Brugge mocht op basis van de wet vragen
naar referenties van diensten uitgevoerd bij publiekrechtelijke instanties. Zij gaf dat duidelijk aan in de
aankondiging.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 juli 2008).
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PREVENTIE

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

ACHTERGELATEN FIETS (1)
(dossier: 200803-049)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker meldt op 11 maart aan de Politie van
Sint-Kruis twee achtergelaten fietsen in de Brieversweg. Het district belooft de melding door te geven aan de Fietsendienst. Op 16 maart meldt verzoeker aan de Ombudsman dat de fietsen nog altijd
niet opgehaald zijn. Eén fiets is ondertussen verdwenen.
Op 26 juni neemt verzoeker opnieuw contact op
met de Ombudsman. Hij probeerde op 24 juni tevergeefs de Fietsendienst te bereiken in verband
met een nieuwe achtergelaten fiets. Hij belde opnieuw naar de Politie die de melding zou doorgeven, maar twee dagen later is de fiets nog altijd niet
opgehaald. Ondertussen is hij al een voorwiel kwijt.

ONDERZOEK:
De Politie van Sint-Kruis gaf de eerste melding nog
dezelfde dag door aan de Fietsendienst. Deze kon
slechts één fiets ophalen op 20 maart. De andere
was verdwenen.
De Fietsendienst bedient elk district één keer per
week. Op maandag 10 maart, één dag voor de melding, was Sint-Kruis aan de beurt geweest. Normaal
gezien had Sint-Kruis weer bediend moeten worden
op 17 maart maar de ophaling werd uitzonderlijk
uitgesteld tot 20 maart.
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Ook de tweede melding kwam binnen bij de Fietsendienst, één dag nadat Sint-Kruis was bediend.
Omdat de medewerker vakantie had, kon de fiets
niet opgehaald worden. De melding werd pas op 1
juli afgewerkt. De ophaler kon de fiets toen niet
meer vinden. Hij belde aan bij een buur. Die had
het fietskader binnengenomen en zou hem naar het
containerpark brengen.
De Fietsendienst geeft toe dat de personeelsbezetting in de ophaaldienst te krap is, sinds de ophaler
sedert april 2008 vier vijfden werkt. Hij krijgt ook
taken van andere diensten waardoor hij niet voltijds
inzetbaar is.
Midden september is de situatie genormaliseerd
door de inschakeling van een extra collega.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt deze klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
MINDER KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING: verzoeker signaleert twee keer in enkele
maanden tijd dat achtergelaten fietsen te laat opgehaald worden. Gevolg is dat een fiets verdwijnt en
een andere ontmanteld wordt.
De klacht wordt gecorrigeerd: de krappe personeelsbezetting in de Fietsendienst wordt bijgestuurd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 september 2008).
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ACHTERGELATEN FIETS (2)
(dossier: 200805-086)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster meldt dat aan de Carmersbrug al twee
maanden een achtergelaten fiets staat. Hij is al half
ontmanteld. Zij gaf de melding eerder door aan een
lid van de bereden Politie. Die beloofde de Fietsendienst in te lichten.

ONDERZOEK:
De Fietsendienst kreeg de melding niet door waardoor zij zonder gevolg bleef. De dienst zal de Politie nog eens aanmanen meldingen over achtergelaten fietsen altijd door te geven.
Verzoekster herinnert zich niet meer welke agent ze
aansprak. Hij zou op de Markt gestaan hebben.
Kort na de klacht wordt de fiets opgehaald.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen volledige duidelijkheid.
Het belangrijkste is dat de fiets snel opgehaald
werd.
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TOERISME

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

2
0
2
0
0
0
1
1

BEOORDELING:

BRANDVEILIG?
(dossier: 200802-031)

Ongegrond
KLACHT:
Een Brit informeert bij Toerisme Brugge over de
brandveiligheid van een hotel. Hij raakte enkele jaren geleden ernstig verbrand en is sindsdien bang
om te logeren waar het niet brandveilig is.
Hij kan zich niet vinden in de antwoorden van Toerisme Brugge en vindt het niet kunnen dat de dienst
niet meer reageert op zijn e-mails.

Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Toerisme Brugge antwoordde herhaaldelijk op de vragen van verzoeker. De informatie
was correct.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 mei 2008).

PENDELBUS
(dossier: 200810-210)

Ander oordeel

ONDERZOEK:
Toerisme Brugge verzekerde verzoeker herhaaldelijk dat het hotel voldeed aan de normen qua brandveiligheid, aangezien de zaak een geldig brandweerattest en een hotelvergunning heeft.
Omdat verzoeker steeds maar dezelfde vraag bleef
herhalen, reageerde Toerisme Brugge uiteindelijk
niet meer op zijn e-mails. Verzoeker werd wel nog
opgebeld om hem nogmaals te verzekeren dat het
hotel brandveilig was.
De dienst Ombudsman kan tegenover verzoeker alleen maar bevestigen dat de informatie die hij kreeg
van Toerisme Brugge correct en volledig was.
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KLACHT:
Verzoekster wil samen met haar collega gebruik
maken van de pendelbus die rijdt tussen de luchthaven van Charleroi en Brugge. Hun vliegtuig heeft
vertraging en landt daardoor pas om 23.30 uur.
Verzoekster verwachtte geen problemen. Zij had op
de website van de stad Brugge gelezen dat de shuttle normaliter reed tot 23.15 uur maar altijd wachtte
op de laatste vlucht.
De pendelbus blijkt toch niet meer te rijden. Met
een andere shuttle geraakt verzoekster samen met
haar collega tot in Brussel maar daar moet ze een
hotelkamer boeken omdat er geen treinen meer rijden naar Brugge.
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Verzoekster wil deze extra kosten terugvorderen.
Zij richt zich naar de busfirma en naar de luchthaven van Charleroi, maar ook naar Toerisme Brugge
omdat verzoekster meent dat deze verantwoordelijk
is voor de foute informatie op de website.
Midden juni laat de luchthaven van Charleroi weten
dat zij de kosten zal terugbetalen. Half oktober is
het bedrag nog altijd niet teruggestort. Verzoekster
krijgt ook geen reactie meer op een e-mail die ze in
september naar Toerisme Brugge stuurde.

ONDERZOEK:
In het dossier dat Toerisme Brugge over de zaak
aanlegde, zitten een dertigtal e-mails met verzoekster, de luchthaven van Charleroi en het shuttlebedrijf. Toerisme Brugge startte haar bemiddeling
toen verzoekster op 2 maart bijstand vroeg voor de
schadeclaim die zij aanvankelijk had ingediend bij
het busbedrijf.
Midden juni beloofde de luchthaven van Charleroi
verzoekster en haar collega te vergoeden. Hoewel
zij onmiddellijk haar bankrekeningnummer doorgaf, bleef de storting uit.
Midden september vroeg verzoekster per e-mail aan
Toerisme Brugge of de contactpersonen met wie ze
tot nog toe correspondeerde nog altijd bij de luchthaven van Charleroi werkten. Omdat zij op deze email geen antwoord meer kreeg, nam zij contact op
met de dienst Ombudsman.
Kort na de klacht betaalt de luchthaven van Charleroi de kosten terug.
Toerisme Brugge wijt de foute informatie op de
website aan verkeerde input van de busmaatschappij. Tijdens een vergadering eind mei met de verantwoordelijken van de luchthaven en de busmaatschappij besliste Toerisme Brugge de vermelding
“wacht op de laatste vlucht” te verwijderen, omdat
dit niet altijd technisch haalbaar was.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Toerisme Brugge bemiddelde tevergeefs. De luchthaven van Charleroi stort het geld pas terug na de
klacht bij de dienst Ombudsman.
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VERGUNNINGEN

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

WONEN OP KAMERS
(dossier: 200801-006)

Ander oordeel

1
0
1
0
0
0
0
1

slechts hoeft te voldoen aan de verordening van
1986. Daarin staan geen restricties m.b.t. permanente bewoning.
Verzoeker meent dat de dienst Vergunningen geen
voorkeur had mogen uitdrukken en zich had moeten
beperken tot de beslissing van het College.

KLACHT:

ONDERZOEK:

Na een gegronde klacht bij de Ombudsman in
200527 mocht verzoeker kamers blijven verhuren
volgens de oude politieverordening van 1986 in
plaats van de geldende politieverordening van
1996, op voorwaarde dat hij geen bouwfysische
wijzigingen uitvoerde aan zijn eigendom.
In een brief van midden december 2005 maakt de
dienst Vergunningen deze beslissing van het College van burgemeester en schepenen over aan verzoeker maar drukt er toch de voorkeur in uit dat
sommige kamers beter verhuurd zouden worden
aan studenten omdat zij volgens de politieverordening van 1996 niet groot genoeg zijn voor permanente bewoning.
Door deze passage verliest verzoeker een rechtszaak omdat de rechter oordeelt dat de brief van de
Stad Brugge dubbelzinnig is en in het voordeel van
de huurder spreekt.
Nu zich een nieuw dispuut voordoet met een andere
huurder, vraagt verzoeker aan de Ombudsman of de
dienst Vergunningen een neutrale brief kan opstellen waarin zij geen voorkeur uitdrukt voor het verhuren van de kamers aan studenten. Hij vreest dat
de rechter hem opnieuw zal terugfluiten, hoewel hij

De Ombudsman ziet aanvankelijk weinig reden om
bij de dienst Vergunningen aan te dringen op een
neutrale brief. Hij vindt het niet onbehoorlijk dat de
dienst, naast de formele collegebeslissing, ook een
voorkeur uitdrukte, aangezien deze voorkeur verzoeker tot niets verbond.
Als blijkt dat verzoeker financieel nadeel had ondervonden als gevolg van een interpretatie van de
rechter van de brief van december 2005, bemiddelt
de Ombudsman bij de dienst Vergunningen opdat
alsnog een neutrale brief zou worden opgesteld. Het
dossier wordt voorgelegd aan de Werkgroep Wonen
op Kamers en aan het College van burgemeester en
schepenen.
De dienst Vergunningen stuurt eind september 2008
aan verzoeker een brief waarin het standpunt van de
Stad Brugge verduidelijkt wordt.
Verzoeker reageert niet meer. Hij zou van plan zijn
zijn eigendom te verkopen.

27

Zie dossier 200509-201, Jaarverslag 2005, p. 197.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Via bemiddeling stuurt de dienst Vergunningen een
verduidelijkende brief die mogelijke discussies over
de brief van december 2005 uit de wereld moeten
helpen.
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2. POLITIE
overzicht klachten
TOTAAL 32
Onbevoegd 4
Bevoegd 28
BEOORDELING
Gegrond 2
Deels gegrond 1
Terechte opmerking 2
Ongegrond 0
Ander oordeel 23

ONDERZOEK:

NACHTONTHAAL
(dossier: 200804-072)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker raakt in een café op de Eiermarkt betrokken bij een vechtpartij waarbij twee obers hem
hardhandig aanpakken. Hij raakt gewond.
Verzoeker wil onmiddellijk tegenover de politiepatrouille klacht indienen tegen de obers. Maar dat
kan niet ter plaatse. Hij wordt doorverwezen naar
het politiecommissariaat in de Hauwerstraat. Daar
moet hij te voet naartoe.
De deur van het politiecommissariaat is dicht. Als
hij aanbelt, komt niemand open doen. De vriendin
van verzoeker moet de 101 bellen om te melden dat
ze voor de deur staan. Pas dan komt een agent open
doen.
Volgens verzoeker gedraagt deze agent zich onbeleefd en maant hij hem aan eerst naar het ziekenhuis te gaan vooraleer hij zijn verklaring kan afleggen. Als verzoeker verwijst naar zijn afspraak met
een van de vaststellers, zegt de agent dat deze ongelijk had om hem naar het kantoor te laten komen.
Het gesprek speelt zich af voor de deur van het politiekantoor. Plots komt de vaststeller naar buiten
die zijn collega toeroept dat alles oké is. Verzoeker
kan naar binnen om zijn verhoor te laten afnemen.

JAARVERSLAG 2008 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

De voordeur van het politiekantoor in de Hauwerstraat wordt ’s avonds gesloten omwille van de veiligheid. Wie binnen wil, moet aanbellen. Het licht
in de inkomhal brandt soms. De Politie kan niet
verklaren waarom niemand de bel hoorde en
niemand open kwam doen. De bel moet normaal
gezien hoorbaar zijn in de lokalen op het gelijkvloers.
De Politie geeft toe dat het nachtonthaal in het politiecommissariaat beter kan. De kantoren zijn verouderd en bieden geen mogelijkheid voor kwaliteitsvol nachtonthaal. Volgens de Korpschef kan
met de bestaande infrastructuur en de actuele politiecapaciteit niet anders gewerkt worden.
In de geplande politietoren langs de Louis Coiseaukaai is wel kwaliteitsvol nachtonthaal voorzien.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIG ONTHAAL: het nachtonthaal in het
politiecommissariaat in de Hauwerstraat kan beter.
Burgers staan ’s nachts voor een gesloten deur. In
de inkomhal brandt het licht niet gegarandeerd. Het
is ook niet zeker dat de bel wordt gehoord.
De Ombudsman doet geen aanbeveling omdat investeringen in het oude politiecommissariaat nog
weinig zinvol zijn. Toch kunnen allicht enkele kleine ingrepen het nachtonthaal in de Hauwerstraat
verbeteren, in afwachting van de opening van de
nieuwe politietoren.
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Over het optreden van de twee betrokken agenten
kan de Ombudsman niet oordelen omdat het onderzoek daarover geen volledige duidelijkheid brengt.

OPVOLGING:
De Politie neemt voorlopige maatregelen. Er brandt
constant een spaarlamp in de hall aan de voordeur
en de bel in het gebouw zal versterkt worden.

ONMIDDELLIJKE INNING

meer aandacht geschonken worden aan de eventuele gegrondheid van brieven van overtreders.
Omdat verzoeker de kans niet kreeg de boete te betwisten, beslist de Korpschef dat een nieuw antwoordformulier opgestuurd zal worden. De Politie
zal het ingevulde formulier overmaken aan het Politieparket dat dan kan beslissen tot een eventuele terugbetaling. De Politie kan de boete zelf niet terugbetalen omdat het bedrag gestort is op de federale
rekening van de ‘onmiddellijke inningen’.

BEOORDELING:

(dossier: 200808-167)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker krijgt van de Politie een voorstel tot betaling van een verkeersboete. Zijn kantoorbediende
voert de betaling uit.
Bij nazicht stelt verzoeker vast dat hij nooit een afschrift van het proces-verbaal noch het antwoordformulier ontving waarvan sprake is in het voorstel
tot onmiddellijke inning. Hij weet niet welke overtreding hij beging en kreeg niet de kans om via het
antwoordformulier te protesteren tegen het procesverbaal.
Hij schrijft de Politie twee brieven waarin hij een
afschrift van het PV vraagt. Hij krijgt geen antwoord.

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: per
vergissing werden het proces-verbaal en het antwoordformulier niet naar verzoeker gestuurd. Daardoor werd hij in zijn rechten geschaad.
De dienst Verkeersinbreuken van de Politie negeerde zowel de fax als de aangetekende brief van verzoeker, hoewel zijn klacht gegrond was.
De klacht wordt gecorrigeerd. De Korpschef neemt
maatregelen om de rechten van verzoeker te vrijwaren. Hij neemt structurele maatregelen met betrekking tot het beantwoorden van aangetekende zendingen door de dienst Verkeersinbreuken.

VRIJ ONDER VOORWAARDEN
(dossier: 200801-004)

ONDERZOEK:
Per vergissing liet het kabinet van de Korpschef een
doos met verzendingen van de dienst Verkeersinbreuken onaangeroerd. Daardoor werden het PV en
het antwoordformulier nooit verstuurd naar verzoeker. Pas twee maanden later kwam de vergissing
aan het licht. Verzoeker diende als enige klacht in.
De dienst Verkeersinbreuken ontving de eerste fax
van verzoeker maar klasseerde hem ongelezen bij
het proces-verbaal. Verzoeker had zijn boete immers betaald. De dienst volgde daarbij het korpsvoorschrift dat niet gecorrespondeerd wordt over
overtredingen.
De Politie ontving de tweede, aangetekende brief
van verzoeker midden juli 2008. De brief blijkt onvindbaar in de dienst Verkeersinbreuken en is ook
niet bij het proces-verbaal gevoegd.
De Korpschef geeft de dienst Verkeersinbreuken de
opdracht om verzoeker een afschrift van het PV op
te sturen met een toelichting over wat fout liep. Hij
legt aan de dienst Verkeersinbreuken op dat zij
moet antwoorden op aangetekende brieven als blijkt
dat de fout bij de Politie ligt. Bovendien moet er
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Deels gegrond
KLACHT:
Op 29 december 2007 lopen verzoekster en haar
minderjarige dochter een man tegen het lijf die het
meisje had leren kennen via het internet. De man
zat hiervoor een tijdlang in de gevangenis. Midden
december werd hij onder voorwaarden vrijgelaten.
Een van de voorwaarden was dat hij geen contact
meer mocht opnemen met het meisje of haar familie.
Verzoekster belt de Politie en zegt dat de dader zich
niet aan de opgelegde voorwaarden houdt. De patrouille komt ter plaatse maar pakt de man niet op.
Twee uur later staat hij tegen het achtervenster te
tikken. Verzoekster belt de Politie niet meer omdat
dat toch geen zin heeft.

ONDERZOEK:
De patrouille trad niet op tegen de man. Zij maakte
alleen een nota op maar geen proces-verbaal omdat
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de databank van de Federale Politie geen melding
maakte van de voorwaarden waaraan de dader zich
moest houden. Nochtans was de reputatie van de
dader voldoende bekend bij de Lokale Politie en
bevat het dossier verschillende eerdere pv’s.
De Politie wijst erop dat het aan het Parket is om de
Federale Politie in te lichten over de voorwaarden
bij vrijlating zodat deze gegevens opgenomen kunnen worden in de nationale databank. Raadpleging
in deze databank is de enige mogelijkheid voor de
patrouilles om kennis te krijgen van deze voorwaarden.
Het Parket bevestigt dat het de Federale Politie
moet inlichten maar dat de databank van de Federale Politie niet altijd even actueel is. Het Parket geeft
toe dat ook de Lokale Politie verwittigd had moeten
worden. In dit concrete dossier was dat niet gebeurd
omdat er onduidelijkheid heerst over wie dat moet
doen. De substituut belooft het probleem aan te
kaarten.
De Lokale Politie registreerde wel dat de dienst
Slachtofferonthaal, verbonden aan het Parket, op 14
december 2007 gevraagd had om de familie van het
meisje in te lichten over de vrijlating van de man.
Slachtofferonthaal verzekert dat zij hierover vijf
bladzijden naar de Lokale Politie faxte waaronder
ook de beschikking van de raadkamer met de voorwaarden. De Politie verwittigde diezelfde dag nog
de familie want het ondertekende bewijs van kennisneming kwam bij de dienst Slachtofferonthaal
toe op 17 december 2007.

BEOORDELING:
De klacht wordt beoordeeld als deels gegrond om
volgende reden:
GEBREKKIGE COORDINATIE: deze ombudsnorm zegt dat overheidsdiensten, van welk niveau
ook, efficiënt met elkaar moeten communiceren en
samenwerken. In dit dossier was dit niet het geval.
De politiepatrouille beschikte niet over informatie
over de voorwaarden bij vrijlating van de dader.
Dat kwam in de eerste plaats omdat het Parket de
Lokale Politie niet verwittigd had en omdat de nationale databank van de Federale Politie niet up to
date was. Het Parket en de Federale Politie dragen
dan ook een grote verantwoordelijkheid in het falende optreden van de patrouille.
Toch beschikte ook de Lokale Politie zelf, via de
dienst Slachtofferonthaal, over informatie over de
vrijlating van de man en zijn voorwaarden. Ook
over deze informatie beschikte de patrouille niet.
Omdat de klacht de werking van de Lokale Politie
overstijft en ook andere overheden betrokken zijn,
verklaart de Ombudsman hem slechts deels gegrond.
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AANBEVELING:
“Het Parket en de Lokale Politie moeten afspraken
maken in verband met de vlotte doorstroming van
informatie over de voorwaarden waaraan voorlopig vrijgelaten daders zich te houden hebben.”

OPVOLGING:
De Korpschef meent dat het in de eerste plaats de
taak is van het Parket en de Federale Politie om het
probleem op te lossen en acht de Lokale Politie niet
in fout. Hij bevestigt wel dat er een probleem is met
de doorstroming van informatie over gevangenen
die vrijgelaten worden onder voorwaarden. In die
zin acht ook hij de klacht belangrijk.
De Korpschef vraagt zich af of de Ombudsman bevoegd is voor deze klacht. De Ombudsman stelt dat
de klacht sloeg op het optreden van de Politie in
haar hoedanigheid van bestuurlijke politie. Voor
dergelijke klachten is hij bevoegd. Verzoekster had
immers tevergeefs aan de Politie gevraagd om haar
en haar dochter te beschermen. Dat is een bestuurlijke opdracht van de Politie (art. 14 van de wet op
het politieambt).
In verband met zijn beoordeling wijst de Ombudsman nog op art. 20 van de wet op het politieambt
dat zegt dat de politiediensten toezicht moeten houden op de voorwaardelijk in vrijheid gestelde veroordeelden. Het onderzoek wees uit dat dit niet of
eerder gebrekkig gebeurde.
Bij het afsluiten van het jaarverslag meldt het Parket dat er afspraken gemaakt zijn met de Federale
Politie om de informatie over voorwaardelijk in
vrijheid gestelden sneller beschikbaar te maken
voor alle politiediensten. Het gerecht zal de nationale databank van de Federale Politie inlichten.
Daar zullen de gegevens veel sneller dan vroeger
ingevoerd worden. Deze databank wordt het enige
informatiekanaal voor alle politiediensten.
In Brugge zal de dienst Slachtofferonthaal, verbonden aan het Parket, de slachtoffers wel blijven informeren, hetzij rechtstreeks, hetzij met de hulp van
de Lokale Politie.

ONTHAAL
(dossier: 200801-001)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker wil op 31 december 2007 in het politiekantoor in de Hauwerstraat een getuigschrift van
goed zedelijk gedrag ophalen. Hij wordt door de
agente aan het onthaal doorverwezen naar het
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hoofdpolitiecommissariaat in de Louis Coiseaukaai.
Omdat 31 december op een maandag valt, vraagt
verzoeker nog eens extra na of de dienst wel open
is. De agente bevestigt dat. Maar in het hoofdcommissariaat blijkt de dienst Strafregister toch gesloten.
Verzoeker klaagt aan dat hij verkeerd geïnformeerd
werd. Ook het onthaal was ondermaats. De agente
zat een tijdschrift te lezen en reageerde onvriendelijk.

POLITIE

licht wanneer zij uitzonderlijk gesloten is en dat deze informatie ook beschikbaar is bij het onthaal.
Of de agente al dan niet aan het lezen was, wordt
niet duidelijk uit het onderzoek.

MISVERSTAND
(dossier: 200802-026)

Terechte opmerking

ONDERZOEK:
De dienst Strafregister is geen politiedienst meer
maar een stadsdienst die valt onder de dienst Bevolking. Vroeger had het Strafregister zijn kantoren
in de Hauwerstraat omdat de Politie vaak moest
samenwerken met de medewerkers van deze dienst.
Nu zit het Strafregister in de Louis Coiseaukaai.
Nagenoeg alle bewerkingen gebeuren door medewerkers van de dienst Bevolking.
Op 31 december 2007 waren de meeste stadsdiensten gesloten. Dat was meegedeeld in de pers en op
de website van de Stad Brugge.
De agente stelt dat zij niet op de hoogte gebracht
was van de sluitingsdagen van de stadsdiensten in
de kerstperiode. Normaal gezien is de dienst Strafregister open op maandag. Ze ging ervan uit dat dat
nu ook het geval was. De agente vraagt zich af of
het de taak van de Politie is om op de hoogte te zijn
van de openingsuren van de stadsdiensten, aangezien de dienst Strafregister geen politiedienst meer
is.
De agente ontkent dat ze een tijdschrift zat te lezen.
BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen actieve dienstverlening).
Verzoeker had expliciet gevraagd of de dienst
Strafregister open was op oudejaarsdag, omdat hij
besefte dat het om een uitzonderlijke brugdag ging.
Het had van actieve dienstverlening getuigd, mocht
de agente gebeld hebben naar de Louis Coiseaukaai
om dat te controleren.
Het is begrijpelijk dat burgers de dienst Strafregister nog altijd associëren met de Politie. Vroeger waren de kantoren gevestigd in de Hauwerstraat, nu in
het hoofdpolitiecommissariaat in de Louis Coiseaukaai. Het is dan ook logisch dat burgers informatie
vragen bij de Politie over de dienst Strafregister,
ook al is eerder al gecommuniceerd dat de dienst
een stadsdienst is. De Ombudsman stelt vast dat de
Politie zelf ook informatie over de dienst Strafregister aanbiedt op haar website, wat uiteraard toe te
juichen is.
Om gelijkaardige klachten te vermijden, zou het
goed zijn dat de dienst Strafregister de Politie inJAARVERSLAG 2008 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

KLACHT:
Verzoekster huurt als trouwe supporter van Club
Brugge al jaren een parkeerplaats op een private
parking in de Koning Leopold III-laan. Nooit eerder
ondervond ze problemen bij voetbalwedstrijden.
Als ze voor de match aankomt in de Koning Leopold III-laan, wordt ze tegengehouden door vier
agenten. Zij mag niet doorrijden. Verzoekster toont
het visitekaartje van de parkinguitbater en legt uit
dat ze haar auto een vijftigtal meter verder kan parkeren. De agenten zijn niet te vermurwen. Ze mag
niet door.
Verzoekster weet niet wat te doen, tot de vier agenten plots omkeren en haar zonder enige uitleg achterlaten. Andere supporters porren haar aan om
door te rijden maar dat durft ze niet. Toch rijden
heel wat auto’s haar voorbij. Uiteindelijk rijdt verzoekster toch naar de parking.

ONDERZOEK:
Tijdens thuiswedstrijden van Club Brugge wordt
één uur voor de match de Koning Leopold III-laan
verkeersarm gemaakt tussen de Kerkhofstraat en de
Doornstraat, zodat de supportersbussen gemakkelijk de parking O3 kunnen bereiken. De Politie
plaatst daarvoor aan de toegangen van de Koningin
Leopold III-laan schragen met de figuur C3 (niet
toegelaten voor gemotoriseerd verkeer). De Politie
treedt normaal gezien soepel op tegenover de gebruikers van de private parking in de Koning Leopold III-laan.
Door een misverstand interpreteerden de agenten de
aangebrachte signalisatie te strikt waardoor ze geen
enkele wagen meer doorlieten. Na contact met het
commando kregen zij de opdracht de doorgang niet
langer te verbieden. Kennelijk gaven zij daarover
geen uitleg aan verzoekster en zetten zij hun weg
gewoon verder.
De Politie lost het probleem op. Voortaan wordt
onder de figuur C3 een onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer en aangelanden” aangebracht,
wat misverstanden uitsluit. Tijdens de briefing zal
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worden benadrukt dat de regeling in de Koning Leopold III-laan soepel geïnterpreteerd moet worden.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen goede uitvoeringspraktijk).
Door een misverstand lieten de agenten verzoekster
niet door. Zij informeerden haar naderhand niet dat
ze toch mocht doorrijden.
Het probleem wordt opgelost. Een onderbord helpt
alle misverstanden uit de wereld. De ordediensten
worden extra gebriefd over de nieuwe regeling.

SCHIJNHUWELIJK

BEOORDELING:
Onbevoegd.
De Ombudsman is niet bevoegd voor klachten
waarbij de Politie optreedt in haar hoedanigheid
van gerechtelijke politie.

CELLENCOMPLEX (1)
(dossier: 200804-081)

Onbevoegd
KLACHT:

(dossier: 200801-010)

Onbevoegd
KLACHT:
Verzoekster trouwt in mei 2007 in Spanje met een
Pakistanees. Het huwelijk kon niet in Brugge plaats
vinden omdat de man het bevel had gekregen om
het land te verlaten. In Spanje kreeg hij een verblijfsvergunning voor vijf jaar. Toch keerde het
echtpaar terug naar Brugge om zijn toestand te regulariseren.
Verzoekster klaagt over de houding van de politieinspecteur die het onderzoek naar een mogelijk
schijnhuwelijk voert. Hij beloofde bij een huisbezoek dat hij documenten zou opsturen voor een interview in januari 2008. Maar verzoekster ontving
deze uitnodiging niet. De inspecteur belde verzoekster onbeleefd op met de vraag waarom zij en haar
man niet opdaagden voor het interview. Hij dreigde
ermee het ministerie in te lichten dat zij niet geïnteresseerd waren in hun dossier.
De wijkagent, die bij de inspecteur bemiddelde, laat
weten dat een nieuwe datum voor het interview
voorgesteld zal worden. Verzoekster krijgt ook nu
geen bevestiging. Ze vreest dat het dossier spaak
zal lopen en heeft geen vertrouwen meer in de politie-inspecteur. Ze vraagt dat een andere agent haar
dossier verder zou behandelen.

ONDERZOEK:

Omdat een taxichauffeur meent dat verzoekster
haar rit niet zal kunnen betalen, belt hij de Politie
en zet hij haar af in de Hauwerstraat. Verzoekster is
zwaar dronken. Hoewel ze zich niet verzet, wordt
ze door een politieman met geweld de taxi uitgesleurd. Volgens verzoekster raakt ze daarbij gewond.
Verzoekster wordt zonder verdere uitleg opgesloten
in het cellencomplex. Als ze roept dat ze moet plassen, reageert niemand. Ten einde raad zou verzoekster in een glas en op de grond geplast hebben. Als
ze roept dat ze dorst heeft, komt er geen reactie.
Verzoekster beweert dat zij haar eigen urine opgedronken zou hebben om haar dorst te lessen.
Intussen is het midden in de nacht. De babysit die
thuis op haar negenjarige kind past, is ondertussen
vertrokken. Het kind blijft de rest van de nacht alleen thuis, zonder nieuws over zijn moeder. Verzoekster zou dat gemeld hebben aan de agent maar
die zou daar geen oren naar gehad hebben.

ONDERZOEK:
Naar aanleiding van de opsluiting van verzoekster
zijn drie processen-verbaal opgemaakt. Deze juridische procedure valt onder het gezag van het Parket.
De Dienst Intern Toezicht geeft geen verdere details aan de Ombudsman, aangezien een gerechtelijke procedure is ingezet.

BEOORDELING:
Onbevoegd.
De klacht kadert binnen een juridische procedure.

Volgens de Dienst Intern Toezicht valt het dossier
onder het gezag van het Parket en heeft de betrokken politie-inspecteur de Procureur ingelicht over
het onderzoek naar een mogelijk schijnhuwelijk.
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SIERBANK
(dossier: 200802-033)

Onbevoegd

sleurd en drie kwartier in de combi vastgezet zijn.
In het politiebureau werd hun zoon valselijk beschuldigd en geïntimideerd. Hij mocht niet naar
huis telefoneren en ook de Politie nam geen contact
op met verzoekers. Na verhoor werden de jongeren
in het midden van de nacht op straat gezet.

ONDERZOEK:

KLACHT:
Verzoekers wonen langs de Zeedijk in Zeebrugge.
Hun huis ligt tussen twee terrassen van horecazaken. Voor hun huis staat een sierbank waarop verzoekers in de zomer bloempotten zetten. Sinds de
invoering van het rookverbod in restaurants gebeurt
het geregeld dat de klanten buiten roken, vlak voor
hun huis.
Verzoekster merkt dat vier mannen op de bank zitten te roken. Ze legt hen uit dat de bank privaat is
en niet bedoeld om op te zitten. Een van de rokers
blijkt een politiecommissaris. Hij is niet opgezet
met haar opmerkingen. Volgens de commissaris
dient een bank om op te zitten maar mag hij er in
feite niet staan omdat hij niet vergund is.
Als verzoekster verwijst naar andere inbreuken op
de Zeedijk, dreigt de commissaris met stappen. Enkele dagen later komt de wijkagent eisen dat de onvergunde bank weggenomen wordt. Verzoekster
voelt zich geviseerd.

Ook andere ouders dienden klacht in bij het Parket
en bij de Burgemeester.
De Dienst Intern Toezicht licht de interventie toe
aan de ouders en hun kinderen. Zij kunnen hun versie van de feiten geven en hun ongenoegen toelichten.
Het Parket vraagt bij de Politie alle informatie op
over de manier waarop de interventie gebeurde.

BEOORDELING:
Onbevoegd.
De Ombudsman wordt onbevoegd aangezien het
Parket onderzoekt of de agenten al dan niet fouten
hebben gemaakt tijdens de interventie.

MINDERJARIGEN (2)
(dossier: 200801-014)

ONDERZOEK:
Voor verzoekster naar de Ombudsman stapte had
zij al klacht ingediend bij de Dienst Intern Toezicht
van de Politie. De Korpschef besliste een tuchtonderzoek te starten. De Ombudsman wordt onbevoegd.

BEOORDELING:
Onbevoegd.

MINDERJARIGEN (1)
(dossier: 200812-239)

Onbevoegd
KLACHT:
De vijftienjarige zoon van verzoekers wordt in de
woning van een vriendin opgepakt en voor verhoor
meegenomen samen met enkele vrienden. De Politie beschuldigt hen ervan enkele voertuigen te hebben beschadigd.
Verzoekers zijn niet te spreken over de manier
waarop de patrouille hun zoon en zijn vrienden
aanpakte. De jongeren zouden uit het huis zijn geJAARVERSLAG 2008 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Ander oordeel
KLACHT:
Midden januari 2008 belt de Politie bij verzoeker
aan. De patrouille is op zoek naar zijn minderjarige
zoon die deeltijds onderwijs volgt in Roeselare.
Omdat de jongen niet thuis is, trekt de Politie naar
het adres waar hij deeltijds werkt. Daar wordt hij in
de boeien geslagen en weggevoerd.
Als verzoeker in paniek naar de Politie belt, krijgt
hij alleen te horen dat zijn zoon opgepakt is in het
kader van een gerechtelijk onderzoek. Als hij vraagt
om aanwezig te zijn tijdens het verhoor, zegt de Politie dat dat niet mag.
Verzoekers zoon wordt opgesloten. Pas vier uur later krijgen de ouders te horen dat hun zoon ervan
verdacht werd dat hij op het perron in Roeselare
een medeleerling onder de trein had willen duwen.
Maar dat bleek uiteindelijk niet waar.
De Politie brengt verzoekers zoon thuis en verontschuldigt zich.
Verzoeker is niet te spreken over de manier waarop
zijn kind weggehaald werd op zijn werk, de wijze
waarop hij ondervraagd werd en de opsluiting zelf.
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ONDERZOEK:
Het optreden van de Politie kadert in een gerechtelijk onderzoek waarvoor de Ombudsman niet bevoegd is.
Wat de aanwezigheid betreft van ouders of vertrouwenspersonen verwijst de Korpschef naar een
vergelijkbaar dossier28 uit 2007. Er bestaat geen
wettelijke verplichting om ouders te verwittigen bij
het verhoren van hun minderjarige kinderen of hen
bij strafbare feiten te laten vergezellen door een
vertrouwenspersoon. Er bestaan alleen richtlijnen
over het filmen van het verhoor van minderjarige
slachtoffers of getuigen van misdrijven.
De Kinderrechtencommissaris en het Comité P vinden het wenselijk dat enkele werkingsregels opgesteld zouden worden voor de ondervraging van
minderjarigen door de Politie. De Kinderrechtencommissaris verzamelt hierover de klachten met de
bedoeling een dossier voor te leggen aan de FOD
Binnenlandse Zaken.

Verzoeker dient toch klacht in tegen de agent omdat
hij weigerde een verklaring op te nemen. Ook de
weigering van de commissaris om de naam van de
agent mee te delen, vindt hij niet kunnen.

ONDERZOEK:
Volgens de Politie kon zij aanvankelijk geen verklaring afnemen omdat verzoeker boven zijn theewater was. Verzoeker ontkent dat hij razend was.
Volgens hem stelde de agent zich arrogant op.
In de deontologische code van de politiediensten
staat dat de naam van een agent niet meegedeeld
hoeft te worden als dit niet opportuun wordt geacht.
Het districtshoofd maakte deze keuze omdat de
echtgenote geen goede reden kon geven waarom ze
die naam moest weten. Hij achtte de privacy van
zijn medewerker van groter belang dan de vraag
van de vrouw. Hij gaf wel duidelijk zijn eigen naam
en coördinaten door en nodigde haar uit op het bureau voor een gesprek. Zij ging daar niet op in.

BEOORDELING:

BEOORDELING:

Ander oordeel.
Voor het gerechtelijke dossier is de Ombudsman
niet bevoegd.
De Politie handelde niet verkeerd bij het verhoor
van verzoekers zoon omdat daarover geen regels
bestaan. Die zijn wel aangewezen. De Kinderrechtencommissaris bereidt een initiatief voor.

Ander oordeel.
Het valt objectief niet uit te maken of de sfeer voldoende sereen was om al dan niet een verklaring af
te nemen. Het districtshoofd bood wel een oplossing door een ploeg naar de woning van verzoeker
te sturen. De keuze om de naam van de agent niet
vrij te geven, lijkt de Ombudsman aannemelijk.

CELLENCOMPLEX (2)

SEREEN?

(dossier: 200803-041)

(dossier: 200802-023)

Ander oordeel

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker vraagt de Politie van Sint-Andries om
een proces-verbaal op te maken tegen zijn buurman
omdat die hem bedreigd en belasterd heeft. De
agent weigert.
De echtgenote van verzoeker contacteert de Dienst
Intern Toezicht. Ze wordt weer verbonden met het
district Sint-Andries waar ze vraagt naar de reden
van de weigering en naar de naam van de agent.
Het districtshoofd zegt dat hij niet bevoegd is om
de naam van zijn agent door te geven. Hij stuurt
wel een ploeg naar het huis van verzoeker. Zijn
verklaring wordt er genoteerd en er wordt een proces-verbaal opgemaakt.
28

KLACHT:
Verzoeker is psychiatrisch patiënt en heeft dagelijks
medicatie nodig. Na een incident in een vakbondskantoor wordt hij administratief aangehouden en
opgesloten in het cellencomplex in de Hauwerstraat.
Omdat hij dringend zijn kalmeerpillen nodig heeft,
vraagt hij of de Politie zijn medicatie thuis kan ophalen. Op zijn vraag wordt niet ingegaan. Ook zijn
echtgenote krijgt geen toelating de pillen te brengen.
Als verzoeker vrijgelaten wordt, wil hij een verklaring afleggen over de manier waarop hij in het cellencomplex behandeld werd. Ook dat wordt geweigerd.

Zie dossier 200712-251, Jaarverslag 2007, p. 191.
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ONDERZOEK:
De Politie lichtte de echtgenote telefonisch in dat
zij haar kinderen op school moest afhalen. Over pillen zou niet gesproken zijn, noch door verzoeker,
noch door zijn vrouw.
Verzoeker kan met zijn telefoonfactuur bewijzen
dat zijn vrouw wel degelijk de Politie opbelde maar
de precieze inhoud van dit gesprek is niet meer te
achterhalen.
Volgens de Korpschef worden burgers met klachten
altijd doorverwezen naar de Dienst Intern Toezicht
(DIT). Maar verzoeker zegt dat hij bij zijn vrijlating niet werd ingelicht over deze procedure. Pas
nadat hij naar de Politie was blijven bellen, kwam
hij in contact met de DIT.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Een objectief oordeel is niet mogelijk. Het onderzoek mondt uit in een woord-tegen-woord situatie.

de agent zonder kepie het verkeer probeerde te regelen.

ONDERZOEK:
De Politie controleerde een verdacht voertuig. Volgens de Korpschef is het logisch dat de agenten dan
al hun aandacht besteden aan het voertuig en de inzittenden. In dergelijke gevallen is het niet gebruikelijk dat de Politie uitleg geeft aan derden over de
interventie. Dat is ook de reden waarom verzoeker
verzocht werd door te rijden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Voor verzoeker was het niet duidelijk dat de Politie
bezig was met een controle van een verdacht voertuig. Dat de Politie op zulk moment geen uitleg kan
geven, is logisch.

SNELHEIDSCONTROLE
(dossier: 200804-075)

VERDACHT VOERTUIG

Ander oordeel

(dossier: 200804-065)

Ander oordeel
KLACHT:
Iets na middernacht wil verzoeker zijn dochter ophalen op de hoek van de Meestraat en de Braambergstraat.
In de Hoogstraat staat een file. Verzoeker merkt dat
een auto de Meestraat blokkeert. De chauffeur zit
achter het stuur maar die maakt geen aanstalten om
de weg vrij te maken. Plots duikt van achter de auto
een man op die verzoeker druk gesticulerend aanmaant door te rijden. Verzoeker wil dat niet want
zijn dochter wacht hem op aan het eind van de
Meestraat. Als hij doorrijdt, moet hij een hele omweg maken.
Op datzelfde moment merkt verzoeker een eind
verder in de Hoogstraat een politiecombi op waaruit
een vrouwelijke agente stapt. Zij gaat bij de man
achter de auto staan. Pas dan ziet verzoeker dat het
vermoedelijk om een politieman gaat die geen kepie of hoofddeksel draagt.
Verzoeker parkeert zijn auto in de Hoogstraat en
gaat te voet zijn dochter halen. Als hij terugkeert is
de Meestraat nog altijd geblokkeerd. De agenten
bekommeren zich niet om het verkeer.
Verzoeker begrijpt niet waarom de Politie de Meestraat niet vrij maakte. Hij begrijpt ook niet waarom
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KLACHT:
Verzoeker klaagt al jaren over het drukke sluipverkeer in de Odegemstraat in Assebroek. Alleen in
een stuk van de straat is zone-30 ingevoerd. Ook ’s
nachts gebruiken zware vrachtwagens de sluiproute.
Zijn plafond is al gebarsten.
Volgens de Politie zou een evaluatie van de situatie
volgen zodra de gronden achter de Paters van
Steenbrugge verkaveld worden. Die verkaveling is
er nog niet maar intussen is er wel een nieuwe sociale woonwijk gebouwd die aansluit op zijn straat.

ONDERZOEK:
Volgens de Politie wordt in 2010 zone 30 ingevoerd
in de wijk van verzoeker. Het College van burgemeester en schepenen keurde dat voorstel al in 2007
goed. Of ook het stuk straat van verzoeker in de zone 30 opgenomen zal worden, moet nog uitgemaakt
worden.
De Politie is bereid snelheidscontroles te houden en
het preventieve snelheidsinformatiebord te plaatsen.
Zij wijst er wel op dat nooit verhinderd zal kunnen
worden dat het verkeer zijn weg zoek langs de Odegemstraat.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
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WILDPARKEREN
(dossier: 200805-088)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt over wildparkeren in de Ontvangersstraat, ook buiten de parkeervakken. Soms
staat een weekend lang een lichte vrachtwagen voor
haar woning wat heel wat licht wegneemt in huis.
Verzoekster sprak de wijkagent aan. Ook zag ze de
hulpagenten auto’s controleren op de parkeervakken maar de overtreders die buiten de vakken parkeerden, lieten ze ongemoeid.

door zij moeilijk hun huis in en uit kunnen. Deze
buren durven niet protesteren.
Verzoekster spreekt de wijkagent aan. De Politie
zegt haar dat optreden weinig effect heeft omdat de
overtreder zijn boeten met de glimlach betaalt.
Verzoekster dringt aan op meer gestructureerde
controle.

ONDERZOEK:
De Politie voert de controle op. De wijkagent en de
dienst Move controleren systematisch en maken
consequent proces-verbaal op. De overtreder blijft
zijn boeten betalen. De Politie neemt zich voor repressief te blijven optreden.
Verzoekster ziet niettemin verbetering.

BEOORDELING:

ONDERZOEK:
Volgens de Verkeersdienst van de Politie zijn de
overtredingen het gevolg van ongedisciplineerd gedrag van de chauffeurs, niet van een gebrekkige
aanduiding van de parkeerregeling.
Door de verbouwing van het Prinsenhof nam de
parkeerdruk in de wijk sterk toe. Daarom trad de
Politie twee jaar lang tolerant op tegen foutparkeerders.
In mei 2008 is de verbouwing klaar. De Politie
voert de controle weer op. De wijkagent maant de
overtreders preventief aan weer reglementair te
parkeren. De Ontvangersstraat krijgt zijn statuut
van woonerf terug. De bloembakken worden teruggeplaatst waardoor er sowieso minder kans is op
foutparkeren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De omstandigheden waren uitzonderlijk waardoor
de Politie twee jaar lang tolerant optrad tegen foutparkeerders. Als de werken klaar zijn, wordt de
controle weer opgevoerd.

FOUTPARKEREN
(dossier: 200805-103)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster merkt dat een bewoner zijn wagens
systematisch parkeert in een doodlopend stuk straat
waar parkeerverbod geldt. Hij laat zijn wagens geregeld achter voor de gevels van zijn buren waar-
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Ander oordeel.
De Politie laat niet af.

VERLOREN VOORWERPEN
(dossier: 200806-119)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt over de dienst Verloren Voorwerpen bij de Politie waar ze de portefeuille van
haar zoon mocht afhalen.
Toen ze zich om 16.45 uur aanmeldde, was
niemand aanwezig. Nochtans sluit de dienst pas om
17 uur. Haar zoon moest de volgende dag zonder
portefeuille naar het internaat.
De volgende dag biedt verzoekster zich weer aan.
Een van de agenten vraagt haar onbeleefd waarom
ze de dag voordien niet gekomen was. Het politiedistrict van Sint-Andries had hen immers opgebeld
dat ze langs zou komen. Verzoekster repliceert dat
de dienst een kwartier voor sluitingstijd onbemand
was.
De andere agent geeft de portefeuille terug. De
identiteitskaart van haar zoon is ondertussen doorgestuurd naar de dienst Bevolking, zoals de standaardprocedure voorschrijft. Elf dagen later is het
document nog altijd niet toegekomen op deze
dienst.

ONDERZOEK:
De Ombudsman stelt verzoekster per e-mail enkele
bijkomende vragen die cruciaal zijn om het onder-
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zoek gericht te kunnen voeren. Verzoekster reageert
niet meer.

BEOORDELING:
Ander oordeel
Het onderzoek werd stopgezet omdat verzoekster
niet meer reageert.

TEGEN DE RIJRICHTING
(dossier: 200806-120)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker wil de Vaartstraat bereiken maar de SintPieterskaai is afgesloten wegens werkzaamheden.
Op de hoek van de Sint-Pieterskaai en de Slachthuisstraat staat een agent die verzoeker duidelijk
maakt dat hij de Slachthuisstraat moet inrijden.
Ter hoogte van de rotonde in de Sint-Pieterszuidstraat-Veemarktstraat stelt verzoeker vast dat alle
straten richting Sint-Pieterskaai afgesloten zijn. Hij
mag de Vaartstraat niet inrijden. Verzoeker weet
niet meer hoe hij zijn bestemming kan bereiken.
Hij rijdt tegen de rijrichting de Vaartstraat in en
merkt niet dat hij gevolgd wordt door een politiecombi. Hij krijgt een proces-verbaal omdat hij het
verbodsteken negeerde.
Verzoeker protesteert omdat ook de combi de verkeersregels overtrad om hem te kunnen achtervolgen. In het politiedistrict van Sint-Pieters, waar hij
zijn ongenoegen uit, stoot hij op een politieman aan
het loket die smalend opmerkt dat hij zijn wagen
had moeten parkeren en te voet naar zijn bestemming had moeten wandelen. Verzoeker heeft het
moeilijk met zoveel onbegrip.

ONDERZOEK:
Het verkeer lag die dag in een knoop als gevolg van
de heraanleg van de Sint-Pieterskaai. Volgens het
districtshoofd van Sint-Pieters werd de Politie geconfronteerd met heel wat geagiteerde en onwetende burgers die zich afvroegen hoe zij hun bestemming konden bereiken. Wie vroeg hoe hij de Vaartstraat kon bereiken, werd aan de Sint-Pieterskaai
doorgelaten. Vermoedelijk heeft verzoeker dat niet
gevraagd.
Uit het onderzoek blijkt dat het proces-verbaal niet
opgemaakt werd door het district Sint-Pieters, die
de moeilijke verkeerssituatie kende, maar door een
andere patrouille die verzoeker al een tijdlang aan
het volgen was. Het was de patrouille opgevallen
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dat verzoeker zeer agressief aan het rondrijden was.
Toen hij de Vaartstraat tegen de rijrichting inreed,
besliste de patrouille een proces-verbaal op te maken.
Over de inhoud van het proces-verbaal voert de Politie geen briefwisseling. De Ombudsman is hiervoor niet bevoegd. Verzoeker kan zijn opmerkingen
overmaken aan het Parket.
Het onderzoek brengt geen uitsluitsel over de houding van de politieagent van het district SintPieters. Volgens de Politie was verzoeker uitermate
agressief. Hij werd kordaat aangesproken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman is niet bevoegd om de oordelen
over het proces-verbaal.
De Ombudsman kan niet objectief oordelen over de
houding van de agenten in het politiedistrict van
Sint-Pieters. Het gaat om een woord-tegen-woord
situatie.

RONDHANGENDE JONGEREN
(dossier: 200806-121)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt over vandalisme van jongeren op
het Admiraal Keyesplein in Zeebrugge. De jongeren maken lawaai met hun scooters en beschadigen
de paden en het gazon. Ze beschadigen auto’s,
gooien bloembakken op de grond en laten zwerfvuil
achter.
Enkele buren spraken de Politie aan maar krijgen te
horen dat er ’s avonds en ’s nachts geen ploeg in
Zeebrugge actief is. De patrouille moet van Brugge
komen wat een half uur kan duren.

ONDERZOEK:
Het districtshoofd van Zeebrugge kent de klachten
en geeft toe dat het ’s nachts langer dan een kwartier kan duren vooraleer een patrouille uit Brugge
ter plaatse is. Anderzijds noteerde de Politie de
jongste maanden geen oproepen over moeilijkheden
op het plein. Tijdens eerdere interventies kon
niemand betrapt worden. Het is ook moeilijk de
jongeren op heterdaad te betrappen. Er is maar één
plaats waar een auto het plein kan oprijden maar er
zijn heel wat mogelijkheden voor fietsers of bromfietsers om van het plein weg te rijden.
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Verzoeker krijgt de raad bij overlast de Politie te
bellen en niet zelf op te treden. De patrouilles zullen gerichter naar het plein gestuurd worden.
Dat Zeebrugge ’s nachts door patrouilles vanuit
Brugge bediend wordt, is een beleidsbeslissing

Volgens verzoekster kent de Politie het probleem
maar treedt zij niet op.
Tijdens de eindejaarsperiode verergert de situatie.
Toeristen en kerstshoppers nemen de parkeerplaatsen van de bewoners in.

BEOORDELING:

ONDERZOEK:

Ander oordeel.
De Politie belooft gerichter patrouilles naar het
plein te sturen.

Het verdraaien van de blauwe schijf is volgens de
Politie een probleem dat zich over de hele binnenstad voordoet. Dergelijke overtredingen vaststellen
is niet gemakkelijk omdat de daders op heterdaad
betrapt moeten worden. De Politie organiseert af en
toe patrouilles in burger.
De Mobiliteitscel kent de verzuchtingen van verzoekster. Op haar vraag werden al sensibiliseringsborden geplaatst. Tellingen tijdens de eindejaarsperiode wijzen uit dat er geen tekort aan parkeerplaatsen is in de omgeving van de Coupure. Dat verzoekster altijd voor haar huis een parkeerplaats wil
vinden, is volgens de Mobiliteitscel niet realistisch.
Voor de controle op het verdraaien van de blauwe
schijf verwijst de Mobiliteitscel naar de Politie die
op haar vraag al extra controleerde langs de Coupure.

MISBRUIK BLAUWE SCHIJF (1)
(dossier: 200806-130)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt in juni 2008 over de parkeerdruk langs de Coupure. Heel wat chauffeurs verdraaien na vier uur hun parkeerschijf zonder hun
auto te verplaatsen. Ze betwijfelt of de Politie wel
voldoende controleert. Volgens haar zou bewonersparkeren een oplossing kunnen bieden.

ONDERZOEK:
De wijkinspecteur controleert het parkeergedrag. Er
zijn bijna altijd vrije plaatsen langs de Coupure. Hij
vermoedt dat de parkeerdruk tijdelijk toenam door
de heraanleg van de Schaarstraat.
De Politie controleert in burger en kan enkele
chauffeurs betrappen. Zij krijgen een parkeertaks.
De Mobiliteitscel gaat ervan uit dat de aanpassing
van het mobiliteitsplan de parkeerdruk langs de
Coupure zal verlichten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het verdraaien van de blauwe schijf is een probleem dat niet gemakkelijk te beteugelen valt. De
controle door de Politie is moeilijk omdat overtreders op heterdaad betrapt moeten worden. Anderzijds kan verzoekster moeilijk verwachten dat zij op
elk moment van de dag een parkeerplaats voor haar
deur kan vinden.

SPEELSTRAAT
(dossier: 200806-132)

BEOORDELING:

Ander oordeel

Ander oordeel.

MISBRUIK BLAUWE SCHIJF (2)

KLACHT:

(dossier: 200812-247)

Verzoekster klaagt dat ondanks de verbodstekens
toch weer auto’s geparkeerd stonden tijdens Rozendal-speelstraat. De Politie kwam niet langs
waardoor de auto’s bleven staan. Verzoekster
meent dat takelen de enige remedie is want het zijn
altijd dezelfde auto’s die in overtreding staan. Vorig
jaar meldde ze het probleem geregeld aan de Politie, zonder resultaat.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt over de parkeerdruk langs de
Coupure. Chauffeurs die in de binnenstad werken,
laten er hun auto achter en verdraaien na vier uur
hun blauwe schijf zonder hun wagen te verplaatsen.
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ONDERZOEK:
De wijkagent kent het probleem. Hoewel de Politie
tijdig de verbodstekens plaatst, houden sommige
bestuurders er geen rekening mee. De borden worden soms tegen de gevels gezet waardoor chauffeurs ze niet opmerken. De Politie kan dan niet optreden omdat de borden verkeerd staan.
De wijkinspecteur krijgt de opdracht gerichter toezicht te houden. Ook de dienst Agenten zal worden
ingeschakeld.

BEOORDELING:

zij hun hoop op de invoering van het parkeerverbod
voor vrachtwagens in de woonkernen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Politie neemt de nodige maatregelen.

OPVOLGING:
Het parkeerverbod voor vrachtwagens in woonwijken wordt ingevoerd op 1 maart 2009.

VERKEERD VERKEER

Ander oordeel.
De Politie voert het toezicht op.

(dossier: 200807-144)

VRACHTWAGENS IN WOONSTRATEN

Ander oordeel

(dossiers: 200806-141 en 200806-142)

KLACHT:

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeksters wonen in Sint-Andries vlak bij de expresweg naar Zeebrugge. Elke avond en in het
weekend parkeren er trekkers met oplegger voor de
deur. Soms zijn het er een stuk of zeven.
De situatie escaleert. De bewoners zijn het beu om
steeds maar weer op de trucks te moeten kijken. Ze
parkeren tegen de rijrichting en op het trottoir, ze
blokkeren opritten of zorgen ervoor dat de buurtbewoners de glasbol maar moeilijk kunnen bereiken. Als ze ’s morgens vroeg vertrekken, maken ze
een hels lawaai.
Verzoeksters gingen in 2006 al klagen bij de Politie
van Sint-Andries maar zagen geen verbetering. Ze
klaagden ook bij de Mobiliteitscel. Daar kregen ze
te horen dat vermoedelijk tegen eind 2008 parkeerverbod voor zware vrachtwagens ingevoerd zou
worden in de woonwijken.
Verzoeksters willen zo lang niet meer wachten. Er
is al ruzie geweest tussen een truckchauffeur en een
bewoner.

ONDERZOEK:
Verzoeksters tonen overtuigende foto’s.
De wijkinspecteur bevestigt dat er elke avond en
tijdens het weekend een viertal trucks in de straat
parkeren. De Politie van Sint-Andries belooft regelmatig toezicht. De dienst motorrijders wordt ingelicht.
De maatregelen hebben effect. Verzoeksters zien
verbetering. Voor een structurele oplossing stellen
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Sinds de heraanleg van de Rederskaai is de verkeerssituatie er alleen maar slechter op geworden,
vindt verzoeker. Er heerst chaos en er is zo goed als
geen controle. Als de Politie al verbaliseert, treft ze
vooral bewoners, wat nog meer kwaad bloed zet in
de buurt.
Ook het welig tierende onkruid tussen de betonnen
straatvakken, vindt verzoeker geen zicht. Daarvoor
riep hij eerder al de hulp in van de Burgemeester.

ONDERZOEK:
Het districtshoofd van Zeebrugge ontkent dat er te
weinig toezicht zou zijn. Er wordt wel degelijk repressief opgetreden, getuige het feit dat verzoeker
zelf al twee keer een boete kreeg. Verzoeker en zijn
buren kunnen altijd overtredingen melden en op die
manier helpen om de problemen nog beter in kaart
te brengen. Dat zou de Politie toelaten gerichter
toezicht te houden.
De stadsdiensten vinden geen spoor terug van een
eerdere melding over het onkruid. Dat onderhoud
valt onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. De Groendienst vroeg eerder al aan het
Vlaamse Gewest om aandacht te besteden aan de
Rederskaai.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Verzoeker
klaagt dat er te weinig gecontroleerd wordt, de Politie stelt dat er wel degelijk geverbaliseerd wordt.
De Politie is bereid op basis van concrete klachten
nog gerichter op te treden.
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MOEILIJK PARKEREN
(dossier: 200807-152)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster en haar buren dienden een petitie in
omdat zij hun wagens niet meer kunnen parkeren in
de buurt van hun huizen, nu op de terreinen van een
oude fabriek waar zij vroeger parkeerden, een
woonproject gerealiseerd wordt.
Verzoekster gaat niet akkoord met het antwoord dat
ze krijgt van de Communicatiedienst. De Stad
schrijft dat zij de bewoners niet kan helpen. Op het
openbare domein kan geen bijkomende parkeerruimte voorzien worden. De buurtbewoners zullen
in de toekomst wel kunnen parkeren in het nieuwe
woonproject.
Verzoekster vindt het antwoord van de Stad niet
gemotiveerd genoeg. Waar moeten de bewoners
met hun wagens naartoe in afwachting dat het project gerealiseerd wordt?

ONDERZOEK:
De Politie motiveert omstandig waarom op het
openbare domein te weinig plaats is voor bijkomende parkeerplaatsen. Een stuk fietspad opofferen, zoals verzoekster voorstelt, zou de verkeersveiligheid van de fietsers in het gedrang brengen.
De Ombudsman neemt contact op met de bouwheer
van het woonproject. Die is bereid op zijn terrein te
zoeken naar een tijdelijke oplossing voor het parkeerprobleem. Daarvoor moet hij wel de identiteit
doorkrijgen van de betrokkenen. De Ombudsman
vraagt verzoekster deze namen door te geven. Zij
reageert niet meer.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Afgesloten omdat verzoekster niet meer reageert.

grote bestelwagen parkeert. Dat zorgt ervoor dat het
donker wordt in huis. Bovendien kan ze moeilijk
met haar fiets het huis uit als de camionette ervoor
staat. Verzoekster sprak de eigenaar al aan maar die
wil zijn voertuig niet verplaatsen omdat hij er reglementair parkeert.
Verzoekster klaagt dat de Politie niet optreedt. De
agenten zeggen dat de chauffeur reglementair parkeert. Verzoekster vindt dat de Politie geen rekening houdt met haar handicap.
Als een aannemer tijdelijk parkeerverbod laat invoeren en ook voor haar woning komt parkeren, is
voor verzoekster de maat vol. Ze roept de Politie
erbij. De politieagente wil niet optreden.

ONDERZOEK:
De Politie belooft meer controle op foutparkeren.
Meer kan zij niet doen zolang de aannemer een vergunning heeft voor het tijdelijk gebruik van de parkeerplaatsen.
Verzoekster legt zich neer bij dit standpunt, tot haar
eigen zoon tijdens een bezoek op de bon wordt geslingerd. Ze voelt zich ongelijk behandeld. Als zij
de voorbije maanden de Politie belde, wilde deze
nooit optreden. Als haar zoon één keer voor de deur
parkeert, wordt hij bekeurd omdat hij het tijdelijke
parkeerverbod negeert.
De Politie gaat niet in op de inhoud van het procesverbaal. Het feit dat de zoon geverbaliseerd wordt,
is een bewijs dat wel degelijk opgetreden wordt tegen foutparkeerders, vindt de Politie.
Verzoekster suggereert om het parkeervak voor
haar huis te schrappen als haar straat in 2009-2010
heraangelegd wordt. De Wegendienst is bereid haar
vraag te onderzoeken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.

VAN HET KASTJE NAAR DE MUUR
(dossier: 200808-163)

Ander oordeel

AFGEBAKENDE PARKEERPLAATS
(dossier: 200808-162)

KLACHT:

Ander oordeel
KLACHT:
Voor het huis van verzoekster ligt een afgebakende
parkeerplaats. Ze klaagde al geregeld bij de Politie
dat een handelaar uitgerekend voor haar venster een
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Verzoeker heeft eind juli een ongeval met zijn motor waar ook derden bij betrokken zijn. Hij wordt
overgebracht naar het ziekenhuis. Ondertussen stapt
de Politie af op de plaats van het ongeval. Tegen
dan zijn de andere betrokkenen al vertrokken.
Verzoeker heeft dringend een kopie van het procesverbaal nodig voor zijn verzekering. De Politie
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heeft alleen een melding gemaakt van het ongeval
en geen proces-verbaal. Hij wordt van het kastje
naar de muur gestuurd als hij vraagt dat toch een
proces-verbaal zou worden opgemaakt.

ONDERZOEK:
De klacht wordt voor verder onderzoek overgemaakt aan de Dienst Intern Toezicht van de Politie.
Deze dienst contacteert verzoeker en kan hem blijkbaar helpen. Verzoeker vraagt aan de dienst Ombudsman om geen verdere stappen meer te zetten in
het dossier.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het dossier wordt stop gezet op vraag van verzoeker.

De dienst verwijst verzoeker naar zijn wijkinspecteur die bereid is om te bemiddelen. Als de buurvrouw bereid is te zeggen wanneer zij niet thuis is,
dan wil verzoeker zijn repetities hiernaar schikken.
Verzoeker zoekt de wijkinspecteur op en vraagt de
Ombudsman het onderzoek stop te zetten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Stop gezet op vraag van verzoeker.

VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATS
(dossier: 200809-173)

Ander oordeel
KLACHT:

REPETEREN
(dossier: 200808-165)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker woont in een boerderij op de rand van
een bos in Sint-Andries. Hij speelt bugel in een
harmonie. Vijf jaar geleden had hij woorden met
zijn buurvrouw. Zij kon niet verdragen dat hij thuis
repeteerde. Sindsdien oefende verzoeker in een lokaal van de harmonie.
Als het lokaal een andere bestemming krijgt, beslist
verzoeker enkele keren thuis te repeteren.
Hoewel hij alles in het werk stelt om de hinder tot
een minimum te beperken, dient zijn buurvrouw
toch weer klacht in bij de Politie. De patrouille kan
de eerste keer geen hinder vaststellen omdat verzoeker net klaar is met repeteren. Ook de tweede
keer kunnen de agenten niets vaststellen.Verzoeker
zei toen dat hij bereid was te repeteren op het moment dat zijn buurvrouw niet thuis was maar deze
informatie wil zij hem niet geven.
Als de Politie een derde keer langs komt, is verzoeker wel aan het repeteren. Hij wordt door de inspecteur afgesnauwd. Verzoeker probeert uit te leggen
hoe de vork aan de steel zit maar de agent laat hem
niet uitspreken.

ONDERZOEK:
De Dienst Intern Toezicht nodigt verzoeker uit voor
een gesprek. Over het gedrag van de laatste inspecteur kan niet geoordeeld worden omdat het om een
woord-tegen-woord situatie gaat.
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Verzoeker heeft een parkeerkaart voor personen
met een handicap. Tegenover zijn huis ligt een dito
parkeerplaats. Hij heeft een garage in de buurt maar
als hij te vermoeid is, wil hij zijn auto kunnen achterlaten op de voorbehouden parkeerplaats.
In september is in zijn straat een aannemer aan het
werk. Hij heeft een vergunning voor drie parkeerplaatsen, tot voor de parkeerplaats voor personen
met een handicap. Toch zet een onderaannemer dagelijks zijn bestelwagen op de voorbehouden parkeerplaats. Als verzoeker hem aanspreekt, reageert
hij: “Ik werk hier”. Verzoeker contacteert de Politie
maar er gebeurt niets.
Ook na afloop van de werken blijft verzoeker de
Politie bellen. Hij wil dat de voorbehouden parkeerplaats altijd vrij is en signaleert elke inbreuk.

ONDERZOEK:
De Politie vindt de klacht onterecht omdat er wel
degelijk gecontroleerd wordt. Er werden al parkeerboetes uitgeschreven maar verzoekers meldingen zouden vaak onterecht zijn. De wijkinspecteur
bemiddelt geregeld over de problemen in de straat.
Verzoeker mag nieuwe klachten over foutparkeren
blijven melden aan de Politie.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. De Politie zegt
dat zij voldoende controleert, verzoeker vindt van
niet.
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De Ombudsman kan niet oordelen. Verzoeker zegt
dat hij de procedure volgde maar kan dat niet bewijzen, de dienst Verkeersbelemmeringen verklaart
dat verzoeker pas belde na het contact met de agent.

DRINGEND PARKEREN
(dossier: 200811-218)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is depanneur en wordt opgeroepen voor
een dringende herstelling van een afgebroken waterkraan in een hotel. Het water gutst naar beneden.
Omdat hij geen parkeerplaats vindt, plaatst verzoeker zijn bestelwagen op het voetpad en zet er kegels
rond. Hij neemt contact op met de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie die hem aanraadt een
bericht achter de voorruit te plaatsen met de vermelding ‘dringende herstelling’ en zijn gsmnummer.
Verzoeker is nog maar net binnen of een agent is
hem al aan het opschrijven. Hij licht hem in over
zijn afspraak met de dienst Verkeersbelemmeringen
maar de agent heeft daar geen oren naar.
Als een parkeerplaats vrij komt, gebiedt de agent
verzoeker zijn bestelwagen daar te parkeren en zijn
materiaal uit te laden. Verzoeker maakt duidelijk
dat dat onmogelijk is. Hij krijgt een boete wegens
foutparkeren.
Verzoeker wil aankaarten dat parkeren bij dringende oproepen een probleem is in Brugge, zeker als
de afspraken met de dienst Verkeersbelemmeringen
niet gerespecteerd worden door de agenten op
straat.

ONDERZOEK:
Voor dringende interventies kunnen firma’s bellen
naar de dienst Verkeersbelemmeringen die de dispatching waarschuwt. Deze licht de toezichthoudende agent in. Aan de firma wordt gevraagd om
een gsm-nummer en het adres van de dringende interventie achter de voorruit te plaatsen. Volgens de
Politie waren er nooit eerder klachten.
Volgens de dienst Verkeersbelemmeringen belde
verzoeker niet vooraf, zoals de procedure voorschrijft, maar pas na het contact met de agent.
De Politie registreert geen ontvangen oproepen.
Verzoeker kan niet bewijzen wanneer hij contact
opnam met de dienst Verkeersbelemmeringen.
De Korpschef stelt dat in verkeerszaken de regel
geldt dat de vaststellingen van de Politie als bewijs
dienen tot het tegendeel aangetoond kan worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
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ONDERVRAGING
(dossier: 200811-220)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster wordt thuis opgewacht door een politiepatrouille die een verklaring komt afnemen over
een klacht die tegen haar werd ingediend. Omdat
haar kinderen hiervan getuige zijn, vraagt ze de
agenten of dat verhoor op een andere manier geregeld kan worden. Een van de agenten blaft haar af.
Ze krijgt de raad alleen te antwoorden op de vragen
van de inspecteur.
Ze legt een verklaring af maar is niet tevreden over
de manier waarop dat gebeurde. Ze trekt naar het
politiecommissariaat om haar beklag te doen. Daar
treft ze dezelfde inspecteurs aan. Als ze aandringt
om op haar beurt klacht neer te leggen, weigeren zij
een proces-verbaal op te maken.
De inspecteur verwijst haar door naar de Dienst Intern Toezicht. Omdat verzoekster geen vertrouwen
meer heeft in de Politie, neemt ze contact op met de
Ombudsman.

ONDERZOEK:
Verzoekster moest dringend verhoord worden in
opdracht van het Parket. Een politiepatrouille werd
ter plaatse gestuurd. Over de inhoud van het gerechtelijk onderzoek geeft de Politie geen informatie.
Omdat verzoekster niet te spreken was over de
klacht die tegen haar was ingediend, verwittigden
de verbalisanten na de ondervraging zelf de Dienst
Intern Toezicht.
Deze dienst nodigde mevrouw uit. Het gesprek liep
op niets uit omdat verzoekster volgens de Dienst Intern Toezicht niet voor rede vatbaar was. Alle elementen van haar klacht werden overlopen maar een
open gesprek kreeg geen kans. Ze verliet het kantoor met de opmerking dat ze niet de hulp kreeg die
ze verwachtte. De Dienst Intern Toezicht mailde
achteraf dat verzoekster welkom bleef om haar problemen te bespreken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
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De Ombudsman kan niet oordelen. Verzoekster
vindt dat ze niet geholpen werd en dat de Politie
zichzelf indekte. Volgens de Dienst Intern Toezicht
was verzoekster niet bereid tot een open gesprek.
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3. OCMW
overzicht klachten
TOTAAL 19
Onbevoegd 1
Bevoegd 18
BEOORDELING
Gegrond 5
Deels gegrond 0
Terechte opmerking 1
Ongegrond 0
Ander oordeel 12

waarna het eten normaliter voldoende smaakvol de
klanten zou moeten bereiken.
Het OCMW geeft toe dat de opstart van de centrale
keuken voor organisatorische problemen heeft gezorgd maar verzekert dat de tekortkomingen zo snel
mogelijk worden bijgestuurd.

OCMW
KWALITEIT MAALTIJDEN
(dossier: 200801-003)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekers verblijven in een woon- en zorgcentrum
van het OCMW. Ze klagen over de kwaliteit van de
maaltijden van de nieuwe centrale keuken. Er is
vaak te weinig eten, de aardappelen zijn niet gaar,
de biefstuk is niet te snijden en er is niet genoeg
confituur voor op de boterham. Het eten is soms
koud of het komt te laat.
Verzoekers uitten al verschillende keren hun klachten bij de hoofdverpleegster en de directeur maar ze
zien geen verbetering.

ONDERZOEK:
In de pers verschijnen in januari gelijkaardige
klachten over de bedenkelijke kwaliteit van de
maaltijden in de OCMW-dienstencentra.
Sinds december 2007 worden de maaltijden bereid
en geleverd via de nieuwe centrale keuken. Ze worden er klaar gemaakt, in koelers opgeslagen en van
daaruit geleverd aan de woon- en zorgcentra, de
dienstencentra en de huisbedeling. Daar wordt het
eten opgewarmd in speciale regeneratiekarren
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BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING: de burger heeft recht op een goede service.
De kwaliteit van het eten, aangeleverd door de centrale keuken, kan beter.

AANBEVELING:
“Het OCMW moet blijven waken over de kwaliteit
van de maaltijden, aangeleverd door de centrale
keuken, en bijsturen waar nodig.”

OPVOLGING:
Verzoeker komt zeven maanden na zijn eerste
klacht weer aankloppen. Het vlees is taai of niet
gaar, de groenten zijn waterachtig en in de aardappelen zit reuk, noch smaak. ’s Avonds is er te weinig beleg.
Volgens de keukenverantwoordelijke zijn nochtans
al bijsturingen gebeurd. Het personeel werd extra
opgeleid. Er werden procedures uitgeschreven, het
transportplan werd aangepast en de programmering
van de regeneratiekarren werd bijgestuurd.
Na de nieuwe klachten organiseert het OCMW
proefsessies met bewoners, directie en vertegen-
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woordigers van de centrale keuken. Er wordt een
actieplan opgesteld.
Tegen eind 2008 is de organisatie verder bijgestuurd. De maaltijden aan huis kunnen warmer gehouden worden. Voor de maaltijden in de dienstencentra worden continu proefsessies georganiseerd.
De kookfiches worden voortdurend bijgestuurd en
er is een productieverantwoordelijke aangesteld.
Opmerkingen van bewoners en bezoekers over de
menu’s worden in een speciale commissie besproken.
Voor 2009 plant de centrale keuken nieuwe kwaliteitsmeetings, opleiding voor de keukenmedewerkers, evaluatievergaderingen per doelgroep en de
opmaak van een kwaliteitshandboek.

HUURSUBSIDIE
(dossier: 200804-063)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker woont in een OCMW-woning. Hij vroeg
een huursubsidie aan bij Wonen Vlaanderen en ondertekende vrijwillig een attest dat de premie aan
het OCMW gestort mocht worden. Het OCMW
brengt de premie dan in mindering van de huurprijs.
Eind maart 2008 verneemt verzoeker van Wonen
Vlaanderen dat midden december 2007 en midden
maart 2008 al twee achterstallen gestort zijn op de
rekening van het OCMW. Half april heeft hij nog
altijd niets ontvangen. Zijn maatschappelijk werkster verzekert hem dat de administratie bezig is met
zijn dossier. Toch blijft de storting uit.

ONDERZOEK:
Wonen Vlaanderen stortte al op 14 december 2007
1.400 euro en op 12 maart 2008 600 euro op de rekening van het OCMW.
Het OCMW ontving deze bedragen maar stelt dat
het niet altijd duidelijk is voor welke cliënten het
geld bedoeld is. De dienst neemt daarvoor contact
op met Wonen Vlaanderen.
Wonen Vlaanderen stelt dat zij altijd de naam van
de begunstigde vermeldt. Ook voor verzoeker was
dat het geval. Bovendien kunnen de OCMW’s bij
problemen altijd contact opnemen.
De achterstallen worden in mei 2008 uitbetaald. Dat
is vijf maanden na de eerste storting door Wonen
Vlaanderen. De betaling wordt nog met enkele dagen verlaat omdat de financiële dienst van het
OCMW een verkeerd bankrekeningnummer gebruikt.
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BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: zelfs al
zou het voor het OCMW niet eenvoudig zijn om uit
te maken voor wie de bedragen bedoeld zijn die
Wonen Vlaanderen stort, dan nog is vijf maanden
wachten om het eerste achterstal door te storten, te
lang. Bovendien mag van het OCMW verwacht
worden dat het actief contact opneemt met Wonen
Vlaanderen, mochten er onduidelijkheden rijzen bij
de stortingen.

AANBEVELING:
“Als huurders ermee akkoord gaan dat hun huursubsidie op rekening van het OCMW wordt gestort,
dan moet het OCMW de achterstallen die aan de
huurders toebehoren, binnen een redelijke termijn
naar hen doorstorten.”

OPVOLGING:
Het OCMW neemt contact op met Wonen Vlaanderen. Bij iedere storting wordt de familienaam en een
referentienummer van de rechthebbende vermeld.
Dat zorgt ervoor dat het OCMW de binnengekomen
betalingen op een vlotte manier kan behandelen
waardoor de bedragen binnen een redelijke termijn
kunnen worden doorgestort.

VOCHT
(dossier: 200805-095)

Gegrond
KLACHT:
Al jaren is er een vochtprobleem in de OCMWwoning van verzoeker. De technische dienst liet in
november 2007 de muren behandelen tegen opstijgend vocht, er werd extra verluchting aangebracht
in de badkamer en er werd een vochtopnemer geplaatst. Maar de situatie verbetert onvoldoende.
Als verzoeker komt klagen, heeft hij al een maand
geen bad meer kunnen nemen. Dat komt omdat de
handgreep door de vochtigheid uit de muur is gevallen toen hij uit het bad stapte. De onderhoudsfirma kon geen nieuwe handgreep plaatsen omdat
de muur te poreus geworden is.
Als hij een bad neemt, loopt het water over de rand
van het zitbad zijn slaapkamer binnen. Het elektrisch vuurtje in de badkamer is verroest en al lange
tijd onbruikbaar. Ook dat meldde verzoeker al eerder aan het OCMW.
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Door het vocht kan verzoeker zijn kleren niet meer
in zijn kast hangen. Hij bergt ze op in dozen en
zakken die hij stapelt in zijn leefruimte.

OCMW

De klacht wordt gecorrigeerd: via bemiddeling is
een structurele oplossing in zicht.

ONDERZOEK:
Half juli 2007 meldde verzoeker het vochtprobleem
een eerste keer aan het OCMW. Een maand later
werd een bouwdroger geplaatst en werden de
schimmels van de muren gewassen.
Drie maanden later, begin november, werden de
muren van de bad- en de woonkamer geïnjecteerd
tegen opstijgend vocht. Eind januari 2008 konden
de muren uitgeplakt worden. In maart werd een hydrofuge geplaatst. Tussen midden april en begin
mei volgden enkele controlebezoeken en werd een
extra verluchtingsrooster geplaatst.
Uit de verslagen blijkt dat de onderhoudsfirma al
midden april aan het OCMW meldt dat de handgreep los gekomen is en niet meer teruggeplaatst
kan worden door het vocht.
Na de klacht laat het OCMW begin mei weten dat
het elektrisch vuurtje vervangen zal worden zodra
het vochtprobleem opgelost is. Het probleem met
het overlopend water wordt veroorzaakt door een
foutief gemonteerde douchekop.
Na een plaatsbezoek half juni beslist het OCMW de
badkamer volledig te saneren. In afwachting wordt
een papegaaibek gemonteerd aan het plafond. Het
probleem met het overstromende water zal aangepakt worden tijdens de sanering.
Het OCMW start een renovatiedossier. Er reageert
maar één aannemer die te duur blijkt. De Raad voor
Maatschappelijk Welzijn beslist de procedure over
te doen. Midden januari 2009 kan zij de renovatie
goedkeuren. Ondanks beloften starten de werken
niet tegen begin februari. Het duurt tot begin maart
voor de renovatie van start gaat.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt deze klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REDELIJKE TERMIJN: Bijna twee jaar na zijn eerste melding leeft verzoeker
nog altijd in een ongezonde en vochtige woning.
Dat is te lang, zeker gezien de leefomstandigheden:
hij kan een hele tijd moeilijk een bad nemen, zijn
vuurtje is stuk, het water loopt zijn slaapkamer binnen en hij moet zijn kleren bewaren in zakken en
dozen, anders beschimmelen ze in de kleerkast van
zijn slaapkamer.
De Ombudsman heeft oog voor het feit dat het
OCMW het vochtprobleem wel opvolgde. Maar
daarbij slaagde zij er niet in het probleem binnen
een redelijke termijn op te lossen.
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AANWERVING
(dossier: 200811-223)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster slaagt in 2001 voor een aanwervingsexamen in het AZ Sint-Jan AV. Ze wordt opgenomen op de werfreserve.
De personeelsdienst van het OCMW vraagt haar
begin oktober 2008 via aangetekende brief of zij
nog altijd interesse heeft voor de job. Zij staat als
eerstvolgende gerangschikt op de werfreserve. Verzoekster bevestigt haar interesse.
De personeelsdienst verwijst haar door naar het secretariaat van het AZ Sint-Jan waar zij een gesprek
heeft met twee ambtenaren. Voor 1 februari 2009
zullen vijf kandidaten aangeworven worden. Het
secretariaat vraagt of verzoekster op 1 januari 2009
zou kunnen beginnen. Haar werkgever gaat daarmee akkoord en verzoekster stemt toe. De nodige
papieren zullen opgestuurd worden.
Verzoekster verneemt niets meer. De personeelsdienst van het OCMW verwijst haar opnieuw door
naar het secretariaat van het ziekenhuis. Daar krijgt
ze te horen dat ze nog een gesprek moet hebben met
een hoge ambtenaar.
Deze vraagt verzoekster schriftelijk te verzaken
omdat hij een lager gerangschikte wil aanwerven.
Verzoekster weigert omdat afgesproken was dat zij
op 1 januari 2009 mocht beginnen. De ambtenaar
reageert dat zij daar niet op hoeft te rekenen aangezien pas in de tweede helft van 2009 nieuw personeel aangeworven zal worden. Maar op dat moment
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zal de geldigheid van de werfreserve verstreken
zijn.

ONDERZOEK:
De werfreserve was geldig van 14 maart 2001 tot
23 februari 2009.
Als een kandidaat moet worden aangeworven, contacteert de personeelsdienst van het OCMW de geslaagden volgens de rangschikking. Voor werfreserves die al een tijdje lopen, neemt zij periodiek
contact op met de kandidaten zodat het bestand actueel blijft.
In het geval van verzoekster was het aan de beheerraad van het AZ Sint-Jan AV de invulling van de
betrekking eerst goed te keuren. Toen verzoekster
uitgenodigd werd voor de gesprekken met de betrokken ambtenaren van het ziekenhuis was de
aanwerving van deze nieuwe personeelsleden nog
niet voorgelegd aan deze raad.
Op 28 januari 2009 beslist de beheerraad om verzoekster en twee andere geslaagden aan te werven
vanaf 1 februari 2009.
Over de inhoud van de gesprekken tussen verzoekster en de ambtenaren van het AZ Sint-Jan AV is
het OCMW karig met informatie maar wel duidelijk. Deze gesprekken waren voorbarig. De ambtenaren hadden moeten wachten op de beslissing van
de beheerraad van het ziekenhuis. Bovendien waren
zij niet bevoegd om deze gesprekken te voeren. De
ambtenaren zelf verwijzen naar het antwoord van
het OCMW.

OCMW

DOORGANGSWEG
(dossier: 200812-242)

Gegrond
KLACHT:
De bejaarde bewoners van de OCMW-serviceflats
Meulewech krijgen tijdens de bewonersraad van
december 2008 te horen dat de doorgang over het
terrein van het Woon- en Zorgcentrum Fabiola onmogelijk zal worden zodra de afbraakwerken starten. Zij zullen een hele omweg moeten maken via
de Kosterijstraat en de Pastoriestraat willen zij het
centrum van Sint-Andries bereiken. Velen zijn daar
fysisch niet toe in staat.
Nochtans was tijdens de bewonersvergadering van
18 juni door de directie beloofd dat de uitweg naar
de Gistelse Steenweg bruikbaar zou blijven. De
bewoners hadden daarop aangedrongen tijdens de
bewonersraden van december 2007 en maart 2008.
Verzoeker zelf is 86 jaar en nierdialysepatiënt. Zijn
vrouw verblijft in een rusthuis in het centrum van
Sint-Andries. Hij gaat haar regelmatig te voet bezoeken. Als de doorgang via de site Fabiola wordt
afgesloten, wordt dat voor hem onmogelijk.
De bewoners klagen dat de directie op de bewonersraad van december geen zekerheid meer kon
geven over het behoud van de doorgangsweg. De
informatie bleef vaag.

BEOORDELING:

ONDERZOEK:

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
procedure voor het aanwerven van kandidaten uit
de werfreserve werd niet gevolgd. De gesprekken
die de ambtenaren van het AZ Sint-Jan AV met
verzoekster voerden over het al dan niet invullen
van de job, waren voorbarig. Deze ambtenaren waren daartoe niet bevoegd, aangezien de beheerraad
van het ziekenhuis nog geen beslissing had genomen over de aanwerving.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster wordt
aangeworven met ingang van 1 februari 2009 na
beslissing van de beheerraad.

Het OCMW geeft toe dat tijdens de afbraak van het
rusthuis geen doorgang mogelijk zal zijn via de site
Fabiola en licht toe waarom. Dat zal zeker zo blijven tot in de tweede helft van 2009. Pas dan zal een
uitweg kunnen worden aangelegd met de nodige
verlichting.
Na de klacht bij de dienst Ombudsman licht het
OCMW zijn standpunt eind januari 2009 toe tijdens
een informatievergadering. De bewoners kunnen
zich niet neerleggen bij dit standpunt.
De dienst Ombudsman bemiddelt over enkele alternatieven. Het OCMW kan een doorgang maken
naar de Gistelse Steenweg via een privaat terrein.
De eigenaar geeft zijn toestemming.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
SCHENDING VERTROUWENSBEGINSEL: Het
OCMW deelt in de bewonersraad van juni 2008
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mee dat de uitweg naar de Gistelse Steenweg behouden zal blijven. Als de werken starten, blijkt het
OCMW deze verwachting niet te kunnen inlossen.
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
Op de bewonersraad van december 2008, kort voor
de start van de werken, ontbreekt duidelijke informatie over de vraag waarom de doorgangsweg niet
behouden kan blijven.
De klacht wordt gecorrigeerd: Het OCMW organiseert een informatievergadering voor de bewoners
en voorziet een doorgang over privaat terrein.

GASFORNUIS EN ALARMTOESTEL

plaatst een sokkel. Verzoekers laten midden juli
2007 weten dat de ingreep niet het gewenste resultaat oplevert. Maar volgens de technicus werkt het
fornuis goed.
Na de nieuwe klacht stuurt het OCMW in februari
2008 de onderhoudsfirma opnieuw ter plaatse. De
koppen zijn weer vuil en de inspuiting is defect.
Eind februari 2008 wordt een nieuw gasfornuis geplaatst.
Tijdens het onderzoek over het alarmsysteem stuit
de dienst Ombudsman op een aantal administratieve
slordigheden. Het echtpaar huurt een aanleunwoning waarbij de huur van een noodoproepsysteem
verplicht is. Dat staat niet in het huurcontract. Verzoekers ondertekenden een verkeerd soort huurcontract. Deze fout wordt recht gezet.
In de brief waarin het OCMW de beslissing van het
Bijzonder Comité voor Maatschappelijk Dienstverlening toelicht over de huur van de aanleunwoning,
staat vermeld dat bijbetaald moet worden voor het
noodoproepsysteem. Maar de huurprijs is fout. De
notulen van het Bijzonder Comité vermelden wel
correct de huurprijs van de aanleunwoning en dat
bijbetaald moet worden voor het noodoproepsysteem.
Op de vraag van verzoekers om de kost van het
noodoproepsysteem kwijt te schelden kan het
OCMW niet ingaan omdat dit inherent is aan de
huur van een aanleunwoning.

(dossier: 200801-008)

BEOORDELING:

Terechte opmerking
KLACHT:
Een bejaard echtpaar woont sinds begin januari
2007 in een OCMW-woning. Het gasfornuis heeft
altijd slecht gewerkt. Het OCMW stuurde al een
onderhoudsfirma maar het probleem raakt niet opgelost.
Bovenop de huur moeten verzoekers 75 euro bijbetalen voor een alarmsysteem. Dit weegt door op
hun budget. Ze vragen zich af of zij vrijgesteld kunnen worden van deze kost want ze hebben het
noodoproepsysteem nog nooit gebruikt.

ONDERZOEK:
Eind januari 2007, kort nadat verzoekers hun intrek
namen in de woning, zag de onderhoudsfirma het
fornuis een eerste keer na. De koppen van de inspuiting zaten dicht van het vet. Ze werden gereinigd. Volgens de onderhoudsfirma werkte het toestel toen weer normaal.
Eind mei 2007 herhalen verzoekers hun klacht. Een
technicus constateert dat het fornuis te laag staat en
JAARVERSLAG 2008 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Terechte opmerking (zorgvuldigheid).
De klacht over het gasfornuis werd minder zorgvuldig opgevolgd. Met betrekking tot het noodoproepsysteem brengt het onderzoek enkele administratieve slordigheden aan het licht.

VERKOOP LANDBOUWGROND
(dossier: 200811-221)

Onbevoegd
KLACHT:
Verzoeker is een jonge landbouwer. Naast het voorkooprecht van de zittende pachter maakt het
OCMW het kandidaat-kopers nog eens extra moeilijk om deze pachtgrond alsnog te verwerven, vindt
hij.
Zo moet een kandidaat-koper schriftelijk een hoger
bod van vijf procent formuleren vooraleer de pachtgrond openbaar kan worden verkocht. Bovendien
moet hij een bankwaarborg geven voor hij als insteller kan optreden. Een bankwaarborg bedraagt
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één procent van de koopsom. Verzoeker klaagt dat
de waarborg hem veel geld kost zonder dat het hem
iets opbrengt, als hij uiteindelijk niet de hoogste
bieder blijkt.

ONDERZOEK:
De klacht slaat op een beleidskeuze van het OCMW
die gedekt is door de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn. De Ombudsman is niet bevoegd.
Het OCMW stelt dat zij deze werkwijze volgt om te
vermijden dat fictieve biedingen zouden gebeuren,
bijvoorbeeld in het kader van een burenruzie. Daarom werd beslist dat de opbieder een hoger bod
moet formuleren van minimum vijf procent dat gedekt is door een bankwaarborg. Het staat de kandidaat-koper altijd vrij zelf contact op te nemen met
de pachter van de percelen waarvoor hij interesse
heeft.

BEOORDELING:
Onbevoegd.
De Ombudsman is niet bevoegd om klachten over
algemene beleidskeuzes te behandelen.

STOOKOLIEFONDS
(dossier: 200801-012)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster informeert bij het OCMW of ze kan
genieten van het stookoliefonds. De bedragen van
de minimuminkomens zijn opgetrokken. Het
OCMW reageert dat ze recht heeft op een tussenkomst als ze haar factuur binnen de zestig dagen
binnen brengt.
Als ze bij het OCMW langs gaat, kan ze toch geen
tussenkomst krijgen.

ONDERZOEK:
De factuur van verzoekster dateerde van september
2007. Toen ze in januari 2008 langs ging bij het
OCMW was de termijn van zestig dagen verstreken. De regelgeving over het stookoliefonds schrijft
voor dat de factuur niet ouder mag zijn dan zestig
dagen. Toen verzoekster het OCMW belde voor informatie, was haar factuur nog geen zestig dagen
oud maar toen ze haar effectieve aanvraag deed,
wel.

BEOORDELING:

De reglementering in verband met het stookoliefonds is al verschillende keren aangepast, wat het
voor de burger niet eenvoudig maakt. De vraag is
ook of de informatie het doelpubliek bereikt. Hoe
dan ook paste het OCMW de reglementering correct toe.

OVERLIJDEN
(dossier: 200802-027)

Ander oordeel
KLACHT:
Twee dochters klagen na het overlijden van hun vader over de manier waarop hij verzorgd werd in het
Woon- en Zorgcentrum Fabiola.
Hun vader werd niet elke dag gewassen. De animatie was onaangepast. Hij kon niet bij het oproepsysteem en zijn rolwagen werd klem gezet. Van de ondersteuningsgroep voor familieleden van demente
personen vernamen ze niets. De vertrouwenspersoon was niet actief genoeg. Verzoeksters kregen
weinig ondersteuning van de palliatieve zorg. Met
de familie werd niet goed gecommuniceerd over de
laatste levensuren en over de regeling bij overlijden.
Verzoeksters hadden de indruk dat de directie en de
hoofdverpleegster hun klachten minimaliseerde.

ONDERZOEK:
De vertrouwenspersoon nam volgens het OCMW
haar opdracht wel ter harte. Maar door het verschil
tussen haar werkuren en de bezoekmomenten van
de familie zagen de dochters haar weinig.
De kamer werd dagelijks oppervlakkig gereinigd.
Wekelijks kreeg hij een grondige beurt. Als gevolg
van zijn ziekte bevuilde de vader voortdurend zijn
kamer. Volgens de directie werd de bewoner wel
elke dag gewassen. Hij werd maximaal betrokken
bij de animatie maar wilde zelf weer naar zijn kamer. Door zijn dementie was hij onrustig waardoor
een uitstap onmogelijk werd.
De vader gebruikte het oproepsysteem verkeerd
waardoor hij herhaaldelijk belde zonder reden of
het snoer rond zijn hals terecht kwam. Soms trok hij
met zijn rolwagen de bel mee. Daarom werd het oproepsysteem afgekoppeld. De remmen van de rolwagen werden vastgezet voor de veiligheid.
Aan de familie werd gevraagd wat er bij zijn overlijden moest gebeuren. Er werd een document meegegeven maar dit werd nooit teruggebracht. Het
overlijden kwam onverwacht. De familie werd op-

Ander oordeel.
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183

DOSSIERS 2008 IN DETAIL

OCMW

gebeld en geïnformeerd. De patiënt kreeg de ziekenzalving.
De ondersteuningsgroep voor familieleden was
sinds twee jaar niet meer bijeengekomen doordat de
begeleidster een andere taak kreeg. De directie betreurt dat het niet mogelijk was deze groep te behouden.

Verzoekers vragen om het klachtdossier te sluiten
omdat ze verbitterd zijn over de werkwijze van het
OCMW. Ze besluiten geen maaltijden meer te bestellen via het OCMW. Het OCMW bevestigt dat
verzoekers afzien van hun aanvraag en van hun
budgetbegeleiding. Ze ondertekenden wel een afbetalingsplan voor hun schulden.

BEOORDELING:

BEOORDELING:

Ander oordeel.
Uit het dossier blijkt dat de klachten van verzoeksters ter harte werden genomen maar dat ze niet altijd opgelost konden worden, als gevolg van de gezondheidstoestand van de vader.
Dat de ondersteuningsgroep niet meer bijeen komt,
is jammer. Het zou goed zijn dat deze opnieuw geactiveerd zou kunnen worden.

Ander oordeel.
Het dossier wordt stop gezet op vraag van verzoekers.

FALEND OPROEPSYSTEEM
(dossier: 200805-098)

Ander oordeel

WARME MAALTIJDEN
KLACHT:

(dossier: 200804-066)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker en zijn vriendin hebben zware gezondheidsproblemen. Ze leven van een invaliditeitsuitkering en hebben schulden. Na een onderbreking
willen zij opnieuw warme maaltijden bestellen bij
het OCMW maar daar hebben ze nog een openstaande schuld. Ze hebben al vier dagen niet meer
warm gegeten omdat ze niet meer in staat zijn om
zelf eten klaar te maken.
Met hun maatschappelijk werkster hebben ze afgesproken dat ze hun schuld zouden aflossen a rato
van 25 euro per maand. Maar de maatschappelijk
werkster is ziek en niemand in het OCMW lijkt deze overeenkomst te kunnen bevestigen.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman verwijst verzoekers in eerste
instantie door naar de hoofdmaatschappelijk werkster van het OCMW maar de volgende dag keren ze
terug. Zij zouden eerst 500 euro moeten betalen
vooraleer ze opnieuw warme maaltijden krijgen.
Verzoekers kunnen dit pas op 25 april, nadat ze hun
uitkering gekregen hebben.
De hoofdmaatschappelijk werkster reageert dat verzoekers over voldoende financiële middelen beschikken om zelf eten te kopen en iets op te warmen. Verzoekers ontkennen dat. Door hun ziekte
kunnen ze niet naar een traiteur gaan.
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Verzoekster meldt dat het oproepsysteem in het
Woon- en Zorgcentrum Sint-Clara al een week niet
meer werkt. Het lampje aan de deur doet het nog
maar de oproep komt niet meer op de zoemer terecht.
Volgens de directie zou het nog een maand duren
vooraleer het probleem hersteld wordt.

ONDERZOEK:
Het oproepsysteem viel op 12 mei uit. Dezelfde dag
nog kwam de technische dienst langs maar zij kon
het defect niet herstellen. Het OCMW moest een
beroep doen op een gespecialiseerde firma. Zij herstelde het defect op 20 mei. Gedurende de acht dagen dat het systeem defect was, hadden de personeelsleden extra aandacht voor de oproepen via het
lampje boven de deur.
Het OCMW begrijpt de bezorgdheid van verzoekster en verontschuldigt zich voor het ongemak maar
roept als verzachtende omstandigheid in dat zij afhankelijk was van derden.
Het OCMW investeert in een nieuw oproepsysteem
dat rechtstreeks verbinding maakt met een draadloos telefoontoestel. Het wordt geleverd in juni
2008.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het OCMW stelde alles in het werk om het oproepsysteem zo snel mogelijk te herstellen. De veiligheid van de bewoners kwam niet in het gedrang.

184

DOSSIERS 2008 IN DETAIL

OCMW

GEMEENSCHAPPELIJKE TUIN

RONKENDE INSTALLATIE

(dossier: 200805-106)

(dossier: 200806-125)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Verzoekster woont in een OCMW-woning met een
gemeenschappelijke tuin.
Haar buren houden er feestjes met familie en vrienden. Vroeger nodigden zij haar ook uit maar zij
wilde daar niet op ingaan. Ze vindt de feestjes te
luidruchtig.
Verzoekster vindt dat de buren de hele tuin in beslag nemen en geen rekening houden met haar privacy. Ze lopen voorbij haar achterdeur, kijken binnen en roepen haar onvriendelijke woorden toe omdat ze niet met hen wil omgaan.
Ze besprak het probleem al met het OCMW maar er
komt geen oplossing. Ze zou al tevreden zijn met
een afsluiting van haar terrasje zodat de inkijk vermindert.

Een buurtbewoonster heeft last van geluidshinder
van de airco van het nabijgelegen Woon- en Zorgcentrum Sint-Clara. Het toestel ronkt van ’s morgens tot ’s avonds.
Ze meldde het probleem al in mei aan de rusthuisdirecteur maar na drie weken is er nog niets veranderd.

ONDERZOEK:
De technische dienst van het OCMW plant een
haagje bij de achterdeur.
Naderhand neemt verzoekster opnieuw contact op
omdat de tuinman van het OCMW haar klacht aan
de buren doorverteld zou hebben. Volgens het
OCMW hadden de buren aan de tuinman gevraagd
waarom er een haag je werd geplant. Hij antwoordde dat dit voor de privacy was.
Verzoekster blijft ontevreden. Het OCMW stelt
haar voor te verhuizen naar een andere woning. Ze
gaat daar niet op in.

ONDERZOEK:
Het probleem was niet vergeten maar het hersteldossier vergde heel wat tijd. De technische dienst
van het OCMW stelde vast dat een turbine van de
airco defect was. Private firma’s moesten worden
aangeschreven om een offerte in te dienen. Er
moest een defect onderdeel worden vervangen door
een wisselstuk. Eind juni kan het OCMW een firma
aanduiden. Als gevolg van de procedure en van het
bouwverlof kan het herstel pas begin september
uitgevoerd worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.

HOOG GASVERBRUIK
(dossier: 200806-128)

Ander oordeel

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Door het planten van een haag probeert het OCMW
tegemoet te komen aan de vraag van verzoekster.
Het gesprek tussen de tuinman en de buren is niet
objectief te reconstrueren.
Verzoekster blijft ontevreden met de geboden oplossing.
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KLACHT:
Verzoeker stelt vast dat het gasverbruik in zijn
OCMW-woning plots met meer dan een derde gestegen is in 2007. Hij moet 600 euro bijbetalen en
ook zijn tussentijdse facturen stijgen fors. Hij uitte
tegenover het OCMW het vermoeden dat de thermostaat slecht zou werken.
Het OCMW stuurde een onderhoudsfirma langs die
voor alle zekerheid de thermostaat verving, volgens
verzoeker zonder na te gaan of die al dan niet defect
was.
Verzoeker wil zijn hogere energiekosten verhalen
op het OCMW maar vindt geen gehoor.
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ONDERZOEK:
De meterstand toont een aanzienlijk meerverbruik
aan voor 2007 in vergelijking met de twee vorige
jaren. Voor 2008 ligt het verbruik weer in de lijn
van 2005 en 2006.
De onderhoudsfirma verving de thermostaat uit
voorzorg. Zij stelde maar een lichte afwijking vast
tussen de gevraagde en de effectieve temperatuur.
Volgens het OCMW is het niet zeker dat de hogere
gasfactuur te wijten is aan een slecht werkende
thermostaat. Mogelijk heeft verzoeker in 2007 harder gestookt. Hij ontkent dat met klem.
Verzoeker kan onvoldoende bewijzen dat een mogelijk defect aan de thermostaat tot het hogere gasverbruik leidde. Het OCMW twijfelt en wil financieel niet tussenkomen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Ombudsman meent dat het gezien de evolutie van het verbruik niet uitgesloten is dat er toch
iets fout was met de thermostaat. Maar de bemiddeling boekt geen resultaat omdat dat niet sluitend
aangetoond kan worden.

gaan werken. Omdat een fulltime poetsvrouw daardoor 40 uur per week werkt, krijgt zij om de twee
weken een halve dag recuperatie.
De poetsvrouw van verzoekster wilde deze recuperatie opnemen op woensdagnamiddag. Daardoor
moest de poetshulp verplaatst worden. Het OCMW
zou verzoekster hierover verschillende keren opgebeld hebben. Toen was zij bereid dezelfde poetsvrouw op dinsdagnamiddag te nemen. Nadien belde
verzoekster verschillende keren met de poetsdienst
om opnieuw op woensdagnamiddag poetshulp te
krijgen. Dat is mogelijk, zegt het OCMW, maar dan
wel met een andere poetsvrouw.
Verzoekster gaat akkoord met het voorstel maar wil
wel een nieuwe overeenkomst ondertekenen. Ze
blijft erbij dat het OCMW haar niet vooraf verwittigde.

BEOORDELING:
Ander oordeel
De klacht wordt opgelost door bemiddeling.
Of het OCMW verzoekster al dan niet vooraf opbelde over de wijzigingen van de poetshulp, kan
niet objectief gereconstrueerd worden.

POETSHULP

MAALTIJDBEDELING

(dossier: 200809-178)

(dossier: 200809-179)

Ander oordeel

Ander oordeel
KLACHT:

KLACHT:

Verzoekster tekent een document waarbij haar
OCMW-poetshulp van de woensdagnamiddag naar
de dinsdagnamiddag verplaatst wordt. De poetsvrouw legde haar het nieuwe contract voor zonder
enig overleg. Pas naderhand beseft verzoekster wat
ze ondertekend heeft. De poetsvrouw op dinsdag is
niet handig omdat zij de vuilniszakken dan niet buiten kan zetten tegen de donderdag. Verzoekster is
niet meer in staat om dat zelf te doen.
Mevrouw uit haar ongenoegen bij de poetsdienst
van het OCMW omdat de schoonmaakdag zonder
enig overleg veranderd is. Ze vraagt om de poetshulp weer naar de woensdagnamiddag te verplaatsen. De poetsdienst is niet bereid daarop in te gaan.
Zij beweert dat verzoekster altijd al op dinsdag hulp
had gekregen.

Een hoogbejaarde man doet een beroep op de maaltijdbedeling van het OCMW. Hij loopt moeizaam
en hoort en ziet niet meer zo goed.
Daarom werd met de maaltijdbezorgers afgesproken dat zij de warme schotel afzetten in de veranda
en dan luid roepen dat het eten er is. Daarna tekenen ze zelf af dat ze de maaltijd bezorgd hebben.
Ook op zondag, als verzoeker met zijn dochter naar
de mis is, wordt zo gewerkt.
Het systeem loopt perfect, tot verzoeker op een
zondag zijn eten niet krijgt.
Zijn dochter hoort van het OCMW dat de maaltijd
wel aangeboden werd maar dat er niemand thuis
was. Haar vader moet de gemiste maaltijd betalen.

ONDERZOEK:

Volgens het OCMW volgde de maaltijdbezorger de
voorschriften door de warme maaltijd niet onbewaakt af te zetten.
Als gevolg van de klacht mag de vaste chauffeur de
maaltijd niet meer achterlaten in de veranda en

Door een reorganisatie van de poetsdienst naar een
dienst voor huishoudelijke hulp moesten de poetsvrouwen van het OCMW in blokken van vier uur
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moet zij wachten tot de vader de schotel ontvangen
heeft en er ook voor afgetekend heeft.
Verzoeker hoeft de niet geleverde maaltijd niet te
betalen omdat hij een andere afspraak gewoon was.
Voor de zondag verwijst het OCMW naar de buren.
Maar volgens verzoekster en haar vader kunnen zij
van de buren toch niet verwachten dat zij elke zondagmorgen thuis blijven om de maaltijd in ontvangst te nemen. Het OCMW wil niet ingaan op de
vraag om de maaltijden na de mis te leveren omdat
het organisatorisch ondoenbaar is voor de chauffeurs om terug te rijden tijdens hun ronde. De dienst
Ombudsman raadt verzoekster aan de optie met de
buren opnieuw te overwegen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Ombudsman heeft begrip voor de situatie
van verzoekster en haar vader maar anderzijds is
het moeilijk voor het OCMW om af te wijken van
de interne afspraken en organisatie.

COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING
(dossier: 200811-229)

de volgende betaling van het leefgeld niet uitgevoerd kon worden. Dat werd de volgende dagen
recht gezet. Verzoeker diende net op 20 november
klacht in. Op dat moment stond er geen geld meer
op zijn rekening, wat zijn paniek verklaart.
Volgens het OCMW gaf zij verzoeker alle nuttige
inlichtingen zodat hij zijn budgetbeheer verder kon
zetten via het CAW. Het OCMW informeerde de
Arbeidsrechtbank, de apotheek, de dokter en de
ziekenhuizen dat de collectieve schuldbemiddeling
stop was gezet.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Verzoeker vindt dat hij onvoldoende informatie
kreeg bij de overdracht van zijn dossier. Het
OCMW stelt dat zij alles deed om het dossier correct af te sluiten. De Ombudsman kan hierover
moeilijk oordelen. Het probleem werd snel opgelost.

SVK
HOGE ENERGIEFACTUUR

Ander oordeel

(dossier: 200807-145)

Ander oordeel

KLACHT:
Verzoeker is niet tevreden over de manier waarop
het OCMW zijn dossier collectieve schuldbemiddeling beëindigde. Hij vermoedt dat dat komt omdat
hij niet langer in budgetbeheer wilde bij het
OCMW maar koos voor een CAW.
Pas na lang aandringen kreeg hij de adressen van de
instellingen die zijn uitkeringen betalen. Ook over
de financiële verrichtingen werd onvoldoende gecommuniceerd. Het saldo van zijn bijstandsrekening werd niet op tijd gestort, waardoor verzoeker
een tijdlang zonder inkomen zat.

ONDERZOEK:
Het CAW bevestigt dat het OCMW eerder karig
was met informatie bij de overdracht van de financiële gegevens. Verzoeker kreeg zijn papieren mee.
Het CAW moest alles zelf uitzoeken.
Volgens het OCMW bereidde zij de overdracht van
het dossier grondig voor. De nodige documenten
werden opgemaakt zodat de overgang van de ene
naar de andere bankrekening vlot zou verlopen. Het
OCMW deed er alles aan om de uitbetaling van het
leefloon niet te onderbreken. Niettemin liquideerde
de ene bank de rekening op 20 november waardoor
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KLACHT:
Verzoekster huurt een woning bij het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Ze heeft bij Electrabel een betalingsachterstand van meer dan 5.700 euro. Tot
voor twee jaar kreeg ze tussentijdse facturen van 70
euro per maand. Die werden opgetrokken tot 200
euro per maand. Omdat ze die facturen niet kan betalen, bouwde ze een schuld op.
Verzoekster kaartte de hoge energiefacturen aan bij
haar woonbegeleidster. Die beloofde de zaak te onderzoeken maar er komt geen reactie. Verzoekster
vermoedt dat iemand elektriciteit aftapt. Ondertussen dreigt Electrabel het contract te verbreken.

ONDERZOEK:
De maandelijkse facturatie van 70 euro was een
raming op basis van het verbruik van de vorige
huurder. Omdat verzoekster veel meer verbruikte,
werden de tussentijdse facturen opgetrokken naar
200 euro.
Het OCMW voerde al een grondig onderzoek uit
naar de oorzaak van het hoge verbruik maar kon
geen defect in de installatie vaststellen. Verzoekster
187
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zou hierover telefonisch ingelicht zijn. Ook het project Energiesnoeiers, dat de woning van verzoekster
scande, kon geen onregelmatigheden vaststellen.
Volgens het SVK zijn de hoge energiekosten te wijten aan het gedrag van verzoekster die de verwarming heel hoog zou zetten terwijl de ramen open
staan. Omdat verzoekster haar schuld niet kan aflossen, zal ze moeten overstappen naar Eandis als
sociale leverancier.
Verzoekster blijft ontkennen dat ze energie verspilt.
Ze blijft ervan overtuigd dat er elektriciteit wordt
afgetapt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Volgens het
SVK is verzoekster verantwoordelijk. Zij blijft dat
ten stelligste ontkennen.

LAAT HUURCONTRACT
(dossier: 200810-200)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster en haar man zoeken sinds april 2007
een nieuwe woning. Begin augustus 2008 brengen
ze zelf een huis aan bij het Sociaal Verhuurkantoor
(SVK). De eigenares is bereid de woning te verhuren aan het SVK vanaf 1 oktober 2008.
Het koppel moest zijn vorige huurwoning verlaten
tegen 30 september 2008. Dat stond vermeld in een
vonnis van de Vrederechter. Het contract werd beeindigd omdat de eigenaar geen aanpassingswerken
wilde doen.
Half september informeert verzoekster bij het SVK
naar de stand van het dossier. Ze krijgt te horen dat
zij hun nieuwe woning pas zullen kunnen huren
vanaf 1 november 2008 omdat de papieren nog niet
in orde zijn.
Als verzoekster hierover haar verbazing uit, zou de
maatschappelijk werkster de telefoon hebben dichtgegooid. De medewerkster belt enige tijd later terug
met de vraag of zij al wat gekalmeerd is. Verzoekster ontkent dat ze verbaal agressief was geweest.
Toen verzoekster opnieuw vroeg waarom ze pas op
1 november in de woning zou kunnen en zij benadrukte dat ze de huidige woning eind september
moest verlaten, zou de maatschappelijk werkster
gezegd hebben: “Dit is mijn probleem niet”. Daarop
gooide verzoekster de telefoon dicht.
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Later nam ze contact op met een andere woonbegeleider om een oplossing te vinden om de maand te
overbruggen. Het koppel kon terecht in ’t Sas maar
omdat verzoekster hoogzwanger is, koos zij ervoor
om tijdelijk bij haar moeder in te trekken.

ONDERZOEK:
Het SVK bevestigt dat het koppel de woning begin
augustus aanbracht. Daarna moest nog onderhandeld worden met de eigenares. In september was
deze op reis. Op 1 oktober tekende zij de huurovereenkomst met het SVK.
Het SVK zou het koppel expliciet afgeraden hebben
om de vorige huur al te beëindigen op 1 oktober.
De dienst kan immers geen contract met onderhuurders afsluiten vooraleer het contract met de eigenaar is ondertekend. Er moest ook nog een
plaatsbeschrijving opgemaakt worden.
De secretaris van het SVK meent dat het beter was
geweest dat zijn medewerkers het koppel schriftelijk hadden ingelicht over de startdatum van de
huur. Dat had het misverstand kunnen vermijden.
Over de bejegening schrijft het SVK dat het koppel
nog een aantal stukken moest binnenbrengen. Toen
de maatschappelijk werkster verzoekster inlichtte
dat de huur pas zou kunnen starten vanaf 1 november, zou deze gescholden hebben. De maatschappelijk werkster sloot het gesprek af en belde verzoekster later terug. Zij ontkent dat ze gezegd zou hebben dat het probleem haar niet aanging. Zij verwees
verzoekster door naar de dienst Woonbegeleiding
voor een tijdelijke oplossing.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het was beter geweest dat het SVK schriftelijk gecommuniceerd had met verzoekers over de startdatum van de huur. Positief is dat het SVK de klacht
aangrijpt om deze schriftelijke communicatie bij te
sturen.
Over de bejegening kan niet objectief geoordeeld
worden. Het gaat om een woord-tegen-woord situatie.

188

DOSSIERS 2008 IN DETAIL

EANDIS

4. INTERCOMMUNALES
EANDIS
overzicht klachten
TOTAAL 16
Onbevoegd 0
Bevoegd 16
BEOORDELING
Gegrond 4
Deels gegrond 0
Terechte opmerking 1
Ongegrond 2
Ander oordeel 9

UITBLIJVENDE HERSTELLING
(dossier: 200805-089)

Gegrond
KLACHT:
Na de reparatie van een gaslek vertrekt de aannemer van Eandis zonder het trottoir te herstellen.
Verzoekster krijgt te horen dat daarvoor een andere
ploeg langs zal komen. Veertien dagen later ligt het
voetpad nog altijd open. Verzoekster kan moeilijk
haar huis in en uit met haar kinderwagen.

ONDERZOEK:
Er werd een put gegraven maar die werd niet onmiddellijk gedicht omdat ook de elektriciteitsleidingen aan vernieuwing toe waren. De aannemer
verloor het werk uit het oog waardoor het voetpad
open bleef ligggen.
Na de klacht wordt de put gedicht en het voetpad
hersteld.

Na gelijkaardige gegronde klachten in 2006 en
200729 verbeterde Eandis de controle op het herstelwerk van haar aannemers maar volgens de
nutsmaatschappij kan niet vermeden worden dat het
af en toe toch nog misloopt. Volgens Eandis is het
ondoenbaar om elk werk te controleren omdat het
vaak om kleinere of onverwachte werkzaamheden
gaat. Zij verzekert wel dat elke melding of klacht
over uitblijvend herstelwerk nauwgezet opgevolgd
wordt.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt deze klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
aannemer die werkte in opdracht van Eandis verloor het herstelwerk uit het oog. Degelijk toezicht
blijft de verantwoordelijkheid van de overheid, in
casu Eandis, bij het uitbesteden van taken aan derden.
De klacht wordt gecorrigeerd. Het voetpad wordt
snel hersteld. Eandis maakte na gelijkaardige gegronde klachten in 2006 en 2007 betere afspraken
29
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Zie Jaarverslag 2006, p. 189-194 en Jaarverslag
2007, p. 201-203.
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met haar aannemers over de kwaliteit van het herstelwerk en de controle daarop. Dat neemt niet weg
dat het af en toe nog eens mis loopt.

NIEUWE METER (1)
(dossier: 200811-230)

Gegrond

STRAATLAMPENTELEFOON
(dossier: 200809-172)

KLACHT:

Gegrond
KLACHT:
Een straatlamp is al drie maanden defect. Verzoeker
en de wijkagent belden vier keer naar de Straatlampentelefoon. Er komt geen reactie.

ONDERZOEK:
De telefonische meldingen liepen wel degelijk binnen bij Eandis. Er werd een defect aan de kabel
vastgesteld. Omdat toch een volledig nieuw net zou
worden aangelegd in de straat, besliste Eandis om
het defect niet op te sporen noch te herstellen.
Eandis verontschuldigt zich. Zij vindt zelf ook dat
zij verzoeker had moeten verwittigen waarom de
lamp niet hersteld werd.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: verzoeker
bleef drie maanden in het ongewisse over wat er
met zijn meldingen was gebeurd. Eandis had wel
intern gereageerd maar liet verzoeker niet weten dat
het defect niet onmiddellijk zou worden hersteld.

AANBEVELING:
“Als een straatlamp (of een ander defect) niet binnen een redelijke termijn kan worden hersteld, dan
moet Eandis de melder daarvan verwittigen. Zoniet
krijgt de burger de indruk dat er met zijn melding
niets gebeurt.”

OPVOLGING:
Eandis laat weten dat klanten die via e-mail een defect melden, een ontvangstmelding krijgen. Wie telefoneert naar de Straatlampentelefoon, krijgt geen
ontvangstmelding of informatie omdat dit technisch
niet haalbaar is.

Verzoekster krijgt van Electrabel een verbruiksfactuur voor een bedrag van meer dan 1.750 euro. Ze
is verbaasd dat ze zoveel moet bijbetalen. In 2006
moest ze maar 70 euro bijbetalen, in 2007 kreeg ze
bijna 400 euro terug.
Volgens Electrabel zou Eandis de tellerstanden van
de gasmeter niet of te laat doorgegeven hebben.
Verzoekster betwijfelt dat omdat ze zelf tijdig de
tellerstanden doorgaf aan Eandis. Wel herinnert ze
zich dat de gasteller in 2005 vervangen werd, wat
zou kunnen verklaren waarom de beginmeterstand
op de factuur op nul staat.

ONDERZOEK:
Eandis geeft toe dat door een administratieve fout
de metervervanging van eind oktober 2003 nooit
werd verwerkt. Dat werd pas in 2007 ontdekt en
rechtgezet. Toen werd het verbruik herberekend en
overgemaakt aan Electrabel.
Verzoekster krijgt van Electrabel uitleg over de inhoud van de aangepaste facturen en vereffent de
factuur.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: Eandis ontdekte pas in 2007 dat door een administratieve fout de metervervanging van oktober 2003 nooit
werd verwerkt. Had Eandis de tellerstand tijdig
doorgegeven aan Electrabel, dan waren de jaarlijkse
verschillen beperkt gebleven en hadden verzoekers
in 2008 niet zoveel hoeven bij te betalen.

NIEUWE METER (2)
(dossier: 200812-232)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker begrijpt niets van de twee afrekeningsfacturen die hij van Electrabel kreeg in december
2007 en november 2008.
Voor zijn elektriciteitsverbruik tussen eind 2006 en
eind 2007 moest hij volgens de eerste factuur 1.370
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euro bijbetalen. Hij betaalde de rekening maar Electrabel stortte het bedrag terug in oktober 2008.
Hij krijgt in november 2008 een nieuwe afrekeningsfactuur voor dezelfde verbruiksperiode maar
nu moet hij 1.482 euro bijbetalen.
Verzoeker raakt niet wijs uit de meterstanden die
Electrabel hanteert. Hij vermoedt dat Eandis een
fout maakte en de meterstand van 39.132 kWh die
hij in oktober 2007 doorgaf, verkeerdelijk noteerde
als 3.913 kWh.
Verzoeker herinnert zich dat de meteropnemer van
Eandis eind september 2008 liet weten dat op zijn
meter een buitensporig verbruik genoteerd was.
Verzoeker belde naar Eandis. De meteropnemer
keerde midden oktober terug en stelde verzoeker
gerust. Het ging om een foute opname.

ONDERZOEK:
Eandis maakte opeenvolgende fouten.
Begin september 2006 werd de meter vervangen.
Als beginmeterstand noteerde Eandis verkeerdelijk
0 kWh.
Bij de jaaropname in 2007 gaf verzoeker de juiste
meterstand van 39.132 kWh door. Deze meterstand
werd door Eandis foutief gewijzigd naar 3.912
kWh. Zij ging ervan uit dat verzoeker ook de cijfers
na de komma had overgemaakt.
Om het dossier op te lossen maakte Eandis in september 2008 nogmaals verkeerde tellerstanden over
aan Electrabel. Dat was het moment toen de meteropnemer zogezegd een buitensporig verbruik vaststelde op de meter van verzoeker. Midden oktober
2008 stelde de meteropnemer vast dat het om een
foutieve meteropname ging.
Na deze tweede meteropname kon Eandis de juiste
verbruiken overmaken aan Electrabel en werd een
correcte verbruiksfactuur opgemaakt voor de periode eind 2006-eind 2007.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: Eandis maakte opeenvolgende fouten waardoor verzoeker niet meer wijst geraakte uit zijn elektriciteitsfacturen.

EANDIS

OVERBODIGE PUT
(dossier: 200806-127)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker vraagt aan Eandis om de elektriciteitsaansluiting te verplaatsen. De nutsmaatschappij
komt ter plaatse en concludeert dat daarvoor geen
put gegraven hoeft te worden.
Enige tijd later breekt een aannemer toch het voetpad open en graaft voor het huis van verzoeker een
put. Verzoeker protesteert tevergeefs. De aannemer
contacteert Eandis die verzekert dat er wel een put
gegraven moet worden.
Enkele dagen later komt een andere ploeg van Eandis die het eigenlijke werk uitvoert. De werklui bevestigen dat de put niet nodig was. Het duurt nog
enige tijd voor het gat weer gedicht wordt.
Verzoeker vraagt zich af of hij een reductie op de
factuur kan krijgen aangezien de aannemer onnodig
een put groef. Bij Eandis krijgt hij nul op het rekwest.

ONDERZOEK:
Eandis bevestigt dat de put onnodig gegraven werd
en excuseert zich bij verzoeker voor het ongemak.
De fout geeft geen aanleiding tot een reductie. De
prijs voor het verplaatsen van een elektriciteitsaansluiting is forfaitair bepaald en staat los van het feit
of er al dan niet gegraven moet worden. Verzoeker
legt zich daarbij neer.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen goede uitvoeringspraktijk).
Verzoeker merkt terecht op dat Eandis onnodig een
put groef voor zijn huis. Eandis verontschuldigt
zich.

METERSTANDEN
(dossier: 200805-112)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker klaagt over onduidelijke facturen van
Electrabel.
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Als hij naar de energieleverancier belt, legt Electrabel de schuld bij Eandis. Die zou niet tijdig de juiste meterstanden hebben doorgegeven, waardoor
Electrabel facturen opstelde op basis van een geraamd verbruik in plaats van een reëel verbruik.

ONDERZOEK:
Er ontstond een probleem met het doorgeven van de
meterstanden toen Eandis in 2006 de meter verving.
Volgens de klantendienst van Electrabel kreeg zij
de juiste meterstanden voor de periode 2005-2007
pas begin mei 2008 door van Eandis. Dat leidde tot
de nodige aanpassingen aan de facturen.
Eandis kan schriftelijk bewijzen dat zij de meterstanden voor de periode 2005-2007 tijdig doorgaf
aan Electrabel. Bij de vervanging van de meter
midden mei 2006 werd aanvankelijk wel een foute
meterstand doorgegeven maar deze fout werd al de
volgende dag recht gezet en overgemaakt aan Electrabel.
Ook bij de volgende meteropnames werden de meterstanden telkens de dag na de opname overgemaakt aan Electrabel. Dat betekent dat de correctie
van de facturen veel vroeger had kunnen gebeuren.
Electrabel ging in de fout. In dergelijk geval kan de
energieleverancier slechts 12 maanden terug gaan
om de facturatie recht te zetten. Dat staat vermeld
in het akkoord “De consument in de vrijgemaakte
elektriciteits- en gasmarkt’. Verzoeker wordt verwezen naar Electrabel. Als Electrabel de fout niet
recht wil zetten, kan verzoeker klacht indienen bij
de FOD Economie.

brengen van de leidingen, terwijl Eandis dat in de
andere straten op haar kosten doet.

ONDERZOEK:
Het steegje met de vier woningen is geen openbare
weg maar private grond. Daarom neemt Eandis de
kosten voor het ondergronds brengen van de leidingen niet op zich. Volgens het reglement op het ‘ondergronds brengen van het laagspanningsnet’ en het
reglement ‘verplaatsen netten’ kan een derde aan
Eandis vragen om de leidingen te verplaatsen maar
dat moet dan wel gebeuren op kosten van de aanvrager.

BEOORDELING:
Ongegrond.
Eandis paste het reglement correct toe.

BEOORDELING:
Ongegrond.
Eandis gaf de meterstanden tijdig door aan Electrabel. De klacht is ongegrond naar Eandis toe. Electrabel ging in de fout. De dienst Ombudsman is niet
bevoegd om klachten over deze private energieleverancier te behandelen.

BINNEN OF BUITEN?

BOVENGRONDSE LEIDINGEN

KLACHT:

(dossier: 200806-123)

Ongegrond
KLACHT:
Een echtpaar woont in een steegje. De vier woningen worden nog bediend via bovengrondse nutsleidingen.
Verzoeker voelt zich ongelijk behandeld omdat de
bewoners zelf moeten instaan voor het ondergronds
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(dossier: 200801-020)

Ander oordeel
Verzoekers kopen in juli 2007 een woning in Zeebrugge. Zij vragen Eandis de woning aan te sluiten
op het aardgasnet. De teller kan volgens hen in de
garage geplaatst worden.
De aannemer die in opdracht van Eandis de teller
komt plaatsen, beweert dat de gasmeter niet in de
garage mag geplaatst worden omdat hij te dicht bij
de boiler staat. Er moet een tellerkast in de voortuin
geplaatst worden maar dat is 230 euro duurder dan
een binneninstallatie. De aannemer vertrekt zonder
te werken. Verzoekers dienen een nieuwe aanvraag
in bij Eandis. Een week later komt de aannemer de
duurdere meterkast plaatsen.
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Een onafhankelijk controleorganisme komt de installatie keuren en stelt vast dat de teller slecht aangesloten is. Als verzoekers hun ongenoegen uiten
over de plaatsing van de teller, merkt de controleur
op dat er geen bezwaar zou geweest zijn tegen het
plaatsen van de gasteller in de garage. Verzoekers
concluderen dat de meerkost van 230 euro overbodig was.
Verzoekers eisen een herziening van de factuur van
Eandis. Eandis reageert niet op hun aangetekende
brief maar maant hen wel aan hun rekeningen te betalen.

ONDERZOEK:
Eandis weerlegt de uitspraak van het controleorganisme. Volgens de reglementering voor het plaatsen
van gastellers was er geen plaats genoeg om de meter veilig op te stellen. De verwarmingsketel stond
te dicht. De aannemer nam de juiste beslissing door
de teller te plaatsen in een meterkast in de voortuin.
Eandis crediteert de kost voor de nodeloze verplaatsing.
De keuringsfirma keurde de gasteller niet af omdat
hij slecht aangesloten was maar omdat de binnenleiding lekte. Pas bij de derde keuring was de installatie in orde. Eandis wil dan ook niet tussenkomen
in de facturen van het keuringsbedrijf omdat zij niet
verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de binneninstallatie.
Verzoekers reageren dat de aannemer van Eandis
hen beter had moeten informeren over de reglementering of over de mogelijkheid om eventueel een
brandveilige tussenwand te plaatsen. Eandis toont
aan dat ook dit onmogelijk was volgens de reglementering.

EANDIS

LAMP BLIJFT STUK
(dossier: 200804-042)

Ander oordeel
KLACHT:
Een straatlamp in de Astridlaan in Assebroek
brandt niet meer. Eind december 2006 belde verzoeker een eerste keer naar de Straatlampentelefoon. Eén jaar later brandt de lamp nog niet. In december 2007 meldt verzoeker het euvel opnieuw
aan de Straatlampentelefoon. Maar de lamp raakt
niet hersteld.

ONDERZOEK:
Eandis herstelde de lamp op 29 november en 1 december 2007. Maar verzoeker blijft er bij dat de
lamp niet in orde is. Ze brandt soms maar slaat dan
weer uit.
Eandis gaat opnieuw ter plaatse. Er is een slecht
contact. Eind april 2008 brandt de lamp weer goed.
Het is niet duidelijk welk gevolg gegeven werd aan
de eerste melding van eind 2006 via de Straatlampentelefoon.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.

HOGE GASREKENING
(dossier: 200803-055)

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Verzoekers werden op het verkeerde been gezet
door de keuringsfirma want de aannemer van Eandis volgde wel degelijk de voorschriften. De tellerkast kon alleen in de voortuin geplaatst worden.
Of de aannemer verzoekers voldoende inlichtte
over de reglementering, valt niet meer te achterhalen. Eandis kwam hen gedeeltelijk tegemoet door
een factuur voor een nodeloze verplaatsing te
schrappen.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster riep in 2007 de hulp in van de Ombudsman omdat ze vragen had over haar hoog gasverbruik. De gasmeter werd vervangen en de eigenaars plaatsten een nieuwe verwarmingsinstallatie.
Verzoekster draaide toch op voor de hoge gasrekening, omdat er geen systeem bestaat om verlies van
gas te compenseren of kwijt te schelden30.
In maart 2008 keert verzoekster terug. De gasfactuur is sinds de nieuwe installatie nog gestegen,
terwijl verzoekster zuinig omspringt met energie en
weinig thuis is.

30
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ONDERZOEK:
Verzoekster gaf niet tijdig de tellerstanden door aan
Eandis. Daardoor raamde Electrabel het gasverbruik op basis van de tellerstanden van de vorige jaren. Electrabel is bereid een nieuwe factuur op te
maken op basis van de juiste tellerstanden. In plaats
van 1.800 euro te moeten betalen, krijgt verzoekster
bijna 900 euro terug.

BEOORDELING:

Eandis ontkent dat intresten bijgerekend werden. Of
de nutsmaatschappij een verkeerd adres zou hebben
gebruikt, wordt niet duidelijk uit het onderzoek.
Verzoeker belooft herhaaldelijk dat hij zijn verhuisdocumenten uit 2006 zal overmaken aan Eandis
zodat zijn factuur herberekend kan worden. Hoewel
de Ombudsman verschillende keren aandringt,
komt verzoeker zijn belofte niet na. De Ombudsman sluit het dossier af.

BEOORDELING:

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

BETALINGSACHTERSTAND

Ander oordeel.
Het dossier wordt afgesloten omdat verzoeker niet
meer reageert.

DONKERE REDERSKAAI

(dossier: 200804-076)

Ander oordeel

(dossier: 200808-154)

Ander oordeel

KLACHT:
Verzoeker kijkt verbaasd op als hij midden april
2008 van een advocaat in opdracht van Eandis een
aanmaning krijgt om een achterstallige factuur van
1.600 euro te betalen. Verzoeker kreeg in 20052006 zijn gas en elektriciteit geleverd door Eandis
als sociale energieleverancier.
Verzoeker is ervan overtuigd dat hij trouw zijn tussentijdse facturen betaald heeft. Al in maart 2006
schakelde hij weer over naar Electrabel op het moment dat hij verhuisde van Damme naar Brugge.
Volgens de advocaat zou het om een slotfactuur
gaan van september 2006 die nooit werd betaald.
Verzoeker stelt dat hij deze factuur nooit gekregen
heeft, mogelijk omdat Eandis ze stuurde naar zijn
oude adres in Damme. Volgens de advocaat is het
bedrag ondertussen verhoogd met intresten.
Verzoeker vindt dat Eandis zelf verantwoordelijk is
voor de problemen. De nutsmaatschappij maakte
pas zes maanden nadat hij verhuisd was naar Brugge een slotfactuur op voor zijn verbruik in Damme.
Doordat zij de factuur naar zijn oude adres stuurde,
kreeg hij de kans niet om te betalen. Hij weigert de
intresten te betalen.

ONDERZOEK:
Volgens Eandis liet verzoeker eind februari 2006
weten dat hij op 1 april zou verhuizen naar Brugge.
Op dat moment zou hij weer overstappen naar de
private energieleverancier Electrabel. Eandis vroeg
hem bij zijn verhuizing tijdig de meterstand door te
geven. Verzoeker liet dat na.
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KLACHT:
Verzoeker klaagt dat een deel van de verlichting
langs de Rederskaai al meer dan drie weken niet
werkt. Ondanks verschillende meldingen blijft het
herstel uit.

ONDERZOEK:
Nog voor de Ombudsman een antwoord krijgt van
Eandis, is de openbare verlichting al hersteld.
Niet Eandis maar het Vlaamse Gewest is bevoegd
voor de verlichting langs de Rederskaai. Bij de
Straatlampentelefoon liepen 32 meldingen binnen
over het defect. Eandis maakte ze alle over aan het
bedrijf dat instaat voor het onderhoud van de openbare verlichting van het Vlaamse Gewest. Dat bedrijf schiet pas in actie als verschillende herstellingen in één keer uitgevoerd kunnen worden. Dat
probleem zou gemeld kunnen worden aan de
Vlaamse Ombudsman maar verzoeker wil dat niet.
Hij is tevreden dat de verlichting eindelijk hersteld
is.
Wie Eandis per e-mail verwittigt van een kapotte
straatlamp langs een gewestweg, krijgt van de nutsmaatschappij een e-mail terug met de coördinaten
van het Vlaamse Gewest. Meldingen via de Straatlampentelefoon of van klanten die geen e-mailadres
achterlaten, krijgen geen terugkoppeling. Dat is
technisch niet haalbaar, zegt de Ombudsdienst van
Eandis. Eandis wordt zelf ook niet op de hoogte gebracht van herstellingen van het openbare verlichtingsnet langs de gewestwegen.
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BEOORDELING:

BEOORDELING:

Ander oordeel.
Eandis gaf de meldingen correct door aan het
Vlaamse Gewest maar die wachtte met het herstel.
De Ombudsman is niet bevoegd om te onderzoeken
waarom het herstel zo lang uitbleef.

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

GEEN ELEKTRICITEIT
(dossier: 200809-191)

NUTTELOZE VERPLAATSING

Ander oordeel

(dossier: 200808-159)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster krijgt een elektrische schok als ze haar
gootsteen in de keuken aanraakt. Ze belt Eandis die
onmiddellijk langs komt. De medewerker zegt dat
hij niets kan doen omdat het om een probleem aan
de binneninstallatie gaat.
Verzoekster, die hoogbejaard is, vraagt de medewerker of hij een elektricien kent maar die verwijst
haar naar de Gouden Gids. Hij laat haar een papier
ondertekenen als bewijs dat hij langs geweest is.
Een kennis komt de gootsteen en de boiler nazien.
Hij ontdekt dat de boiler in de badkamer lekt. De
man schakelt de stroomkring uit. Het probleem is in
minder dan tien minuten opgelost.
Naderhand krijgt verzoekster een factuur van Eandis. Zij is hierover niet te spreken. Eandis deed
niets. De werknemer legde ook niet uit wat ze precies moest doen. Hij legde de zekering niet af en
lichtte haar niet in over de te verwachten kosten.
Verzoekster vraagt dat Eandis de rekening zou
schrappen.

ONDERZOEK:
Eandis heeft begrip voor het ongenoegen van verzoekster maar wijst erop dat haar medewerkers niet
mogen werken aan elektrische binneninstallaties.
Dat is het werk van elektriciens. Een elektricien
aanbevelen mag ook niet. Strikt juridisch handelde
de medewerker correct.
Het elektriciteitsverlies deed zich niet voor toen de
medewerker ter plaatse was. Daardoor zette hij de
zekering niet uit.
Omdat een interventie niet nodig bleek, rekende
Eandis kosten aan voor een nutteloze verplaatsing.
Dat wordt normaliter uitgelegd aan de telefoon op
het moment dat de burger een probleem meldt. Of
dat gebeurde, is niet duidelijk. Eandis is daarom bereid de richtlijn ruim te interpreteren. Verzoekster
hoeft niet te betalen.
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KLACHT:
Verzoekster huurt sinds 15 september een appartement. Op 16 september werden de meterstanden
doorgegeven aan Electrabel. Verzoekster zou al de
volgende dag aangesloten worden maar ondertussen
zit ze al negen dagen zonder elektriciteit. De meters
zijn afgekoppeld omdat de vorige huurder een wanbetaler was.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman neemt contact op met de
Ombudsdienst van Eandis. Deze stelt vast dat het
leveringscontract van Electrabel pas toekwam op 22
september. Volgens haar reglement moet Eandis het
contract binnen de drie werkdagen verwerken.
De Ombudsdienst van Eandis kan ervoor zorgen dat
verzoekster binnen het uur aangesloten wordt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.

PREMIE
(dossier: 200809-198)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker heeft een appartement gekocht in een
nieuwbouwproject. Er zijn 140 verschillende eigenaars. Hij verneemt dat Eandis een premie uitbetaalt voor een energiezuinige verwarmingsketel en
voor dubbel glas.
Hij stuurt het aanvraagformulier op en voegt er een
attest van de aannemer bij. Eandis reageert dat zij
de premie niet kan uitbetalen omdat een factuur
ontbreekt. De aannemer wil geen individuele facturen opmaken.
Verzoeker stelt dat andere eigenaars in het appartement wel een premie van Eandis uitgekeerd kre195
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gen, al beschikten zij niet over een factuur van de
aannemer.

ONDERZOEK:
Eandis betaalde geen gelijkaardige premies uit in
het appartementsgebouw. Er is wel een premie uitbetaald aan een eigenaar die zonnewering plaatste.
Alle andere aanvragen staan nog open omdat de
factuur ontbreekt.
Willen verzoeker en zijn buren de premie uitbetaald
krijgen, dan moeten zij een attest van de aannemer
en een schijffactuur of een kopie van de aankoopakte overmaken. De aannemer hoeft dus niet telkens
een afzonderlijke factuur op te maken.

Eandis stelt voor dat verzoeker zijn meterstanden
telefonisch doorgeeft zodat hij niet opnieuw vakantie hoeft te nemen. Zij verontschuldigt zich voor het
ongemak.

BEOORDELING:
Ander oordeel
Omdat het om een woord-tegen-woord situatie gaat,
kan de dienst Ombudsman niet objectief oordelen.
Via bemiddeling wordt het probleem opgelost.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het probleem wordt opgelost door informatieverstrekking.

OPVOLGING:
Eandis betaalde de premies uit aan de eigenaars nadat zij de nodige papieren overmaakten.

METEROPNAME
(dossier: 200811-222)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker vindt een kaartje van Eandis in zijn brievenbus. De meteropnemer was langs gekomen maar
die had niemand thuis gevonden. Vier dagen later
zou hij zich opnieuw aanbieden tussen 9 en 11 uur.
Verzoeker neemt vakantie. Hij wacht tot de middag
maar de meteropnemer komt niet opdagen. Verzoeker belt Eandis en moet een nieuwe afspraak maken. Dat ziet hij niet zitten want dan moet hij weer
vakantie nemen.
Verzoeker neemt het niet dat Eandis niet verwittigde dat zij haar afspraak niet zou nakomen.

ONDERZOEK:
Volgens Eandis kwam de meteropnemer wel degelijk langs, zij het met vertraging. De meteropnemer
was ziek en er moest een vervanger worden uitgestuurd. Die zou omstreeks 11.15 uur langs gekomen
zijn maar er deed niemand open. De opnemer liet
opnieuw een bericht achter.
Verzoeker verzekert dat hij thuis was om 11.15 uur
en ontkent dat Eandis een bericht achter liet.
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IVBO
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

OPHALING

5
0
5
0
0
0
1
4

BEOORDELING:

(dossier: 200805-110)

Ongegrond
KLACHT:
Volgens verzoeker zijn de wegwerkzaamheden in
de Sint-Arnolduslaan midden mei 2008 in die mate
afgewerkt dat de huisvuilophaling opnieuw in de
straat zelf zou kunnen gebeuren. Toch moeten de
bewoners hun huisvuilzakken nog altijd naar de
dichtste straathoek brengen.
Als een buurman naar IVBO belt, krijgt deze te horen dat de huisvuilwagen niet kan keren in de straat
zolang de aannemer aan het werk is. Ondertussen
constateert verzoeker dat private leveranciers probleemloos de straat in- en uitrijden. Hij vraagt zich
af of IVBO op de hoogte is van de situatie ter plaatse.

ONDERZOEK:
IVBO reageert dat de huisvuilwagen de straat niet
in mocht rijden, omdat er nog altijd verbodsborden
stonden.
De aannemer neemt enkele dagen na de klacht de
borden weg, waardoor IVBO de straat weer kan bedienen.

Ongegrond.
De huisvuilwagen van IVBO volgde de verkeersregels. De directie eist dat van het personeel. De medewerkers handelden correct. De private leveranciers overtraden de verkeersregels.
Het probleem wordt snel opgelost.

SLECHTE ZAKKEN
(dossier: 200807-147)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt over de slechte kwaliteit van de
restafvalzakken die hij in de supermarkt koopt. In
elke rol zitten verschillende zakken waarvan de
trekband afscheurt bij het dicht knopen. Ook bij de
PMD-zakken doet het euvel zich voor. Zijn moeder
koopt de huisvuilzakken bij de Stad Brugge maar
ook deze vertonen hetzelfde mankement.
Verzoeker ruilde in de supermarkt de slechte rol in
voor een nieuwe. Maar ook in die rol zaten weer
slechte zakken.
Verzoeker verwacht kwaliteitsvolle zakken gezien
de prijs die hij voor een rol moet betalen.

ONDERZOEK:
IVBO neemt uit elke partij stalen en test ze in een
erkend labo. Alleen de zakken die voldoen aan de
kwaliteitseisen van het bestek worden in omloop
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gebracht. IVBO beseft dat deze controle niet sluitend is waardoor er toch slechte zakken in omloop
kunnen geraken. Toch maakt zij zich sterk dat zij de
best mogelijke zak in omloop brengt aangezien de
opdracht toegewezen wordt aan de producent met
de beste kwaliteit.
De las blijft een zwakke plek. Hij scheurt minder
gemakkelijk af als de zak aan de lussen vastgenomen wordt. IVBO confronteert de leverancier met
de slechte zakken, zodat hij het probleem kan onderzoeken en de kwaliteit verbeteren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman gaat ervan uit dat verzoeker ter
goeder trouw is en herhaaldelijk geconfronteerd
werd met slechte zakken, al kon hij geen slechte
zakken meer tonen tijdens het onderzoek. Verzoeker merkt terecht op dat de burger, gezien de prijs,
een goede kwaliteit mag verwachten.
Anderzijds handelt IVBO niet onbehoorlijk. Zij
doet inspanningen om alleen goede zakken in de
handel te brengen. Slechte zakken kunnen altijd ingeruild worden.

OPVOLGING:
Naderhand stelt IVBO vast dat de kwaliteit van de
zakken danig verslechtert. Zij moet aanzienlijke
partijen afkeuren. Bij het afsluiten van het Jaarverslag lanceert IVBO het plan om een nieuwe soort
vuilniszakken in te voeren.

OPHALING AFVAL

zoeker zelf had een reglementaire en een niet reglementaire zak buiten gezet. Tegen 14 uur, toen
het afval werd opgehaald, hadden de buren elk een
reglementaire zak buiten gezet. Deze werden opgehaald. De reglementaire zak van verzoeker werd
opgehaald maar de onreglementaire werd niet meegenomen.
IVBO wijst erop dat burgers hun afval tijdig moeten aanbieden. Dat gebeurt best om 7 uur omdat er
geen vaste uren zijn voor de huisvuilophaling. Door
omstandigheden kunnen de uren wijzigen. Bovendien worden alleen reglementaire zakken meegenomen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid of IVBO
al dan niet ten onrechte het afval van verzoeker en
zijn buren liet staan. Burgers moeten wel tijdig en
reglementair hun afval aanbieden.

OPVOLGING:
IVBO installeert in het najaar van 2008 een computersysteem dat nauwgezet het verloop van alle ophaalrondes registreert.

OLIE TEGEN GEVEL
(dossier: 200809-182)

Ander oordeel
KLACHT:

(dossier: 200808-169)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker meldt dat de ophalers van IVBO al drie
keer in augustus groenafval en PMD vergaten mee
te nemen bij hemzelf en zijn overburen.
Hij zette het afval buiten om 8 uur.

ONDERZOEK:
IVBO ondervroeg de ophalers. Zij kunnen zich niet
herinneren of verzoeker op de opgegeven dagen al
dan niet afval aanbood en of dat tijdig en reglementair gebeurde.
Tijdens een controle begin september stellen de toezichters vast dat de ophaling correct verloopt. Om
11.15 uur constateerden ze dat de buren van verzoeker nog geen afval buiten hadden gezet. VerJAARVERSLAG 2008 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Tijdens een ophaalbeurt van IVBO scheurt een zak
open. Er spuit olie uit tegen de huisgevel van verzoekster. De ophalers verzekeren haar dat de verzekering zal tussenkomen.
IVBO stelt een firma aan die de gevel reinigt. Verzoekster is verbaasd als zij naderhand een factuur
van meer dan 360 euro krijgt. Verzekeringsmaatschappij Ethias oordeelt dat zij niet tussenkomt
omdat de dader onbekend is.
Verzoekster brengt in dat noch Ethias noch IVBO
zomaar kunnen beslissen dat de dader onbekend is.
Hadden de ophalers de Politie erbij gehaald, dan
had de afvalzak onderzocht kunnen worden. Mogelijk hadden in de zak aanwijzingen gezeten over de
dader.
Verzoekster betaalt de factuur maar vindt het niet
fair dat zij voor de kosten moet opdraaien aangezien de olie niet in haar vuilniszak zat.
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ONDERZOEK:
Ethias oordeelde dat niet IVBO maar de onbekende
dader aansprakelijk was. Gevolg van deze redenering was dat verzoekster de kosten zelf moest betalen.
Het directiecomité van IVBO vindt het ook niet fair
dat verzoekster de factuur moest betalen. Ze krijgt
het geld terugbetaald.
IVBO verspreidt een interne dienstnota bij de toezichters en de chauffeurs. Zij moeten in het vervolg
altijd de Politie verwittigen in dergelijke gevallen.
Die kan een proces-verbaal opmaken en een onderzoek voeren naar de mogelijke dader.

IVBO toont begrip voor de situatie. De zetel wordt
opgehaald aan de garage.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De Ombudsman is niet bevoegd om te oordelen
over de manier waarop Ethias het schadedossier
beoordeelde.
IVBO corrigeert de klacht.

DRIEZIT
(dossier: 200809-194)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster belt IVBO om een driezit op te halen.
De zetel kan niet door de gang. Daarom vraagt ze
of ze de zetel mag aanbieden aan de achterkant van
het huis. Daar is haar garage die uitgeeft op een andere straat. Mocht ze de zetel aanbieden aan de
huisgevel, dan zou de driezit de vrije doorgang op
het voetpad belemmeren.
IVBO wil niet ingaan op de vraag van verzoekster.

ONDERZOEK:
De politieverordening op het ophalen van grof vuil
schrijft voor dat het afval aangeboden moet worden
voor het betrokken perceel waartoe het behoort of
tegen de huisgevel. De doorgang op het voetpad
mag niet belemmerd worden.
IVBO registreert de ophaling van grof vuil op het
domicilieadres. Alleen zo kan zij bijhouden hoeveel
ophalingen er al zijn gebeurd en of de aanbieder al
dan niet recht heeft op een gratis ophaling. Andere
adressen kunnen niet ingevoerd worden in het computerprogramma. Daarom weigerde de medewerkster de vraag van verzoekster.
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TMVW
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

6
0
6
3
0
0
0
3

BEOORDELING:

OPENGEBROKEN VOETPAD
(dossier: 200802-036)

Gegrond

Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: TMVW volgde het herstelwerk van haar aannemer niet
op. Bovendien registreerde haar technische dienst
de eerdere meldingen niet. Daardoor bleef het herstel maanden uit.

KLACHT:
TMVW brak in december 2007 het trottoir open
voor het huis van verzoeker. De aannemer vertrok
zonder het voetpad te herstellen.
Verzoeker signaleert het euvel aan een stadswacht
maar er gebeurt niets. De Ombudsman geeft de
melding begin februari 2008 nog eens door aan de
Wegenfoon die TMVW onmiddellijk verwittigt.
Eind februari ligt het trottoir nog altijd open.

ONDERZOEK:
TMVW geeft toe dat zij het herstelwerk niet goed
opvolgde. De aannemer had het herstel wel in zijn
planning opgenomen maar daar bleef het bij. Het
voetpad wordt pas begin maart hersteld.
TMVW Brugge vindt de eerdere meldingen via de
stadswachten en de Wegenfoon niet terug. Beide
diensten kunnen aantonen dat zij ze wel degelijk
doorgaven. De watermaatschappij constateert dat
haar technische dienst de meldingen niet noteerde
in het opvolgingsprogramma. Zij raadt de Wegenfoon en de stadswachten aan meldingen in het vervolg door te geven via het algemene defectennummer waar zij gegarandeerd geregistreerd en opgevolgd worden.
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GEEN WATER
(dossier: 200809-199)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker krijgt geen bericht van TMVW dat zijn
watertoevoer zal worden afgesloten. Daardoor kan
hij de hele dag niet afwassen of het toilet doorspoelen.
Hij stelt vast dat TMVW werkt in een aanpalende
straat. Daarom belt hij ’s morgens naar de Aquafoon die hem verzekert dat hij tegen de middag opnieuw water zal hebben. Dat gebeurt niet.
Tegen ’s avonds belt verzoeker naar de Ombudsman die zelf de Aquafoon contacteert. Volgens de
Aquafoon werd de wateronderbreking veroorzaakt
door een onverwacht lek. Daardoor kon verzoeker
niet vooraf ingelicht worden.
Verzoeker reageert verwonderd. Hij sprak ondertussen de arbeiders aan en die gaven toe dat TMVW niet had opgemerkt dat zijn appartementsge-
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bouw ook aangesloten was op de waterleiding in de
aanpalende straat.

ONDERZOEK:
TMVW merkte door een foute interpretatie van
technische gegevens niet op dat de woning van verzoeker ook aangesloten was op de waterleiding in
de aanpalende straat. Daardoor werd hij niet verwittigd.
Tegelijkertijd werkte TMVW een stuk verder in de
straat van verzoeker. Deze werken zouden omstreeks de middag afgelopen zijn.
Toen verzoeker de Aquafoon belde, werd hij verkeerd ingelicht. De medewerker meende dat de wateronderbreking te maken had met het werk verderop in verzoekers straat, hoewel zijn huisnummer
zich niet in deze zone bevond. De medewerker zei
dan ook dat dat werk tegen de middag klaar zou
zijn. Hij had niet de reflex de zone Brugge van
TMVW te contacteren die de klacht individueel had
kunnen onderzoeken.
Doordat de werken in dat stuk straat ’s middags al
klaar waren, besliste TMVW om al een volgend
werk aan te pakken.
Toen de Ombudsman ’s avonds naar de Aquafoon
belde, stond in het systeem aangegeven dat het
werk tegen de middag af was geraakt. De extra
werken na de middag stonden genoteerd als onvoorzien waardoor ze niet vooraf aangekondigd
konden worden. De Aquafoon interpreteerde deze
informatie als zou er zich een onverwacht lek hebben voorgedaan. Ook nu weer verwittigde de Aquafoon zone Brugge niet om de klacht individueel te
onderzoeken.
Toen verzoeker de werklui ter plaatse aansprak, begrepen zij dat verzoekers huisaansluiting niet op de
leiding in zijn straat aangesloten was maar wel op
die in de aanpalende straat. Zij deden het nodige om
verzoeker zo snel mogelijk weer van water te voorzien.
TMVW compenseert verzoeker met 25 euro in het
kader van haar Service Garantie-engagement.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt deze klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: TMVW interpreteerde technische gegevens verkeerd
waardoor zij niet opmerkte dat verzoeker ook aangesloten was op de waterleiding in de aanpalende
straat.
De Aquafoon gaf verkeerde informatie toen verzoeker ’s morgens opbelde en contacteerde de zone
Brugge niet voor verder onderzoek van de klacht.
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’s Avonds gaf de Aquafoon verkeerde informatie
op basis van de gegevens in het computersysteem
die op zich juist waren. Ook dit keer werd de klacht
van verzoeker niet diepgaander onderzocht.
De klacht wordt gecorrigeerd. TMVW trekt de nodige lessen uit het voorval. Verzoeker wordt financieel gecompenseerd.

GEMISTE AFSPRAAK
(dossier: 200810-201)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster maakt een afspraak met TMVW tussen
13 en 16 uur. Er daagt niemand op. De Aquafoon
raadt haar aan te wachten tot 19 uur.
Als er om vijf na zeven nog altijd niemand langs
geweest is, belt verzoekster opnieuw naar TMVW.
De wachtdienst deelt onvriendelijk mee dat een tussenkomst na 19 uur haar veel geld zal kosten.
TMVW maakt een nieuwe afspraak voor de volgende dag tussen 13 en 14 uur. Niettemin krijgt
verzoekster al om 8.30 uur een telefoontje. De watermaatschappij is in de buurt en zal onmiddellijk
langs komen. Verzoekster is op dat moment niet
thuis.
Ze rijdt toch naar huis. TMVW zegt dat zij niets
kan doen aan de terugslag van het water.

ONDERZOEK:
De Aquafoon legde op 24 september na 14 uur een
afspraak vast voor de volgende dag tussen 13 en 16
uur. Normaal gezien kan dat niet omdat afspraken
na 14 uur niet meer doorstromen naar de planning
van de technische diensten.
Normaliter kunnen er na 14 uur geen beschikbare
momenten meer vrij staan in de kalender van de
volgende dag, aangezien deze verwijderd worden
bij het opmaken van de werkorders. Door een menselijke fout was toch een beschikbaar moment blijven staan. De Aquafoon boekte daar de afspraak in.
Gevolg was dat TMVW de volgende dag niet langs
kwam.
Omdat de tussenkomst niet dringend was, legde de
wachtdienst een afspraak vast voor 26 september in
de namiddag. Maar om haar ter wille te zijn gaf
TMVW verzoekster voorrang en werd zij al in de
voormiddag opgebeld. Zij was daar niet op voorzien.
TMVW compenseert verzoekster met 25 euro voor
de hinder die ze ondervond. De betrokken werkne-
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mers bij de planning, de Aquafoon en de wachtdienst worden aangesproken.
TMVW onderzocht wel degelijk de installatie maar
moest verzoekster doorverwijzen naar een loodgieter omdat het probleem niet tot de TMVWinstallatie behoorde.

Verzoeker krijgt een afrekeningsfactuur van 1.156
euro voor het gezamenlijke waterverbruik van de
vier eigenaars. Verzoeker weigert deze factuur te
betalen. Hij vreest dat hij zal moeten opdraaien
voor het totale bedrag, mochten de drie andere mede-eigenaars weigeren om hun deel te betalen.

BEOORDELING:

ONDERZOEK:

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: er
gebeurde een fout bij het vastleggen van de eerste
afspraak met verzoekster.
Dat TMVW bij de tweede afspraak vroeger kwam
dan voorzien, was goed bedoeld maar bracht verzoekster opnieuw in de problemen.
Het onderzoek aan de installatie was oké. Verzoekster werd correct doorverwezen.
De klacht wordt gecorrigeerd. TMVW compenseert
verzoekster en trekt lessen uit de klacht.

Verzoeker is eigenaar van een flat in een appartementsgebouw. Het gebouw had oorspronkelijk
maar één watermeter op de naam van de eerste eigenaar. Die rekende de waterfactuur telkens af met
de eigenaars van de vier flats.
Deze oorspronkelijke eigenaar plaatste in 2006 de
watermeter op naam van verzoeker zonder hem te
verwittigen. Hij deed dat met een simpel telefoontje
naar TMVW. Verzoeker werd buiten zijn wil klant
bij de watermaatschappij zonder dat hij daarvoor
een contract ondertekende. Hij kijkt vreemd op als
hij een tussentijdse factuur van 320 euro in zijn bus
vindt voor het gezamenlijke waterverbruik van de
vier appartementen.
Verzoeker protesteert tegen deze factuur. Na diverse contacten komt de watermaatschappij langs om
bij hem een aparte watermeter te installeren. Om
technische redenen kan dat niet. Verzoeker hoort
niets meer van TMVW. Hij krijgt ook geen facturen
meer.
Twee jaar later, in april 2008, gaan de vier eigenaars akkoord om aparte watertellers te plaatsen en
zo een einde te maken aan de discussies.

TMVW bevestigt dat de eerste eigenaar de watermeter op 6 juli 2006 op de naam van verzoeker zette. Daarbij gaf hij niet door dat het ging om een collectieve meter, anders zou het contract niet zomaar
overgedragen zijn. TMVW biedt zijn klanten de
mogelijkheid een contract telefonisch en zonder
veel plichtsplegingen van de ene persoon op de andere over te dragen.
Verzoeker kreeg een welkomstbrief en een eerste
tussentijdse factuur voor het gezamenlijke waterverbruik. Verzoeker protesteerde een eerste keer op
29 augustus 2006.
TMVW informeerde verzoeker in september 2006
dat hij ofwel de rol van syndicus op zich kon nemen, ofwel dat elk appartement kon worden voorzien van een aparte watermeter. Uit een technisch
bezoek in januari 2007 bleek het niet mogelijk alleen voor verzoeker een aparte watermeter te plaatsen. De vier eigenaars moesten daar samen toe bereid zijn. Pas begin april 2008 raakten de vier eigenaars het erover eens om elk een aparte watermeter
te plaatsen.
Bij het afsluiten van de gemeenschappelijke watermeter maakte TMVW een slotfactuur van 1.156 euro op op het bestaande klantnummer van verzoeker.
De Ombudsman vraagt zich af of verzoeker deze
factuur wel hoeft te betalen aangezien hij nooit een
contract ondertekende. Hij verwijst naar de artikels
77-83 van de Wet op de Handelspraktijk i.v.m. de
‘overeenkomsten op afstand’.
Volgens TMVW zijn deze artikels niet van toepassing omdat zij niet actief water op afstand verkoopt.
Wel is het zo dat een abonnee TMVW kan opbellen
met het oog op een overdracht naar een andere
abonnee. TMVW vindt het niet opportuun in te leveren op deze vlotte manier van werken op basis
van deze ene klacht. Volgens TMVW zijn de moeilijkheden in de eerste plaats te wijten aan de nalatigheid of de kwade trouw van de eerste eigenaar
die onvolledige informatie gaf over het verbruiksadres en over de overnemers van het contract.
TMVW werkt een minnelijke schikking uit. Verzoeker hoeft maar een vierde van de afrekeningsfactuur te betalen en krijgt de schriftelijke garantie
dat TMVW het resterende bedrag niet bij hem zal
terugvorderen, mochten de drie andere eigenaars
niet bereid zijn hun vierde deel te betalen.
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GEEN KLANT
(dossier: 200804-074)

Ander oordeel
KLACHT:

DOSSIERS 2008 IN DETAIL

TMVW

BEOORDELING:

ONDUIDELIJKE WATERFACTUREN

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Oorzaak van de klacht is vooral de nalatigheid van
de vorige eigenaar die het contract op naam van
verzoeker zette zonder hem hiervan te verwittigen.
Ook de moeilijke relatie tussen de vier eigenaars
bemoeilijkte een oplossing.

VERVROEGDE WERKEN
(dossier: 200805-091)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker en zijn buren krijgen eind april 2008 een
bewonersbrief waarin aangekondigd wordt dat
TMVW en Eandis vanaf 5 mei zullen werken in de
Sint-Pieterskaai. Een deel van de rijweg, het voetpad en het fietspad worden opgebroken waardoor
de garage van verzoeker onbereikbaar wordt. Hij
moet zijn auto in de aanpalende straten parkeren.
Als verzoeker vaststelt dat de werken op 7 mei nog
niet gestart zijn, stapt hij naar de Ombudsman. De
dienst Verkeersbelemmeringen laat de Ombudsman
weten dat TMVW vergat om materiaal te bestellen
waardoor de werken niet op tijd konden starten.

ONDERZOEK:
TMVW reageert dat de uitleg van de Politie niet
klopt. Oorspronkelijk waren de werken voorzien
voor begin juni 2008. Tijdens een coördinatievergadering midden april, waarop de nutsmaatschappijen niet aanwezig waren, werd beslist dat de werken op 5 mei moesten beginnen. Dat was meer dan
een maand voor de voorziene datum. TMVW kon
niet tijdig al het materiaal en personeel vrij maken
waardoor het werk pas op 8 mei kon beginnen. Dat
was de dag nadat verzoeker de Ombudsman kwam
opzoeken.
De aannemer kan snel de sleuf voor de woning van
verzoeker dichten waardoor hij zijn garage weer
kan gebruiken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Doordat de aanvangsdatum voor de werken onverwacht vervroegd werd, kwam TMVW even in de
problemen. Uiteindelijk liepen de werken maar drie
dagen vertraging op, wat aanvaardbaar is. Het probleem van verzoeker wordt snel opgelost.
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(dossier: 200805-114)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker heeft sinds midden 2006 problemen met
zijn waterfacturen. TMVW stuurde de facturen lange tijd naar het adres van zijn broer die ze dan voor
betaling doorgaf aan verzoeker. Het vergde verschillende tussenkomsten bij TMVW om dat recht
te zetten. Bovendien kreeg verzoeker midden augustus 2007 via zijn broer een waterfactuur van
meer dan 2.700 euro. TMVW beloofde dit verbruik
te onderzoeken maar hij verneemt niets meer.
Eind mei 2008 legt een gerechtsdeurwaarder een
vonnis van de rechtbank voor aan de broer van verzoeker. Hij moet meer dan 5.000 euro betalen. Omdat de broer dat niet kan betalen, wordt zijn auto
aangeslagen.

ONDERZOEK:
De broer van verzoeker betaalde zijn waterfacturen
tot midden mei 2006. Als hij verhuist en verzoeker
op zijn adres komt wonen, laten zij dat niet weten
aan TMVW. De facturen blijven toekomen op naam
van de broer. Die geeft ze door aan verzoeker.
Midden augustus 2007 valt een afrekeningsfactuur
in de bus van meer dan 2.700 euro. De watermaatschappij uit het vermoeden dat er mogelijk een lek
is en geeft de raad de binneninstallatie te controleren. Verzoeker en zijn broer laten dat na.
De dag nadien komt TMVW de meterstand controleren en constateert dat niet de broer maar verzoeker op het adres woont. Beslist wordt vanaf midden
september 2007 het contract op naam van verzoeker
te zetten. De openstaande afrekeningsfactuur blijft
op de naam van de broer staan, aangezien hij tot
dan bij TMVW geregistreerd stond als contractant.
Begin januari 2008 komt TMVW de meterstand
opnieuw opnemen. De meteropnemer stelt vast dat
het toilet doorloopt. TMVW vermoedt dat dit de
oorzaak is van het abnormale hoge waterverbruik.
Ondertussen schorste TMVW tot midden december
2007 het invorderingsdossier van de broer zodat hij
de afrekeningsfactuur van 2.700 euro en een slotfactuur zou kunnen betalen. De broer reageert niet.
Gevolg is dat hij eind december 2007 bij verstek
veroordeeld wordt. De broer tekent geen beroep
noch verzet aan. Omdat hij niet reageert, komt de
gerechtsdeurwaarder midden mei 2008 de betaling
van 5.000 euro eisen. Omdat de broer dat niet kan
betalen, wordt zijn auto aangeslagen.
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Na de klacht schort TMVW de vordering op. Overeengekomen wordt dat verzoeker de betaling overneemt van zijn broer, aangezien hij sedert midden
2006 de verbruiker is.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De onduidelijkheid over de waterfacturen is grotendeels te wijten aan het feit dat verzoeker en zijn
broer afspraken maakten die niet tijdig werden
overgemaakt aan TMVW.
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5. ANDERE
INTERPARKING
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

1
0
1
0
0
0
0
1

ONDERZOEK:

TICKET VERGETEN
(dossier: 200804-080)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster en haar vrienden parkeren hun auto’s
in de parking aan het station. Als ze terugkeren,
vergeet een van hen na betaling zijn parkeerticket
uit de automaat te nemen. Als hij dat opmerkt, is
het ticket al uit de automaat verdwenen.
Verzoekster en haar gasten spreken de parkingwachter aan. Uit de videobeelden blijkt dat de
vriend inderdaad betaalde maar zijn ticket liet zitten. Een kind pakte het ticket weg.
Ondanks het bewijs dat de vriend ter goeder trouw
was, rekent de parkingwachter toch een boete van
20 euro aan. Protest haalt niets uit.
Verzoekster vraagt zich af waarvoor de camera’s
dienen als de beelden toch niet gebruikt kunnen
worden als bewijs van de goede trouw van de klanten.
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De medewerkers van Interparking Brugge moeten
er strikt over waken dat wagens niet uit de parking
rijden zonder te betalen.
De directeur geeft toe dat de parkingwachter in dit
specifieke geval misschien streng was maar stelt
ook dat de parking in feite geen fout treft. De
vriend liet het ticket zitten. Reglementair kost een
verloren of gestolen ticket 20 euro. Daar kan niet
zomaar van afgeweken worden.
De directeur compenseert het verlies van 20 euro
door evenveel gratis uurbonnen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Hoewel Interparking geen schuld treft voor het ticketverlies, is de directeur toch bereid de boete te
compenseren.
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CONTRACTANT
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

1
0
1
0
0
0
0
1

BEOORDELING:

GEEN KLEINGELD
(dossier: 200812-246)

Ander oordeel

Ander oordeel
Hoe het contact precies verliep tussen verzoeker en
de vervangster, kan het onderzoek niet achterhalen.
Verzoeker is tevreden met de verontschuldigingen.

KLACHT:
Verzoekers driejarige dochtertje moet dringend
plassen. Hij gaat naar een openbaar toilet. Hij merkt
dat hij geen kleingeld bij heeft en vraagt de toiletdame of het gratis mag. De toiletdame blijft het
geld eisen. Als verzoeker wil betalen met een bankbiljet weigert zij dat te aanvaarden. Hij mag ook
nergens anders kleingeld halen.

ONDERZOEK:
De Ombudsman is bevoegd voor contractanten aan
wie een stedelijke dienstverlening is toevertrouwd.
Volgens de dienst Eigendommen moet iedereen die
gebruik maakt van de openbare toiletten betalen.
Uitzonderingen zijn niet voorzien in het contract.
De toiletuitbaatster die optreedt als contractante,
werd die dag vervangen door een medewerkster.
Naar de letter van het contract moest verzoeker betalen. Als de nood het hoogst is en als de klant geen
kleingeld bij zich heeft, ziet de toiletdame dat al
eens door de vingers. Zij vermoedt dat haar vervangster strenger optrad.
De toiletuitbaatster biedt haar verontschuldigingen
aan.
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OPVOLGING KLACHTEN EN AANBEVELINGEN 2006 EN 2007

DEEL 5

BERGHOKKEN
(dossiers: 200710-226, 200710-227, 200710-228 – Jaarverslag 2007, p. 141-142)

Dienst: Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Bouwvergunningen/Urbanisatie)

KLACHT EN ONDERZOEK:
In een residentie in Zeebrugge heeft een bouwpromotor een bouwovertreding gepleegd. In de inkomhal van het
appartement heeft hij het vergunde gemeenschappelijke afvalhok vervangen door vijf aparte berghokken die hij
wil verkopen aan de bewoners. De bewoners hebben nochtans al betaald voor de inkomhal en de gemeenschappelijke bergruimte.
De syndicus en twee leden van de beheerraad roepen eind maart 2007 de hulp in van de bouwcontroleurs van de
dienst Urbanisatie.
Het College beslist in mei 2007 dat de bouwpromotor een regularisatiedossier moet indienen. Omdat hij niet reageert, stuurt de dienst Bouwvergunningen in september 2007 een herinnering.

OPVOLGING:
De bouwpromotor dient op 16 april 2008 een regularisatieaanvraag in.
Het College van burgemeester en schepenen beslist op 9 mei 2008 dat de bouwovertreding niet geregulariseerd
wordt zolang er geen duurzame oplossing gevonden is voor het stapelen van het huisvuil zonder hinder voor de
bewoners en de omgeving. Bij het afsluiten van Jaarverslag 2008 heeft de bouwpromotor nog altijd niet voor een
oplossing gezorgd.

BESCHADIGDE GROENZONES
(dossier: 200604-062 – Jaarverslag 2006, p. 68)

Diensten: Politie, Groendienst

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker meldt in april 2006 dat buurtbewoners in de wijk Ter Lindenhof ongedisciplineerd parkeren in de
groenzones. De Politie zou niets ondernemen en de Groendienst zou niet ingaan op zijn vraag om het probleem
structureel aan te pakken.
Het College van burgemeester en schepenen beslist op 7 juli 2006 dat de Groendienst en de Wegendienst een
voorontwerp voor de heraanleg van de wijk moeten maken.

OPVOLGING:
Het College van burgemeester en schepenen beslist op 4 april 2008 dat in de wijk een twintigtal parkeerplaatsen
zullen worden aangelegd.

GRATIS HUISVUILZAKKEN
(dossier: 200605-095 – Jaarverslag 2006, p. 69)

Diensten: Bevolking, Leefmilieu, Informatica

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoekster wil in 2006 in de dienst Bevolking op de Burg gratis huisvuilzakken afhalen voor haar bejaarde
vriendin. Al heeft ze alle documenten bij, toch wordt ze doorverwezen naar de dienst Leefmilieu in de Walweinstraat. Bewoners van de binnenstad of Kristus-Koning kunnen alleen daar gratis huisvuilzakken afhalen. Bewoners uit de deelgemeenten kunnen alleen in hun gemeenteafdeling terecht. Dat komt omdat via de computer een
controlelijst wordt bijgehouden zodat de gratis zakken maar één keer afgeleverd kunnen worden.
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De dienst Informatica stelt een aanpassing van het computerprogramma in het vooruitzicht zodat de gratis huisvuilzakken door alle Bruggelingen ook afgehaald zouden kunnen worden aan het snelloket in het AC Brugse
Vrije.

OPVOLGING:
Het probleem duikt in 2008 weer op. Ondanks de beloften blijkt het nog altijd niet mogelijk om gratis huisvuilzakken af te halen aan het snelloket in het AC Brugse Vrije. Dat komt omdat de registratie gebeurt op een aparte
computer die verbonden is met het netwerk van IVBO. De Informaticadienst stelt op termijn de installatie van
een nieuw computerprogramma in het vooruitzicht waarmee het probleem opgelost zou kunnen worden.

ZEEBRUGSE TOILETTEN
(dossier: 200704-077 – Jaarverslag 2007, p. 73-74)

Dienst: Eigendommen

KLACHT EN ONDERZOEK:
In april 2007 geniet verzoekster in Zeebrugge van een zonnige dag. Ze stelt vast dat de openbare toiletten in het
badengebouw gesloten zijn. Ze wordt doorverwezen naar een horecazaak op de dijk en vindt dat niet kunnen.
Uit het onderzoek blijkt dat de toiletten in het badengebouw elke dag open zijn van het laatste weekend van juni
tot en met het eerste weekend van september. Volgens het contract kunnen de wc’s ook geopend worden bij
mooi weer tijdens de weekends in mei, juni en september maar dat hangt af van de goodwill van de toiletdame.
Zij is niet verplicht de wc’s te openen in april.
Begin mei 2007 engageert de dienst Eigendommen een nieuwe toiletdame. In haar contract staat dat zij buiten
het zomerseizoen het toilet ook open mag houden bij mooi weer en tijdens manifestaties.

OPVOLGING:
In mei 2008 sluit de Stad een contract af met een nieuwe toiletdame. Beslist wordt dat de toiletten elke dag geopend worden van juni tot en met september. In mei zijn de toiletten in het weekend open.

TEGEN DE RIJRICHTING
(dossier: 200704-081 – Jaarverslag 2007, p. 181-182)

Dienst: Politie

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker klaagt in april 2007 dat tal van bestuurders het verkeersbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ negeren op de hoek van de Westmeers en de Korte Vuldersstraat. Op het eind van de Korte Vuldersstraat komen ze
dan in moeilijkheden omdat wagens er niet verder kunnen rijden. De Verkeersdienst van de Politie onderzoekt of
eenrichtingsverkeer tussen de Westmeers en het Hoogste van Brugge een oplossing kan bieden.

OPVOLGING:
De Stedelijke Werkgroep Verkeer gaat akkoord met de invoering van het eenrichtingsverkeer. De Gemeenteraad
keurt het aanvullende reglement goed op 2 september 2008. De verkeersborden worden begin december 2008
aangebracht.

PANDEN SAMENVOEGEN
(dossier: 200705-115 – Jaarverslag 2007, p. 140-141)

Dienst: Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Bouwvergunningen/Urbanisatie)
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KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoekster strijdt tegen een bouwproject in haar straat. In mei 2007 brengt zij in dat de plannen niet op alle
punten correct zijn. Een plaatsbezoek met de schepen van Ruimtelijke Ordening en de behandelende architecte
van de dienst Urbanisatie bevestigt dat. Verzoekster meent dat de stedenbouwkundige verordening niet langer
toestaat dat de vier verkrotte panden tot één geheel worden samengevoegd.
Na advies van de juridisch adviseur weigert het College van burgemeester en schepenen op 7 december 2007 de
bouwaanvraag omdat zij niet langer verenigbaar is met de nieuwe verordening.

OPVOLGING:
De Stad Brugge wacht in 2008 nieuwe plannen van de bouwheer af.

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN
(dossier: 200705-119 – Jaarverslag 2007, p. 131-132)

Dienst: Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Bouwvergunningen/Wegendienst)

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker heeft na vijftig dagen nog altijd geen antwoord gekregen op zijn vraag om stedenbouwkundige inlichtingen. De Ombudsman verklaart zijn klacht gegrond omdat het dossier vijf maanden onderweg bleef. Het College van burgemeester en schepen beoordeelt de aanvraag uiteindelijk negatief.

OPVOLGING:
Op basis van de gegrondverklaring eist verzoeker een schadevergoeding van de Stad Brugge omdat hij als gevolg van het lange talmen een verkoop misgelopen zou hebben.
Ethias, de verzekeraar van de Stad Brugge, concludeert begin juni 2008 dat er geen oorzakelijk verband bestaat
tussen de mogelijke schade en de overschrijding van de wettelijke behandelingstermijn voor het verstrekken van
stedenbouwkundige inlichtingen.

LICHTEN EN ZICHTEN
(dossier: 200706-123 – Jaarverslag 2007, p. 135-136)

Dienst: Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Urbanisatie/Bouwvergunningen)

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker, zijn kinderen en de eigenares van een aanpalende woning protesteren in juni 2007 omdat een buurman op een plat dak een terras heeft aangelegd met een balustrade. Daardoor kan hij onbeperkt in de omliggende
tuinen kijken. De Stad vergunde het terras, hoewel de eigenares van de aanpalende woning de plannen nooit
goedkeurde.
Het onderzoek wijst uit dat de bouwheer het akkoord van zijn beide buren toevoegde aan zijn bouwaanvraag.
Eén buur bleek niet de eigenaar maar slechts een huurder. Daardoor werd de eigenares van de aanpalende woning nooit benaderd door de bouwheer, noch werd zij betrokken bij het openbaar onderzoek.
Op advies van de dienst Urbanisatie trekt het College van Burgemeester en Schepenen eind juli 2007 de bouwvergunning weer in. Aan de bouwheer wordt voorgesteld binnen de twee maanden een regularisatieaanvraag in
te dienen waarbij de wetgeving op lichten en zichten gerespecteerd wordt. Doet hij dat niet, dan wordt een overtredingsdossier opgemaakt.

OPVOLGING:
Eind november 2008 heeft de bouwheer nog altijd geen regularisatiedossier ingediend. De Stad dringt opnieuw
aan. De regularisatieaanvraag wordt in januari 2009 ingediend.
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VERSLETEN OPRIT EN TOEGANGSPAD
(dossiers: 200706-124 en 200712-254 – Jaarverslag 2007, p. 59-62 en p. 64-65)

Diensten: Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Wegendienst), Groendienst

KLACHT EN ONDERZOEK:
Een bewoner uit Sint-Jozef klaagt in 2007 dat de Wegendienst de openbare oprit naar zijn achterliggende garage
niet wil herstellen. Volgens de Wegendienst moet dat gebeuren op kosten van de eigenaar of aangelande. Een
andere bewoner van Sint-Jozef klaagt dat de zware grasmaaier van de Groendienst het openbare toegangspad
naar zijn huis kapot gereden heeft. Ook hier wil de Stad niet instaan voor het herstel.
De Ombudsman verklaart beide klachten gegrond. Hij kan aantonen dat de Stad Brugge zich in de jaren zestig
engageerde om de voortuinstroken in de sociale woonwijken van Sint-Jozef te onderhouden, inclusief de voetpaden, de opritten en het groen, in ruil voor de kosteloze afstand ervan door de oorspronkelijke eigenaars.
De Ombudsman beveelt de Wegendienst en de Groendienst aan een meerjarenplanning op te maken zodat de
versleten verhardingen in de sociale woonwijk van Sint-Jozef systematisch kunnen worden aangepakt. Het College keurt de aanbeveling goed op 25 januari 2008.

OPVOLGING:
De Wegendienst zal in 2009 en 2010 verschillende straten in de sociale woonwijk van Sint-Jozef aanpakken. De
voetpaden, de opritten, de toegangspaadjes, de greppels en de boordstenen zullen worden vernieuwd. De Wegendienst voorziet het nodige budget in de begroting 2009 voor de eerste fase van het project. Deze is voorzien
in de tweede helft van 2009.

AMBTELIJK GESCHRAPT
(dossier: 200706-130 – Jaarverslag 2007, p. 78-79)

Diensten: Bevolking, Politie

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker zet in november 2006 de echtscheidingsprocedure in en gaat tijdelijk bij zijn ouders wonen in afwachting van zijn verhuizing naar zijn nieuwe woning. De wijkinspecteur van het district waar verzoeker vroeger
woonde, neemt contact met hem op in verband met zijn adreswijziging. Verzoeker weigert zijn adres te veranderen omdat hem dat afgeraden wordt door zijn advocaat. Midden juni 2007 stelt verzoeker vast dat hij ambtelijk
geschrapt is op zijn oude adres. Zijn identiteitskaart is geannuleerd.
De ambtelijke schrapping was wettelijk omdat verzoeker maanden naliet zijn adreswijziging aan te vragen bij de
dienst Bevolking, ondanks het feit dat de wijkagent hem daar verschillende keren toe aanmaande. Zijn collega
kon verzoeker gedurende maanden niet vinden op zijn nieuwe adres. Hij zou daartoe verschillende pogingen ondernomen hebben. Volgens de wet kon verzoeker na zes maanden ambtelijk geschrapt worden op zijn oude
adres.

OPVOLGING:
Verzoeker blijft erbij dat de wijkagent wist dat hij in zijn nieuwe woning verbleef. Hij had daar ambtshalve ingeschreven kunnen worden in plaats van ambtshalve geschrapt te worden op zijn oude adres.
Verzoeker dient een schade-eis in. Ethias oordeelt op 30 mei 2008 dat de Stad geen schuld treft. Verzoeker liet
na tijdig zijn adreswijziging door te geven. Dat moet gebeuren binnen de acht dagen nadat de burger van adres
verandert.

WACHTEN OP TROTTOIRS
(dossier: 200709-207 – Jaarverslag 2007, p. 148)

Dienst: Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Urbanisatie/Wegendienst)
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KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker woont in een nieuwe woonwijk. Toen hij in 2000 zijn bouwgrond kocht, werd hem beloofd dat de
voetpaden aangelegd zouden worden zodra zeventig procent van de huizen gebouwd waren. Eind september
2007 liggen de voetpaden er nog altijd niet. Nochtans zijn er nog maar drie percelen onbebouwd.
Uit het onderzoek blijkt dat niet de Stad Brugge maar ARO West-Vlaanderen de bouwvergunning moet afleveren. De voetpaden worden aangelegd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.
ARO vraagt de Stad Brugge om advies op 15 februari 2007. De dienst Urbanisatie formuleert op 6 juli een
voorwaardelijk gunstig advies. Dat liet even op zich wachten omdat enkele overtredingsdossiers in rekening
moesten worden genomen. Het duurt tot 26 oktober 2007 vooraleer ARO de bouwvergunning verleent. Doordat
het dossier zo lang aansleepte, weigert de aannemer de aanleg uit te voeren tegen de afgesproken prijs. Een financiële herziening is nodig door het Vlaamse Gewest, waarbij ook het stadsaandeel moet verhogen.

OPVOLGING:
De aannemer start de aanleg van de voetpaden midden juni 2008 in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen. Er rijzen problemen als hij ermee dreigt de reeds aangelegde private opritten op het openbare
domein uit te breken en daarvoor de rekening te presenteren aan de bewoners.
Het College beslist dat de opritten mogen blijven liggen die door de eigenaars aangelegd zijn op het private en
het openbare domein en die voldoen aan de verkavelingsvoorwaarden. Opritten die te breed zijn, moeten worden
aangepast. In beide gevallen moeten de eigenaars een overeenkomst ondertekenen waarin zij verklaren zelf te
zullen instaan voor het onderhoud en het herstel van het stuk oprit dat op het openbaar domein ligt.
Twee dagen na de start van het werk laat de Wegendienst de werken stil leggen. De aannemer blijkt met een verkeerd, niet goedgekeurd plan te werken. Het College beslist dat de openbare opritten die door de aannemer per
vergissing te breed aangelegd werden, aangepast moeten worden. Sommige bewoners die gewacht hadden op de
aanleg van de openbare oprit om hun private oprit aan te passen, klagen dat deze nu niet meer mooi aansluit op
de openbare oprit.

AFGEREDEN STRAATLANTAARN
(dossier: 200710-220 – Jaarverslag 2007, p. 88)

Diensten: Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (Wegendienst), Eandis

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker woont in een gerestaureerd huis. Aan zijn gevel hangen een straatlantaarn en enkele verkeersborden.
Zij worden vaak aangereden door vrachtwagens. Dat zorgt voor schade.
De Wegendienst en Eandis stellen voor om de lantaarn en de verkeersborden hoger te hangen maar verzoeker
ziet dat niet zitten.

OPVOLGING:
Het College van burgemeester en schepenen beslist begin april 2008 dat alle lantaarns in de straat moeten worden verhoogd zodat ze niet langer door vrachtwagens afgereden kunnen worden. De lantaarn aan de gevel van
verzoeker wordt niet verhoogd. De Wegendienst verplaatst de arduinen paal naast de voordeur en plaatst paaltjes
aan de overkant van de straat zodat parkeren er onmogelijk wordt. Daardoor kunnen vrachtwagens verder uitwijken. Nieuwe klachten blijven uit.
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TOT SLOT

Tot slot
Aan het eind van dit jaarverslag past het de diensten te danken voor hun constructieve medewerking.
In veel dossiers reikten zij spontaan een oplossing aan voor het probleem van de burger of toonden zij
zich bereid in te gaan op onze bemiddeling. Op de meeste van onze aanbevelingen volgde een positieve reactie en werd de dienstverlening bijgestuurd.
De dienst Ombudsman dankt ook de verschillende besturen voor de waardering en de interesse die wij
mochten ervaren voor ons werk.
Wij hopen dat wij met onze werking en met dit jaarverslag mogen bijdragen tot een nog behoorlijker
en kwaliteitsvoller bestuur.

Marc Carlier, Ombudsman
Nancy Brendonck en Edwin Vermeulen, Adjunct-ombudsmannen
Brugge, 18 maart 2009
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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.

JAARVERSLAG 2008 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

226

BIJLAGEN

BIJLAGE 2: REGLEMENT STEDELIJK MELDPUNT

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
18/01/08

Vorming IKZ-facilitator (Interne Kwaliteitszorg) in een organisatie van VAASB (Vereniging van Ambtenaren en Afgestudeerden van de School voor Bestuursrecht), Brugge
(Marc Carlier)

25/01/08

Vergadering i.v.m. het proefproject ‘Oprichting van een lokale ombudsdienst in Merelbeke’, VVSG, Brussel (Marc Carlier)

31/01/08

Bijeenkomst focusgroep voor het studieproject ‘Strategische besluitvorming in Vlaamse
centrumsteden’, Universiteit Antwerpen, Antwerpen (Marc Carlier)

01/02/08

Vorming IKZ-facilitator (Interne Kwaliteitszorg), Brugge (Marc Carlier)

06/02/08

Vergadering POLO (Permanent Overleg Lokale Ombudslui) in verband met de zitdagen
van de federale en de Vlaamse ombudsman, Gent (Marc Carlier)

27/02/08

Colloquium ‘Ombudsdiensten bij de overheid’, Brussel (Marc Carlier)

18/03/08

Vergadering i.v.m. het proefproject ‘Oprichting van een lokale ombudsdienst in Merelbeke’, VVSG, Brussel (Marc Carlier)

21/03/08

Vergadering POLO (Permanent Overleg Lokale Ombudslui) in verband met het internationale congres ‘The impact of the ombudsman’, Gent (Marc Carlier)

11/04/08

Vergadering i.v.m. het proefproject ‘Oprichting van een lokale ombudsdienst in Merelbeke’, Merelbeke (Marc Carlier)

14/04/08

Internationaal congres ‘The impact of the ombudsman’ n.a.v. het tienjarige bestaan van
de Gentse ombudsdienst, Gent (Marc Carlier)

15/04/08

Internationaal congres ‘The impact of the ombudsman’ n.a.v. het tienjarige bestaan van
de Gentse ombudsdienst, Gent (Marc Carlier)

17/04/08

VVSG-trefdag, Gent (Nancy Brendonck, Edwin Vermeulen)

21/04/08

Medewerking aan het onderzoeksproject ‘Samenleven in diversiteit’ door deSom vzw,
Brugge (Marc Carlier)

23/04/08

Presentatie Jaarverslag Vlaamse ombudsdienst, Brussel (Edwin Vermeulen)

09/05/08

Vorming nieuwe versie ‘Inforum’, Deerlijk (Marc Carlier)

16/05/08

Vergadering i.v.m. het proefproject ‘Oprichting van een lokale ombudsdienst in Merelbeke’, VVSG, Brussel (Marc Carlier)

19/05/08

Vorming nieuwe versie ‘Inforum’, Oostende (Nancy Brendonck, Edwin Vermeulen)

30/05/08

Algemene vergadering POOL (Permanent Overleg van de Ombudslui van België),
Brussel (Marc Carlier)

02/06/08

Presentatie Jaarverslag ombudsdienst Eandis, Melle (Nancy Brendonck, Marc Carlier)

04/07/08

Bezoek aan het cellencomplex, Politie Brugge, Hauwerstraat (Nancy Brendonck, Marc
Carlier, Edwin Vermeulen)

05/09/08

Vergadering POLO (Permanent Overleg Lokale Ombudslui), Antwerpen (Marc Carlier)

06/09/08

Jurylid voor de aanwerving van een communicatieambtenaar voor het gemeentebestuur
van Deerlijk, Deerlijk (Marc Carlier)
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22/09/08

Bezoek aan het Justitiehuis, Brugge (Nancy Brendonck, Marc Carlier, Edwin Vermeulen)

26/09/08

Vergadering POLO (Permanent Overleg Lokale Ombudslui): kennismaking met de
nieuwe Vlaamse ombudsman Paul Arteel, Gent (Marc Carlier)

01/10/08

Demonstratie meldpuntsoftware, Gemeentebesturen Aalter en Beveren-Waas (Marc
Carlier, Edwin Vermeulen)

07/10/08

Demonstratie meldpuntsoftware, Gemeentebestuur Knokke-Heist (Marc Carlier)

15/10/08

Vorming ‘Kwaliteitszorg in het socio-culturele werk’ in een organisatie van de School
voor Social Profit Management, Gent (Nancy Brendonck)

28/10/08

Infosessie Open Bedrijvendag 2009, Brugge (Nancy Brendonck)

03/11/08

Informatiestand tijdens welkomstavond nieuwe Bruggelingen, Concertgebouw, Brugge
(Marc Carlier)

14/11/08

Vergadering POLO (Permanent Overleg Lokale Ombudslui) in verband met de organisatie van de zitdagen van de federale en de Vlaamse ombudsman, Gent (Marc Carlier)

20/11/08

Opening nieuwe woonvleugel van het Woon- en Zorgcentrum Van Zuylen, Brugge
(Nancy Brendonck)

28/11/08

Algemene vergadering van POOL (Permanent Overleg van de Ombudslui van België),
Brussel (Marc Carlier)

01/12/08

Afsluitende vergadering i.v.m. het proefproject ‘Oprichting van lokale ombudsdiensten
in Vlaanderen’, VVSG, Brussel (Marc Carlier)

16/12/08

Symposium ‘Samenleven in diversiteit’ in een organisatie van deSom vzw, Brugge
(Marc Carlier en Wendy Maes (stagiaire))
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Onmiddellijke dienstverlening
Een greep uit onze contacten…
• Er zitten vijf zwanen in een wak langs de Sint-Annarei. Ik ben bang dat ze vast zullen geraken in
het ijs.
• Wat zijn de openingsuren van de Huurdersbond?
• Mijn buur bouwt een carport naast zijn woning, vermoedelijk in een bouwvrije strook. Hoe kan ik
dat te weten komen en wat kan ik daartegen doen?
• Ik heb klachten over mijn facturen van Essent.
• Mijn vrouw is gevallen over losliggende dallen en heeft haar arm gebroken. Is de Stad aansprakelijk?
• Ik stuurde enige tijd geleden een SMS naar een contactbureau. Ik blijf berichtjes krijgen van vrouwen die mij zogezegd willen ontmoeten. Ik wil dat dit stopt.
• Ik vroeg al enkele weken geleden aan het OCMW om mijn bijstandsrekening over te zetten naar
mijn zichtrekening.
• Hoe geraak ik met het openbaar vervoer van Zeebrugge naar Duinkerke?
• Telkens als het regent, loopt mijn tuin onder water. Wat kan ik daartegen doen?
• Hoe kan ik de Centrale Examencommissie voor het hoger onderwijs contacteren?
• Ik krijg van een incassobureau een invordering van meer dan 600 euro omdat ik mijn rekeningen
van Telenet niet heb betaald. Maar ik heb zelf geen computer. Ik ben 74 jaar oud en weet niet wat
ik moet doen.
• Wie kan mij meer vertellen over premies voor het isoleren van mijn huis?
• De kerstverlichting brandt om 5 uur maar niet om 17 uur als de winkels open zijn. Ook de openbare
verlichting brandt niet overal langs de vesten.
• Ik heb vijftig dagen geleden mijn huurcontract beëindigd bij Vivendo maar ik heb mijn waarborg
nog altijd niet terug gekregen. Is dat normaal?
• Ik ben mijn badge voor het containerpark verloren. Hoe moet ik een nieuwe aanvragen?
• Waar kan ik een verklaring ‘laatste wilsbeschikking’ laten opmaken?
• Ik wil een schadevergoeding eisen van mijn buurman omdat mijn appartement waterschade opliep
door een lek.
• Ik heb last van ratten.
• Ik kreeg een parkeertaks op de Woensdagmarkt omdat mijn gehandicaptenkaart verlopen is.
• Waar zijn er openbare toiletten in Zeebrugge?
• Mijn aannemer zegt dat hij twee weken moet wachten voor hij kan beginnen aan mijn dakwerken.
Hij zou een vergunning moeten aanvragen bij de Politie. Klopt dat?
• Katten scheuren de vuilniszakken open die ik klaar zet voor de ophaaldienst. Het gaat niet om
zwerfkatten want we kennen de eigenaars. Wat kan ik doen?
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